Imprensa Nacional

Coleção das Leis
da República
Federativa
do Brasil
Volume 190 - Número 1
janeiro - 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 7-608,jan. 1998

IMPRENSA NACIONAL
Responsabilidade editorial:
Divisão de Editoração - DIEDI
Seção de Edição e Revisão de Texto - SETEX
Telefones: (061) 313-9520 e 313-9521
Comercialização exclusiva:
Imprensa Nacional
Divisão Comercial- DICOM
SIG, Quadra 6, Lote 800
CEP: 70604-900 - Brasília, DF
http://www.in.gov.br.
e-mail inê'in.govbr
VENDA AVULSA
(Obras e Jornais)
Fone: (061) 313-9905
Fax: (061) 313-9676

ASSINATURA
(Obras e Jornais)
Fone: (061) 313-9900
Fax: (061) 313-9610

SEI}VIÇOS
GRAFICOS
Fone: (061) 313-9418
Fax: (061) 313-9553

PUBLICAÇÕES
DE MATÉllIAS
Fone: (061) 313-9513
Fax: (061) 313-9555

Impresso no Brasil
Printed in Brozil

Coleção das Leis da República Federativa do Brasil v. 1 (1808Brasília, Imprensa Nacional, 1808Mensal
Bimestral (1989-1991)
Trimestral (1938-1988)
Anual (1808-1937)
Variação do título: Collecção das Leis do Brazil e Collecção das Decisões do
Governo do Brazil 0808-1821); Collecção das Leis do Império do Brazil e Collecção
das Decisões do Governo do Império do Brazil 0822-1889); Decretos do Governo
Provisório e Decisões do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do
Brasil (1889-1891); Decisões do Governo da República dos Estados Unidos do Brazil
(1891); Collecção das Leis da República dos Estados Unidos do Brazil (1892-1936);
Coleção das Leis da República Federativa do Brasil (1937-1939); Coleção das Leis
(1939-1988).
ISSN 0103-3646
1. Legislação-Periódicos - Brasil. I. Brasil. Leis, decretos, etc. 11.Brasil,
Imprensa Nacional.
CDDireito (3. ed.) 340.0981

SUMÁRIO

LEIS...........................................................................................
MEDIDAS PROVISÓRIAS.......................................................

7
17

DECRETOS LEGISLATIVOS..................................................

351

RESOLUÇÕES
Congresso Nacional
Senado Federal....................................
DECRETOS...............................................................................

355
356
375

DECRETOS NÃO NUMERADOS

465

RETIFICAÇÕES
Decretos..............................................................................
Decretos Não Numerados..................................................
ÍNDICE CRONOLÓGICO

531
532
537

ÍNDICE DE ASSUNTOS

557

LEIS

LEI Nº 9.600, DE 19 DE JANEIRO DE 1998
Autoriza o Ministério dos Transportes,
por intermédio da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos (CBTU), a repassar à Companhia de Trens Metropolitanos de Pernambuco (Copertrens) recursos para pagamento
de pessoal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Ministério dos Transportes, por intermédio da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), autorizado a repassar à Companhia de Trens Metropolitanos de Pernambuco (Copertrens) os recursos equivalentes ao pagamento das despesas com a folha de pessoal, encargos sociais, benefícios e contribuição à Fundação
Rede Ferroviária Federal de Seguridade Social (Refer), dos empregados transferidos à Copertrens, por sucessão trabalhista, na data da
transferência do Sistema de Trens Urbanos de Recife para o Estado
de Pernambuco, de acordo com a Lei nº 8.693, de 3 de agosto de 1993.
§ 1a Os recursos serão repassados mensalmente a partir da
data da efetiva assunção do Sistema de Trens Urbanos de Recife pelo
Estado de Pernambuco até junho de 2001, inclusive, devendo ser aplicados exclusivamente nas despesas referenciadas neste artigo.
§ 2º A autorização de que trata este artigo fica limitada ao
montante das despesas referidas no caput corrigidas de acordo com
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os reajustes salariais praticados pela Companhia Brasileira de
Trens Urbanos (CBTU), correndo à conta de sua dotação orçamentária.

Art. 2' Caberá à Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU) analisar, acompanhar e fiscalizar, em nome do Ministério
dos Transportes, a utilização dos recursos supramencionados, de
acordo com o disposto nesta lei e na legislação vigente.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Eliseu Padilha
LEI N' 9.601, DE 21 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre o contrato de trabalho
por prazo determinado e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' As convenções e os acordos coletivos de trabalho poderão instituir contrato de trabalho por prazo determinado, de que trata o art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), independentemente das condições estabelecidas em seu § 2', em qualquer
atividade desenvolvida pela empresa ou estabelecimento, para admissões que representem acréscimo no número de empregados.
§ l' As partes estabelecerão, na convenção ou acordo coletivo
referido neste artigo:

I - a indenização para as hipóteses de rescisão antecipada do
contrato de que trata este artigo, por iniciativa do empregador ou do
empregado, não se aplicando o disposto nos arts. 479 e 480 da CLT;

Ir -

as multas pelo descumprimento de suas cláusulas.
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§ 2º Não se aplica ao contrato de trabalho previsto neste artigo o disposto no art. 451 da CLT.
§ 3'

(Vetado).

§ 4º São garantidas as estabilidades provisórias da gestante;
do dirigente sindical, ainda que suplente; do empregado eleito para
cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes; do
empregado acidentado, nos termos do art. 118 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, durante a vigência do contrato por prazo determinado, que não poderá ser rescindido antes do prazo estipulado pelas
partes.
Art. 2' Para os contratos previstos no artigo anterior, são reduzidas, por dezoito meses, a contar da data de publicação desta lei:
I - a cinqüenta por cento de seu valor vigente em 1º de janeiro
de 1996, as alíquotas das contribuições sociais destinadas ao Serviço
Social da Indústria (Sesi), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço
Social do Transporte (Sest), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat),
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra), bem
como ao salário-educação e para o financiamento do seguro de acidente do trabalho;
II - para dois por cento, a alíquota da contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de que trata a Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990.
Parágrafo único. As partes estabelecerão, na convenção ou
acordo coletivo, obrigação de o empregador efetuar, sem prejuízo do
disposto no inciso II deste artigo, depósitos mensais vinculados, a favor do empregado, em estabelecimento bancário, com periodicidade
determinada de saque.
Art. 3º O número de empregados contratados nos termos do
art. 1º desta lei observará o limite estabelecido no instrumento decorrente da negociação coletiva, não podendo ultrapassar os seguintes percentuais, que serão aplicados cumulativamente:
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 7-16, jan. 1998
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I - cinqüenta por cento do número de trabalhadores, para a
parcela inferior a cinqüenta empregados;
H - trinta e cinco por cento do número de trabalhadores, para
a parcela entre cinqüenta e cento e noventa e nove empregados; e
IH - vinte por cento do número de trabalhadores, para a parcela acima de duzentos empregados.
Parágrafo único. As parcelas referidas nos incisos deste artigo
serão calculadas sobre a média aritmética mensal do número de empregados contratados por prazo indeterminado do estabelecimento,
nos seis meses imediatamente anteriores ao da data de publicação
desta lei.
Art. 42 As reduções previstas no art. 2º serão asseguradas
desde que, no momento da contratação:
I - o empregador esteja adimplente junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
H - o contrato de trabalho por prazo determinado e a relação
mencionada no § 3º deste artigo tenham sido depositados no Ministério do Trabalho.
§ 1s As reduções referidas neste artigo subsistirão enquanto:
I - o quadro de empregados e a respectiva folha salarial, da
empresa ou estabelecimento, forem superiores às respectivas médias
mensais dos seis meses imediatamente anteriores ao da data de publicação desta lei; e
H - o número de empregados contratados por prazo indeterminado for, no minimo, igual à média referida no parágrafo único do
art.3º.
§ 2º O Ministério do Trabalho tornará disponiveis ao INSS e ao
agente operador do FGTS as informações constantes da convenção ou
acordo coletivo de que trata o art. 12 e do contrato de trabalho depositado, necessárias ao controle do recolhimento das contribuições mencionadas, respectivamente, nos incisos I e H do art. 2" desta lei.
§ 3º O empregador deverá afixar, no quadro de avisos da empresa, cópias do instrumento normativo mencionado no art. 1e e da
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 7-16,jan. 1998
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relação dos contratados, que conterá, dentre outras informações, o
nome do empregado, número da Carteira de Trabalho e Previdência
Social, o número de inscrição do trabalhador no Programa de Integração Social (PIS) e as datas de início e de término do contrato por
prazo determinado.
§ 4' O Ministro do Trabalho disporá sobre as variáveis a serem consideradas e a metodologia de cálculo das médias aritméticas
mensais de que trata o § I" deste artigo.

Art. 5' As empresas que, a partir da data de publicação desta
lei, aumentarem seu quadro de pessoal em relação à média mensal
do número de empregos no periodo de referência mencionado no artigo anterior terão preferência na obtenção de recursos no âmbito
dos programas executados pelos estabelecimentos federais de crédito, especialmente junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Art. 6' O art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 59. .
.
§ 2' Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por
força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de
horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no periodo máximo
de cento e vinte dias, à soma das jornadas semanais de trabalho
previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas
diárias.
§ 3' Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem
que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma do parágrafo anterior, fará o trabalhador jus ao
pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre
o valor da remuneração na data da rescisão.»
Art. 7' O descumprimento, pelo empregador, do disposto nos
arts. 3' e 4' desta lei sujeita-o a multa de quinhentas Unidades Fiscais de Referência (Ufir), por trabalhador contratado nos moldes do
art. 1', que se constituirá receita adicional do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), de que trata a Lei n? 7.998, de 11 de janeiro de
1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 1, p. 7-16, jan. 1998
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Art. 8' O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
trinta dias, contado a partir da data de sua publicação.
Art. 9' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10.

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 21 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
LEI NO 9.602, DE 21 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre legislação de trânsito e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Os arts. 10, 14, 108, 111, 148, 155, 159,269 e 282, da
Lei n' 9.503, de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar acrescidos
dos seguintes dispositivos:
"Art. 10
XXII -

.
um representante do Ministério da Saúde."

"Art. 14.
XI - designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese
de reavaliação dos exames, junta especial de saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores.»
"Art. 108.

.

.

Parágrafo único. A autorização citada no caput não poderá
exceder a doze meses, prazo a partir do qual a autoridade pública
responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p.

7~16,jan.

1998
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letivo de passageiros, em conformidade com a legislação pertinente e com os dispositivos deste código."
"Art. 111. .
.

lU - aposição de inscrições, películas refletivas ou não,
painéis decorativos ou pinturas, quando comprometer a segurança do veículo, na forma de regulamentação do Contran.»
"Art. 148. .
.
§ 52 O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) poderá
dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do
exame de aptidão física e mental.»
«Art. 155. .
.
Parágrafo único. Ao aprendiz será expedida autorização
para aprendizagem, de acordo com a regulamentação do Contran, após aprovação nos exames de aptidão física, mental, de
primeiros socorros e sobre legislação de trânsito."
"Art. 159.
§ 10. A validade da Carteira Nacional de Habilitação está
condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e
mental,
§ 11. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida na vigência do código anterior, será substituída por ocasião do vencimento do prazo para revalidação do exame de aptidão física e
mental, ressalvados os casos especiais previstos nesta lei..
«Art. 269.

XI - realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular."
«Art. 282. .
.
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§ 4º Da notificação deverá constar a data do término do
prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade.
§ 5º No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no
parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu valor."
Art. 2º O art. 147 da Lei n? 9.503, de 23 de setembro de 1997,
passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2º, 3º e 4º, renumerandose o atual parágrafo único para § 1º:
«Art. 147. .
.

§ 2º O exame de aptidão física e mental será preliminar e
renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos para condutores
com mais de sessenta e cinco anos de idade, no local de residência
ou domicílio do examinado.
§ 3º O exame previsto no parágrafo anterior, quando referente à primeira habilitação, incluirá a avaliação psicológica
preliminar e complementar ao referido exame.
§ 4º Quando houver indícios de deficiência física, mental,
ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, o prazo previsto no § 2º poderá ser diminuído por proposta do perito examinador."
Art. 3º O inciso II do art. 281 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 281. .
.
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a
notificação da autuação."
Art. 4º O Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset), a que se refere o parágrafo único do art. 320 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a custear as despesas do
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) relativas à operacionalização da segurança e educação de trânsito.
Art. 5º A gestão do Funset caberá ao Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran), conforme o disposto no inciso XII do art. 19
da Lei n? 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 7-16,jan. 1998
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Art. 6º Constituem recursos do Funset:
I - o percentual de cinco por cento do valor das multas de
trânsito arrecadadas, a que se refere o parágrafo único do art. 320 da
Lei n'' 9.503, de 23 de setembro de 1997;
H - as dotações específicas consignadas na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais;
IH - as doações ou patrocínios de organismos ou entidades
nacionais, internacionais ou estrangeiras, de pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras;
IV - o produto da arrecadação de juros de mora e atualização
monetária incidentes sobre o valor das multas no percentual previsto
no inciso I deste artigo;
V
o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
VI - a reversão de saldos não aplicados;
VH - outras receitas que lhe forem atribuídas por lei.
Art. 7' Ficam revogados o inciso IX do art. 124; o inciso H do
art. 187; eo § 3º do art. 260 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
LEI Nº 9.603, DE 22 DE JANEIRO DE 1998
Autoriza O Ministério dos Transportes)
por intermédio da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos (CBTU), a repassar à Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) recursos para pagamento
de pessoal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 7-16,jan. 1998
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Art. 1º Fica o Ministério dos Transportes, por intermédio da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), autorizado a repassar à Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) os recursos necessários ao pagamento das despesas com a folha de pessoal, encargos sociais, benefícios e contribuição à Fundação Rede Ferroviária Federal de Seguridade Social (Refer), dos empregados transferidos à empresa Metrofor, por sucessão trabalhista,
na data da transferência do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza
para o Estado do Ceará, de acordo com a Lei nº 8.693, de 3 de agosto
de 1993.
§ 1º Os recursos serão repassados mensalmente a partir da
data da efetiva assunção do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza
pelo Estado do Ceará até dezembro de 2001, inclusive, devendo ser
aplicados exclusivamente nas despesas referenciadas neste artigo.
§ 2' A autorização de que trata este artigo fica limitada ao valor das despesas referidas no caput, corrigidas de acordo com os reajustes salariais praticados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), correndo à conta de sua dotação orçamentária.
Art. 2º Caberá à Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU) analisar, acompanhar e fiscalizar, em nome do Ministério
dos Transportes, a utilização dos recursos supramencionados, de
acordo com o disposto nesta lei e na legislação vigente.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.637, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre a regulação, fiscalização e
supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimento coletivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1s Constituem valores mobiliários, sujeitos ao regime da
Lei n'' 6.385, de 7 de dezembro de 1976, quando ofertados publicamente, os títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem
direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
§ 12 Aplica-se aos valores mobiliários a que se refere este artigo a ressalva prevista no art. 2°, parágrafo único, da Lei nº 6.385, de
1976.
§ 2º Os emissores dos valores mobiliários referidos neste artigo, bem como seus administradores e controladores, sujeitam-se à
disciplina prevista na Lei nO 6.385, de 1976, para as companhias
abertas.
§ 3º Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:
a) exigir que os emissores se constituam sob a forma de sociedade anônima;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998
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b) exigir que as demonstrações financeiras dos emissores, ou
que as informações sobre o empreendimento ou projeto, sejam auditadas por auditor independente nela registrado;

c) dispensar, na distribuição pública dos valores mobiliários referidos neste artigo, a participação de sociedade integrante do sistema previsto no art. 15 da Lei nº 6.385, de 1976;
d) estabelecer condições específicas para o exercício, no âmbito
desse mercado, das atividades previstas no art. 16 da Lei nº 6.385,
de 1976, inclusive quanto a requisitos de idoneidade, habilitação
técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os administradores de sociedades e demais pessoas que atuem nesse mercado;
e) estabelecer padrões de cláusulas e condições que devam ser
adotadas nos títulos ou contratos de investimento, destinados à negociação em bolsa ou balção e recusar a admissão ao mercado da
emissão que não satisfaça a esses padrões.
Art. 2º As alíneas b e g do inciso I e o inciso II do art. 9º da Lei
nº 6.385, de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º
.
I-

.

b) das companhias abertas e demais emissoras de valores
mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais,
das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum;
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas,
quando da ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada
nos termos do inciso V deste artigo, desde que, direta ou indiretamente, tenham tido qualquer participação nessas irregularidades;
II - intimar as pessoas referidas no inciso anterior a prestar informações, ou esclarecimento, sob cominação de multa,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11;
......................................................................................................»
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Art. 3' Fica incluído o inciso VI ao art. 15 da Lei nº 6.385, de
1976, com a seguinte redação:
"Art. 15. .
.
.......................................................................................................

VI - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.»
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.638, DE 14 JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do
protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 10 O arquivamento nas juntas comerciais, dos atos constitutivos das microempresas e empresas de pequeno porte, bem
como de suas alterações, fica dispensado das seguintes exigências:
I - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito
referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza, salvo no
caso de extinção de firma individual ou sociedade;
II - certidão de inexistência de condenação criminal, que será
substituída por declaração do titular ou administrador, firmada sob
as penas da lei, de não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal.
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Art. 2' Não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte o disposto no art. 1', § 2', da Lei nº 8.906, de 4 de julho de
1994.
Art. 3' Fica mantida a dispensa de prova de quitação fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte no caso do art. 29 da Lei
n' 8.864, de 28 de março de 1994.
Art. 4' Aplica-se ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
que couber, o disposto no art. l' desta medida provisória.
Art. 5' O protesto de título, quando o devedor for microempresa ou empresa de pequeno porte, fica sujeito às normas estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 6' Os emolumentos devidos ao tabelião de protesto não
excederão um por cento do valor do título, observado o limite máximo de R$ 20,00 (vinte reais).
Parágrafo único. Incluem-se nos limites deste artigo as despesas de apresentação, protesto, intimação, certidão e quaisquer outras relativas à execução dos serviços.
Art. 7' Para o pagamento do título em cartório, não poderá ser
exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o
pagamento por meio de cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto ficará condicionada à efetiva liquidação do cheque.
Art. 8' O cancelamento do registro de protesto, fundado no
pagamento do título, será feito independentemente de declaração de
anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado.
Art. 9' Para os fins do disposto nos arts. 5' a 8', caberá ao devedor provar sua qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso.
Art. 10. Os arts. 29 e 31 da Lei n' 9.492, de 10 de setembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção
do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de relaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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ção, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a

nota de se cuidar de informação reservada da qual não se poderá
dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.
Parágrafo único. O fornecimento de tal relação será suspenso, caso se desatenda ao seu caráter sigiloso ou se forneçam
informações de protestos cancelados.»
«Art. 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos,
não cancelados, a quaisquer interessados, desde que requeridas
por escrito.»
Art. 11. Para os efeitos desta medida provisória, consideramse microempresa e empresa de pequeno porte as assim definidas na
Lei n? 8.864, de 1994.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 14 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles

REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.531-14, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Altera dispositivos das Leis nºs 8.666,
de 21 dejunho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995,
9.427, de26 de dezembro de 1996, autoriza o
Poder Executivo a promover a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás) e de suas subsidiárias, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Os arts. 5', 24, 26, 57 e 120 da Lei n" 8.666, de 21 dejunho de 1993, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5Q

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

§ 3' Observado o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 deverão ser efetuados no prazo máximo de 72 horas, conforme dispuser o regulamento.»

«Art. 24

.

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos
pela Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;

XXII -

na contratação do fornecimento ou suprimento de

energia elétrica, com concessionário Ou permissionário do servi-

ço público de distribuição ou com produtor independente ou autoprodutor, segundo as normas da legislação específica;
XXIII - na contratação realizada por empresas públicas e
sociedades de economia mista com suas subsidiárias e controladas, direta ou indiretamente, para a aquisição de bens ou serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado;

XXN - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das
respectivas esferas de governo, para atividades contempladas
no contrato de gestão.
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II
deste artigo serão de vinte por cento para compras, obras e serviços contratados por autarquias e fundações qualificadas como
agência executiva, na forma da lei.»
«Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2' e 4' do art. 17 e
nos incisos III a XXIII do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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mento previsto no final do parágrafo único do art. 8' desta lei deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior,
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de
cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único.

.

.

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

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa
aos quais os bens serão alocados.»
«Art. 57.
II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
§ 4' Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.»

«Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão revistos,
sempre que necessário, pelo Poder Executivo Federal, que os
fará publicar no Diário Oficial da União."
Art. 2' Os arts. 7', 9' e 15 da Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 79

.

III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha
entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente;
........................................... _

«Art. 9

Q

»

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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§ 5' Somente nos casos expressamente previstos em lei, a
cobrança da tarifa poderá estar condicionada a existência de alternativa de serviço prestado sem ônus para o usuário e que
atenda a padrões mínimos estabelecidos nessa legislação.»

«Art. 15.
IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;
V - melhor proposta em razão da combinação de propostas técnica e de oferta de pagamento pela outorga; ou
VI - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
§ 4' Para fins de aplicação do disposto nos incisos Iv, V e
VI deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas.»

Art. 3' O art. 18 da Lei n'9.074, de 7 de julho de 1995, passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
«Parágrafo único. Os consórcios empresariais de que trata
o disposto no parágrafo único do art. 21 poderão manifestar ao
poder concedente, até seis meses antes do início de funcionamento da central geradora da energia elétrica, opção por qualquer
dos regimes previstos neste artigo, ratificando ou alterando o
adotado no respectivo ato de constituição.»
Art. 4' O art. 26 da Lei n' 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 26.
II - a comercialização de energia elétrica, inclusive sua
importação e exportação, bem como a implantação dos respectivos sistemas de transmissão e de distribuição associados;
III - a comercialização, por autoprodutor, de seus excedentes de energia elétrica.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p- 17-349,jan. 1998
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Parágrafo único. A comercialização da energia elétrica resultante das atividades referidas nos incisos II e III deste artigo
far-se-ánostermos dos arts. 12, 15 e 16daLein'9.074, de 1995, e
de seu regulamento."
Art. 5' O Poder Executivo promoverá, com vistas à privatização, a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás) e de suas subsidiárias Centrais Elétricas do Sul do
Brasil S.A. (Eletrosul), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
(Eletronorte) e Furnas Centrais Elétricas S.A., mediante operações de cisão, fusão, incorporação, redução de capital, ou constituição de subsidiárias integrais, ficando autorizada a criação das seguintes sociedades:
I - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação
da Eletrobrás, que terão por objetivo principal deter participação
acionária nas companhias de geração criadas conforme os incisos
II e III;
II - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletrosul, tendo uma como objeto social a geração e outra como objeto a
transmissão de energia elétrica;

III - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Furnas Centrais Elétricas S.A., tendo uma como objeto social a geração
e outra como objeto a transmissão de energia elétrica;
IV - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletronorte, cujo objeto social seja a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica, relativamente aos sistemas elétricos isolados de
Manaus e de Boa Vista.
§ l' As operações de reestruturação societária deverão ser
previamente autorizadas pelo Conselho Nacional de Desestatização
(CND), na forma da Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997, e submetidas à respectiva assembléia geral pelo acionista controlador.
§ 2' As sociedades serão formadas mediante versão de moeda
corrente, valores mobiliários, bens, direitos e obrigações integrantes
do patrimônio das companhias envolvidas na operação.
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Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.531-13, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8º Fica revogado o Decreto-Lei nº 1.872, de 21 de maio de
1981.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Raimundo Brito
Sérgio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.569-10, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária, sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
H - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude
da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
IH - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998
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IV - não efetuar o pagamento de importação até 180 dias após
o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na
declaração de importação.
§ 12 A multa de que trata o capai será cobrada para os períodos de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado, quando for o caso, o disposto no § 22 deste artigo:
a) nas importações enquadradas nos incisos r e II deste artigo,
sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base na taxa
prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco
Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de
incidência, durante o período compreendido entre a data-limite do
prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a contratação
do câmbio e a data da sua efetiva contratação, ou do pagamento em
reais, descontado a variação cambial ocorrida no período;
b) nas importações enquadradas no inciso Ill, sobre o valor, em
reais, do pagamento e calculada com base na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento e a data do efetivo pagamento;

c) nas importações enquadradas no inciso Iv, na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre o equivalente, em reais, do valor da importação não liquidada e calculada com base na
taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo
Banco Central do Brasil para vigência na data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre:
1. a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do cãmbio e a data do recolhimento da
milita, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;

2. o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;
3.
dias.

a data do recolhimento da milita e cada novo período de 180
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§ 2º Sempre que o período de incidência da multa abranger
datas anteriores a 26 de setembro de 1997 ou, simultaneamente, datas anteriores e posteriores, o cálculo será efetuado com base no rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), para os valores devidos até 25 de setembro de 1997, inclusive, na forma a ser
definida pelo Banco Central do Brasil, e com base nas disposições do
parágrafo anterior, quando relativo aos valores devidos a partir de
26 de setembro de 1997, inclusive.
§ 3º São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata o caput:
a) O banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em moeda estrangeira;
b) o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;
c) o importador, nas importações cujo pagamento não seja efetuado até 180 dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na declaração de importação.

Art. 2º O disposto nesta medida provisória não se aplica:
I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
H - aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;
IH - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$10,000.00 (dez mil
dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação, cujos valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso
anterior.
Art. 3º O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997.
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Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.579-16, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44
e 49 da Lei n' 9.082, de 25 dejulho de 1995,
dos arts. 18, 19, 34, 35 e § 4f! do art. 53 da Lei
n" 9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária
para os exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14.

.

.

§ 3' Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original.»

«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federalou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios
financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de receitas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998
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previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e
dependerão da unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
......................................................................................................»

«Art. 34.

VIII - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
......................................................................................................»

«Art. 44.

Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo
não se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).»

«Art. 49.
§ 4' Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:

I -

pessoal e encargos sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo
do Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
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v - as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX - os subprojetos e subatividades financiados com
doações;
X - a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI - pagamento a bolsas de estudo;
XII - pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterior,»
Art. 2º Os arts. 18, 19, 34 e 35 e o § 4º do art. 53 da Lei nº
9.293, de 15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18.
§ 8º Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do relatório de execução
orçamentária de que trata o § 3º do art. 165 da Constituição, relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 1997.
§ 9º Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998
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dos os valores constantes da Lei Orçamentária para o exercício
de 1997 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo Municipal até 31 de outubro de 1997.»

«Art. 19.

.

.

§ 3' Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades
bancária e finaneeíra..

«Art. 34.
§ 4' A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público na atividade
financeira bancaria.»

«Art. 35

.

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos
às exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), previsto no art. 2' da Lein' 8.187, de 1991, devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
IX - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus
Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com a legislação pertinente.
......................................................................................................»

«Art. 53.
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§ 4"
.
.......................................................................................................

xv -

O Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE).»
Art. 3º Fica a União autorizada a entregar recursos a Estado,
seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitados como limites
para as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8
do anexo da Lei Complementar n'' 87, de 13 de setembro de 1996,
bem como o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas à finalidade,
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos
e demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente o
respectivo protocolo.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.579-15, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 18
da Lei nº 9.293, de 15 de julho de 1996.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.580-6, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e a União a adquirirem
ações da Companhia Energética de Alagoas
(Ceai), da Companhia Energética do Piauí
(Cepisa), da Centrais Elétricas de Rondônia
S.A (Ceron) e da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletrcacre), para efeito de inclusão dessas empresas no Programa Nacional
de Desestatização (PND), bem como o aumento do capital social das Companhias
Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e Docas do
Estado do São Paulo (Codesp), e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
autorizada a adquirir o controle acionário da Companhia Energética
de Alagoas (Ceal), da Companhia Energética do Piauí (Cepisa), da
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron) e da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre).
§ 1º Para o fim previsto neste artigo, a Eletrobrás ampliará a
sua participação no capital social da CeaI, da Cepisa, da Ceron e da
Eletroacre, mediante a aquisição de ações preferenciais e ordinárias
com direito a voto, pertencentes aos Estados de Alagoas, Piauí, Rondônia e Acre, respectivamente.
§ 2º Para aquisição autorizada nesta medida provisória, a
Eletrobrás utilizará recursos do Fundo da Reserva Global de Reversão, nos termos do disposto no § 4' do art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de
maio de 1971, alterada pela Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, com
a redação dada pela Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.

Art. 2º Efetivada a aquisição do controle acionário, na forma
prevista no artigo anterior, a CeaI, a Cepisa, a Ceron e a Eletroacre
serão incluídas no Programa Nacional de Desestatização (PND), cabendo à Eletrobrás implementar as medidas de saneamento econôCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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mico-financeiro e administrativo que se fizerem necessárias para a
privatização dessas empresas, segundo as normas da Lei nº 9.491,
de 9 de setembro de 1997.
Parágrafo único. Até que se realize a privatização da CeaI, da
Cepisa, da Ceron e da Eletroacre, as ações representativas da participação acionária da Eletrobrás no capital daquelas empresas ficarão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização (FND), para
os efeitos do disposto na Lei nº 9.491, de 1997.
Art. 3' Os recursos obtidos com a alienação da participação
acionária da Eletrobrás serão depositados no Fundo da Reserva Global de Reversão (RGR), até o montante utilizado para a aquisição
autorizada para esta medida provisória.
Art. 4' Fica a União autorizada a adquirir as ações preferenciais e ordinárias da CeaI, pertencentes ao Estado de Alagoas.
Parágrafo único.

Poderá a União, em preparação à privatiza-

ção da CeaI, transferir para empresas do Sistema BNDES as ações
adquiridas na forma deste artigo.
Art. 5' Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar em até
R$44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) o capital social da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e em até
R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais) o capital social da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), que serão integralizados mediante transferência de ações de propriedade da União, inclusive as que se encontram depositadas no Fundo de Amortização
da Dívida Ativa Pública Mobiliária Federal, de que trata o art. 29 da
Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995.
Art. 6' A CDRJ, a Codesp, o Banco da Amazônia S.A. (Basa) e
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficam autorizados a
vender à BNDES Participações S.A. (Bandespar) as ações que forem
utilizadas na integralização de seus respectivos aumentos de capital
social e ressarcimento pela transferência de ações, conforme estabelece esta medida provisória, não se aplicando as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para realização de
operações dessa natureza com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta.
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Art. 7º O ressarcimento ao INSS, de que trata o art. l' da Lei
n' 9.482, de 13 de agosto de 1997, bem assim o aumento do capital social do Basa, autorizado pelo art. 1º, inciso I, da Medida Provisória nº
1.615-24, de 8 de janeiro de 1998, poderão ser efetuados com a utilização de ações depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal, instituído pelo art. 29 da Lei nº 9.069, de 29
de junho de 1995, ouvidos previamente os Ministros de Estado da
Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.580-5, de 11 de dezembro de 1997.

Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.587-5, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Institui as Gratificações de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), de
Atividade de Informações Estratégicas
(GDI), de Atividade Fundiária (GAF) e Provisória (GP), e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), que será concedida aos ocupantes dos
seguintes cargos efetivos, quando no desempenho de atividades jurídicas:
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I - das carreiras de Advogado da União e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e no seus órgãos vinculados;
II - de Procurador e Advogado de autarquias e fundações públicas federais, quando em exercicio na Advocacia-Geral da União e nos
seus órgãos vinculados;
III - de Assistente Jurídico, quando em exercício na AdvocaciaGeral da União e nos seus órgãos vinculados;
IV - da carreira de Defensor Público da União, quando em exercício na Defensoria Pública da União.

Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Informações Estratégicas (GDI), que será concedida aos
ocupantes de cargos efetivos de nível superior e de nível intermediário do Grupo de Informações, quando no desempenho de atividades
de inteligência na Casa Militar da Presidência da República.
Parágrafo único. Os servidores ocupantes dos cargos referidos
neste artigo, quando em exercício nos demais órgãos de que trata o
caput do art. 1Q da Medida Provisória n" 1.549-38, de 31 de dezembro
de 1997, farão jus à percepção da GDI nas condições estabelecidas
nos arts. 8' e 9', quanto aos limites máximos de pontos.

Art. 3' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Fundiária (GAF), que será concedida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos, quando lotados no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e no desempenho de atividades
voltadas para a colonização e reforma agrária, especialmente as relativas à fiscalização e cadastro do zoneamento agrário, a projetos de
assentamento e ao planejamento da organização rural nos aspectos
fundiários, de comercialização e de associativismo rural:
I
II
III

de Fiscal de Cadastro e Tributação Rural;
de Orientador de Projeto de Assentamento;
de Engenheiro Agrônomo.
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Art. 4' A GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas pela multiplicação dos seguintes fatores:
I

número de pontos resultante da avaliação de desempe-

nho;

H
valor do maior vencimento básico do nível correspondente ao da carreira ou cargo da Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo H da Lei nº 8.460, de 17
de setembro de 1992, e alterações posteriores;
HI - percentuais específicos por carreira ou cargo, correspondentes ao posicionamento do servidor na respectiva Tabela de Vencimento.
§ 1º O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir
no máximo 2.238 pontos por servidor, divididos em duas parcelas de
1.119 pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e
outra referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade
respectivos referidos nos arts. 12 , 2º e 32 .
§ 2º Os percentuais para as carreiras e cargos de que trata o
art. 1º são os constantes do Anexo I.
§ 3º O percentual para os cargos de nível superior de que trata
o art. 2º é de 0,1820%, e para os cargos de nível intermediário é de
0,0936%.
§ 4º O percentual para os cargos de que trata o art. 3º é de
0,0936%.

Art. 5º Os critérios para a avaliação de desempenho individual e institucional constarão de ato:
I - do Advogado-Geral da União, no caso das carreiras e cargos referidos nos incisos I a IH do art. 1';
H - conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e:
a) do Ministro de Estado da Justiça, no caso da carreira de que
trata o inciso IV do art. 1';

b) do Chefe da Casa Militar da Presidência da República, no
caso dos cargos de que trata o art. 2º;
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c) do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária,
no caso dos cargos de que tratam os incisos I, H e HI do art. 3Q •
Art. 6º A GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas com base em
75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho, até que os c';,itérios de avaliação de desempenho individual
de que trata o art. 5- sejam defimdos e:
I - até que a primeira avaliação de desempenho dos servidores seja efetivamente aferida;
H - nos dois primeiros períodos de avaliação, para os servidores nomeados a partir de 1º de setembro de 1997.
Art. 7º A avaliação de desempenho individual deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham exercício:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
H - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até noventa por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho individual;
IH - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ 1Q Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
ou cargos nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no
Anexo H.
§ 2º Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e H exceda em até vinte por cento o
limite máximo de servidores previsto para cada uma destas faixas,
serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
a) maior nível do cargo em comissão ou função de confiança, em
exercício;
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b) cargo de chefia;

c) maior grau de titulação;
d) maior tempo de permanência no órgão ou entidade;

e) melhor classificação no concurso para ingresso na carreira ou
no cargo;

fJ data mais antiga de ingresso na carreira ou no cargo.
§ 3' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em mais de vinte por
cento o limite máximo de servidores previsto para cada uma destas
faixas, a GFJ, a GDI e a GAF serão pagas em valor equivalente a
75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho a todos os beneficiários.
§ 4º Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:
a) quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;
b)

nos períodos referidos no inciso II do art. 6º.

Art. 8º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
tratam os arts. 1º e 3º desta medida provisória, quando investido em
cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus à gratificação calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para
a avaliação de desempenho.
Art. 9º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
trata esta medida provisória, que não se encontre na situação prevista nos arts. 1º, 3º e 8º, somente perceberá a gratificação correspondente quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República ou se investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalentes em órgãos ou entidades do Governo Federal, calculada com base
em 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 10. Até que sejam defiuidos os critérios de desempenho
institucional de que trata o art. 5º, a GFJ, a GDI e a GAF serão calcuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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ladas utilizando apenas critérios de avaliação de desempenho individual e considerando-se o limite de 2.238 pontos.
Art. 11. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão fará
jus à GFJ, GDl ou GAF calculada na forma definida no art. 4', considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aOS dois últimos anos em que estava na atividade.

Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 12. Estão incluídos entre os beneficiários da Gratificação
Temporária instituída pelo art. 17 da Lei n" 9.028, de 12 de abril de
1995, os servidores cedidos dos demais Poderes da União e dos Estados, Distrito Federal e Municípios, para terem exercício na Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. A partir de l' de setembro de 1997, a gratificação de que trata o art. 17 da Lei n' 9.028, de 1995, fica estendida, no
seu nível I, aos ocupantes de cargos efetivos de Advogado da União e
de Assistente Juridico dos quadros da Advocacia-Geral da União.
Art. 13. Até que seja promulgada lei dispondo sobre a remuneração dos ocupantes de cargos da área juridica do Poder Executivo, poderá ser paga Gratificação Provisória (GP) aos ocupantes de
cargos efetivos de Procurador e Advogado de autarquias e fundações
públicas federais, de Assistente J uridico não transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União na forma do disposto no inciso I
do art. 19 da Lei n' 9.028, de 1995, e da carreira de Defensor Público
da União.
§ l' A GP será paga em valor correspondente a 85% do maior
valor do vencimento básico de nível superior fixado na Tabela de
Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no
Anexo II da Lei n' 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e não será
paga cumulativamente com a Gratificação Temporária instituída
pelo art. 17 da Lei n' 9.028, de 1995.
§ 2' A GP, compatível com as demais vantagens atribuídas ao
cargo efetivo, não se incorpora ao vencimento nem aos proventos de
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aposentadoria ou pensão, e não servirá de base de cálculo para
quaisquer outros benefícios, vantagens, ou contribuições previdenciárias ou de seguridade.

§ 3º Não farão jus à GP os ocupantes de cargo ou função de
confiança ou titular de gratificação de representação de gabinete.
Art. 14. AGFJ e a GP não são devidas aos ocupantes dos cargos de Procurador da Fazenda Nacional, Procurador do Banco Central do Brasil, Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social, e
aos servidores que percebem a Retribuição Variável da Comissão de
Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP).
Art. 15. A GFJ será paga em conjunto com o respectivo vencimento básico fixado para carreira ou cargo, com a vantagem prevista no art. 1º, inciso I e § 1', do Decreto-Lei nº 2.333, de 11 de junho de
1987, com a Gratificação de Atividade, instituída pela Lei Delegada
nº 13, de 27 de agosto de 1992, no percentual de 160%, com a gratificação a que se refere o art. 7º da citada Lei nº 8.460, de 1992, bem
como com a GP ou alternativamente com a Gratificação Temporária
instituída pelo art. 17 da Lei nº 9.028, de 1995, observado o disposto
no § 1º do art. 13.

§ I" Para o cálculo da GFJ e da GP, não se aplica ao vencimento básico o disposto no § 1º do art. 1º do Decreto-Lei nº2.333, de 1987.
§ 2º O vencimento básico dos cargos efetivos da carreira de
Defensor Público da União é o fixado no Anexo IH desta medida provisória.
§ 3º O vencimento básico dos cargos efetivos de Assistente Jurídico da carreira da Advocacia-Geral da União de que trata o art.
20, inciso HI, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
é o fixado no Anexo IV desta medida provisória.
§ 4º O vencimento básico dos cargos de Assistente Jurídico
não transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União na forma do disposto no inciso I do art. 19 da Lei nº 9.028, de 1995, é o fixado na Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União,
estabelecida no Anexo H da Lei nº 8.460, de 1992, e alterações posteriores.
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§ 5º Os valores da gratificação a que se refere o art. 7º da Lei
nº 8,460, de 1992, devida aos ocupantes de cargos da carreira de Defensor Público da União e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral
da União são os fixados no Anexo V.
Art. 16. A GDI será paga em conjunto com o vencimento básico correspondente ao nível do cargo fixado na Tabela de Vencimento
dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo n da
Lei nº 8,460, de 1992, e alterações posteríores, e com a Gratificação
de Atividade (GAE), instituída pela Lei Delegada nº 13, de 1992, no
percentual de 160%.
Art. 17. A GAF será paga em conjunto com o vencimento básico fixado na Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da
União, estabelecida no Anexo n da Lei nº 8,460, de 1992, e alterações posteriores, e com a Gratificação de Atividade (GAE), instituída
pela Lei Delegada nº 13, de 1992, no percentual de 160%.
Parágrafo único. O ocupante de cargo de Engenheiro Agrônomo de que trata o inciso In do art. 3º fará jus, além das vantagens referidas no caput, à gratificação a que se refere o art. 7º da Lei nº
8,460, de 1992.
Art. 18. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras e cargos de que trata esta medida provisória.
Art. 19. Os cargos de Assistente Jurídico da Administração
Federal direta, que estejam vagos em 9 de setembro de 1997, não alcançados pelo art. 19 da Lei nº 9.028, de 1995, passam a integrar a
carreira de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União.
§ 1e Os cargos vagos a que se refere o caput, bem como aqueles
transpostos pelo inciso Il do art. 19 da Lei nº 9.028, de 1995, serão
distribuídos pelas três categorias da carreira de Assistente Jurídico,
em ato do Advogado-Geral da União.
§ 2º Os demais cargos de Assistente Jurídico da Administração Federal direta, não alcançados pelo art. 19 da Lei nº 9.028, de
1995, serão extintos, automaticamente, em caso de vacância.

Art. 20. O ingresso nos cargos de Procurador e de Advogado
de todos os órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União ocorre na
Classe D, Padrão L
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Art. 21. O ingresso nos cargos de nível superior do Grupo de
Informações ocorrerá mediante aprovação em concurso público
constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias,
sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda constituída de curso de formação.
Art. 22. Os Assistentes Jurídicos, Procuradores e Advogados
a que se refere o art. 1Q terão lotação e exercício na Consultoria Jurídica, ou na Procuradoria ou órgão equivalente, da estrutura organizacional, ou da entidade, em que desempenhem suas atividadesjurídicas próprias.
§ F Os servidores de que trata o caput poderão, excepcionalmente, ter exercício em outro setor da respectiva estrutura organizacional, ou entidade, sempre no desempenho de atividades eminentemente jurídicas e no atendimento do interesse público envolvido.
§ 2Q O exercício excepcional de que trata o parágrafo anterior
dependerá de designação do respectivo Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou equivalente.
§ 3Q A designação a que se refere o parágrafo anterior somente
será possível nos termos deste artigo, e observará, a cada caso, o seguinte procedimento:
a) solicitação motivada de outra autoridade da estrutura organizacional, ou entidade, ao Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou
equivalente;
b) autorização do Ministro de Estado ou do dirigente máximo
da entidade para que seja expedido o ato de designação; e

c) publicação do ato designatório no boletim interno ou seu correspondente.

Art. 23. As situações funcionais anteriores a 13 de dezembro
de 1997, que comprovadamente reúnam os pressupostos citados no §
1Q do artigo anterior, serão, a cada caso, objeto de ato declaratório do
respectivo Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou equivalente, inclusive para os efeitos do art. 1Q •
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§ l' O ato declaratório referido no caput, necessariamente
motivado, deverá ter publicação no boletim interno ou seu correspondente.
§ 2' As situações funcionais de que trata o caput, se mantidas,
serão ajustadas ao que dispõe o artigo anterior até 13 de fevereiro de
1998.
Art. 24. É vedado aos servidores ocupantes das carreiras e
cargos referidos nos arts. l' e 14 exercer advocacia fora das atribuições institucionais.
Art. 25. As gratificações criadas por esta medida provisória
são devidas a partir de I" de setembro de 1997.
Art. 26. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.587-4, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 27. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
Milton Seligman

Anexo I
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho
da Atividade Jurídica das Carreiras de Advogado da União,
Assistente Jurídico da AGU e Defensor Público da União
Classe

Porcentagem

Especial

0,14986%

1!1 Categoria

0,13881%

2!1 Categoria

0,12776%
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Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho
da Atividade Jurídica das Carreiras e dos Cargos de Procurador e
Advogado de Autarquia e de Fundação Pública Federal,
Assistente Jurídico
Classe

Padrão

Porcentagem

A

III

0,14986%

A

11

0,13881%

A

I

0,12776%

B

VI

0,12776%

B

V

0,12776%

B

IV

0,12776%

B

III

0,12776%

B

11

0,12776%

B

I

0,12776%

C

VI

0,12776%

C

V

0,12776%

C

IV

0,12776%

C

III

0,12776%

C

11

0,12776%

C

I

0,12776%

D

V

0,12776%

D

IV

0,12776%

D

III

0,12776%

D

11

0,12776%

D

I

0,12776%
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Anexo II
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
Total de ocupantes
de cargo ou de
da
inte~grantes
carreira no órgão

Número mínimo de
ocupantes de cargos
ou de integrantes
da carreira com
de-sempenho até
75% do limite máximc de pontos de
desempenhoindividual

Número máximo de
ocupantes de cargo
ou de integrantes
da carreira com
desempenho acima
de 75% até 100% do
limite máximo de
pontos de desempenho individual

Número máximo de
ocupantes de cargo
ou de integrantes
da carreira com
desempenho acima
de 90% até 100% do
limite máximo de
pontos de desempenho individual

I

9

2

7

2

S

1

7

2

7

1

6

2

6

1

5

1

1

4

1

1

3

1

3

1

2

1

2

O

2

1

1

O

1

1

5
4

t

I

Anexo IH
Defensor Público da União

I"

I

Denominação

Vencimento CR$)

Defensor Públko da União de Categoria Especial

524,30

Defensor Público da União de 111 Categoria

490,57

í Defensor Público da União de 2!! Categoria

458,43

Anexo IV
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento (R$)

Assistente Jurídico da AGU de Categoria Especial

524,30

Assistente Jurídico da AGU de 1!l Categoria

490,57

Assistente da AGU de 2!l Categoria

458,43
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Anexo V
Gratificação de que trata o art. 7º da Lei nº 8.460/92 para as
Carreiras de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União e de
Defensor Público da União
Classe

R$

Categoria Especial

208,64

1{I Categoria

199,43

2{1 Categoria

190,63

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.588-4, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Cria carreiras no âmbito do Poder Executivo Federal, cria as Gratificações de Desempenho e Eficiência (GDE) e de Desempenho de
Atividade de Defesa Agropecuária (GDA) e
dá outras providências.

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

Art. 1º Ficam criadas as seguintes carreiras de nível superior
do Poder Executivo Federal e os seus respectivos cargos de provimento efetivo:
I - Supervisor Médico-Pericial, composta de trezentos cargos
de igual denominação, lotados no quadro geral de pessoal do Instituto
Nacional do Seguro Social com atribuições voltadas para as atividades
de gestão governamental, nos aspectos relativos ao gerenciamento, supervisão, controle, fiscalização e auditoria das atividades de perícia médica;

II - Analista de Comércio Exterior, composta de 280 cargos de
igual denominação, com lotação a ser definida em ato do Presidente da
República e com atribuições voltadas para as atividades de gestão governamental, relativas à formulação, implementação, controle e avaliação de políticas de comércio exterior;
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III - Fiscal de Defesa Agropecuária, composta de 250 cargos
de igual denominação, no quadro geral de pessoal do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, com atribuições voltadas para as
atividades de inspeção, fiscalização, certificação e controle de produtos, insumos, materiais de multiplicação, meios tecnológicos e processos produtivos na área de defesa agropecuária.
Art. 2' As carreiras referidas no artigo anterior terão a mesma estrutura de classes e padrões da Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da Lei n'
8.460, de 17 de setembro de 1992, e alterações posteriores.
Art. 3' A investidura nos cargos das carreiras de que trata
esta medida provisória ocorrerá mediante aprovação com concurso
público constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda
constituída de curso de formação.
§ l' Será exigido do candidato diploma de curso superior oficialmente reconhecido, assim como os demais requisitos definidos no
edital do concurso.
§ 2'

O ingresso nos cargos dar-se-á na Classe D, Padrão I.

Art. 4' Adistribuição do quantitativo global dos cargos da carreira de que trata o inciso II do art. l' por órgão ou entidade do Poder
Executivo Federal será definida em ato do Presidente da República.
Parágrafo único. A redistribuição de servidor ocupante de cargo da carreira de que trata o caput fica condicionada à redistribuição
de cargo de igual denominação do órgão ou entidade de destino para
o órgão ou entidade de origem do servidor a ser redistribuído.
Art. 5'

São qualificados como órgãos supervisores:

I - da carreira de Supervisor Médico-Pericial, o Ministério
da Previdência e Assistência Social;
II - da carreira de Analista de Comércio Exterior, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

III - da carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
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Art. 6' Os órgãos supervisores terão as seguintes competências em relação às carreiras sob sua supervisão:
I - definir a lotação inicial dos habilitados em concurso público para fins de provimento de cargos;
U - definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições da carreira;
lU - definir os termos do edital dos concursos públicos para
provimento dos cargos, observando as atribuições da carreira, em
consonância com o regulamento definido pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
IV - definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;
V - formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições da carreira, inclusive para fins de promoção, em consonância com a politica de
desenvolvimento de recursos humanos;
VI
aplicar as normas e procedimentos para fins de promoção;

VII
acompanhar a aplicação das normas referentes à carreira, propondo o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado.
§ l' O órgão supervisor, no desempenho das atividades referidas neste artigo, será assessorado por representantes dos órgãos ou
entidades de lotação dos integrantes da carreira e por um Comitê
Consultivo, composto por integrantes da carreira sob sua supervisão, observadas as normas a serem estabelecidas pelo Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado.

§ 2' O Ministério da Previdência e Assistência Social poderá
delegar competências referidas neste artigo ao Instituto Nacional do
Seguro Social, no caso da carreira de Supervisor Médico-Pericial.

Art. 7' Caberá ao órgão ou entidade em que o servidor estiver
em exercício a gestão, o controle e a supervisão das atividades desenvolvidas pelo servidor, a realização da avaliação de desempenho e a
aplicação da regra de ajuste correspondente, a formulação e impleCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998
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mentação do programa de desenvolvimento e capacitação profissional, nOS aspectos inerentes às competências do órgão ou entidade.
Art. 8' O vencimento básico das carreiras criadas por esta
medida provisória é o fixado na Tabela de Vencimento dos servidores
públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da Lei nº 8.460, de
1992, e alterações posteriores.
Art. 9º Os ocupantes de cargos efetivos das carreiras de que
trata o art. l' farão jus, além do vencimento básico, à Gratificação de
Atividade, instituída pela Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de
1992, no percentual de 160%.
Parágrafo único. Os ocupantes de cargos efetivos da carreira
de Fiscal de Defesa Agropecuária de que trata o inciso III do art. 1º
farão jus, além das vantagens referidas no caput, à gratificação a
que se refere o art. 7' da Leí nº 8.460, de 1992, conforme valores
constantes do Anexo I desta medida provisória.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Eficiência (GDE), devida aos ocupantes dos cargos de que tratam os incisos I e II do art. 1º desta medida provisória, quando lotados nos órgãos ali especificados, e no exercício de atividades inerentes às atribuíções das respectivas carreiras.
Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária (GDA), que será concedida aos
ocupantes dos cargos de que trata o inciso III do art. 1º desta medida
provisória, quando lotados no Ministério da Agricultura e do Abastecimento e no exercício de atividades inerentes às atribuições da respectiva carreira.
Art. 12. A GDE e a GDA serão calculadas pela multiplicação
dos seguintes fatores:
I

número de pontos resultante da avaliação de desempe-

nho;
II
valor do maior vencimento da Tabela de Vencimento dos
servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da Lei nº
8.460, de 1992, e alterações posteriores;
III - percentuais específicos por carreira.
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§ 1º O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir
no máximo 2.238 pontos por servidor, divididos em duas parcelas de
1.119 pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e
outra referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade
respectivos referidos no art. P.

§ 2' O percentual para as carreiras de que tratam os incisos I
e II do art. 1º é de 0,1820%;
§ 3º O percentual para a carreira de que trata o inciso III do
art. P é de 0,15654%;

Art. 13. AGDE e a GDAserão calculadas com base em 75% do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho
nos dois primeiros períodos de avaliação após a nomeação.
Art. 14. Os critérios para a determinação da avaliação de desempenho individual e institucional constarão de ato conjunto do
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado
com os Ministros de Estado dos órgãos supervisores das respectivas
carreiras.
Art. 15. A avaliação de desempenho individual deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira e órgão ou entidade referidos no art. 1';
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
II - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até noventa por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho individual;
III - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ l' Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no Anexo 11.
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§ 2' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em até vinte por cento o
limite máximo de servidores previsto para cada uma destas faixas,
serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
a) maior nível do cargo em comissão ou função de confiança, em
exercício;
b) cargo de chefia;
c) maior grau de titulação;
d)) maior tempo de permanência no órgão ou entidade;
e) melhor classificação no concurso para ingresso na carreira;
fJ data mais antiga de ingresso na carreira.
§ 3' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em mais de vinte por
cento o limite máximo de servidores previsto para cada uma destas
faixas, a GDE e a GDAserão pagas em valor equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho a todos os beneficiários.
§ 4' Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:
a) quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-S ou DAS-5;
b) nos periodos referidos no art. 13.

Art. lS. O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de
que trata esta medida provisória, quando investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-S e DAS-5, ou equivalentes, em
órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus ao valor calculado
com base no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de
desempenho.
Art. 17. O titular de cargo efetivo das carreiras de que trata
esta medida provisória, que não se encontre nas situações previstas
nos arts. 1º e lS, somente perceberá a Gratificação correspondente
quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República
ou se investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalentes em órgãos ou entidades do Governo Federal, calculada com base em 75% do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
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Art. 18. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional de que trata o art. 14, a GDE e a GDA serão calculadas
utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual e considerando-se o limite de 2.238 pontos.
Art. 19. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão
fará jus à GDE ou GDA, calculada na forma definida no art. 12, considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aos dois últimos anos em que estava na atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 20. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras e cargos de que trata esta medida provisória.
Art. 21. Compete ao Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado a definição de normas e procedimentos para promoção nas carreiras de que trata esta medida provisória.
Art. 22. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.588-3, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 23.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Arlindo Porto
Reinhold Stephanes
Paulo Jobim Filho
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p.
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Anexo I
Gratificação de que trata o Art. 7Q da Lei nº 8.460/92 para a
Carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária
Classe

Padrão

(R$)

A

III

107,21

A

11

103,86

A

I

100,63

B

VI

97,49

B

V

94,45

B

IV

91,50

B

III

88,65

B

11

86,35

B

I

83,20

C

VI

80,61

C

V

78,10

C

IV

75,65

C

III

73,30

C

11

71,02

C

I

68,79

D

V

66,65

D

IV

64,57

D

III

62,56

D

11

60,60

D

I

58,71
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Anexo II
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
Totaldeintegran-

Número mínimo de
integrantes da carreira com desempenho até 75% do limite máximo de
pontos de desempenho individual

tes da carreira no
órgão

I

I

1

I

Número máximo de
integrantes da carreira com desempe-

nho acima de 90%
até 100% do limite
máximo de pontos

de desempenho individual

7

2

7

2

7

1

6

2

6

1

5

1

5

1

4

1

3

1

4

I

reíra com desempenho acima de 75%
até 100% do limite
máximo de pontos
de desempenho individual

2

9

8

Número máximo de

integrantes da car-

,

1

I

3

1

2

1

2

O

2

1

1

O

1

1

MEDIDAPROVISÓRIANQ 1.592-3, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Extingue a Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro (Lloydbrás) e dá outras

providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica extinta a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), sociedade de economia mista, instituída pelo
Decreto-Lei n' 67, de 21 de novembro de 1966, ora em fase de liquidação.
§ 1Q O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionará o processo de extinção da companhia, cabendolhe a designação do administrador da massa extinta.
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§ 2' Ficam imediatamente transferidos para a União, na qualidade de sucessora, todos os direitos e obrigações da companhia extinta, bem como todos os seus bens imóveis, móveis, materiais e
equipamentos, podendo estes ser alienados, inclusive mediante leilão, pelo administrador, desde que desnecessários ao serviço público
federal.
§ 3' Os processos judiciais em que a companhia seja parte,
ativa ou passivamente, serão imediatamente transferidos para a
União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.
Art. 2' O Poder Executivo disporá, em decreto, a respeito das
competências e atribuições do administrador da massa extinta, de
sua remuneração, bem como aquelas relativas à Assembléia Geral
de Acionistas e ao Conselho Fiscal.

Art. 3' Em função da extinção da companhia ficam rescindidos nesta data todos os contratos de trabalho dos seus empregados,
devendo o administrador providenciar o pronto pagamento aos empregados dos direitos decorrentes da relação de emprego extinta.
Art. 4' Aos acionistas minoritários fica assegurado o direito
ao recebimento do valor de suas ações, atualizado monetariamente a
partir do último balanço aprovado, acrescido dejuros de seis por cento ao ano.
Art. 5' Não se aplica à extinção de que trata esta medida provisória o disposto nos arts. 206 a 219 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.592-2, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.593-3, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
partes e peças destinadas à industrialização de bens de informática a serem adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Ficam isentos do Imposto de Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) as matérias-primas e os produtos intermediários que se destinem à industrialização dos coletores eletrônicos de votos de que trata o art. l' da Lei n'' 9.359, de 12 de
dezembro de 1996, e dos produtos sob os códigos 8504.40.21,
8471.60.61,8471.60.52,8534.00.00 e 8473.30.49, constantes da Nomenclatura Comum do Mercosul, a eles destinados.
Art. 2' Para efeito de reconhecimento da isenção a que se
refere o artigo anterior, a empresa beneficiária deverá, previamente, apresentar à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda relação quantitativa das mercadorias a serem importadas ou
adquiridas no mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência
e Tecnologia.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.593-2, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.599-40, DE 8 DE JANEIRO
DE 1988
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n' 8. 742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os dispositivos abaixo indicados da Lei n? 8.742, de 7
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 18.

.

.

VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de
Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada
quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que
terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
......................................................................................................»

"Art. 20.
§ I" Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei n"
8.213, de 24 dejulho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
§ 6' A concessão do beneficio ficará sujeita a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 7' Na hipótese de não existirem serviços no município
de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista
em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura.

§ 8' A renda familiar mensal a que se refere o § 3' deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17
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tando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do pedido.»
«Art. 29.

.

.

Parágrafo umco. Os recursos de responsabilidade da
União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação
continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao
INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção.»
«Art. 37. O benefício de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive
apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até 45 dias após cumpridas as exigências
de que trata este artigo.
Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização
o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro
pagamento de benefício previdenciário em atraso.»
«Art. 38. Aidade prevista no art. 20 desta lei reduzir-se-á
para 67 (sessenta e sete) anos a partir de lº dejaneiro de 1998.»
"Art. 40.
§ 1º A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de
continuidade.
§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido O
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 1º do art. 139
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.»

Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6º do
art. 20 e no art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, deverão, até 31 de dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que consta
daqueles dispositivos.
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Art. 3º O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 1º de janeiro de 1996.
Art. 4º A revisão do benefício de prestação continuada prevista no art. 21 daLei n'' 8.742, de 1993, terá início em 1º de setembro de
1997.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.599-39, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.604-28, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O Programa de Estímulo à Restruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ I" O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei nº
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
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§ 2º O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do programa de que trata o caput.
Art. 2' Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa de que se refere o artigo anterior o seguinte tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar corno
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas,
para esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar corno
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso II, registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto
no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a sorna do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodos-base anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a
trinta por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.

§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência
de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o
§ 2º do art. 1'.

§ 2º

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3º Nas reorganizações societárias ocorridas no ãmbito do
programa de que trata o art. 1º não se aplica o disposto nos arts. 230,
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254,255,256, § 2', 264, § 3', e 270, parágrafo único, da Lei n' 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4º O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções n's 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de
Renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda
fixa e de renda variável, bem como da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.604-27, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.605-19, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 44 da Lei n"
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na
Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4', da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permissível desde que
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permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta por
cento da área de cada propriedade.
§ 1º A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, será averbada à margem da inscrição da
matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão
a qualquer título ou de desmembramento da área.
§ 2' Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às propriedades ou às posses em processo de regularização, assim declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com
áreas de até 100ha, nas quais se pratique agropecuária familiar.

§ 4º Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do
Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, além das regiôes situadas ao norte do paralelo 13'S, nos Estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44ºW, no
Estado do Maranhão.
§ 5' Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igualou superior a 1:250.000, executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
e aprovado por órgão técnico por ela designado, a distribuição das
atividades econômicas será feita conforme as indicações do zoneamento, respeitado o limite mínimo de cinqüenta por cento da cobertura arbórea de cada propriedade, a título de reserva legal,»
Art. 2º Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas
nas regiões descritas no art. 44 da Lei nº 4.771, de 1965, que possuam áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas
encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma
inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
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Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o
incremento de área convertida.
Art. 3' A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região,
e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de sua publicação.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.605-18, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Julio Sergio de Maya Pedrosa Moreira
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.606-16, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998

66
Art. 1º Os cargos integrantes da estrutura dos órgãos e entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo lI, passam a integrar
Quadro em Extinção.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.
Art. 2º As atividades correspondentes aos cargos extintos ou
em extinção, constantes dos anexos desta medida provisória, poderão ser objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em
regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades de motorista e motorista oficial.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.606-15, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Os anexos estão publicados no DO de 9.1.1997, págs. 9/26.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.607-13, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Altera a legislação que rege o salárioeducação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' A contribuição social do salário-educação, a que se refe-re o art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aOS mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ 1º Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
salário-educação:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias e fundações;

b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;

c) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento;

e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde
que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991.
§ 2º Integram a receita do salário-educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.

§ 3º Entendem-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do salário-educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.
Art. 2' A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 1º, inciso Il, da Lei nº 9.424, de 1996, será redistribuída entre o Estado e os respectivos Municípios, de conformidade com critérios estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental
nas respectivas redes de ensino.
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Art. 3' O salário-educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 4' A contribuição do salário-educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de
administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1', da Lei n" 9.424,
de 1996.
Art. 5' A fiscalização da arrecadação do salário-educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.
Art. 6' As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do salário-educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativo doFNDE.
Art. 7' O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará,
por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do
salário-educação, na forma do regulamento e das instruções que
para este fim forem baixadas por aquela autarquia.
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Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.607-12, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revoga-se aLei nº 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 8 de janeíro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.608-10, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições
sociais e outras importâncias devidas ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dívidas para com o Instituto Nacionai do Seguro Social (INSS), oriundas de contribuições sociais, bem
como as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência
março de 1997, mediante o emprego de um percentual de quatro por
cento do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e nove por cento
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
§ 1º Observado o emprego mínimo de três por cento do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), os percentuais estabelecidos no caput deste artigo serão reduzidos ou acrescidos para que o prazo de amortização
não seja inferior a 96 meses.
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§ 2º As unidades federativas mencionadas poderão optar por
incluir nesta espécie de amortização as dívidas, até a competência
março de 1997, de suas autarquias e das fundações por elas instituídas e mantidas, hipótese em que haverá acréscimo de três pontos
nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e de
três pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), referidos no caput.
§ 3' Mediante o emprego de mais quatro pontos percentuais
do respectivo fundo de participação, as unidades federativas a que
se refere este artigo poderão optar por incluír, nesta espécie de
amortização, as dívidas constituidas até a competência março de
1997, para com o INSS, de suas empresas públicas, mantendo-se os
critérios de atualização e incidência de acréscimos legais aplicáveis
às empresas desta natureza, a elas se aplicando as vantagens previstas nos incisos I e II do art. 7'.

Art. 2' As unidades federativas mencionadas no artigo anterior poderão assumir as dívidas para com o INSS de suas empresas
públicas e sociedades de economia mista, facultando-se-lhes a
subrogação do respectivo crédito para fins de parcelamento ou reparcelamento, seja na forma convencional estabelecida no art. 38 da
Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, sem a restrição do seu § 5º, seja
na forma excepcional prevista no art. 7º desta medida provisória,
mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos
legais aplicáveis a essas entidades.
Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento das prestações referentes ao acordo de parcelamento celebrado na forma deste artigo acarreterá a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer
após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 3º O percentual de que trata o caput do art. 1º será reduzido em:
I - seis pontos, para os mil Municípios de menor capacidade
de pagamento, medida pela receita per capita das transferências
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rias e Serviços (ICMS), e em três pontos, para os mil Municípios seguintes; ou
II - seis pontos, para os Municípios com até 20.000 habitantes e onde estão localizados os bolsões de pobreza, identificados como
áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária, e em três
pontos para os Municípios com mais de 20.000 e menos de 30.000 habitantes e identificados por aquele Programa; ou
III - seis pontos, para os Municípios com Índice de Condições
de Sobrevivência (ICS) nacional das crianças de até seis anos, calculado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em conjunto com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), maior do que 0,65 e em três pontos, para os Municípios com
ICS nacional maior do que 0,5 e menor ou igual a 0,65.
§ l' Excluem-se do disposto nos incisos I e II deste artigo os
Municípios com Indice de Condições de Sobrevivência (ICS) nacional
das crianças de até seis anos, menor do que 0,3.
§ 2' A aferição da receita a que se refere o inciso I deste artigo
terá como base as transferências observados no exercício de 1996.
§ 3' Os Municípios a que se refere o inciso II deste artigo são
aqueles identificados pelo Programa Comunidade Solidária até o final do ano de 1996.
§ 4' A população de cada Município será a informada pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo a estimativa disponível em 31 de dezembro de 1996.

Art. 4º Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias e as fundações por eles instituídas e mantidas, ao celebrarem acordos na forma do art. I" desta medida provisória, terão todas
as outras espécies de parcelamento ou amortização de dívida para
com o INSS por eles substituídas.
Art. 5' O acordo celebrado com base nos arts. I? a 3' desta medida provisória conterá cláusula em que o Estado, o Distrito Federal
ou o Município autorize, quando houver a falta de pagamento de débitos vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no cumprimento
das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos EstaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p- 17-349, jarro 1998
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dos (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora,
por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 6' Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas
ao INSS, até a competência março de 1997, pelas entidades ouhospitais contratados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde
(SUS), bem como pelas entidades ou hospitais da Administração PÚblica direta e indireta, integrantes desse Sistema, poderão ser parceladas em até 96 meses, mediante cessão de créditos que tenham
junto ao SUS, na forma do disposto nos arts. 1.065 a 1.077 do Código
Civil.
§ 1s As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribuições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até trinta meses, sem redução da multa prevista no § 7º deste
artigo, mediante a cessão estabelecida no caput.
§ 2' O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Unico de
Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
§ 3' Os prestadores de serviços de assistência médica e ambulatorial, mediante contrato ou convênio com Municípios, somente
poderão formalizar o acordo de parcelamento com a interveniência
do órgão do Sistema Único de Saúde, competente para pagá-los.

§ 4º Insuficiente o pagamento mensal efetuado pelos órgãos
integrantes do Sistema Único de Saúde ao INSS, em cumprimento à
notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia de
recolhimento complementar da diferença verificada a menor, com
vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo
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pagamento será efetuado diretamente pela entidade ou hospital beneficiário do parcelamento acordado.
§ 5º Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$200,00 (duzentos reais).
§ 6º Os hospitais ou entidades que já tenham celebrado acordo de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis nOs 8.212, de
1991,8.620, de 5 de janeiro de 1993, ou 9.129, de 20 de novembro de
1995, poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.

§ 7º Para os efeitos do parcelamento a que se refere este artigo, ressalvado o disposto no § 1º, as importâncias devidas a título de
multa moratória serão reduzidas, atendidos aos seguintes prazos
contados a partir do dia 1º de abril de 1997, inclusive:
a) oitenta por cento, se o parcelamento for requerido até o terceiro mês;
b)

quarenta por cento, se requerido até o sexto mês;

c) vinte por cento, se até o nono mês;
d) dez por cento, se até o 12º mês, inclusive.

§ 8º As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos
créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo, aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no parágrafo
anterior.

§ 9º O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta medida provisória, denunciar o convênio ou rescindir o contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS),
ou for por este descredenciado, terá o seu parcelamento rescindido,
podendo reparcelar o saldo devedor na modalidade convencional
prevista no art. 38 da Lei nº 8.212, de 1991, com restabelecimento da
multa e demais acréscimos legais.
§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração de acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998

74

restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 11. Do total de recursos financeiros a serem repassados a
Municípios habilitados para gestão semiplena do Sistema Único de
Saúde, serão, mensalmente, retidos e recolhidos ao INSS os valores
correspondentes às parcelas de créditos que lhe foram cedidos pelos
hospitais e entidades, decorrentes de serviços médicos e ambulatoriais prestados mediante contrato ou convênio com a administração
municipal.

Art. 7' Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal até a competência março de 1997,
incluídas ou não em notificação, poderão ser parceladas em até 96
meses, sem a restrição do § 5' do art. 38 da Lei nº 8.212, de 1991, com
redução das importãncias devidas a título de multa moratória nos
seguintes percentuais:
I - cinqüenta por cento, Se o parcelamento for requerido até
31 de dezembro de 1997;
II - trinta por cento, se o parcelamento for requerido até 31 de
março de 1998.
§ l' O acordo será lavrado em termo específico, respondendo
como seus fiadores os acionistas ou sócios controladores com seus
bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações nele assumidas, por dolo ou culpa, ou em caso de insolvência das pessoas jurídicas.
§ 2' As pessoas jurídicas, que já tenham celebrado acordo de
parcelamento com o INSS, poderão optar pelo parcelamento a que se
refere este artigo, exceto quanto aos valores parcelados na forma da
Lei n' 9.129, de 1995, os quais não poderão ser reparcelados nos termos desta medida provisória.
§ 3' As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo,
aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no caput.
§ 4º O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração do acordo de
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parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 5º O prazo de parcelamento definido no caput poderá ser
ampliado para até 120 meses, no caso das micro e pequenas empresas, definidas no art. 2' da Lei n? 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§ 6' As dívidas provenientes das contribuições descontadas
dos empregados e da subrogação de que trata o inciso IV do art. 30
da Lei n" 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até dezoito meses, sem redução da multa prevista no caput.
§ 7' Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).
§ 8' Na hipótese de pagamento à vista das dívidas, a redução da
multa será de oitenta por cento.
Art. 8' Fica a União autorizada a contratar operação de crédito
com o INSS, até o limite de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais).
§ l' Os recursos a que se refere este artigo destinar-se-ão a financiar o déficit financeiro do INSS e serão representados por Letras Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas para esse fim, com características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 2' O INSS fica autorizado a garantir a operação de que trata
este artigo com bens integrantes de seu ativo, podendo, inclusive,
caucionar créditos decorrentes de parcelamento de débitos de pessoas jurídicas.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.608-9, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.609-9, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O salário mínimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a partir de lº de maio de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro reais) e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
Art. 2º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1º de junho de 1997, em 7,76%.
Art. 3º Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
anexo a esta medida provisória.
Art. 4' Para os benefícios que tenham sofrido majoração em l'
de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$ 120,00
(cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado
quando da aplicação do disposto no art. 2º, de acordo com normas a
serem baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.609-8, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
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Anexo
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de Acordo com as
Respectivas Datas de Início
Data de Início de Benefício
até maio/96

f-

Reajuste (%)

7.76

emjunho/96

7,14

ernjulho/96

6,53

em agosto/96

5,92

em setembro/96

5,31

em outubro/96

4,71

em novembro/96

4,11

em dezembro/96

3,51

em janeiro/9?

2,92

em fevereiro/9?

2,33

em março/9?

1,74

em abriV97

1,16

em maio/97

0,58

~.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.610-5, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Cria o Fundo de Garantia à Exportação
(FGE) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE),
de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas
operações de seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida provisória.

Art. 2º O patrimõnio inicial do FGE será constituído mediante a transferência de 98.000.000.000 (noventa e oito bilhões) de
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ações preferenciais nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A.
e 1.200.000.000 (um bilhão e duzentos milhões) de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A.
(Telebrás), que se encontram depositadas no Fundo de Amortização
da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD), criado pela Lei n'
9.069, de 29 de junho de 1995.

§ l' Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FAD.
§ 2' O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as
ações tenham sido negociadas.
§ 3' As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

§ 4' O produto da venda das ações transferidas ao FGE deverá constituir reserva de liquidez, nas condições definidas pelo conselho a que se refere o art. 6', e o restante será aplicado em títulos públicos federais, com cláusula de resgate antecipado.

Art. 3' Constituem recursos do FGE:
I II -

o produto da alienação das ações;
a reversão de saldos não aplicados;

III -

os dividendos e remuneração de capital das ações;

IV -

o resultado das aplicações financeiras dos recursos;

V -

as comissões decorrentes da prestação de garantia;

VI - recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.
Art. 4' O FGE proverá recursos para cobertura de garantias prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
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I -

contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da

operação;

II -

contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.

Art. 5' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para a cobertura de garantias prestadas pela União:
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total
da operação de financiamento de exportações brasileiras de bens e
serviços, desde que o prazo da operação não seja inferior a dois anos;
II - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e condições de oferta, para operações de
exportação de bens de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso
II deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes à cobertura do risco assumido.
Art. 6' Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado
o disposto no artigo seguinte.
§ 10

O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.

§ 2' Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDES a alienar as
ações vinculadas ao FGE.

Art. 7' Compete à Câmara de Comércio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE:
I - as diretrizes) os critérios, os parâmetros e as condições
para a prestação de garantia prevista nesta medida provisória;
II - os limites globais e por países para concessão de garantia.
Art. 8' O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as determinações da Câmara de Comércio Exterior e do
CFGE:
I - efetuar, com recursos do FGE, os programas relativos à
cobertura de garantias;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998

80
II - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantido a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do BNDES;
III - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
IV - autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.
Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos
relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.
Art. 9º Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28
de agosto de 1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31
de maio de 1997.
Art. 10. O Poder Executivo poderá põr termo ao provimento
de recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias às
operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos
desta medida provisória.
§ 1º Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integral
de todas as obrigações já assumidas.
§ 2º Caso haja recursos remanescentes, estes serão transferidos, anualmente, à conta do Tesouro Nacional.

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.610-4, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobin Filho
Antonio Kandir
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.611-4, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei nº 8.313, de
23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 3º, 4º, 9', 18, 19,20,25,27, 28 e 30 da Lei n'
8.313, de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 3 9

v-

•..•••••..••••..••••..••••..•••....•..•••..•.....••••.•....••..••••...••.••.••.

.

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas
relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura."
«Art. 49

..•...••••..•.....•••••.......••..••••....•...•••....•..•••.•.....•••..••.....•

§ 1º O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura
e gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios estabelecidos nos arts. l' e 3'.
§ 2º Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico
competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.

§ 6' Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens
necessários ao cumprimento das finalidades do fundo .
......................................................................................................»
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«Art. 9' São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além de outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura:

v - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura»
«Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará à pessoas físicas ou jurídicas a opção pela
aplicação de parcelas do imposto sobre a renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5º, inciso lI, desta lei, desde que os projetos atendam
aos critérios estabelecidos no art. 1º desta lei.
§ 1a Os contribuintes poderão deduzir do Imposto de Renda devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos
elencados no § 3º, previamente aprovados pelo Ministério da
Cultura, nos limites e condições estabelecidos na legislação do
Imposto de Renda vigente, na forma de:

a) doações; e
b) patrocínios.
§ 2º As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional.
§ 3º As doações e os patrocínios na produção cultural, a
que se refere o § 1º, atenderão exclusivamente aos seguintes seguimentos:
a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;
c) música erudita ou instrumental;
d) circulação de exposições de artes plásticas;
e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus.»
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«Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar
atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do Pronac.
§ 1º O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco
dias.

§ 2º Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura,
a ser decidido no prazo de sessenta dias.
§ 7º O Ministério da Cultura publicará anualmente, até
28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal do exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário.
§ 8º Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não-concentração por segmento e por beneficiário, a ser
aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos,
pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fiscal.»

«Art. 20.
§ 2º Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a
ser decidido no prazo de sessenta dias.
......................................................................................................»

"Art. 25.
Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com
os segmentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções
culturais educativas de caráter não comercial, realizadas por
empresas de rádio e televisão."
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«Art. 27
.......................................................................................................
§ 2' Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador,
desde que devidamente constituídas e em funcionamento, na
forma da legislação em vigor."
«Art. 28.

..

.

Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo."
«Art. 30.

§ l' Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto.
§ 2' A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura
suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até a efetiva regularização.

§ 3' Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes
desta lei.»
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.611-3, de 11 de dezembro de 1997.

Art. 3'
publicação.

Esta medida provisória entre em vigor na data de sua

Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Francisco Weffort
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.612-19, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira
bancária, dispõe sobre a privatização de
instituições financeiras, e dá outras providências.

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

Art 1º Aredução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação em
instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de unidade da Federação.
§ I" A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.

Art. 2º A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nessa medida provisória.
Art. 3º Para os fins desta medida provisória, poderá a União,
a seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
II - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu
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respectivo controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes especiais;
III - financiar o ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 7', financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ l' A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da unidade da Federação respectiva.
§ 2' Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3' O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo
será precedido da assunção, pela unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4' O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso III do artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I -

autorização legislativa da unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;

b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos III e IV do
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artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta;
c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizáda; ou
II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n' 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.

Art. 5' Os financiamentos de que trata esta medida provisória, quando concedidos pela União, serão pagos em até 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura do contrato e as seguintes em i~al dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições;
I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima de
seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
II - atualização monetária calculada e debitada mensalmente, com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou
outro índice que vier a substituí-lo.
§ l' As obrigações correspondentes ao serviço dos financiamentos concedidos pela União, nos termos desta medida provisória,
poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas
ao refinanciamento de dívidas previsto pela Lei n' 9.496, de 11 de setembro de 1997, especificadamente para fins de aplicação do limite
máximo de comprometimento da Receita Líquida Real (RLR) referido no art. 5' da citada lei.
§ 2' O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando,
detendo a unidade da Federação a maioria do capital social em mais
de uma instituição financeira, remanescer alguma sob seu controle.

Art. 6' O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I -

contar exclusivamente com a garantia da União;
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H - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.

Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso H deste artigo sejam representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o
valor nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte
por cento o montante garantido.
Art. 7' Nas hipóteses dos incisos IH e V do art. 3º, quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá
ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante
pelo menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
H - assunção de dívidas de instituição financeira junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em balanço,
incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;

HI -

capitalização da instituição financeira.

Parágrafo único. O financiamento de que trata o inciso V do
art. 3' depende, ainda, de manifestação favorável do Banco Central
do Brasil, até 5 de dezembro de 1997, quanto à proposta do Estado
para o atendimento ao disposto no caput.
Art. 8º Quando a participação da União se der exclusivamente mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3º, a aquisição dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta,
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ou transformada em instituição não financeira, o contrato de refinanciamento deverá prever a entrega, pela unidade da Federação,
de ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a, no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins
de posterior amortização.
Art. 9º Nos casos de que tratam o art. 7' e o parágrafo único
do art. 8º, a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a
qual se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal
do Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento da instituição financeira.
Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos e concederá os financiamentos de que trata o art. 3º, com títulos
do Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art.
4º, o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional, em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente
ou em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no
caput deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação
da instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante,
por títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro Nacional.
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Art. 12. Na hipótese do inciso II do art. 4°, o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União
na quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento
concedido com base nesta medida provisória.
Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3º, inciso I, bem assim daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as
disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987.
Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155,
157 e 159, inciso I, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim,
quando for o caso, ações representativas do controle acionário da
instituição financeira.
Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
de que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores à sua celebração;
III - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela
distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das
obrigações financeiras previstas no contrato.

Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
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Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores independentes contratados pelas partes.
Art. 17. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais ou contratuais.
Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 31
de março de 1998, desde que os Governos estaduais tenham assinado, até 30 de setembro de 1997, protocolo de acordo com o Governo
Federal visando à renegociação de suas dívidas, nos termos da Leí n'
9.496, de 11 de setembro de 1997.
Art. 19. Observado o disposto no artígo seguinte, a privatização das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
com base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Leí n' 2.321, de
1987, e de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 20. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação
dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados
programas.
Art. 21. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 días, em adição aos prazos previstos no Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, se a respectiva unidade da Federação tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente
ajustado com o Banco Central do Brasil.
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Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste
artigo poderá ser feita por até 360 dias, se a respectiva unidade da
Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição financeira estadual, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 22. No processo de redução da participação do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ lº A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2' Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis n's 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo
a União refinanciar a dívida nos termos da Lei n? 9.496, de 1997.

§ 3' A equalização de que trata o § lº observará o previsto no
art. 10.

Art. 23. Os arts. lº, 3º e 6' da Lei n" 9.496, de 1997, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 1º

.

§ 3º As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão
ao estabelecimento, pelas unidades da Federação, de Programa
de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo
Federal.
......................................................................................................»

"Art. 3º
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§ 6º O não-estabelecimento do programa no prazo fixado
nos contratos de refinanciamento ou o descumprimento das metas e compromissos nele definidos, implicarão, enquanto não estabelecido o programa ou durante o período em que durar o
descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo
custo médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido
de um por cento, e a elevação em quatro pontos percentuais do
comprometimento estabelecido com base no art. 5'.»

«Art. 6' Para fins de aplicação do limite estabelecido no
art. 5', poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas efetivamente realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações:
VII - dívidas de que tratam os incisos I e II, de entidades
da Administração indireta, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 31 de dezembro de 1997.
Art. 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus decorrente
da redução de encargos prevista nos contratos, por ela garantidos,
celebrados, até 30 de outubro de 1997, no ãmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 25. Fica a União autorizada a equalizar a diferença acumulada, desde 30 de outubro de 1997, entre os custos médios de captação utilizados na composição dos encargos financeiros ajustados
nos contratos celebrados, pelos Estados, com instituições financeiras públicas federais, no ãmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, e o custo médio de captação da instituição contratante no mês de referência.
Art. 26. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.612-18, de 11 de dezembro de 1997.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998

94
Art. 28. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.613-3, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, de que
trata a Lei n" 9.491, de 9 de setembro de
1997, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica a União autorizada a transferir:
I - para a Caixa Econômica Federal (CEF), ações ordinárias
nominativas, de sua propriedade, representativas do capital social
da Companhia Vale do Rio Doce e da Light Serviços de Eletricidade
S.A., até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais);
II - para o Fundo Nacional de Desestatização (FND), ações representativas do capital social da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública
Mobiliária Federal (FAD).
§ l' A CEF, em contrapartida à transferência das ações pela
União, a que se refere o inciso I deste artigo, deverá assumir dívidas
caracterizadas e novadas da União, nos termos da legislação em vigor, relativas ao Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS), pelo valor nominal equivalente ao valor de venda das referidas ações.
§ 2' As ações de que trata o inciso I deste artigo permanecerão
depositadas no FND, em nome da CEF.
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§ 3' Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o inciso I deste artigo o disposto no inciso III do art. 6' e no art.
13 da Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997, e no art. 30 da Lei n?
8.177, de l' de março de 1991, com a redação ora vigente.
§ 4' A CEF somente poderá vender as ações a que se refere o
inciso I deste artigo para Fundos Mútuos de Privatização de que trata o inciso XII do art. 20 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, com a
redação dada pela Lei n? 9.491, de 1997.
§ 5' A transferência das ações a que se refere o inciso I deste
artigo fica condicionada à aprovação, por parte do Conselho Nacional de Desestatização (CND), do limite para participação dos Fundos Mútuos de Privatização (FMP-FGTS), de que trata o inciso XII
do art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, nas respectivas
ofertas públicas e leilões de privatização, e dar-se-á no momento em
que for estabelecido o preço de venda dessas ações.

Art. 2' O § 6' do art. 20 da Lei n? 8.036, de 1990, introduzido
pelo art. 31 da Lei n" 9.491, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:
,,§ 6' Os recursos aplicados em quotas de Fundos Mútuos
de Privatização, referidos no inciso XII deste artigo, serão destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização, de que trata a Lei n' 9.491, de 1997, e de programas estaduais de desestatização, desde que, em ambos os casos,
tais destinações sejam aprovadas pelo CND."

Art. 3' O parágrafo único do art. 18 da Lei n' 9.491, de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Na contrataçâo dos serviços a que se refere o inciso IV deste artigo, poderá o gestor do fundo estabelecer,
alternativa ou cumulativamente, na composição da remuneração dos contratados, pagamento a preço fixo ou comissionado,
obedecidos aos dispositivos da Lei n? 8.666, de 21 de junho de
1993."
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
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Art. 52 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.613-2, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 8 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.614-14, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 1997:
I -

os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regio-

nal:
a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finar), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres),
de que trata o art. 1', parágrafo único, alíneas a, b eg, do Decreto-Lei
nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974;

b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei nº 8.167, de 16
de janeiro de 1991;

c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei nº 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do Decreto-Lei nº 756, de 11 de agosto de 1969;
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II - o prazo fixado pelo art. 1º da Lei nº 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
n'' 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei nº 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de 1998, os incentivos de que trata este artigo observarão o disposto nos arts. 2' 3º e 4º
da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 2º Os dispositivos da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de
1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º

.

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.
§ 4º As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5º A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.

§ 8º Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro.»
«Art. 7º
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II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
......................................................................................................»

«Art. 9º

§ 4' Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem
como aos considerados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, estruturadores para a
economia regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o
limite de que trata o § 2' deste artigo será de cinco por cento.

§ 6' Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à
aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do
controle acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, e, nos casos de participação conjunta minoritária, quando
observadas as condições previstas no § 8' deste artigo.
§ 7'

.

I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;

§ 8' Os Conselhos Deliberativos das Superintendências de
Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autorizar, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, o
ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida no
§ 2' ou no § 4', com o objetivo de aplicação do incentivo na forma
estabelecida neste artigo, desde que:
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I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada por subscrição e integralização de capital novo e não por transferência de ações existentes;
II - a nova participação acionária minoritária venha garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas que:
a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liquidação;
b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos dois últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.

§ 9º Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo, será
automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora.»

«Art. 12. .

.
§ L" O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:
II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e dejuros demora
de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
§ 4º Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:

I - que não tenham iniciado a implantação física de
seus projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo
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motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis
meses consecutivos;
III - cujos projetos se tenha tornado inviáveis, em função
de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica, financeira, mercadológica ou legal;
IV - que tenham desistido da implantação de seus projetos.
§ 5' Nas hipóteses de que tratam os incisos lI, III e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de
Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e
que integrem a carteira do fundo.
§ 6' Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7' Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei."
"Art. 13. Aapuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional, que solicitará, quando julgar necessário, a participação do
banco operador, admitida ao infrator ampla defesa."
Art. 3' Fica vedada a transferência para fora da região de máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finar ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela
Sudene ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da
Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico que a justifique.
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§ 1º O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias
liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo índice
oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2º Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3º do art. 12 e dos arts. 13, 14, 15 e 17 da Lei nº 8.167, de
1991.
Art. 4º Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na Amazõnia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 5' O art. 2º da Lei nº 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive, às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 22
.
§ 1º As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto definido
no parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 2' O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de
aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua
Secretaria Executiva.»
Art. 6º Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei nº 1.376, de 1974,
autorizados a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscritas pelos referidos fundos, na forma prevista no art. 5º da
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Lei nº 8.167, de 1991, exclusivamente para os casos em que a falta de
pagamento tenha decorrido de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados os limites e critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
Art. 7º A exigência da garantia real, de que trata o § 4º do art.
5º da Lei n? 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 2' desta medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por
empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de
1996.

Art. 8º Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.
Art. 9º Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem adotadas.
Art. 10. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 11. O art. 77 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 77.
§ 1º O disposto no caput deste artigo deixará de produzir
efeitos se as leis mencionadas nos incisos I e II não forem sancionadas e publicadas até 15 de maio de 1998.
§ 2º Ficam extintos, a partir de 4 de outubro de 2013, os
benefícios fiscais a que se referem os dispositivos legais mencionados no caput deste artigo.
§ 3º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos projetos protocolizados no órgão competente para sua apreciação
até 14 de novembro de 1997."
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Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.614-13, de 11 de dezembro de 1997.

Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.615-24, DE 8 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

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

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
da Amazônia S.A., até o limite de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro
Nacional (NTN), nas modalidades normativa e negociável, com prazo
máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos, para
principal e encargos, e taxas de juros calculada na forma do § 3" do
art. 2" da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização de outras fontes, a critério do Poder Executivo;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00 (um
bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso I
deste artigo;
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III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n' 9.491, de 9
de setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária Federal, de que trata a Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei n? 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento de efeito equivalente, no período compreendido entre 1º de julho
de 1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos com os serviços de comércío exterior prestados por aquela instituição financeira, no mesmo período;

b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas aos serviços prestados na área de comércio exterior, no período
compreendido entre l' de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e
juros de 21 % ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e
juros de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por
aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha
Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os serviços executados na qualidade de agente financeiro do Tesouro NacionaI, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por grupos de trabalho criados pela Portaria MF n' 150, de 26 de abril de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
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demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei nº
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre o
custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A., e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas
pelo Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela
subsidiária da importância ali investida;
V1II - pagar ao Banco do Brasil S.A., o valor correspondente à
atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de
Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes (PNLCC).
§ 1º Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data de alienação.

§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso L
§ 3' As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso V1 deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.

§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso V1 deste artigo.
§ 5º A equalização a que se refere o inciso V11 deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada periodo de doze meses, contado da data da assembléia
geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
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Art. 2' As dívidas da União, a que se referem os incisos V a
V1II do art. F desta medída provisória, assim como as dívidas da
União para com o Banco do Brasil S.A., reconhecidas como líquidas,
certas e exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria
MF n? 150, de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro
de Estado da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro
Nacional, emitidos para esse fim, regístrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ l' Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo
de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento
ao ano.
§ 2' Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de propriedade da União, depositadas no fundo de amortização da Dívida
Pública Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização
(FND), de quaísquer espécies e classes, negociadas ou não em bolsa
de valores, representativas de participação em sociedades anõnimas
de capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 3' As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:
a) no caso de sociedades anõnimas com ações negociadas em
bolsa de valores, pela sistemática prevista no § l' do art. 1º desta medida provisória;

b) no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n? 9.491, de 9 de setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de
acordo com o preço mínimo estipulado no respectivo edital de privatização;

c) no caso de sociedades anônimas não abrangidas pelas alíneas a e b:, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço publicado pela companhia.
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§ 4º As ações de que tratam o inciso III do art. 1º e o § 2º do art.
2º desta medida provisória, depositadas no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele Fundo.
Art. 3º Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy
WWarszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado da referida operação.
Art. 4º As disponibilidades financeiras dos fundos a que se referem o parágrafo único do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. 1º da Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5' As sociedades de economia mista de capital aberto, detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei nº
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente
nos casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente, provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro semestre de 1994.

Art. 6' O art. 2º da Lei nº 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3º:
«§ 3' Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN, a
utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro Nacionai (LTN) colocadas junto ao público no início de cada período de
fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade, a utilização da
taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no SisteCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998
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ma Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), divulgada pelo
Banco Central do Brasil.»
Art. 7º O caput do art. 2º da Lei n'' 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º O FND fica autorizado a resgatar quotas da União ou
a pagar Obrigações do FND de titularidade da União, até o montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das ações subscritas na forma do artigo anterior,»
Art. 8º Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.615-23, de 11 de dezembro de 1997.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data da sua

Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.616-14, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais de Ensino Superior e dos
Centros Federais de Educação Tecnológica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica observarão, quanto ao número total e classificação, os quantitativos constantes do anexo a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos no anexa
serão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 2º desta
medida provisória.
Art. 2º Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados
a expedir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções indicados
no caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.
§ 1º As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes
da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados no
Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte dias, a
contar da publicação do ato de distribuição dos cargos e funções.
§ 2º No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior, as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se refere o anexo, indicando, inclusive, o número de
cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos níveis.

Art. 3º Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
Reitor ou Vice-Reitor, Diretor ou Vice-Diretor, pro tempore, cujo
exercício das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter
custeio de sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a
ser aprovado pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, ao
servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino superior.
Art. 4º Ficam excluídos do Quadro II do Anexo I, a que se refere a alínea b, art. 4', da Lei nº 8.670, de 30 de junho de 1993, onze
CD-3, 22 CD-4, 33 FG-1, 132 FG-4, 44 FG-5, 55 FG-6, onze FG-7 e 44
FG-8.
Art. 5º Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo editados até 18 de dezembro de 1996, pertinentes à distribuição
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de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais de Ensino Superior e Centros Federais de Educação Tecnológica.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.616-13, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Revogam-se o Anexo III à Lei n' 8.956, de 15 de dezembro de 1994, e o Anexo I à Lei nº 8.957, de 15 de dezembro de 1994.
Brasilia, 13 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOS
Luciano Oliva Patrício
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior e
dos Centros Federais de Educação Tecnológica
CargolFunção
Cargos de Direção
CD-1
CD-2
CD-3
CD-4

Quantitativos

40
206
625
1.486

Subtotal
Funções Gratificadas
FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-8
FG-9

2.357
4.094
1.122
899
2.796
1.608
2.012
2.282
457
209

Subtotal

15.479

Total

17.836
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.617-47, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas
a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;
III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;
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c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;

e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro N acional;

IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;

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

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ L" É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas
na cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2' Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.

§ 3' As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente.
Art. 2' A contribuição de que trata esta medida provisória
será calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a
base de cálculo apurada nos termos deste ato.

Art. 3' As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § l' do art. 22 da Lei n'
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
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Art 4' O pagamento da contribuição apurada de acordo com
t medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
~~zena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.617-46, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Ficam revogados o art. 5' da Lei n'' 7.691, de 15 de dezembro de 1988, e os arts. 1',2' e 3' da Lei n' 8.398, de 7 de janeiro de
1992.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.618-49, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata a Lei n' 9.491, de9deselembro de 1997, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n~ 8.177, de
1º de março de 1991, e da Lei nº 8.249, de 24
de outubro de 1991, e altera os arts. 2º e 3º
da Lei n" 8.249, de 1991.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 30 da Lei n'8.177, de l'demarçode 1991,alterado pela Lei n' 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p.
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xados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com
a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos
ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ l' Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata a Lei n? 9.491, de 9 de setembro de 1997,
para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

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

b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e tecnología, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do
meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3' A exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, a NTN poderá ainda ser emitida para troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida
externa brasileira.
§ 4' A troca por títulos emitidos em decorrência de acordos
de reestruturação da dívida externa para utilização em projetos
voltados às atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra audiovisual brasileira,
preservação de sua memória e da documentação a ela relativa,
aprovados pelo Ministério da Cultura, bem como mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), nos termos do inciso
XI, do art. 5º, da Lei n' 8.313, de 23 de dezembro de 1991, será regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.»

Art. 2' Os arts. 2' e 3' da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de
1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 2º
ticas gerais:
I -

III -

A NTN será emitida com as seguintes caracterís-

prazo: até 30 anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser colocada ao par, com ágio ou deságio;

b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública
ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração
Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de
Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior
ao par;

c) direta, em favor de interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par, quando se tratar de emissão para
atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex),
instituído pela Lei nº 8.187, de 1º de junho de 1991, e nas operações de troca por Brazil Investment Bond (BIB), instituída pelo
art. 1º desta lei;
d) direta, em favor do interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par nas operações de troca para
utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro e doações ao FNC, de que trata o art. 30, § 3º, da Lei nº 8.177,
de 1º de março de 1991, em sua redação atual e colocada ao par,
com ágio ou deságio, nas demais operações de troca por títulos
emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa.

§ 2º

N - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
......................................................................................................»
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«Art. 3º

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n? 9.491, de 9 de setembro de 1997.»

Art. 3º O art. 1º do Decreto-Lei nº 1.079, de 29 de janeiro de
1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras do
Tesouro Nacional (LTN), com as seguintes características gerais:
I -

formas de colocação:

a) oferta pública, por meio de realização de leilões;

b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro
de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par;

modalidade: nominativa e negociável;
II
I I I - rendimento: definido pelo deságio sobre o valor nominaI;
IV - resgate: pelo valor nominal.
§ 1º O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LTN, podendo, inclusive, criar séries específicas desse título com fluxos intermediários de pagamento.

§ 2º Aemissão das LTN processar-se-á exclusivamente sob
a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia por intermédio do qual serão
também creditados os resgates do principal e os rendimentos.
§ 3' O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação e
resgate das LTN.»
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Art. 4

O art. 5Q do Decreto-Lei n Q 2.3~6, de 25 de novembro de
87, passa a vigorar com a seguinte redação:
19
"Art. 5Q É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras
F' anceiras do Tesouro (LFT), destinadas a prover recursos neIfisários à cobertura de défict orçamentário ou para a realização
~tSoperaçõesde crédito por antecipação de receita orçamentária,
o~servados os limites fixados pelo Poder Legislativo.
§ l Q As LFT terão as seguintes características gerais:
Q

a) formas de colocação:

1.

oferta pública, por meio de realizações de leilões;

2. direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista integrantes da Administração pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro
de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par;
b) modalidade: nominativa e negociável;
c) rendimento: definido pela taxa média ajustada dos financiamentos apurados em sistema centralizado de liquidação e
custódia para títulos públicos federais, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, calculado sobre o valor nominal e pago no resgate do título;
d) resgate: pelo valor nominal, acrescido do respectivo rendimento.
§ 2Q O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LFT.

§ 3 Q A emissão das LFT processar-se-á exclusivamente sob
a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia, por intermédio do qual serão
também creditados os resgates do principal e os rendimentos.
§ 4Q As LFT terão poder liberatório, pelo seu valor nominal, acrescido dos rendimentos, dez dias após o vencimento, para
pagamento, na forma de instruções baixadas pelo Ministro de
Estado da Fazenda, de qualquer tributo federal.
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§ 5' O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação e
resgate das LFT.»

Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.618-48, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 6º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA 1.619-40, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7', inciso XI, da Constituição.
Art. 2' A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
por estes escolhida, integrada, ainda, por um representante indicado pelo sindicado da respectiva categoria.

§ l' Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
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-

.são do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
ara revt
di P
se intes critérios e eon içoes:
gua) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

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

mente.
§ 2' O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3' Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;
b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
1. não distribua resulta.dos, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, admmistradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em casa de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.

Art. 3' A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ I" Para efeito da apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre
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§ 3º A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 1997, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou previdenciárias.

§ 4º As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de rendimento da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4º Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I
II -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ I" Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que
o árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.

Art. 5º A participação de que trata o art. l' desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o
trabalho aos domingos no comércio varejista em geral, observado o
art. 30, inciso I, da Constituição.
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P

ágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coina:10 menos uma vez no período máximo de quatro semanas,
Cldir, ~omingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabar;::eooutras previstas em acordo ou convenção coletiva.
o'

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.619-39, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Palva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.620-33, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo
seu valor nominaL
Parágrafo único.
quer estipulações de:

São vedadas, sob pena de nulidade, quais-

a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei n'
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei n'
8.880, de 27 de maio de 1994;

b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a
unidade monetária de conta de qualquer natureza;
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c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou
dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setorias ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos
de prazo de duração igualou superior a um ano.
§ l' É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.

§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data
em que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n' 9.069,
de 29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.

§ 4' Nos contratos de prazo de duração igualou superior a
três anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou
a aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada
a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória
até 11 de outubro de 1997.
§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3' Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
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§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2º

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5' do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para
ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações realizadas no me.rcado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6º A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I
II

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
anualmente, a partir de 1º de janeiro de 1997.

Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de l' de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de I" de janeiro de 1996.
§ 1º Em 1º de julho de 1995 e em I" de janeiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta
extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em real,
com observância do disposto no art. 44 da Lei nº 9.069, de 1995, no
que couber.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
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Art. 8' A partir de l' de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
§ I' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de I' de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3' A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6' do art.
20 e no § 2' do art. 21, ambos da Lei n? 8.880, de 1994.

Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira database da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última database, anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.

Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual, por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ I" O mediador será designado de comum acordo pelas partes ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
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§ 4º Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recudo-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as
n
sa sas motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza ecoc~':ica documento que instruirá a representação para o ajuizamen"
noudo
to
dissídio coIetiIVO.
§ 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deve_o apresentar, fundamentalmente, suas propostas finais, que serão
~~jeto de conciliação ou deliberação do tribunal, na sentença normativa.
§ l' A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse as partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços.
§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas
a correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes
de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude
de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regímes de concordata, falência, intervenção
e liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n' 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n' 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
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,,§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através

de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)."
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.620-32, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ l'e 2' do art. 947 do Código Civil, os
§§ l' e 2' do art. l' da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.621-31, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
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Art. 2' O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que: I _ sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
_ pagas há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
1d~inist;açãoPública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF);
b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC).
§ I" Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade,
às inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2' Na data do registro, o órgão ou a entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin, fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3' Anotificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa atenderá ao disposto no parágrafo anterior.
§ 4' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu
causa à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 5' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2' e 3', ou a não exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 4', sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho).

Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do TeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998
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souro Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin.
Art. 4º A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5º O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art 2', inciso I;
U - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2º, inciso lI, inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
Hl - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2º manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender ao que dispõe o parágrafo único do art. 3'.
Art. 6' É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos
e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta,
para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
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111 - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos
que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;
c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.
Art. 7' A existência de registro no Cadin há mais de trinta
dias constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos
atos previstos no artigo anterior.
§ l' Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idõnea e suficiente ao
juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.
§ 2' O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo
§ 3' Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou
a inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4' Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão
suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este artigo.
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Art. 8º A não-observância do disposto no § l' do art. 2º e nos
arts. 6º e 7º desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei nº 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Art. 9º Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a aplicação do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2º, do Decreto-Lei nº
147, de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do
Decreto-Lei nº 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do DecretoLei nº 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis
de inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ 1º Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessâo do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idõnea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando de tratar de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei nº 9.317, de 5
de dezembro de 1996.
§ 2º Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
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§ 3º O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido,
§ 4º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelaento em caso de não manifestação da autoridade fazendária no
:azo de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
§ 6º Atendendo ao princípio da economicidade, observados os
termOS, os limites e as condições estabelecidos em ato do Ministro de
Estado da Fazenda, poderá ser concedido, de ofício, parcelamento
simplificado, importando o pagamento da primeira parcela confissão irretratável da dívida e adesão ao sistema de parcelamentos de
que trata esta medida provisória.
§ 7º Ao parcelamento de que trata o parágrafo anterior não se
aplica a vedação contida no parágrafo único do art. 14.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 2º, e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ 1º Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão.
§ 2º No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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ferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei nO 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n? 8.981, de
20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou
empresa de pequeno porte, como definidas na Lei nº 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos
nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até
31 de outubro de 1996 poderão ser efetuados em até:
I
II
III
IV

72 prestações,
60 prestações,
48 prestações,
36 prestações,

se
se
se
se

solicitados
solicitados
solicitados
solicitados

até 31
até 30
até 31
até 31

de maio de 1997
de junho de 1997
de julho de 1997;
de agosto de 1997.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como DíviCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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-

.
mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que teda Att~fJo objeto de parcelamento anterior, não integralmente quinbam 'nda que cancelado por falta de pagamento.
ta do, ar
2º A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se
§
,
este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades
relere
.
t
nciais , sem firns I ucratiIVOS.
a,SSlS e

Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
ais e outras garantias honradas em operações externas e interde avos de natureza financeira transferidos à União por força da exD;as de entidades públicas federais, existentes e,? 30 de setembro
T'l996 incluindo eventuais repactuaçoes, poderao ser parcelados
e ra~o de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento se~om ~rotocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos aos requisitos
~demais condições estabelecidos nesta medida provisória.

:0

§ 1º O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de ac?rdo com a variação da Taxa Referencial (TR),
orrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
g~5% (meio por ~ento) ao ano sobre o sald? devedor destinado à administração do credIto pelo agente financeiro,
§ 2º O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro N aciona!.

§ 3' Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.

Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei nº 8.981, de 1995:

"Art. 84.

.

.

§ 8º O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos da
Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa
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da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional."
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n? 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base
encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n" 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9' da Lei nº 7.689, de 1988, na
alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis n's 7.787, de
30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de 28
de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo por
cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercicio de 1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei n' 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF), instituído pela Lei Complementar n" 77, de 13 de julho
de 1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 daLein'2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação da Lei n' 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n" 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n' 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
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d o valor devido com fulcro na Lei Complementar n? 7, de 7 de
eJ<ce a o de 1970 e alterações posteriores;
ete1Jlbr
'
s
IX _ à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
. I (Cofins), nos termos do art. 7º da Lei Complementar ns 70, de
soct dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Com30 e ntar nº 85 de 15 de fevereiro de 1996.
plem e
§ 1º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
t artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o
Pr e rador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remarocu te relativo a débit
.,.
e 1 os Iega Iment e exigrveis.
nesCen
§ 2 Q O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interosto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
~e a decisão versar sobre:
I - matérias de que trata o artigo anterior;
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 1Q Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da
Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar expressamente o seu desinteresse em recorrer.

§ 2º A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3º Encontrando-se o processo no tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da
União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou por ela cobrados, de valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais
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de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras
execuções de débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.

§ l' Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2' Serão extintas as execuções que versem exclusivamente
sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, desde que
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo Juiz, pelo relator do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ l' Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao
juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão dos depósitos em renda da União, independentemente do retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de
origem.
§ 2' A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.
§ 3' Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.
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Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
ósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
ddi~P
as, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar ase~pias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em JUIZO.
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por
chancela mecânica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
Art. 26. Fica suspensa, até 31 de março de 1998, a restrição
para transferên~iade recursos f<:,derais a.Estados, Distr~to Feder~1 e
Municípios destmados à execuçao de açoes SOClalS e açoes em faixa
de fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de registro
no Cadastro Informativo (Cadin) e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).
§ l' Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.

§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3' Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas entidades da Administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados
nas seguintes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre a
conveniência do atendimento do pleito;

b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
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que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e II da Constituição;
c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
fJ o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4º Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida provisória.
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo a restituição de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 28. O inciso II do art. 3º da Lei nº 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«II - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados."
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir,
serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para
1º de janeiro de 1997.
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§ 1º A partir de 1º de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em reais.

§ 2º Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo
em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda
vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de 1º de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do
mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a inscrição na sua Dívida Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei
nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida a partir de I" de janeiro
de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias
de incentivos fiscais;
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas companhias nos termos da Instrução CVM nº 92, de 8 de dezembro de 1988.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias que tenham patrimônio líquido igualou inferior a
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações financeiras do último exercício social, devidamente auditadas por auditor independente registro na CVM e procedam ao cancelamento do
seu registro na CVM, mediante oferta pública de aquisição da totalidade desses títulos, nos termos do art. 20 e seguintes da Instrução
CVM nº 265, de 18 de julho de 1997, caso tenham ações disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997.
§ 2º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
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Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3' O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.

Art. 32. Os arts. 33 e 43 do Decreto n" 70.235, de 6 de março de
1972, que, por delegação do Decreto-Lei n' 822, de 5 de setembro de
1969, regula o processo administrativo de determinação e exigência
de créditos tributários da União, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 33.
§ F No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o prazo para a interposição de recurso voluntário começará a
fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida no julgamento do recurso de ofício.
§ 2' Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá
seguimento se o recorrente o instruir com prova do depósito de
valor correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência
fiscal definida na decisão."

"Art. 43.
§ 3' Após a decisão final no processo administrativo fiscal,
o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário
será:
a) devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;
b) convertido em renda, devidamente deduzido do valor da
exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo e este não
houver interposto ação judicial contra a exigência no prazo previsto na legislação.

§ 4' Na hipótese de ter sido efetuado o depósito, ocorrendo
a posterior propositura de ação judicial contra a exigência, a autoridade administrativa transferirá para conta à ordem do juiz
da causa, mediante requisição deste, os valores depositados, que
poderão ser complementados para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário."
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Art. 33. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição
.gência fiscal fixada pela primeira instância no julgamento de
~e.e~ em processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto nº
~gf;5, de 1972, e.."tingue-se. com o de~urso do prazo de 180 dias, contados da intimaçao da refenda decisão.
§ 1º No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o
zo previsto no caput começará a fluir a partir da ciência da pripra decisão contr á ria
. ao SUJe!
. ito paSSiVO.
.
Il1eira

§ 2º Não se aplica à hipótese de que trata este artigo o disposto na art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e no art. 2º
do Decreto-Lei n' 4.597, de 19 de agosto de 1942.
§ 3º A decisão administrativa final que eventualmente fixe
exigência superior a definida pela primeira instância de julgamento,
enseja a abertura de novo prazo, como previsto no caput, para desconstituição da exigência fiscal.

Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.621-30, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 35.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 36. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei nº
2.049, de 1º de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.163, de 1984, e os
arts. 91, 93 e 94 da Lei nº 8.981 de 1995.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177º da Independência de 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.622-31, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de
Funções de Confiança existentes nos órgãos
da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança nos órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do Anexo a
esta medida provisória.
§ I'' O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Admiuistração Federal e Reforma do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação
entre as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis
dos cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções de Confiança, de acordo com a legislação pertinente.
§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.

Art. 2' O quantitativo constante do Anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada até a data da publicação desta medida provisória.
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3º

Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remane-

~'mbito da Administração Pública Federal direta, autárquica

jar, Il.'i ~ional, mediante fixação ou adequação de denominação e ese fuI1 a ão sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível, carpec~ca~at~reza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção e
gOS e orameIlto Superiores ou Funções de Confiança,
j;.ssess
Art 4º Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
e~tes da adequação das estruturas regimentais e dos estatudecfs órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
tost ~dos mediante apostilamento.
ere ~arágraro ÚIlÍCO. O apostilamento de que trata este artigo deá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação
d~rdecreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental
do estatuto do qual decorra.
OU Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
M dida Provisória nº 1.622-30, de 12 de dezembro de 1997.
e Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
ublicação.
P Art. 7º Revoga-se a lei nº 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
(Anexo à Medida Provisória nº 1.622-31, de 13 de
janeiro de 1998)
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
pública Federal Direta , Autárquica e Fundacional

-~-

CargolFunção

Quantitativos

Natureza Especial

76

Subtotal

76

Direçãoe Assessoramento Superiores
DAS·6

145

DAS-S

672

DAS-4

1.933
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CargolFunção

Quantitativos

2.849
6.329
7.278

DAS-3
DAS-2
DAS-l
Subtotal

19.206

Função Gratificada

9.006
8.484
11.523

FG-l
FG-2
FG-3
Subtotal

29.013

Função Comissionada de Telecomunicações (")

38
53
43
53
63

FCT-V
FCT-IV
FCT-I11
FCT-I1
FCT-I
Subtotal

250

Função Comissionada de Energia Elétrica (*)

32
33
26
20
19

FCE-V
FCE-IV
FCE-I11
FCE-I1
FCE-I
Subtotal

130

Função Comissionada do Banco Central (*)

FDS-l
FDE-l
FDE-2
FDT-l
FDO-1
FCA-l
FCA-2
FCA-3
FCA-4

1
39
46
246
531
11
39
17
112
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-

229
12
96
56

FCA-5
FTS-l
FTS-2
FTS-3

1.435

subtotal
-

_ C missionada de Petróleo (*)
gunçao o
FCP-V
FCp-IV
FCP-I1
FCP-!
Subtotal
Total

..

(*) Níveis e quantttabvOS SUjeItos a

19
36
8
39

alterações,

102

I

50.212

I

sem aumento de despesa, consoante

legislação específica.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.623-28, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS / Pasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares n' 7, de 7 de setembro de
1970, e 11' 8, de 3 de dezembro de 1970.

Art. 2' A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
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U - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista e as fundações, com base na
folha de salários;
UI - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

§ 1º As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
§ 2' Exclui-se do disposto no inciso U deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3º Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.

§ 4º Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
os recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União.
§ 5º O disposto nos §§ 2º, 3º e 4º somente se aplica a partir de l'
de novembro de 1996.

Art. 3º Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do
Imposto de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de
conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços cancelados, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.
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Art. 4º Observado o disposto na Lei nº 9.004, de 16 de março
d 1995 na detenninação da base de cálculo da contribnição serão
t:mbén: excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autoriz~d?- a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas:
II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
III - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5º A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coefíciente a que se refere este artigo.
Art. 6º A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7º Para os efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
II -

0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;

III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
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Art. 9' À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas
do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § l' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição
para o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de l' de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso III do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de l' de março de 1996.
Art. 15. A contribuição do Banco Central do Brasil para o
Pasep terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas e consideradas como fonte para atender às suas dotações
constantes do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de P de novembro de 1996.
Art. 16. O art. 7' da Lei n'9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 7' Os contratos de repasse de recursos do Fundo de
Participação PIS/Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) e de outros fundos ou
instituições oficiais federais, quando lastrearem dívidas de financiamentos rurais objeto do alongamento de que trata o art.
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~ ão seus prazos de retorno e encargos financeiros devida5' ~~fe ajustados às respectivas operações de alongamento.

Parágrafo único. O custo da equalização nessas operações
I ngamento correrá à conta do respectivo fundo, excetuados
de ~:sos lastreados com recursos do Fundo de Participação
OS !pasep e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), em obpIS -ncia ao disposto no art. 239, § 1', da Constituição, para os
servas o ônus da equalização será assumido pelo Tesouro N acioqual
oa1.»
Art. 17.. ~i.can;, convalidados os atos praticados com base na
dida ProVlsona n- 1.623-27, de 12 de dezembro de 1997.
Me
18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
~ç'
a
o
aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l'
ub lca ,
P
tubro de 1995.
de o~rasília, 13 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
Il1

I

RePública.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.624-39, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização (GDAF) a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA), e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
ao art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisó'
ere
conJ.'
di'
ria, com força e ei:
Art. l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização (GDAF) devida aos ocupantes dos cargos efetivos de Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício
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das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A GDAF será concedida aos servidores com
carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2º Fica instituida a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA) devida aos ocupantes dos cargos efetivos de níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfico Aéreo (DACTA).
Parágrafo único: A GDACTA será concedida aos servidores com
carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3º As gratificações de que trata os arts. 1º e 2º terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto da GDAF a 0,0936%, de 1º de janeiro de 1995 a 31 de outubro de
1997, a a 0,15654%, a partir de l' de novembro de 1997, e da
GDACTA a 0,0936%, a partir de 1º de janeiro de 1995, do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior e intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei nº 8.477, de 29 de outubro de
1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2º da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ l' As gratificações serão calculadas obedecendo a critérios
de desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos
e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2º Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1º
e 2º, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal,
para o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou eqnivalentes;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.
§ 3º Não farão jus à gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargos de direção, chefia e asCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p- 17-349, jan. 1998
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-

mento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
sessodras Distrito Federal e Municípios.
Esta o ,
§ 4' As gratificações a que se referem os arts. 1º e 2º serão paem conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de
ga~ 'dade de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.
AtlVl§ 5' As gratí'fiicaçoes
- serao
- pagas em vaI
' Ient e a seor equrva
previsto
no
caput
deste
artigo,
até
a regulamentaor
cento
do
ta P
ten
§1"
ão de que trata o -.
ça Art. 4º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos protos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
ve~dor público federal, observado o disposto em regulamento.
se Art. 5º O docente da carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
e ser refere aLei n" 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Re~e de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei nº 8.911, de 11 dejulho de 1994.
§ 1º O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6 DAS-5 e
DAS-4,ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2' O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.624-38, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 7' Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.625-40, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividade de finanças, controle, orçamento e planejamento, de Desempenho Diplomático
(GDD), de Desempenho de Atividade de
Chancelaria (anC) e de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia
(GDCT), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP), devida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos:
I - da carreira de Finanças e Controle, quando em exercício
no Mínístério da Fazenda ou nos órgãos do Sistema de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo Federal;
II - da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de
Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500, quando em exercído no Mínistério do Planejamento e Orçamento ou nos órgãos dos Sístemas de Planejamento e de Orçamento e de Controle Interno do Poder
Executivo Federal;
III - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, quando em exercício em órgãos ou entidades do Poder
Executivo Federal nos quais haja previsão de lotação, conforme disposto em ato do Presidente da República, no desempenho de atividades inerentes às atribuições da carreira;
IV - de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) quando em exercício no Ipea,
no Ministério do Planejamento e Orçamento ou nos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Controle Interno do Poder Executivo
Federal;
V - de nível superior do Ipea, não referidos no inciso anterior,
quando em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento ou no
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-

mpenho de atividades de elaboração de planos e orçamenIpeano.des,:
tos públicos,
VI _ de nível intermediário do Ipea, quando em exercício no
.'
. do Planejamento e Orçamento ou no Ipea no desempenho
MIUl~t~.fa°desde apoio direto à elaboração de planos e orçamentos púde. atlVI
uantitativo fixado no ato a que se refere o § 2º do art. 2º
q
...
bh cos , emdída
prOVIsona.
desta me
P ágrafo único. A GDP a que se refere este artigo será concear servi dores com carga horária de quarenta horas semanais.
didaao s s: ..
Art 2º A GDP terá como limite máximo 2.238 pontos por ser~rrespondendo cada ponto a 0,2124% e 0,0936% do maior
.
VIdo~, c nto básico respectivamente, do nível superior e do nível inV'enclIne
'.
.
diário observados o dISPOStO no art. 2º da LeI n' 8.477, de 29 de
ter;n~ro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460,
~~ r7 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1º A GDP devida aos ocupante~ dos c~rgos ou carreiras refe.d s nos incisos I a IV do artigo anterior sera calculada obedecendo
ri ~térios de desempenho individual dos servidores e institucional
d c órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Minist::s de Estado da Adnünistração Federal e Reforma do Estado e dos
demais órgãos superVIsores.
§ 2º A GDP devida aos ocupantes dos cargos referidos nos incisos V e VI do artigo anterior será calculada obedecendo a critérios
de desempenho individual dos servidores e institucional do Ipea,
conforme dispuser ato conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e do dirigente máximo daquele
órgão.

Art. 3' São qnalificados como órgãos supervisores:
I - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
II - da carreira de Finanças e Controle, o Ministério da Fazenda;
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IH - da carreira de Planejamento e Orçamento, dos cargos de
Técnico de Planejamento P-15Ü1 do Grupo TP-15üü e de Técnico de
Planejamento e Pesquisa, o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 4' Os órgãos supervisores terão as seguintes competências em relação às carreiras ou cargos sob sua supervisão:
I - definir a lotação inicial dos habilitados em concurso público para fins de provimento de cargos;
H - definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições da carreira ou cargo;
IH - definir os termos do edital dos concursos públicos para
provimentos dos cargos, observando as atribuições da carreira ou
cargo, em consonância com as normas definidas pelo Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
IV - definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;
V - formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições da carreira ou
cargo, inclusive para fins de promoção, em consonância com a Política de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
VI
aplicar as normas e procedimentos para fins de promoção;

VH
acompanhar a aplicação das normas referentes à carreira ou cargo, propondo o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 1" O órgão supervisor, no desempenho das competências referidas neste artigo, será assessorado por representantes dos órgãos
ou entidades de lotação dos integrantes da carreira ou cargo e por
um comitê consultivo, composto por integrantes da carreira ou cargo
sob sua supervisão, observada as normas a serem estabelecidas pelo
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, ouvido o
respectivo órgão supervisor.

§ 2' O Ministério do Planejamento e Orçamento poderá delegar as competências referidas neste artigo ao Ipea, no caso do cargo
de Técnico de Planejamento e Pesquisa.
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Art. 52 Caberá ao órgão ou entidade em que o servidor estiver
em exercício a gestão, o controle e a supervisão das atividades desenvolvidas pelo servidor, a aplicação da avaliação de desempenho, bem
como da regra de ajuste correspondente, a formulação e implementação do programa de desenvolvimento e capacitação profissional,
nos aspectos inerentes às competências do órgão ou entidade.
Art. 62 A avaliação de desempenho individual das carreiras e
cargos de que trata o art. 12 , exceto para os de nível intermediário do
Ipea, deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham
exercício:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
II - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até noventa por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho individual;
III - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ 12 Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
ou cargo nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste
da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no
Anexo r.
§ 2º Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo
não serão computados os servidores ocupantes de cargos efetivos:
a) quando investidos em cargos em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou 5;

b) no seu primeiro período de avaliação.

§ 32 O número de servidores de nível intermediário do Ipea,
com pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual, não poderá superar
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trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários
poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
Art. 7º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referidos no art. 1º, quando investido em cargo em comissão de Natureza
Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalente, em órgãos ou entidades do
Governo Federal, fará jus à GDP calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 8º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referidos no art. 1º, que não se encontre nas respectivas situações ali definidas, ou na prevista no artigo anterior, somente perceberá a gratificação correspondente, quando cedido para a Presidência ou VicePresidência da República ou se investido em cargo em comissão
DAS-4, ou equivalente em outros órgãos ou entidades do Governo
Federal.
§ 1º Nos casos de cessão para a Presidência ou Vice-Presidência da República, o servidor será avaliado de acordo com as regras de
avaliação de desempenho definidas para o cargo efetivo que ocupa.
§ 2º No caso de cessão não prevista no parágrafo anterior para
ocupar cargo em comissão DAS-4, ou equivalente, em outros órgãos
ou entidades do Governo Federal, o servidor perceberá a respectiva
gratificação de desempenho a que faz jus, calculada com base em 75%
do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.

Art. 9º Durante os períodos de definição dos critérios previstos nos §§ 1º e 2º do art. 2º e de sua primeira avaliação de desempenho, o servidor perceberá a gratificação de desempenho a que faz jus
calculada com base em 75% do limite máximo de pontos fixados para
a avaliação de desempenho.
Parágrafo único. O primeiro período de avaliação de que trata
o caput não poderá ser inferior a seis meses.

Art. 10. Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e
a redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, para o Ipea.
Art. 11. A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
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de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do
Ipea depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda constituída de curso de formação.
§ 1s As carreiras e o cargo de que trata o caput deste artigo
exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em
nível de pós-graduação.

§ 2' As carreiras e cargos referidos no art. F desta medida
provisória terão a mesma estrutura de classes e padrões da Tabela
de Vencimento dos servidores públicos civis da União, e o ingresso
dar-se-á na Classe D, Padrão L

Art. 12. Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da carreira
de Diplomata em exercício de atividades inerentes às atribuições da
carreira no Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. A GDD terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,1820% do maior
vencimento básico do nível superior, observados o disposto no art. 2'
da Lei n" 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
nº 8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n? 8.852, de 1994.
Art. 13. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Chancelaria (GDC), devida aos ocupantes de cargos efetivos da carreira de Oficial de Chancelaria em exercício de atividades
inerentes às atribuições da carreira no Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. A GDC terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto aos percentuais estabelecidos no Anexo II, incidentes sobre o maior vencimento básico do
nível superior, observados o disposto no art. 2' da Lei n" 8.477, de
1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e
no art. 2' da Lei n" 8.852, de 1994.
Art. 14. A GDD e a GDC serão calculadas obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e institucional do Ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado
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das Relações Exteriores e da Administração Federal e Reforma do
Estado.
Art. 15. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividades de Ciência e Tecnologia (GDCT), devida aos ocupantes dos
cargos efetivos de nível superior das carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, criadas pela
Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993.
§ 1º A GDCT também será devida aos ocupantes dos cargos
efetivos de nível intermediário da carreira de Desenvolvimento Tecnológico criada pela Lei nº 8.691, de 1993, em exercício de atividades
inerentes às suas atribuições em órgãos e entidades a que se refere o
§ 1º do art. 1º da referida lei.
§ 2º A GDCT terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto, para os cargos de nível superior, aos
percentuais estabelecidos no Anexo III, e para os cargos de nível intermediário, aos percentuais estabelecidos no Anexo IV, incidente
sobre o maior vencimento básico do nível correspondente ao do cargo, observados o disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 1992, e no art. 2º da
Lei nº 8.852, de 1994.
§ 3º

Os ocupantes de cargos de nível superior de que trata o

caput somente farão jus à GDCT se em exercício de atividades inerentes às atribuições das respectivas carreiras nos órgãos e entidades a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº 8.691, de 1993, e se
optarem expressamente por regime de trabalho com dedicação exclusiva.
§ 4º O regime de que trata o parágrafo anterior implica a obrigação de prestar quarenta horas semanais de trabalho e o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, admitindo-se:
a) participação em órgãos de deliberação coletiva;

b) participação em comissões julgadoras ou verificadoras relacionadas com a pesquisa e desenvolvimento tecnológico;

c) percepção de direitos autorais ou correlatos;
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d) colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de
sua especialidade, de acordo com normas aprovadas pelo Conselho
do Plano de Carreira de Ciência e Tecnologia.
§ 5Q A GDCT será paga em conjunto, de forma não cumulativa com a Gratificação de Atividades em Ciência e Tecnologia de que
tr~ta o art. 22 da Lei n' 8.691, de 1993.
§ 6' Para cálculo da GDCT não se aplica ao vencimento básico
a vantagem de que trata o art. 21 da Lei n'' 8.691, de 1993.
Art. 16. A GDCT será calculada obedecendo a critérios de desempenho individual do servidor e institucional do órgão ou entidade em que estiver lotado, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e da
Ciência e Tecnologia.
Art. 17. A GDP, a GDD e a GDC serão pagas em conjunto, de
forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata
a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
Art. 18. Aplica-se o disposto nos arts. 6', 7', 8' e 9' aos servidores das carreiras de Diplomata, de Oficial de Chancelaria, de nível
superior das carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, e de
nível superior e intermediário da carreira de Desenvolvimento Tecnológico.
Art. 19. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional referidos nesta medida provisória, as gratificações serão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos órgãos e
entidades que possuam critérios de avaliação de desempenho institucional já implantados.
Art. 20. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão
fará jus à GDP, GDD, GDC e GDCT, considerando-se a média dos
pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aos dois
últimos anos em que estava na atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
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equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 21. Aos ocupantes dos cargos efetivos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental compete o
exercício de atividades de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à formulação, implementação e avaliação de políticas
públicas.
Art. 22. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
da carreira de Finanças e Controle compete o exercício de atividades
de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à formulação e implementação de políticas na área econômico-financeira e patrimonial, de auditoria e de análise e avaliação de resultados.
Art. 23. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de Técnico de
Planejamento P-150l do Grupo TP-1500 compete o exercício de atividades de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à
formulação e implementação e avaliação de políticas nas áreas orçamentárias e de planejamento.
Art. 24. Aos ocupantes dos cargos efetivos de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea compete o exercício de atividades de
gestão governamental, nos aspectos relativos ao planejamento, à realização de pesquisas econômicas e sociais e à avaliação das ações
governamentais para subsidiar a formulação de políticas públicas.
Art. 25. A distribuição do quantitativo global dos cargos da
carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, por órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, será definida em ato do Presidente da República.
§ I? A redistribuição de servidor ocupante de cargo da carreira de que trata o caput fica condicionada à redistribuição de cargo de
igual denominação do órgão ou entidade de destino para o órgão ou
entidade de origem do servidor a ser redistribuído.
§ 2' Os servidores ocupantes de cargos da carreira de que trata o caput serão lotados nos órgãos ou entidades do Poder Executivo
Federal em que ocorrer a nomeação.
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Art. 26. Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, até que sejam distribuídos, os cargos de
que trata o artigo anterior.
Parágrafo único. Até que seja definida a distribuição prevista
no caput, fica garantido o recebimento da GDP, a partir do mês de
outubro de 1997, na forma legal vigente até setembro de 1997.
Art. 27. Durante os meses de outubro, novembro e dezembro
de 1997 e janeiro, fevereiro e março de 1998, os servidores titulares
de cargos de que trata o art. 1º perceberão a GDP calculada com base
nos critérios de concessão vigentes até setembro de 1997.
Art. 28. Se a aplicação do disposto no art. 20, para os servidores aposentados e beneficiários de pensão, resultar redução de proventos ou pensão, serão preservados os valores praticados até 30 de
outubro de 1997.
Art. 29. O Anexo I da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante do Anexo V desta medida provisória para
efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de
vencimento.
Art. 30. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.625-39, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 31. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
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Anexo I
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
Total
de
integran-tes da
carreira no órgão

Número mínimo de
integrantes da carreira com desempenho até 75% do limite máximo de pontos desempenho in-

Número máximo de

Número máximo de

integrantes da car-

integrantes da car-

reira com desempe-

reira com desempe-

nho acima de 75%

nho acima de 90%
até 100% do limite
máximo depontos de
desempenho ind ividual

até 100% do limite

máximodepontos de
desempenho individual

dívidual

9

2

1

7
7

2

8

7

1

6

2

6

1

5

1

5

1

4

1

4

1

3

1

3

1

2

1

2

O

2

1

1

O

1

1

2

Anexo II
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Chancelaria
Classe

Padrão

Porcentagem

A
A
A

III

0,11715%
0,11586%
0,11456%

B
B
B
B
B
B

VI
V
IV
III

11
I

11
I

0,11326%

0,11196%
0,11067%
0,10937%
0,10807%
0,10677%
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Classe

Padrão

Porcentagem

C
C
C
C
C
C

VI

0,10547%
0,10418%
0,10288%
0,10158%

D
D
D
D
D

V
IV
III
11

0,10028%

I

0,09899%

V
IV

0,09769%

III

0,09509%

11

0,09380%
0,09250%

I

0,09639%

Anexo IH
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia dos Cargos de Nível Superior
das Carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de
Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e
Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia

!

Classe

Padrão

Porcentagem

A
A
A

III

0,08743%
0,08613%
0,08482%

B
B
B
B
B
B

VI

C
C
C
C
C
C

11

I
V
IV

0,08352%
0,08221%

III

0,08091%
0,07961%

11

0,07830%

I

0,07700%

VI
V
IV

0,06933%
0,06166%
0,05400%

III

0,04667%

11

0,03933%
0,03200%

I
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Anexo IV
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia dos Cargos de Nível
Intermediário da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico
Classe

Padrão

Porcentagem

A

0,03600%
0,03506%

A

III
II
I

B
B
B
B
B
B

VI
V
IV
III
II
I

0,03319%
0,03226%
0,03132%
0,03039%
0,02945%

C
C
C
C
C
C

VI
V
IV
III
II
I

0,02758%
0,02664%
0,02571%
0,02477%
0,02384%

A

0,03413%

0,02851%

0,02290%

Anexo V
Anexo I da Lei n'' 8 829 , de 22 de dezembro de 1993)
Valor
Correspondente
aos Padrões
do Anexo Ir da
Lei ns 8.460/92

Quant.

Carreiras

Classes

Padrões

Oficial de
Chancelaria

Inicial

de I a VIII

D-I a C-III

500

"A»

delaVII
de I a V

C-IV a E-IV

350

Especial

de
Cargos

B-VaA-1II

Assistente de
Chancelaria

150
1.000

Subtotal
Inicial

de I a VIII

D-I a C-III

600

«A»

delaVII

C-IV a B-IV

420

Especial

de I a V

E-V a A-III

Subtotal
Total Geral
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.626-48, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo
Art. 1º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
visa à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores
públicos.
Art. 2º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo,
sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes, bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem
as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e.patrimoníal
nos órgãos e entidades da Adminístração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
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VI

apoiar o controle externo no exercício de sua missão insti-

tucional.

TÍTULon
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 4' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como órgão central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
II
a Secretaria Federal de Controle;
III
a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - as unidades de controle interno dos ministérios militares, do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ l' Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2' As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 5' Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
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II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno
nos Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
III - a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

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

Art. 7º Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacionai pertinentes ao Sistema de Controle Interno;

III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.

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

Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão
Art. 92 Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - promover a normalização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV -verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração direta e indireta, e à concessão de aposentadoria, reformas e pensões na
Administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação fisico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;
IX ~ executar-a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabiveis;
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XI -

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

Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa pública;
II - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional;
N - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal, e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
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VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no
Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro
Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
X
instituir e manter o Plano de Contas Único da
União;
XI
manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização
dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveís pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;

XIII - promover a integração com as demais esferas de governo
em assuntos de administração financeira e contabilidade.
TÍTULO III

Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento

Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo, têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
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§ F Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento
da Administração Pública Fedeal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e)

a Secretaria de Orçamento Federal;

fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;

h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência da República.

§ 22

Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e coordenação técnicas do órgão centrai.
§ 32 Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto.
§ 42

Dentre os membros do Conselho de Administração das
Empresas Estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 52 Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros Poderes e órgãos da Adminsitração Pública Federal, os órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e
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ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da
gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os ocupantes dos cargos das carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4' e 11 desta medida provisória poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser
ato do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto n'
75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
§ l' Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n' 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2' Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-1501, do Grupo P-1500, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, as restrições impostas nos
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arts. 7' e 8' da Medida Provisória n' 1.625-40, de 13 de janeiro de
1998.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n' 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO II
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimõnio público de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administraçâo Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n" 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n' 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo
aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que
impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na Administração direta e indireta dos
Poderes da União, bem como de membros para compor as comissões de licitação.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes de cargos permanentes constantes dos arts. 12 e 13.
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CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das proibições contidas no art. 17 da Lei n'
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
1 II -

atividade político-partidária;
profissão liberal.

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

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos
da União.
Art. 21. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, nas
respectivas áreas de atuação, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal, ou em desacordo com a classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral da União.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998

175

TÍTULüV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas
de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle Interno,
que, excetuando o Ministério das Relações Exteriores, poderá
abranger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas e
supervisionadas.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional
das secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do
Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central
de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de
Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de janeiro de 1999, servidores públicos de suas entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na Secretaria de Controle e na Secretaria do Patrimônio da União, indeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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pendentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de confiança.
Art. 28. Ficam criados na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I
o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
U
o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
lU
a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir
as competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1º O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo, no prazo de sessenta dias.
§ 2º O Ministério do Planejamento e·Orçamento proporcionará ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao
exercício de suas competências.

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
U - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de desempenho entre a União e as empresas estatais;
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III - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito, inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e
de benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIIl - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.
Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permanentes:

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

presidirá;
b)

o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presi-

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

Il -

como membros não-permanentes:
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a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.
§ l' Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do Presidente,
sem direito a voto:
a) os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões
em que forem objeto de deliberação matérias de interesse específico
das respectivas empresas;
b) os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2' A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3' Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários-Executivos.
§ 4' O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.
Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de 1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação.»
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.626-47, de 12 de dezembro de 1997.

Art. 36.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 37. Revoga-se o Decreto-Lei n' 2.037, de 28 de junho de
1983.
Brasília, 13 de janeiro de 1998'; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Situação
DL ns 2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Cotrole
Técnico de Finanças e Controle

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

Total

7.000

3.901

7.000

Denomiação

MEDIDA PROVISÓRIA 1.627-31, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 2', 3', 5', 9', 10 e 16 e parágrafo único do art.
29 do Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n' 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n' 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n? 8.032, de 12 de abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 2' O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem
em porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque
e o manifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer naCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998
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tureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá
apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do
Fundo da Marinha Mercante.
......................................................................................................»

I
II

25%, na navegação de longo curso;
10%, na navegação de cabotagem;
III
20%, na navegação fluvial e lacustre, observado o
disposto no art. 2'.
......................................................................................................»

III -

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

IV -

.

c) exportados temporariamente para outro pais e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;
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v- ..·······························

.

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

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

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

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4.

por motivo de guerra ou calamidade pública;

5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios
à vontade do exportador brasileiro;

fJ que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou
granéis líquidos;
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g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;

i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;

j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

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

1.

trânsito aduaneiro;

2.

entreposto aduaneiro;

3.

entreposto industrial;

b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:

1.

depósito especial alfandegado;

2.

depósito afiançado;

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

«Art. 10.
1.
e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
prevístas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
II - compulsoriamente, na amortização de dívídas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.»
«Art. 16.
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:
1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvímento científico ou tecnológico e formação
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de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção
de embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento
do seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
f) para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;

H -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 52 do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;

IH - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
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obra no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ l' As comissões de que trata as alíneas b e c do inciso U
deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e
revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com
recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta
Superintendência Nacional Mercante (Sunamam).
§ 2' As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos UI e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26."
«Art. 29
.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha
mercante e dos serviços administrativos da arrecadação."
Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de fInanciamento realizadas com recursos do FMM.
§ l' A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro
Naciona!.
§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos
que detenha contra o Tesouro Naciona!.
§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será liquidado na forma referida no inciso U do art. 16 do Decreto-Lei n' 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de suCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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cessara da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à indústria naval.
§ 52 A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a
emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).

§ 62 Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade
com o disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência
estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3' Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5' do Decreto-Lei n 2 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos do § 22 do art. l' da Lei n" 8.402, de 1992.
Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.627-30, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lein27.742, de 20 de março de 1989, e ocaput, do art. 92 da Lei
n 2 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 13 dejaneiro de 1998'; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Antonio Kandir
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998

187
MEDIDAPROVISÓRIAW 1.628-19, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor doMiruetérío dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$
106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na for~a do Anexo lII.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.628-18, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1998º; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 14.1.1998, págs. 16/17.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.629-9, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Nas operações de financiamento com recursos da Progralllação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex),
Art. 2' Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no
artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens
destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compatíveís com os praticados no mercado internacional.
§ 1 º O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistalll obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções nºs 509, de 24 de janeiro de 1979, e 1845, de 1º de julho de 1991,
a:rnbas do Conselho Monetário Nacional.

Art. 3º Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Co:rnércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.629-8, de 12 de dezembro de 1997.
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Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Fica revogada a Lei n? 8.187, de 10 de junho de 1991.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.630-8, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário institui
multas pela inobservância de seus preceitos,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Observado o disposto nos arts. 18 e seu parágrafo único, 19 e seus parágrafos, 20, 21, 22, 25 e 27 e seus parágrafos, 29,47,
49 e 56 e seu parágrafo único, da Lei n' 8.630, de 25 de fevereiro de
1993, a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2' Para os fins previstos no art. l' desta medida provisória:
I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes
à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a décimo terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de 24 horas da
realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador
portuário avulso;
II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes
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a décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário avulso.
§ 1º O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de 48 horas após o término do serviço.

§ 2' Os prazos previstos neste artigo podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o
prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários.
§ 3' O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do
benefício de ordem.
§ 4' O pagamento das parcelas referentes a décimo terceiro
salário e férias e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e
previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder
Executivo, observado o disposto no inciso II deste artigo.
Art. 3' O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente.
§ l' Enquanto durar a cessão de que trata o caput deste artigo, o trabalhador deixará de concorrer à escala como avulso.
§ 2' É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter
permanente.

Art. 4' É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala diária
complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5' A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, far-se-á nos termos da Lei n' 8.630, de 1993.
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Art. 6· Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de mão_ bra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores
de o
constantes
da escaI a diári
1 na.
Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.
Art. 72 O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
la fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as lisf:s de escalação .diária dos trabalhadores portuários avulsos, por
operador portuáno e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados
nas listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que
não haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.
Art. 82 Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas
consecutivas entre duas jornadas, salvo em situaçõs excepcionais,
constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 9· Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes a saúde e segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as
normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.
Art. 10. O descumprimento do disposto nesta medida provisória sujeitará o infrator às seguintes multas:
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1.730,00
(um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 7·;
II - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a R$
5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às
normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos
termos do art. 9·;
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III - de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$
3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador
em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 7' e
aos demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades prevístas na legislação prevídenciária.
Art. 11. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei n"
8.630, de 1993, sujeitará o infrator à multa prevísta no inciso I, e o
dos arts. 26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso III do artigo
anterior, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 12. O processo de autuação e imposição das multas prevísta nesta medida provísória obedecerá ao disposto no Título VII da
Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária,
conforme o caso.
Art. 13. Esta medida provísória também se aplica aos requísitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.
Art. 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância da disposições contidas nesta medida provísória, devendo as autoridades de que trata o art. 3' da Lei n'' 8.630,
de 1993, colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais
do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a
bordo de navíos.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provísória n" 1.630-7, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 16. Esta medida provísória entra em vígor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Eliseu Padilha
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.631-8, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre a extinção dos órgãos que
menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) e a Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab),
§ 1º Aextinção do Inan ocorrerá após absorção pelo Ministério
da Saúde de suas competências, direitos e obrigações, de modo a garantir a continuidade dos serviços prestados por aquela autarquia.
§ 2º Os processos judiciais em que a Sunab e o Inan sejam partes, ativa ou passivamente, serão transferidos para a Un~ão, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da
União.
§ 3º São suspensos, até 31 de janeiro de 1998, os prazos nas
causas ajuizadas pela Sunab, ou contra ela movidas.
§ 4' Os servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal
do Inan, na data de publicação do ato de sua extinção, passam automaticamente a integrar o Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, permitida a manutenção do seu exercício no órgão extinto, se imprescindíveis à conclusão do processo de inventário, mediante autorização do Ministro de Estado da Saúde.
§ 5º Os responsáveis pela condução dos inventários da Sunab
e do Inan poderão proceder à requisição de servidores, nos termos do
inciso I do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 2º Ficam transferidas da Sunab para o Ministério da Fazenda, com a finalidade de instruir procedimentos no contexto da
Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, as competências para:
I - estabelecer sistema de informações sobre produção, distribuição e consumo de bens e serviços, requisitando o fornecimento
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de quaisquer dados, periódicos ou especiais, em poder de pessoas de
direito público ou privado;
H - proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaisquer empresas ou pessoas que se dediquem às atividades previstas
no inciso anterior.
Art. 3' Fica, também, o Poder Executivo autorizado a:
I - redistribuir os servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Sunab, mantido o seu exercício no órgão extinto, se
imprescindíveis à conclusão do inventário, mediante solicitação do
responsável pela condução do processo e autorização do Ministro de
Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
H - transferir, após inventário, o acervo patrimonial do Inan
para o Ministério da Saúde e o da Sunab para o Ministério da Fazenda e para órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor;
IH - ceder, nos termos do § 4' do art. 37 da Lei n' 8.112, de
1990, os servidores efetivos remanescentes do Quadro de Pessoal da
Sunab, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, com ônus para a
União, por prazo determinado, a ser fixado pelo Ministro de Estado,
para terem exercício em órgãos e entidades públicas integrantes do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), previsto na Lei
n" 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parágrafo único. Acessão de que trata o inciso HI fica condicionada ao comprometimento dos órgãos e entidades cessionários de
prestarem colaboração em suas áreas de atuação aos órgãos e entidades federais integrantes do SNDC ou sucessores das competências legais da Sunab.
Art. 4' O pagamento dos inativos e pensionistas do Inan e da
Sunab será transferido, respectivamente, para os Ministérios da
Saúde e da Fazenda, a partir de julho de 1997.
Art. 5' A Central de Medícamentos (Cerne) será desativada, devendo suas atividades ser assumidas pelos órgãos integrantes da estrutura do Ministério da Saúde, conforme dísposto em regulamento.
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Art. 6º Os Ministérios da Saúde e da Fazenda adotarão, em
suas respectivas áreas de competência, as providências necessárias
para o cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 7º O Poder Executivo poderá remanejar, transferir ou
utilizar as dotações orçamentárias do Inan, da Ceme e da Sunab, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa
previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.631-7, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 9º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 10. Ficam revogados o art. 18 da Lei nº 8.029, de 12 de
abril de 1990, e, após a extinção da Sunab, a Lei Delegada nº 5, de 26
de setembro de 1962.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177º da ndependência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.632-8, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 2º, 6", 7", 11
e 12 da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de
1993) acresce dispositivo à Lei nº 8.437,
de 30 de junho de 1992) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 2º, 6º, 7', 11 e 12 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
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§ 2' Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações,
mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.

§ 3' Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunição será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação
na capital do Estado de localização do imóvel.
§ 4' Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio à dimensão e às condições de uso
do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data da
comunicação para levantamento de dados e informações de que
tratam os §§ 2' e 3'.

§ 5' No caso de fiscalização decorrente do exercício de poder de polícia, será dispensada a comunicação de que tratam os
§§ 2' e 3'."
«Art. 6Q

§ 3'

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas, mediante
documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
......................................................................................................»

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes da comunicação de que tratam os §§ 2' e 3' do art. 2'.
......................................................................................................»
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"Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e
tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos
Ministros de Estado Extraordinário de Política Fundiária e da
Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de
política Agrícola."
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas
as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I

n
In
IV
V
ção das

localização do imóvel;
aptidão agricola;
dimensão do imóvel;
área ocupada e ancianidade das posses;
funcionalidade, tempo de uso e estado de conservabenfeitorias.

§ I º Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a
serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizadaem TDA.
§ 2º Integram o preço da terra as florestas naturais, matas
nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo o
preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de mercado do
imóvel.
§ 3º
O Laudo de Avaliação será subscrito por engenheiro
agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
ínformações.»

Art. 2º A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observaCol. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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dos os parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais.
§ 1e O convênio de que trata o caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária no âmbito estadual.
§ 2' Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural
para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força policial.

Art. 3' No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive
para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço
ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em
termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ l' O disposto no caput deste artigo aplica-se também às
ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial
aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o
valor fixado na sentença.
§ 2' Nas ações referidas no parágrafo anterior, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da
ação.

Art. 4º O direito de propor ação rescisória por parte da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem como das autarquias e das fundações instituídas pelo Poder Público extingue-se
em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão.
Parágrafo único. Além das hipóteses referidas no art. 485 do
Código de Processo Civil, será cabível ação rescisória quando a indeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p.
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nização fixada em ação de desapropriação, em ação ordinária de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta e também em ação que vise à indenização por restrições decorrent~s de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à
proteção ambiental, for flagrantemente superior ao preço de mercado do bem objeto da ação judicial.

Art. 5' Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação que vise à indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.
Art. 6' ALei n" 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo, renumerando-se os atuais 5' e 6' para
6º e 7º:
«Art. 5' Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e
fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a qualquer
tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da
sentença rescindenda.»

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.632-7, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 8º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Iris Rezende
Paulo Paiva
Julio Sergio de Maya Pedrosa Moreira
Milton Seligmam
Clovis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.633-5, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Autoriza a União a receber em valores
mobiliários os dividendos ejuros sobre o capital próprio a serem pagos por entidades de
cujo capital o Tesouro Nacional participe.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
I - a receber de empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades de cujo capital o Tesouro Nacional participe, ainda
que minoritariamente, valores mobiliários como pagamentc de juros
sobre o capital próprio e dividendos a que tem direito;
II - a alienar, ao BNDES Participações S. A. (BNDESPAR), os
valores mobiliários que receber na forma do inciso L
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.633-4, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.634-1, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 1'1 da Lei n Q
9.530, de 10 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. I" O art. F da Lei n'' 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º
.
.......................................................................................................
II - o superávit financeiro dos fundos, das autarquias e
das fundações, integrantes do orçamento fiscal e da seguridade
social, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1997 e seguintes, nos termos do art. 43, § 2', da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964, ressalvados o do Fundo Nacional de
Desen-volvimento da Educação (FNDE), o do Fundo Nacional da
Cultura (FNC), o do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
(Funcafé) e os recursos provenientes de contribuições diretas
dos servidores públicos com finalidade específica;
......................................................................................................»

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.634, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.635-17, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n" 2.406, de 5 dejaneiro de 1988, e
as Leis nOs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990 e 28
de julho de 1993, respectivamente) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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Art. l' As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
§ F Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e expirado o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;

b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos. encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a responsabilidade do fundo está definida,
mas o prazo para quitação das parcelas mensais ainda não chegou a
seu termo;
c) dívida não caracterizada, a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.

§ 2' A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
a) prazo máximo de trinta anos, contados a partir de I? de janeiro de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos
para o principal;
b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida:
1. de juros à taxa efetiva de 3,12% a.a., para as operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);
2. de juros de 6,17% a.a., correspondente à taxa efetiva de juros aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jarro 1998
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c) registro sob a forma escriturai em sistema centralizado de liquidação e de custódia.
§ 3º As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
§ 4º As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido transferidos a terceiros.
§ 5º Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de F de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se os critérios estabelecidos na alínea b do § 2' deste artigo.
§ 6º A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de 1º de janeiro de
1997, de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do
Ministro de Estado da Fazenda.

§ 7º As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1997, manifestar à Caixa Econõmica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8º A adesão a que se refere o § 7º deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termosdesta medida provisória.
Art. 2º As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas aos
contratos vinculados ao Programa de Cooperativas Habitacionais,
Programa de Habitação Popular (Prohap) e ao Plano de Ação Imediata para Habitação (PAIH), realizados com recursos do FGTS, cujos
financiamentos aos empreendimentos tenham sido contratados até
30 de abril de 1993, poderão ser equiparadas às dívidas caracterizadas vencidas, de que trata a alínea a do § 1º do artigo anterior, para
efeito de novação antecipada desses créditos, observando-se as condições estabelecidas nos §§ 2º a 7º do artigo anterior.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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§ 1º As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser
novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do
saldo devedor posicionado na data de reajustamento do contrato no
mês de janeiro de 1997, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS
sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado entre o
agente financeiro e o mutuário.
§ 2º O saldo que remanescer da aplicação do disposto no parágrafo anterior será objeto de renegociação entre as partes por meio
de aditivo contratual particular, com força de escritura pública, onde
se estabelecerá novas condições financeiras relativas a prazo, taxa
nominal de juros, sistema de amortização e plano de reajuste, preservando-se a prerrogativa de os mutuários utilizarem os recursos
da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos
Ve VI do art. 20 da Lei n? 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 3º A formalização das disposições contidas no caput e §§ l' e
2º deste artigo condicioná-se à prévia e expressa anuência do devedor.

Art. 3º A novação de que trata o art. 1e far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas, apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no
§ 5º do art. l' desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;

b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);

c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998
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intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso II
deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsablidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8' do art. I" desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores, quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
VIII
parecer da Secretaria do Tesouro Nacional;
IX - parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ l' As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento
de créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS,
desde que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou curadores.
§ 2' A CEF, como administradora ou gestora dos diversos fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores dos
débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3' A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
§ 4' O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a coCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan.1998
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brança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com a
imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 5' A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
§ 6' As instituições financiadoras do SFH que prestarem informações inveridicas, destinadas à constituição do Cadastro NacionaI de Mutuários (Cadmut), e receberem valor indevido do FCVS,
serão cobradas, a qualquer época, na forma do § 4' deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.
§ 7' As Companhias de Habitação Popular (Cohab), e assemelhadas, que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida
provisória, poderão, excepcionalmente, pagar seus débitos, existentes até 31 de dezembro de 1997, junto ao Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, mediante prévio encontro de contas
com créditos do FCVS, no ato da primeira novação, observada a
equivalência econômica da operação, sem prejuízo da incidência dos
encargos previstos na legislação pertinente.
§ 8' O encontro de contas previstos no parágrafo anterior será
operacionalizado pela CEF, na qualidade de administradora do
FCVS, por meio da subconta Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional (Fesa/FCVS), ouvida a Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 9' As instituições operadoras do Seguro Habitacional do
SFH não farão jus a qualquer remuneração sobre o montante dos valores envolvidos no encontro de contas, citado no § 7' deste artigo.

Art. 4' Ficam alterados o caput e o § 3' do art. 3' da Lei n'
8.100, de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4', os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3' O Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998
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ção do SFH, independ~nte~enteda data de ocorrência do evento
caracterizador da obrigação do FCVS .

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

§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo fica a CEF, na qualidade de administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4' O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os
atos normativos necessários à administração e manutenção do
cadastro a que se refere o § 3' deste artigo."

Art. 5' As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independentemente da adesão a que se refere
o § 7º do art. 1º desta medida provisória, deverão encaminhar, até
31 de dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do Cadmut, conforme disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº 8.100,
de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
§ l' As informações correspondentes aos contratos de financiamentos imobiliários com recursos do SFH, firmados a partir do
exercício de 1997, deverão ser encaminhadas mensalmente ao
Cadmut.
§ 2' O não-cumprimento do disposto neste artigo importará,
para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.

Art. 6' Os créditos correspondentes às dívidas, novadas, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e no art. 7º, são livremente negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso II do art. 3º desta medida provisória;
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II - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos
agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso II
do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisória;
III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em
moedas de privatização.
§ 1º A utilização dos créditos novados para os fins previstos
nos incisos II e III deste artigo ficará limitada àqueles substituídos
por dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2º As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e III deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação a
ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 7º Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
agente operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
Art. 8º O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições previstas no art. 15 da Lei n" 8.036, de 1990;
II - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no inciso
anterior;

III - promover amortização extraordinária da dívida de responsabilidade das instituições financiadoras, relativamente às operações
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de financiamento a mutuários do SFH realizadas com repasses de recursos oriundos do FGTS, em montante correspondente a eventual diferença, se positiva, entre os valores:
a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caracterizador da obrigação do FCVS; e

b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS,
apurado nas condições estabelecidas no nO 1 da alínea b do § 2' e § 5'
do art. l' desta medida provisória.

§ 10 A amortização extraordinária prevista no inciso III deste
artigo será integralmente assumida pelo FGTS, aplicando-se apenas às instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 2' O dispositivo previsto no inciso III deste artigo alcança
também as dívidas de responsabilidade do FCVS, relativas às operações de financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos conceitos definidos nas alíneas a e b do § lOdo art. I" desta medida provisória.
Art. 9' Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de
1988, na utilização dos créditos de que trata o art. 6', como contrapartida da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND observado
o disposto nos §§ 3' e 4' do art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos
créditos de que trata o art. 6' desta medida provisória ou dos bens e
direitos adquiridos no âmbito do PND.
Art. 10. O valor correspondente aos créditos a que se refere o
art. 60 desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como
aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório
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dos recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos
saldos de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos
créditos a que se refere o caput deste artigo.
Art. 11. A partir de l' de março de 1998, somente as instituições financiadoras, que exercerem a opção pela novação prevista
nesta medida provisória, poderão computar, como operações de financiamento habitacional no ãmbito do SFH, os créditos junto ao
FCVS, para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de recursos captados em depósitos de poupança.
Art. 12. O art. 6' do Decreto-Lei n" 2.406, de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em 0,1%, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com títulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financiadores;
§ l' A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso II deste artigo, é devida
desde 26 de setembro de 1996.
§ 2' Enquanto não for efetivada a primeira novação da dívida do FCVS, o valor que corresponder a até 75% da contribuição trimestral não será exigido.
§ 3' O valor da parcela de contribuição, a que se refere o §
2' deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização dos saldos de cadernetas de poupança com data de crédito de
rendimento no dia l' de cada mês, acrescido de juros correspondentes à taxa dos títulos recebidos na primeira novação, incidindo desde o último dia do trimestre de referência da contribuição
até o dia do efetivo pagamento.
§ 4' A prerrogativa prevista no inciso II deste artigo somente poderá ser exercida pelos agentes financiadores que, nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998

211
termos desta medida provisória, se manifestarem pela novação e
se encontrarem em dia com as contribuições ao FCVSJ
Art. 13. O saldo de recursos existente no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto Seguro de Crédito do SFH.
Art. 14. Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.
Art. 15. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF,
na qualidade de Agente Operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as características descritas nas alíneas a a c do § 2' do art. l' desta medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondente à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5'
do art. l' desta medida provisória.
§ l' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradora do FCVS.
§ 2' A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.
Art. 16. O parágrafo único do art. l' e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
n' 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:

«Art 12
Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória
da instituição financiadora.
Art. 2' Nos contratos que tenham cláusula de cobertura
de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato original, desde que se trate de financiamento destinado à
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casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo
mensal, bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento desse encargo até a data da formalização da transferência,
com base no indice de atualização das contas de poupança mantidas no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE),
e acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros e, quando devida,
da contribuição mensal ao FCVS;
b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência Salarial, instituido pelo Decreto-Lei nº 2.164, de 19 de setembro de
1984, o enquadramento na categoria profissional do novo mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;
c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal,
após a transferência, nos contratos não enquadrados na alinea
anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data do
último reajustamento contratual até a data da formalização da
transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo
devedor ness periodo, sendo que cinqüenta por cento serão destinados ao FCeVS e o restante à instituição financiadora.

§ I" Nas transferências dos contratos de finaciamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei nº
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribuição ao FCVS.
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§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;

b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do imóvel objeto da transferência;
c) localização do imóvel no domicílio do comprador.

Art. 3' A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data da transferência,
observados os percentuais de pagamento previstos no caput e
nos incisos I, II e IIl do art. 5' desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de
pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo
mensal.»
"Art. 5' O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 31 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
l-contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
II - contratos firmados de l' de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
IIl - contratos firmados de 1º de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998

214
§ 1º A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor
total das mensalidades vincendas, que será integralmente utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se encerra
no momento da liquidação do contrato.
......................................................................................................»

Art. 17. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido celebrados entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996, sem a interveniência da instituiçâo financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Art. 18. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH
até 25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 19. Na liquidação antecipada da divida prevista no art.
5º da Lei nº 8.004, de 1990, o comprador de imóvel, cuja transferência foi efetuada sem a interveniência da instituição financiadora,
equipara-se ao mutuário final, para todos os efeitos inerentes aos
atos necessários à liquidação, inclusive quanto à possibilidade de
utilização de recursos de sua conta vinculada do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
Parágrafo único. A condição de cessionário poderá ser comprovada, junto à instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do
imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
Art. 20. O § 2º do art. 21 da Lei nº 8.692, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
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,,§ 2º Para efeito de registro e averbação de contratos de financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até um décimo por cento sobre o valor do finaciamento,
quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas
custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não no
SFH;
b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos demais contratos pactuados no âmbito do SFH."

Art. 21. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do
FCVS de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do
FCVS.
Art. 22. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de
taxa de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab,
correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 23. O FCVS será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador a ser regulamentado em ato
do Poder Executivo, que disporá sobre a estrutura, funcionamento e
competência do colegiado.
Parágrafo único. Além das atribuições definidas no ato regulamentador a que se refere o caput, competirá ao Conselho Curador do
FCVS (CCFCVS) julgar, em instância administrativa única, os litígios decorrentes da aplicação das condições de cobertura, normas e
rotinas do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, relativamente aos contratos de financiamentos habitacionais
cujo equilíbrio da apólice esteja sob garantia do FCVS, podendo delegar essa competência a um comitê de recursos integrante de sua estrutura.
Art. 24. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação em depósito de poupança pelas entidades integrantes do SBPE, nos termos da Lei nº 4.380, de 21 de agosto
de 1964.
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Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do CMN
que dispuseram sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput.
Art. 25. O FCVS é autorizado a transferir ao Tesouro Nacional Letras Hipotecárias, de emissão da CEF, ficando credor da União em valor equivalente.
Parágrafo único. A União pagará a dívida decorrente da transferência dos ativos de que trata este artigo mediante a securitização
das obrigações, pelo Tesouro Nacional, observadas as condições previstas no art. l' desta medida provisória, mantendo a equivalência
econômica entre os ativos.
Art. 26. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente, observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário de sociedade anõnima que tenha por objeto social a securitização de créditos hipotecários e imobiliários.
Art. 27. O prazo de um ano a que se refere o art. 5' da Lei n?
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória, contar-se-á a partir de 31 de janeiro de 1997.
Art. 28. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
Art. 29. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.635-16, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 30. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31. Fica revogado o art. 6' da Lei n" 8.004, de 14 de março
de 1990.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.636-1, DE 13 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe acerca da incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre rendimentos de
aplicações financeiras e dá outras providênelas.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F A alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate de quotas dos fundos de investimento de que trata o § 6' do art. 28 da Lei n? 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a alteração introduzida pelo artigo subseqüente, fica reduzida para dez por cento.
Art. 2' O percentual de oitenta por cento a que se refere o § 6'
do art. 28 da Lei n? 9.532, de 1997, fica reduzido para 67%.
Art. 3' A determinação da base de cálculo do Imposto de Renda na fonte, em conformidade com o disposto no art. 28 da Lei nº
9.532, de 1997, será aplicável somente a partir de I" de julho de
1998.
Art. 4' No primeiro semestre de 1998, a incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos em aplicações em
fundos de investimentos dar-se-á no resgate de quotas, se houver, às
seguintes alíquotas:
I - de dez por cento, no caso:
a) dos fundos mencionados no art. l' desta medida provisória; e
b) dos fundos de que trata o art. 31 da Lei nº 9.532, de 1997, enquanto enquadrados no limite previsto no § l' do mesmo artigo;
II - de vinte por cento, no caso dos demais fundos.
Parágrafo único. A base de cálculo do Imposto de Renda de que
trata este artigo será determinada conforme o disposto no § 7º do
art. 28 da Lei n" 9.532, de 1997.
Art. 5' Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte,
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vestimento, na data em que se completar o primeiro período de carência no segundo semestre de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota, em 30 de junho de
1998, e:
I - o respectivo custo de aquisição, no caso dos fundos referidos no art. 31 da Lei nº 9.532, de 1997;
II - o respectivo custo de aquisição, no caso de quotas adquiridas a partir de l' de janeiro de 1998;
III - o valor da quota verificado em 31 de dezembro de 1997,
nos demais casos.
§ F O disposto neste artigo não se aplica aos fundos que, no
mês de junho de 1998, se enquadrarem no limite de que trata o § 6º
do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997, com alteração do art. 2º desta medida provisória.
§ 2º No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de
quotas com rendimento ou cujo prazo de carência seja superior a noventa dias, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no
dia 1º de julho de 1998.

Art. 6º Os dispositivos, a seguir enumerados, da Lei nº 9.532,
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
I -

o art. 6º, lI:
«Art. 62

.

II - o art. 26 da Lei nº 8.313, de 1991, e o art. 1º da Lei nº
8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá exceder quatro por cento do imposto de renda devido."
II -

o art. 34:

«Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se aplica às hipóteses de que trata o art. 81 da Lei nº 8.981, de 1995, que continuam sujeitas às normas de tributação prevista na legislação
vigente..
III -

o art. 82, inciso lI, alínea t:
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«Art. 82 .
..................................................................................................•....

l i - ..··················································

.

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

fJ o art. 3º da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, renumeradopelo art. 1ºdaLeinº7.619, de 30 de setembro de 1987."
Parágrafo único. O art. 4º da Lei nº 7.418, de 1985, renumerado pelo art. 1º da Lei n? 7.619, de 1987, cujos efeitos são restabelecidos em virtude do disposto no inciso liI deste artigo, permite a dedução dos correspondentes gastos como despesa operacional.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.636, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 1998.

Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.463-22, DE 29 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre o reajuste do salária mínimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para
os servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998
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lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. l' O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais), a partir de l' de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais
e setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' de maio de 1996, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3' Para os benefícios mantidos pela Previdência Social
com data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos do artigo anterior será calculado com base na variação acumulada do IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente anterior ao do reajuste.
Art. 4' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5' A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6' e 7' desta medida provisória, os beneficios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma a totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de
abril de 1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o
art. 2'.
Art. 6' O art. 21 da Lei n" 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
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vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso III do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na
mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.»

Art. 7' O art. 231 da Lei n' 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
.......................................................................................................

§ 3' A contribuição mensal incidente sobre os proventos será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de remuneração estabelecidas para os servidores em
atividade.»
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.463-21, de 31 de dezembro de 1997.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MICHEL TEMER
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.469-27, DE 29 DE JANEIRO
DE 1998
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhôes de reais) com recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM),
destinado exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas, exceto pessoal, nelas incluídas as destinadas ao custeio
de reparo e manutenção de embarcações próprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o
prazo de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe
aplicando as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato
dela decorrente, para a realização de operações financeiras com Órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim como as limitações associadas ao endividamento do setor
público.
Art. 2º O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta,
liberar os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
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Art. 3Q A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na forma do artigo precedente.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.469-26, de 31 de dezembro de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177 Q da Independência e 110' da
República.
MICHEL TEMER
José Luiz Portella Pereira
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRlA N' 1.475-36, DE 29 DE JANEIRO
DE 1998
Altera as Leis nrs 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 6Q e 9' da Lei n Q 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para atender aos gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego,
abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.»
«Art. 9'
.
§ 7Q O Banco N acionai de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
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referido no caput deste artigo, para conceder financiamento aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em
vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei n? 7.998, de
11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação de contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações da
espécie, desde que justificado em exposição de motivos conjunta
dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda»
Art. 2' Os arts. 17 e 19 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários
da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social
referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na
forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de
recursos para as ações de saúde e assistência social.»
"Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.»
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.475-35, de 31 de dezembro de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MICHEL TEMER
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
Antonio Kandir
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.477-45, DE 29 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ l' O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada em 1997, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
§ 2' Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento
de ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de
pessoal e custeio.
§ 3' O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4' Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5' Para os fins do disposto no § 1', não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
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Art. 2' O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por sala-classe,
no período mínimo de 45 dias antes da data final para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3' Quando as condições propostas nos termos do art. l'
não atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4' A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei nS!
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ l' Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados
termo de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § l' do art. l'
os valores adicionados às mensalidades de 1995, de 1996 e de 1997,
que estejam sob questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.

Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na
Lei n' 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos, de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n? 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
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<XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.»
Art. 9º A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. A Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 8º, 9', 10 e 11, renumerando-se os
atuais 8º e 9' para 12 e 13:
«Art. 8º As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, previstas no inciso Il do
art. 19 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza civil
ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e
do Desporto, para as devidas providências.
Art. 9' As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;

n - manter escrituração completa e regular de todos os
livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;
In - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
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IV - submeter-se, a qualquer tempo, à auditoria pelo Poder Público.
V - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária
correspondente;
VI - comprovar, sempre que solicitada:
a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins
da instituição de ensino superior mantida;
b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou beneficios, por qualquer forma ou titulo, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;
c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e técnico-administrativo, incluídos os encargos e benefícios sociais,
de pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades
escolares proveniente da instituição de ensino superior mantida, deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedidas e excetuando-se, ainda, os gastos COm pessoal, encargos
e beneficios sociais dos hospitais universitários.
§ l' As instituições a que se refere o caput que não tenham
caráter filantrópico, poderão incluir no percentual mencionado
na letra c as despesas com a contratação de empresas prestadoras de serviços, até o limite de dez por cento da receita das mensalidades.
§ 2' Acomprovação do disposto neste artigo é indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior.
Art. 10. As entidades mantenedoras de instituições privadas de ensino superior comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituidas como fundações não poderão ter finalidade
lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do Código Tributário Nacional e do art. 55 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de
1991, além de atender ao disposto no artigo anterior.
Art. 11. As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza
civil, deverão:
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I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras, certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente;
Il - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público."
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.477-44, de 31 de dezembro de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revogam-se a Lei n' 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n' 8.178, de I" de março de 1991; e a Lei n" 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MICHEL TEMER
Iris Rezende
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Anexo I

F

do estabelecimento:

I Nome fantasia:

CGC,

I Registro no MEC nl.'

Data do Registro:

l

Endereço:

Telefone:

CEP,

Estado:

Cidade:
(

Fax:

)

(

)

Telex:

--

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:

Endereço:
Estado:

Telefone: (

)

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

Participação
do Capital

CPF/CGC

1
2
3
4

I

5
6

•

7

8
9

10

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

CPF/CGC

Participação
do Capital

1
2
3
4

5
6
7

I
I

8
9

10
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Indicadores Globais
Ano-base

Ano de Aplicaçãor")

N9 de funclOnérl
nos:

, -

o

NlI de professores:

I

Carga horária total anual:

I

Faturamento total em R$:

-

-

I

I
,,,

I
I

I

(*) Valor estimado para o ano de aplicação

Endereço para Correspondên~ia:
(se diferente do que consta acima)
Endereço:

_

Cidade:
Estado:
Mês da data~base dos professores:
Local:

CEP:
Data:

_
_
_

(Carimbo e assinatura do responsável)

_

Anexo II
Nome do Estabelecimento

I

Ano-base
(Valores em Real)

Componentes de Custos
(Despesas)

I

1.0 Pessoal

J.l Pessoal docente
1.2 Encargos sociais

I

I

1.3 Pessoal técnico e administrativo
_ o

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

I

00

1.4 Encargos SOCIaIS
2.0 Despesas gerais e administrativas
2.1 Despesas com material
2.2 Conservação e manutenção

2.3 Serviços de terceiros

I
I

I
i
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I

Ano-base

Componentes de Custos
(Despesas)

! (Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

I

2.' Serviços públicos
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)

2.6 Outras despesas tributárias
2.7 Aluguéis

2.8 Depreciação

2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal- (1+2)

4.0 Pro labore
5.0 Valor locativo
6.0 Subtotal- (4+5)

7.0 Contribuições sociais
7.1 PIS/Pasep
7.2 Cofins

8.0 Total geral- (3+6+7)

I

Número de alunos pagantes

Número de alunos não-pagantes
Valor da última mensalidade do ano-base R$

~~~

Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$ _ _~~

~~__

, em __/~_/1998.
Data:~_/---.J__

Local:
Carimbo e assinatura do responsável

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.479-37, DE 29 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusiv esuasa utarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
mista, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercicio do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que
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lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem como
dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União, independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1º Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do
mês de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.479-36, de 31 de dezembro de 1997.

Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6º da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993.
Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
MICHEL TEMER
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.480-39, DE 29 DE JANEIRO
DE 1998
Altera dispositivo da Lei n Q 8.911,
de 11 dejulho de 1994, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" O art. l' da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. l' Aremuneração dos cargos em comissão e das funções de direção, chefia e assessoramento, nos órgãos e entidades
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo, para fins do disposto no parágrafo único do art.
62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é a constante do
anexo desta lei, observados os reajustes gerais e antecipações
concedidos ao servidor público federal.
.••..••••...•••...•••.................••.•••••..•••..•••..••••.••••.••••..•••.••••.••••..••••.•••..•..»

Art. 2' Serão consideradas transformadas em décimos, a partir de l' de novembro de 1995 e até 10 de novembro de 1997, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o
limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo
dar-se-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.
Art. 3' Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos a que o servidor faria jus no periodo compreendido entre 19 dejaneiro de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas
não incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
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I - estabelecidos na Lei nº 8.911, de 1994, na redação original, para aqueles servidores que ~ompletaramo interstício entre 19
de janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei nº 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1º de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a
partir de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos termos da Lei nº 8.911, de 1994, com a redação dada por esta
medida provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que
completou o interstício.
Art. 4º As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência da remuneração fixada pela Lei nº 9.030, de 13 de abril de 1995,
com efeitos vigorantes a partir de 1º de março de 1995, utilizando-se
a base de cálculo estabelecida pela Lei n? 8.911, de 1994, na redação
original.
§ 1e Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo,
as parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo VI da
Lei n? 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo
desempenho de função.

§ 2º O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 5º Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual
para a concessão da próxima parcela, até 10 de novembro de 1997,
observando-se o prazo exigido para concessão da primeira fração estabelecido pela legislação vigente à época.
Art. 6' Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
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como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do adicional de que trata o art. 67 da Lei n? 8.112, de 1990.
Art. 7' É assegurado o direito à vantagem de que tratava o
art. 193 da Lei n? 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 dejaneiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de
aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens previstas no art.
192 da Lei n' 8.112, de 1990.
Art. 8' Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n? 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei n'
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração fixada pela Lei n" 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de F de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa
data;
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a I? de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n? 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n" 7.596, de
10 de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções gratificadas, previstas na Lei n' 8.168, de 1991.
Art. 9' O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n" 8.112, de 1990,
na redação dada pela Lei n' 9.527, de 10 de dezembro de 1997, será
considerado uma única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas de quintos ou de décimos.
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Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
mente
será admitida
a incorporação de parcelas de quintos ou dê80
~
.
cimos em um umco cargo.
Art. 10. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2º
da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de Estado.
Art. 11. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da
Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEPl, instituídas
pela Lei nº 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 12. O caput e o § 1º do art. 7º da Lei n? 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5º e remunerados os subseqüentes:
«Art. 7º Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo órgão central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgãos
ou entidades cujos planos de classificação sejam diversos daqueles a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração e da essência das atribuições dos cargos de que são
ocupantes.
§ 1º Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
......................................................................................................»
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Art. 13. As vantagens de que trata esta medida provisória incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.
§ 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração PÚblica Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
§ 2º Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a sei investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e
promoção.

Art. 15. Para efeito do cálculo do limite máximo estabelecido
pelo art. 3º da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, excluem-se da
remuneração as parcelas relativas à diferença de vencimentos nominalmente identificada decorrente de enquadramento e os décimos
incorporados.

Art. 16. Os servidores de que trata o art. 26 da Lei n? 8.691, de
28 de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 30 de junho de 1998,
pelo reenquadramento ao cargo anteriormente ocupado, mantida a
sua denominação.
Parágrafo único. A partir do reenquadramento de que trata o
caput, o servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei
nº 8.691, de 1993, somente fazendo jus às vantagens do cargo que
voltar a ocupar.
Art. 17. A parcela dos vencimentos decorrente da carga horária complementar comprovadamente cumprida pelos servidores
ocupantes de cargo efetivo de Odontólogo da Fundação Nacional de
Saúde, em função de contrato de trabalho anterior à Lei n? 8.112, de
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1990, será considerada, para todos os efeitos, como diferença de vencimentos.
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1', exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2', exceto os §§ 2'
e 3' do art. 3' da Lei n? 8.911, de 1994, 5', 6', 7', 9', 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n" 1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medidas
Provisórias n's 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril de
1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de I" de agosto de 1996,
1.480-21, de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de
1996, 1.480-23, de 24 de outubro de 1996, 1.480-24, de 22 de novembro de 1996, 1.480-25, de 19 de dezembro de 1996, 1.480-26, de 17 de
janeiro de 1997, 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.480-28, de 14
de março de 1997, 1.480-29, de 15 de abril de 1997, 1.480-30, de 15
de maio de 1997, 1.480-31, de 12 de junho de 1997, 1.480-32, de 11 de
julho de 1997, 1.480-33, de 8 de agosto de 1997, 1.480-34, de 9 de setembro de 1997, 1.480-35, de 9 de outubro de 1997, 1.480-36, de 6 de
novembro de 1997, 1.480-37, de 4 de dezembro de 1997 e 1.480-38,
de 31 de dezembro de 1997.
Art. 19.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 20.
lho de 1994.

Revogam-se os arts. 5' e 6' da Lei n' 8.911, de 11 deju-

Brasília, 29 de janeiro de 1998; 1770 da Independência e 110' da
República.

MICHEL TEMER
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.482-45, DE 29 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor púbico civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercicio do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' A partir de l' de julho de 1997 e até a data de publicação da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no
art. 183 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a contribuição
mensal do servidor público civil, ativo e inativo, dos três Poderes da
União, para o financiamento do custeio com proventos e pensões dos
seus servidores, será de onze por cento, incidente sobre a remuneração conforme definida no inciso III do art. l' da Lei n' 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, e sobre o total dos proventos.
Art. 2' A União, as autarquias e as fundações públicas federais continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante igual
à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de
1991.
Art. 3' Até 30 de junho de 1997, a contribuição mensal do servidor público civil, ativo e inativo, a que se refere o art. l' desta medida provisória, será calculada mediante aplicação das alíquotas estabelecidas na Medida Provisória n" 560, de 26 de julho de 1994, conforme tabela a seguir:
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Faixas
(Com base na Lei n'' 8.622, de 19.1.93, Anexo Hl)

i Alíquota
I

(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes ovencimento básico da Classe D,
Padrão IV - NA, inclusive

9

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe D,
Padrão IV - NA, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV - NI, inclusive

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C,
Padrão IV - NI, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes o venci-mente
básico da Classe C, Padrão IV - NS, inclusive

11

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

12

Art. 4º Os recursos oriundos das contribuições de que trata
esta medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos
prazos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.482-44, de 31 de dezembro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

MICHEL TEMER
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.512,-19 DE 29 DE JANEIRO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 2!! da Lei nº
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1', 2' e
3º da Lei nº 8.427) de 27 de maio de 1992,
que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F O art. 2' da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1998, não se
aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n' 8.880, de 27 de maio
de 1994."
Art. 2' Os arts. F, 2' e 3' da Lei n? 8.427, de 27 de maio de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta lei, subvenções econômicas a produtores
rurais, sob a forma de:
I - equalização de preços de produtos agropecuários ou
vegetais de origem extrativa;
II - equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros de operações de crédito rural.
Parágrafo único. Considera-se, igualmente, subvenção de
encargos financeiros os rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais concedidos, direta ou indiretamente, por bancos oficiais federais.
Art. 2'
§ I" Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação a operações de crédito rural:
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a) a concessão de prêmio ou bonificação, apurado em leilão
ou em outra modalidade de licitação, para promover o escoamento do produto pelo setor privado;
b) a diferença entre o preço de exercício em contratos de opções de venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder
Executivo e o valor de mercado desses produtos.

§ 2' A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado.

Art. 3º A concessão de subvenção econômica, sob a forma
de equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de
empréstimos rurais, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios e à forma estabelecidos, em conjunto, pelos Ministérios da
Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Agricultura e do
Abastecimento."
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.512-18, de 31 de dezembro de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
MICHEL TEMER
Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.535-14, DE 29 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que
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lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é formado pela carreira de Especialista do Banco Central do Brasil, composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível superior, e por cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil, de nível médio, e pela carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, composta por cargos de Procurador do Banco Central do Brasil,
de nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO II
Das Atribuições
Art. 3º São atribuições do cargo de Analista do Banco Central
do Brasil:
I - formulação e implementação de planos, programas e
projetos de gestão das reservas internacionais, da dívida pública interna e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
II - regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;
III - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econômicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País;
IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
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VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas relacionadas.
Art. 4' São atribuições do cargo de Procurador do Banco Centrai do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e à
defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, emjuízo e fora dele;
II - consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
próprias da profissão de advogado.
Art. 5' São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades
dos Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;
II - operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sisbacen);
III - suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda
ao sistema bancário;
N - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida pelo
Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam ser terceirizadas;
VII - operação de máquinas em geral, excetuadas as referentes a atividades terceirizadas.
CAPÍTULO III
Do Ingresso
Art. 6' O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-se-á mediante concurso público específico, de provas ou de
provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.
§ l' O concurso público a que se refere este artigo realizarse-á em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo
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a primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.
§ 2' Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos especificos, será obrigatória a realização de prova de títulos.
§ 3' O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua diretoria definir normas específicas e os pré-requisitos de formação e titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento
Art. 7' O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. l' ocorrerá mediante progressão funcional
e promoção.
§ 10 Progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de 730 dias, redutível, mediante processo de avaliação de desempenho em até 182 dias, exceto o do padrão I da Classe D dos cargos das carreiras de Especialista e Jurídica do Banco Central do Brasil.
§ 2' Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o interstício mínimo de 365 dias.
§ 3' Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.
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CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações
Art. 8º A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos
dos servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II desta medida provisória.
Art. 9º Os vencimentos dos cargos da carreira Jurídica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e
Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes
aplicando as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei nº 8.270, de 17
de dezembro de 1991, a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992,
e a prevista no art. 1', inciso I e § 1Q do Decreto-Lei nº 2.333, de 11 de
junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ),
em percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
I -

Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nivel básico;
b) de quinze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialista
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-gradução lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de mestrado, até o máximo de trinta por cento do quadro de pessoal de nível superior;

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

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:
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a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;

b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2º grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.

§ 1º A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções sobre:
a) os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos I e II deste artigo, a quantidade de oportunidades, as áreas de
formação, bem como o enquadramento dos servidores na gratificação, considerados o exercício de funções e a participação nos programas de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especialização
lato e stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo banco, inclusive anteriormente à edição desta medida provisória;
b) a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.

§ 2' Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.
Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco
Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do
Anexo IlI.
§ 1º O percentual da GABC para o servidor do Padrão I da
Classe D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do
Brasil será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para
cinqüenta e cinco por cento a partir de 366º dia de exercício, mediante avaliação de desempenho vinculada ao estágio probatório.
§ 2º Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas
pela Diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em exercício de atividades:
a) externas de fiscalização do sistema financeiro nacional, inclusive de câmbio;

b) que importem risco de quebra de caixa;
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c) que requeiram profissionalização específica.

Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei n' 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exercício privativo por servidores ativos da autarquia, nos valores e distribuição previstos na forma constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ l' O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos
do cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi designado.
§ 2' O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
a) a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa retribuição for igualou inferior à soma dos décimos incorporados;

b) à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior
à soma dos décimos.

§ 3' em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 4' As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida provisória serão incorporadas, observados os valores equivalentes aos percentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo VII, gerando efeitos financeiros somente a partir de l' de dezembro de 1996.

§ 5' A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da estrutura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valores de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo IV.
§ 6' Os quantitativos das FCBC, observados os valores unitários e o custo global previstos no Anexo IV desta medida provisória,
poderão ser alterados por regulamento.
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CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e
de Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada na forma do Anexo V desta medida provisória.
Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos empregados do Banco Central do Brasil que se aposentaram sob o Regime Geral de Previdência Social até 31 de dezembro de 1990, bem como todas as responsabilidades do Banco Central do Brasil em relação a esses empregados, inerentes à condição de patrocinador da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus).
§ 1º O Banco Central do Brasil permanece como responsável
pela indicação dos administradores e membros do Conselho de Curadores da Centrus, nas proporções previstas no respectivo estatuto,
podendo, a qualquer tempo, substituir os administradores e conselheiros que indicar.

§ 22 Observado o disposto no caput, o Banco Central do Brasil
poderá exercer patrocinio não-contributivo à Centrus, relativamente as servidores regidos pela Lei nO 8.112, de 1990.
§ 3° A fração patrimonial da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), correspondente às «reservas de benefícios a conceder» relativas aos participantes incluídos no Regime Jurídico Único no volume global das reservas, será dividida na razão
do custeio de sua formação até 6 de setembro de 1996, por parte do
patrocinador e de cada participante, observado o seguinte:
a) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições do patrocinador serão deduzidos e devolvidos ao Banco Central
do Brasil, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta
medida provisória, os valores relativos às contribuições realizadas
desde 12 de janeiro de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial
correspondente;

b) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições dos participantes, nominalmente identificada, serão deduzidos
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tas previsto no art. 21 desta medida provisória, os valores relativos
às contribuições individuais realizadas desde 1º de janeiro de 1991,
incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;
c) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente
das contribuições do patrocinador será administrada pela Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centros), para custeio de
aposentadorias e pensões concedidas com base na Lei nº 8.112, de
1990, na forma em que vier a dispor o regulamento;
d) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente
das contribuições dos participantes será liberada aos respectivos titulares a partir da edição do regulamento a que se refere o art. 21
desta medida provisória, em até doze parcelas mensais consecutivas, de acordo com as disponibilidades financeiras da instituição,
ou, a critério dos servidores, mantida, total ou parcialmente, sob a
administração da Centros, com a finalidade de obtenção de benefícios no sistema de contribuição definida, a serem estabelecidos por
essa entidade de previdência privada, com base exclusivamente em
contribuições dos participantes.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores do Banco
Central do Brasil exonerados, demitidos, e no que couber aos sucessores dos servidores falecidos, após 31 de dezembro de 1990.
§ 5' Na forma que dispuser convênio especifico a ser celebrado
entre o Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centros) e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), serão centralizadas na Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centros)
as devoluções e complementações de responsabilidade direta ou indireta da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
(Previ) e do Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., enquanto seus patrocinadores, relativas aos participantes optantes pelo
quadro de pessoal do Banco Central do Brasil, na forma da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964.
§ 6º O convênio de que trata o parágrafo anterior disporá sobre a destinação dos recursos garantidores das reservas matemáticas necessárias ao custeio dos compromissos nele previstos.
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§ 7° Aos recursos que forem repassados à Centros, em razão
do convênio a que se referem os §§ 5' e 6', aplica-se o disposto no § 3'
deste artigo.

Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
mensal dos participantes.

§ l' A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive o
adicional por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos dependentes não presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.
§ 2' A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se
refere este artigo.
Art. 16 O Banco Central do Brasil observará, para efeito de calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento do
Sistema Financeiro Nacional.
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei nO
8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercicio no
Banco Central do Brasil:
I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancário), de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;
II - as seguintes proibições:
a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação especifica;

b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
ou privada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.

§ l' A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassaCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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ção de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132
e 134 da Lei n' 8.112, de 1990.
§ 2' As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os
arts. 129, 130 e seu § 2', da Lei n? 8.112, de 1990.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias
Art. 18. A partir de I" de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
Procurador da carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários do Banco Central do Brasil.
Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de l' de janeiro de 1991 até 30 de novembro de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos
aos servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a Lei n" 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão considerados
como pro labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para
apuração dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do
Brasil estabelecidas nesta medida provisória.
§ l' O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto
no caput quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos,
direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos
aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for o caso, o débito verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto
pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
§ 2' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das
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quais caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de
sentença posteriormente cassada ou revista.
§ 3' São também consideradas como pro labore facto, apenas
para efeito de mútua quitação entre o Banco Central do Brasil e seus
dirigentes, ex-dirigentes e servidores, todas as demais verbas remuneratórias efetivamente pagas, a qualquer título, no período de I" de
janeiro de 1991 a 30 de novembro de 1996.
Art. 20. Se do enquadramento nas carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos de Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos
na função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente
identificada, aplicando-se-Ihe os mesmos percentuais de revisão gerai ou antecipação de reajustes de vencimento.
Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 31 de julho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as Instituições e entre estas e o servidor, na
forma que dispuser o regulamento.
§ l' Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se
refere o caput ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir
de l' de janeiro de 1991.
§ 2º Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro
de 1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 de janeiro de 1997, descontados os saques efetuados
após aquela data.
§ 3' Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores do
Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de 1990,
ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques autorizados
com base no art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, até a completa apuração e edição do regulamento de que trata o caput.
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§ 4' A Caixa Econômica Federal, a partir da edição do regulamento previsto no caput providenciará a devolução, ao Banco Central do Brasil, dos depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores da autarquia, de competência após 31 de dezembro de 1990,
tornados indisponíveis na forma desta medida provisória.
§ 5' Os servidores ativos e inativos, como também aqueles
exonerados ou demitidos, titulares das contas vinculadas ao FGTS,
que realizaram saques de saldos constituídos por depósitos efetuados pelo Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de 1990, indenizarão a autarquia pelo valor de responsabilidade
de cada um, observado o seguinte, quanto à indenização:
a) aos servidores ativos e inativos, bem como aos exonerados e
aos pensionistas que permaneçam na condição de servidores da União, autarquia e fundaçôes públicas federais, aplicar-se-á o previsto
no art. 46, § F, da Lei n? 8.112, de 1990;

b) aos ex-servidores do Banco Central do Brasil que tenham
sido demitidos, bem como aos exonerados após l' de janeiro de 1991,
que não permaneçam no serviço público federal, é facultado requerer à autarquia o parcelamento, em até sessenta meses, dos valores
de sua responsabilidade.

§ 6' O disposto no parágrafo anterior aplica-se, ainda, aos sucessores dos servidores do Banco Central do Brasil, falecidos, que
permaneçam como pensionistas da União, autarquias e fundaçôes
públicas federais.

Art. 22. Ô Banco Central do Brasil promoverá o acerto de contas com as entidades privadas de previdência complementar por ele
patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos a aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social, na
forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo
ser transferidos integralmente à entidade de previdência privada,
patrocinada pela autarquia e seus servidores, mediante constituição
das reservas necessárias, apuradas atuarialmente.
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Art. 23. Os anuemos adquiridos pelo servidores do Banco
Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço, conforme disposto no art. 67 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 24. Os períodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão ser usufruídos, ou contado em dobro para efeito de aposentadoria, ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da
legislação em vigor até aquela data.
Art. 25. Ressalvado o contido no § 1º do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei nº 8.112, de
1990, o disposto nesta medida provisória.
§ 1º As aposentadorias e pensões concedidas aos servidores do
Banco Central do Brasil e a seus dependentes, respectivamente,
pelo Regime Geral de Previdência Social, a partir de 1º de janeiro de
1991, ficam transformadas em benefícios previstos no regime instituído pela Lei nº 8.112, de 1990, considerando-se o tempo de serviço
computado pelo INSS no ato da concessão, observado o seguinte:
a) na transformação de que trata este parágrafo, o tempo em
que o servidor esteve aposentado pelo Regime Geral de Previdência
Social será contado apenas para estabelecer a proporcionalidade de
sua aposentadoria estatutária, respeitado o disposto nas alíneas a e
c do inciso UI do art. 186 da Lei nº 8.112, de 1990;

b) o Banco Central do Brasil procederá ao enquadramento dos
servidores inativos e das pensões de que trata este parágrafo nas
disposições desta medida provisória, com efeitos financeiros a partir
de 1º de dezembro de 1996;

c) será promovida de ofício, pelo Banco Central do Brasil, a revisão das aposentadorias transformadas na forma desta medida
provisória que tenham sido concedidas pelo INSS com base em contagens especiais de tempo de serviço não previstas na Lei nº 8.112,
de 1990, procedendo-se às necessárias correções.
§ 2º É assegurado prazo de trinta dias, contados da data de
publicação dos respectivos enquadramentos, para, sob pena de decadência:
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a) os aposentados e pensionistas de que trata o parágrafo anterior requererem a revisão prevista no § l' do art. 19 desta medida

provisória;
b) os aposentados de que trata o parágrafo anterior requererem
o retorno à atividade, nos casos de aposentadoria voluntária, hipótese em que lhes será aplicado o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei nº
8.112, de 1990.

Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 1º de dezembro
de 1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
Art. 27. Ficam criadas, até 31 de dezembro de 1999, trinta
Funções Comissionadas Temporárias, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
jurídico de seus servidores.
§ l' A Diretoria do Banco Central do Brasil estabelecerá o valor da retribuição pecuniária das funções de que trata o caput, observado o limite máximo de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
§ 2º O servidor inativo do Banco Central do Brasil, ocupante
de Função Comissionada Temporária, poderá, em caráter excepcional, ser investido em FCBC, sem direito a qualquer remuneração
adicional.

Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.535-13, de 31 de dezembro de 1997.
Art. 29.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
MICHEL TEMER
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras
do Banco Central do Brasil
Cargo

Carreira

Servidores

Carreira de Especialista do Banco Técnico de Suporte do Banco Central
Central do Brasil
do Brasil

861

Analista do Banco Central do Brasil

5.309
6.170

Total para a Carreira
Carreira Jurídica do Banco Central Procurador do Banco Central do
do Brasil
Brasil

200

Total para a Carreira

200
6.370

Total para o Banco Central do Brasil

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

Padrão

(VBs)

40h semanais
A

IV
III

11
I
B

C

IV
III

11
I
IV
III

11
I
III

D

11
I

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

2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40
2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70
2.055,30
2.014,80
1.975,20
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11
2 Cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
...

.

Vencimento Básico (VEm)

Classe

Padrão

A

IV

1.120,20

III

1.087,20

I!

1.045,20

I

1.005,00

IV
B

929,10

11

884,70
842,40

I
III

802,20
763,80

11

720,30

I
D

966,30

III

IV
C

4üh semanais

679,50

III

640,80

11

604,50
570,00

I

1.2. Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil

1...
2 1 Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

A

IV
III

B

D

4üh semanais

3.903,30
3.614,10

11

3.346,20

I
IV

3.098,10

III

2.757,00
2.600,70

11

I
IV
C

Vencimento Básico (VBs)

2.922,60
2.453,40

2.358,90

III

2.268,00

11

I

2.180,70
2.096,70

III

2.055,30

11

2.014,80

I

1.975,20
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Anexo III
1. Gratificação de Atividade do Banco Central do Brasil (GABC)
1 1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
Analista do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

A

IV
III
II
I

B

IV
III
II
I

C

IV
III
II
I

D

III
II
I
I

% e Base da

Técnico de Suporte do Banco Central do
Brasil
% e Base da

GABO

Classe

Padrão

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

A

IV
III
II
I

900/0-A-IV

IV
III
II
I

9O%-E-IV

B

90%-C-IV

C

IV
III
II
I

III
II
I

90%-D-III
90%-D-II
900/0-D-I

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

75%-E-I
75%-B-I
75%-E-I
75%-B-I
75%-C-I

75%-C-l
75%-C-I
75%-C-I
75%-D-I
75%-D-I

55%-D-I(1)
35%-D-I(1)

D

GABO
90%~A-III

eO%-A-Il
9O%-A-!
eO%-B-III
9O%-B-lI
9O%-E-!

90%-C-III

sos-c-rr

90%-C-l

1 2 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
Procurador do Banco Central do Brasil
% e Base da

Classe

Padrão

A

IV

65%-A-I

III

65%-A-I

II

65%-A-I

I

65%-A-I

B

GABO

IV

75%-E-I

III

75%-E-I

II

75%-B-I

I

75%-B-I
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Procurador do Banco Central do Brasil
Classe

C

D

I
I
I

Padrão

% e Base da
GABC

IV

75%-C-I

III

75%-C-I

II

75%-C-I

I

75%-C-I

III

75%-D-I

II

75%-D-l

I

55%-D-I(I)

I

35%-D-I(I)

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

Anexo IV
1 Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC) Criadas
Direção/Assessoramento
Código

Valor unitário

Quantitativo

FDS-l

1.975,20

1

FDE-l/FCA-l

1.876,20

50

FDE-2/FCA-2

1.678,80

85

FDT-l/FCA-3

1.086,30

263

FDO-l/FCA-4

987,60

643

FCA-5

592,50

229

Suporte

12

FST-l

354,90

FST-2

213,00

96

FST-3

177,30

56

Custo Global Autorizado

R$ 1.329.525,00
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2. Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
Nível

Cargos

Técnico

e
Procurador

APOl
AP03
AP04
AP 06
AP 08
AP 13
AP 15
AP16
AP 18
AP 20
AP23

1
44
85
186
217
922
115
976
150
713
289

Total

3.698

AP83
AP85
AP86
AP88
AP89

Auxiliar

Total
Adicional Especial
Total

Total
R$

Vr. Unitário

Servidores

R$
2.218,50
1.941,38
1.830,38
1.331,25
1.109,25
776,63
554,63
444,00
333,00
277,50
222,00

-

2.218,50
85.420,72
155.582,30
247.612,50
240.707,25
716.052,86
63.782,45
433.344,00
49.950,00
197.857,50
64.158,00
2.256.686,08

222,00
166,50
138,75
111,00
83,25

11
102
56
162
132

2.442,00
16.983,00
7.770,00
17.982,00
10.989,00

-

463

56.166,00

238

-

185.353,14

4.399

-

2.498.205,22

Anexo V
Cargos de Natureza Especial
Nível

Presidente

Diretor
Total

I

1
I

Servidores

Valor Unitário

R$

Total
R$

1

8.000,00

8.000,00

8

8.000,00

64.000,00

9

-

72.000,00
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Anexo VI
posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Cargo extinto
Referência

Carreira

A
B
C

I
I

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Classe

Padrão

Servidores

IV
A

III
11

-

I

D

IV

E

F
G
H

Auxiliar

B

I
IV

I
J
L
M

N
O
P

III
11

C

III
11

I
D

III
11

I

Referência

Classe

Padrão

A
B

A

III
11

C

IV
I

D

IV

E

F

I
Técnica

G
H

B

I

J
L

IV
C

\

iTotal

P
para a Carreira/Cargo

III
11

I

M
N
O

III
11

I

I

I

6
2
2

Analista do Banco Central do Brasil

Cargo extinto

I

78
16
9
7

711

Total para a Carreira/Cargo

Carreira

3
106
306
176

D

III
11

I

Servidores

57
30
80
473
602
487
471
202
74
196
868
672
138
445
278
5.073
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Cargo extinto
Carreira

Procurador do Banco Central do Brasil

Referência

Classe

Padrão

A

III

-

II
I

4
25

IV
B

III

20
16
4
13

A
B

C
E
G
H

Procurador

I
J
L

II
I

-

IV

III

C

II
I

M
N
O

4

IV

D

F

Servidores

D

P

III

-

II
I

46
15
150

Total para a Carreira/Cargo

5.934

Total para o Banco Central do Brasil

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

Estruturas Extintas
(Código)

100% FCA-1

003034,003026,052434,100439,440035,937983,999008

100% FCA-2

006033,100463,445045,446041,780049

100% FCA-3

013064,100498,101494,449067,781061,909939, 952001, 953970,
966894

15% FCA-4

613673
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas
(Código)

18,75% FCA-4

601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629,609722,614645,
615625,616680,617628,618624,619620,620688,621641,631175,640190,
641219, 642215, 643211, 644218

20% FCA-4

032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357,302660,302732,
350699,353701,520233,521230,919845,972894

22,50%FCA-4 604623
25% FCA-4

019097,020192,020109,020206,071633,080594,081590,085561, 100595,
110590, 111597, 113590, 114596, 115592,120596, 121592, 122599,123595,
124591,125598, 126594, 127590, 128597, 130591140597, 141593, 142590,
143596,144592, 145599,146595, 147591,200590,200638,201634,202630,
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206598,207594,208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690, 500208, 502200,503207,
505200,506206,507202,508209,509205,510203,914002,914797,917893,
922005,923869,924865,925004,926841,927864,928887,929867,930008,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005

30% FCA-4

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

40% FCA-4

018082, 018155, 018163, 021083, 031313, 070602, 071609, 072605,

083593,
115568,
127566,
146560,
203564,

087564,
120561,
130567,
147567,
204560,

100560,
121568,
140562,
200565,
350664,

110531,
122564,
141569,
201561,
428167,

111562,
123560,
142565,
201600,
472166,

112569,
124567,
143561,
202568,
473162,

113565,
125563,
144568,
202592,
480169,

114561,
126560,
145564,
202606,
482161,

483168, 484164, 486167, 487163, 488160, 489166, 491160, 492167,

493163, 501204, 915920, 918890, 940909, 967912, 979880, 980870
98Í001, 982881, 983888,985880, 986003, 987883, 991872, 994006
'
SO%FCA-4

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

52,50% FCA-4

610623

70% FCA-4

011061, 012068, 016071, 017086, 019186, 019178, 070505, 101508, 110507,
111503, 112500, 112593, 113506, 114502, 115509, 121509, 122505, 123501,
124508, 125504, 126500, 127507, 128503, 130508, 140503, 141500, 142506,

143502, 144509, 145505, 146501, 200506, 200530, 201502, 201537, 201596,
202509, 202533, 203505, 203530, 204501, 425133, 460133, 461130,462136,
463132, 464139, 465135, 466131, 481165, 973815, 975940, 977942, 978949,

984914
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas
(Código)

100% FCA-4

009059,009113,009121,100501,450081,451088,453080,457086,459089,
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932

100% FDE-l

001023,002020,003018,002011,004030,051438,053430,054437,064467,
401030,403032,404039,405035,406031,407038,408034,409030,750034,
898007,934992,935999,954993,962007,963992,964000,965987, 974994,
976997,990981

100% FDE-2

005037,061468,062464,063460,405043,409049,751049,899003,900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009

100% FDO-l

008052, 008214, 010057, 010065, 014133, 014141, 014079, 015075, 015130,
015148, 060500, 061506, 061530, 062502, 063509, 080560, 082562, 082597,
083569, 064565, 086568, 088560, 416088, 417084, 418080, 420131, 421138,
422134,424137,426164, 427136,427160,429155,440086,452084,454087,
455083, 458082, 760137, 904945, 943940, 949930, 946001, 947954, 948004,
956945,957941,958948,959944,960942,968900,971901,992968,995002

100% FDS-l

001015,050407,051403,400017,938009

100% FDT-l

007048,061492,062499, 063495, 081566, 414069, 413062,423130,755060,
761133,936979,944980,945978

37,5% FST-l

043370,044385,300730,301698,301736,302694,609676,834882,840890,
920819,921815,931810

50% FST-l

037346,300667,300705,301663,303666,350737,351709,352691,354694,
817880,832880,933830,951811,955809

52,5% FST-l

350702,833886

70% FST-l

070700,939820,941824

100% FST-l

040312,070637,810835,950858

100% FST-2

070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852

7S%FST-3
100% FST-3

1665878
041343,042366, 071668,200603,351695,353698,816868,825867
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.549-39, DE 29 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Presidência da República

Seção I
Da Estrutura
Art. l' A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e
pela Casa Militar.
§ l' Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2' Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos de consulta do Presidente da República:
a) O Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.
Seção II
Das Competências e da Organização
Art. 2' À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na inteCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,n. 1, p. 17-349,jan. 1998
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gração da ação do Governo, na verificação prévia e supletiva da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3º À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e execução das atividades administrativas da Presidência da República e
supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
II

III
IV
V

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

Art. 4º À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e a coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até
quatro subsecretarias, sendo uma executiva.

Art. 5º À Secretaria de Assuntos Estratégícos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégícos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégícas, na definição de estratégías de desenvolvimento, na formulação
da concepção estratégíca nacional, na promoção de estudos, elaboração, coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza estratégíca, assim caracterizados pelo Presidente da RepúbliCaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998
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ca e do macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execuçã~ das atividades permanentes necessárias ao exercício da compe-

tência do Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica além do Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete
e até três subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6' À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do
Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como
pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7' Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de Estado
das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ l' Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso II, serão constituídos comitês executivos, integrados pelos secretários executivos dos ministérios, cujos titulares as
integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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§ 2° O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3° É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a criação das demais câmaras.
§ 4° O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5° O Poder Executivo disporá sobre as competências e o
funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso II
do caput e o § 1°.

Art. 8° Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento juridico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração, sugerir-lhe medidas de caráter juridico reclamadas pelo interesse público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao
Poder Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial,
dentre outras atribuições fixadas na Lei Complementar nO 73, de 10
de fevereiro de 1993.
Art. 9° O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O alto Comando das Forças Armadas reunir-se-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das forças combiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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das ou conjuntas e de forças singulares destacadas para particinar de operações militares, levando em consideração os estudos e as
P gestões dos ministros militares, na coordenação das informações
S~tratégicasno campo militar, na coordenação dos planos de pesqui:a, de desenvolvi';len!o e de mobilização das Forças Armadas e os
programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação
das representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm a or~anização e o funcionamento regulados pelas Leis nQs
8.041, de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abríl de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as
ações visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o
combate à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências do Conselho
do Programa Comunidade SoliQ.
dária, a que se refere o art. 2
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Art. 13.
I
II
III
N

Seção I
Da Denominação
São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado',
da Aeronáutica;
da Agricultura e do Abastecimento
da Ciência e Tecnologia;
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v-

das Comunicações;

VI- da Cultura;
VII- da Educação e do Desporto;
VIII - do Exército;

IX -

da Fazenda;

X- da Indústria, do Comércio e do Turismo;
XI
XII
XIII
nia Legal;
XIV XV XVI
XVII XVIII XIX XX -

da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

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

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

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
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c) reforma administrativa;

d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no setor
público;
fJ desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec),

II -

Ministério da Aeronáutica:

a) formulação e condução da Política Aeronáutica Nacional, ci-

vil e militar, e contribuição para a formulação e condução da Política
Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento da
Força Aérea Brasileira;
c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à defesa interna e externa do País, no campo aeroespacial;

d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;

fJ planejamento, estabelecimento, equipamento, operação e exploração, diretamente ou mediante concessão ou autorização, conforme o caso, da infra-estrutura aeronáutica e espacial, de sua competência, inclusive os serviços de apoio necessários à navegação aérea;
g) incentivo e realização de pesquisa e desenvolvimento relacionados com as atividades aeroespaciais;

h) estímulo à indústria aeroespacial;

III -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento;

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços míuimos;

b) produção e fomento agropecuário, inclusive das atividades
pesqueira e da heveicultura;
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c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;

e) defesa sanitária animal e vegetal;

fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;

i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;

I) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação ru-

ral;

n) assistência técnica e extensão rural;
IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;

c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifu-

são;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;

c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;
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V1 -

Ministério da Cultura:

a)

política nacional de cultura;

b)

proteção do patrimônio histórico e cultural;

V11 -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b)

educação pré-escolar;

c)

educação em geral, compreendendo ensino fundamental, en-

sino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação à distância, exceto ensino militar;
d)

pesquisa educacional;

e) pesquisa e extensâo universitária;
f) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
V1II - Ministério do Exército:
a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento
das forças terrestres;

c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;

e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;
f) participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;

h) produção de material bélico;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998

276
IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;

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

e) administração patrimonial;

fJ negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;

b) propriedade intelectual e transferência de tecnología;

c) metrología, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;

e) turismo;

fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de regístro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos

índios e das minorias;
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d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;

e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

fJ

defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consu-

midor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;

I) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças navais;
c) planejamento estratégico e emprego das forças navais na defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse
da Marinha;
e) política marítima nacional;

fJ orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;

i) polícia naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
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a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;

b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;

c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;

e) política integrada para a Amazõnia Legal;
XN -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b) aproveitamento da energia hidráulica;

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

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;

e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicos;

fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;

i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
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j) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multil~terais e agências gov",r,,:amentais estrangeiras, relativas a financiamento de projetos públicos;
XVI - Ministêrio da Previdência e Assistência Social:
a) previdência social;
b) previdência complementar;

c) assistência social;
XVII - Ministério das Relações Exteriores:
a) política internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;

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

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

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e
dos índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;

f) ação preventiva em geral, vigilãncia e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;

g) vigilãncia de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:
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a)

política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b)

trabalho e sua fiscalização;

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

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

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e
aquaviário;

b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1º Em casos de calamidade pública ou de necessidade de especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes niveis da Administração Pública.

§ 2º A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
§ 3º A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de
que trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário, bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.

Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
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Il Ill -

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;

§ 1Q No Ministério da Fazenda, as funções de consultoriajurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2º Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação
das secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as
funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos
Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias:
Il - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
doConselho Nacional de Política Agricola, da Comissão Especial de Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;

In - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática
e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, até quatro
secretarias;

IV -

do Ministério das Comunicações, até duas secretarias;

V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional de
Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e da Comissão de Cinema, até quatro secretarias;

VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do ConselhoNacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias;
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VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional de
Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos lº, 2' e 3' Conselhos de Contribuintes, do Conselho Diretor do Fundo de Garantia à
Exportaçâo (CFGEl, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, do Comitê de Avaliaçâo de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de
Programação Financeira, até sete secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportaçâo e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho
Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa N acional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública da
União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do MeioAmbiente, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até quatro
secretarias;
XI - do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;
XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
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XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social,
além do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho N acional de Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social do Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de
Ge:tão da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência Social, até três secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde, até quatro secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
Parágrafo único. O Conselho de Política Externa, a que se
refere o inciso XIV deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo
Secretário-Geral Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das Relações Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, 'I'raneferência, Extinção e Criação de
Orgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
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H - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e
Orçamento;
IH - a Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b)

a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18.
I -

Ficam transferidas as competências:
para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

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

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério do Bem-Estar Social;

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

gional;
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do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;
UI _ para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações co~ Est,,:dos, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integraçao Regional;
N - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V - para o Ministério da Justiça:
a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de DeflCiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n' 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei n' 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis n's 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 196?, nos termos e condições fixados em
ato conjunto dos respectIvos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;
VI - para a Secretaria Executiva, em cada Ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas,
da Casa Civil da Presidência da República;
VIU - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp), de que trata o § 1Q do art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de
Desenvolvimento do Desporto (Indesp);
c) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integrab)
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ção Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da
Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CEIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II
o Ministério do Bem-Estar Social;
III - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração Geral, em cada Ministério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art.
16, será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá as seguintes competências:
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I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais de desenvolvimento;
III - defesa civil.
Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes' de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia Fede;al, todos do Ministério da Justiça;
Hl - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das fundações de que tratam os incisos I e
VIII, alínea d, do art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos U e lU
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIU - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e de
Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil da
Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no Ministério da Educação e do Desporto;
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XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência
da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral
da Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social
da Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26 terão prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos
de Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
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Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo a que se refere o § 3º do art. 7º desta medida provisória, será
ta;"bém o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o
art. 43, § 1', inciso 11, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria Especial, a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudarn) e no
Conselho de Administraçâo da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dosórgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios, órgãos
e entidades que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou,
mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ l' O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder ao Distrito Federal, a
Estados e Municípios, com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles descentralizados.

§ 2' Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência social,
pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de saúde
ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
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§ 32

Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos
de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas em
decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 42

Durante o processo de inventário, o presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado
os requisitos previstos na legislação pertinente.
§ 52 Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o disposto
no § l' deste artigo.

§ 62 O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se lhe aplicando o disposto nos §§ 22 e 32 deste artigo.
§ 72 Os processos judiciais em que a FAE seja parte serão imediatamente transferidos:
a) para a União, na qualidade de sucessora, representada pela
Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;

b) para a Procuradoria-Geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito Federal.

§ 82

Ficam transferidos para o Departamento Nacional de
Obras contra as Secas (DNOCS) os projetos de irrigação denominados Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba e Platõs de Guadalupe, no
Estado do Piauí, Tabuleiros de São Bernardo, Baixada Ocidental
Maranhense e Hidroagrícola de Flores, no Estado do Maranhão, e
J aguaribelApodi, no Estado do Ceará, e os direitos e obrigações deles
decorrentes.
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§ 9º Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o
DNOCS, após inventário, os bens móveis e imóveis integrantes do
Patrimônio da União, relacionados aos projetos mencionados no parágrafo anterior, localizados nos Municipios de Parnaíba, Buriti dos
Lopes, Antônio Almeida, Floriano, J erumenha, Landri Sales, Magalhães de Almeida, Marcos Parente e Nova Guadalupe, no Estado do
Piaui, São Bernardo, Palmeirândia, Pinheiro e Joselândia, no Estado do Maranhão, e Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo
em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em
19 de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar,
transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos,
transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa
previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura,
competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência
(Abin),
§ 1º Enquanto não constituida a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.

§ 2º Sem prejuizo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
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função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados à ora extinta Consultoria Juridica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se
refere o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à Secretaria-Geral da Presidência da República.
Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou especificas aos órgãos transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a
seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei nº 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1º O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um conselho deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente
da República.
§ 2º As competências dos órgãos que integram a estrutura regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp) serão fixadas em decreto.

Art. 34. Fica o Jardim Botãnico do Rio de Janeiro transformado em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil.
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CAPÍTULO IV
Dos Órgãos Reguladores
Art. 35. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a
Agência Nacional do ~etróleo (ANP) poderão requisitar, com ônus
para as agências, servidores ou empregados de órgãos e entidades
'ntegrantes da Administração Pública Federal direta, indireta ou
}undacional, quaisquer que sejam as atividades a serem exercidas.
§ l' Durante os primeiros 36 meses subseqüentes à instalação da Aneel e da ANP, as requisições de 'l~e trata o caput serão irrecusáveis e desde que aprova~as pelos Ministros de Estado de Mmas
e Energia e da Adrnirristz'ação Federal e Reforma do Estado.
§ 2' AAneel poderá solicitar, nas mesmas condições do caput,
a cessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da administração pública do Distrito Federal, dos Estados
ou dos Municípios, mediante prévio consentimento do órgão ou entidade de origem.
§ 3' Quando a requisição ou cessão implicar redução de remuneração do servidor requisitado, ficam a Aneel e a ANP autorizadas
a complementá-Ia até o limite da remuneração percebida no órgão de
origem.
§ 4' Os empregados requisitados pelaANP de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta ou fundacionalligados à indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido no caput deste artigo, não poderão ser alocados em processos organizacionais relativos às atividades do monopólio da União.

§ 5' Após o período indicado no § 1', a requisição para a ANP
somente poderá ser feita para o exercício de cargo do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores, vedada, também, a utilização de pessoal de entidades vinculadas à indústria do petróleo.

Art. 36. Ficam criadas 130 funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas de Energia Elétrica (FCE), sendo: 32 FCE
V no valor unitário de R$1.170,20; 33 FCE IV, no valor unitário de
855,00; 26 FCE UI, no valor unitário de R$ 515,00; vinte FCE n,
no valor unitário de R$ 454,00; e dezenove FCE I, no valor unitário
de R$ 402,00.

R$
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§ 1º As FCE são de ocupação exclusiva de servidores do quadro efetivo da Aneel, podendo, conforme dispuser o regulamento, ser
ocupadas por servidores ou empregados requisitados na forma do
artigo anterior.

§ 2' O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos das FCE dentro da estrutura organizacional da Aneel,
mantido o custo global correspondente às funções definidas no caput.
§ 3' O servidor ou empregado investido na FCE exercerá atribuições de assessoramento e coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente,
acrescida do valor da função para a qual foi designado.
§ 4º A designação para a FCE é inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento,
cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do
servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, IV, VI, VIII, alíneas a
ae, eincisoXdo art. 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais, Finais e Transitórias
Art. 37.

Ficam criados:

I - na Administração Pública Federal, 121 cargos em comissão, sendo dez de Natureza Especial, e 111 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim distribuídos: 39 DAS 101.5;
dezesseis DAS 102.5; um DAS 101.4; 22 DAS 102.4; 21 DAS 102.3; e
doze DAS 102.1;
II - no Ministério de Minas e Energia, 102 funções de confiança denominadas Funções Comissionadas de Petróleo (FCP), sendo
dezenove FCPV, no valor unitário de R$ 1.170,20; 36 FCP IV, no valor
unitário de R$ 855,00; oito FCP Il, no valor unitário R$ 454,00; e 39
FCP I, no valor unitário de R$ 402,00.
§ l' O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos das FCP, mantido o custo global correspondente às
funções definidas no inciso lI.
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§ 2' O servidor ou empregado investido na FCP exercerá atribuições de coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida do valor da
função para a qual foi designado.
§ 3' A designação para a FCP é inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento,
cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do
servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, Iv, VI, VIII, alíneas a
a e, e inciso X do art. 102 da Lei n' 8.112, de 1990.

Art. 38. Até que sejam aprovados os planos de carreira da Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício no
Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos da
Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei n'
8.216, de 13 de agosto de 1991.

Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 39. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo único do art. 4' e § 2' do art. 5' do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida
pela Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990.

Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
Art. 40. O Poder Executivo disporá, até 30 de junho de 1998,
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ção ou transformação das estruturas regimentais e fixação de sua lotação de pessoal.

Art. 41. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções
e atribuições:
I - da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma a separar as funções e atividades diversas da utilização de
recursos hídricos, com o objetivo de transferi-Ias para a Secretaria
Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento;
H - do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), de forma a separar as funções de
desenvolvimento e fomento dos recursos pesqueiro e da heveicultura, com o objetivo de transferi-Ias para o Ministério da Agricultura e
do Abastecimento.
Art. 42. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
H - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e Assistência Social para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
na forma estabelecida em regulamento;
IH - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça;
IV - pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE):
a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);

b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e do
Desporto.

Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
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são e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados
pelos órgãos extintos e seus antecessores.

Art. 44. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério
da Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter
exercicio naquele instituto.
Art. 45. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferências, e atribuições, a denominação
das unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em
27 de junho de 1995.

Art. 46. O art. 2' da Lei n" 9.131, de 24 de novembro de 1995
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
'
"Parágrafo único. No sistema federal de ensino, a autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamento de universidade ou de instituição não-universitária, o
reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, assim como a autorização prévia dos cursos oferecidos
por instituições de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos mediante ato do Poder Executivo."
Art. 47. O art. 3' da Lei n? 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
,,§ 5' A expansão da oferta de ensino técnico, mediante a
criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente ocorrerá em parceria com Estados, Municipios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não-governamentais, que
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serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino.
§ 6' Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros, para os
fins mencionados no parágrafo anterior.
§ 7º O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5º deste artigo nos casos das escolas técnicas e agrotécnicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de março
de 1997.»

Art. 48. O art. 17 da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quandoirregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel estiver ocupado.
§ 1º O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2º Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada emjulgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição dojuízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo,»

Art. 49. O art. 3º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
II

III
IV -

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;
Ministério da Fazenda;
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
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V
VI

Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.

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

Art. 50. O art. 22 da Lei n'' 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da
República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e
de ocupantes de cargos e funçôes de direção em autarquias e fundações públicas federais, concernente a atos praticados no exercício de suas atribuições institucionais ou legais,
competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em nome desses titulares ou ocupantes para defesa de
suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
previstos na Lei n' 6.024, de 13 de março de 1974, e nos Decretos-Leis n's 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de fevereiro de 1987."
Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência
Executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
I - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;
II - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo ministério supervisor.
§ l' A qualificação como Agência Executiva será feita em ato
do Presidente da República.
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§ 2' O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e
metas definidos nos Contratos de Gestão.

Art. 52. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas
voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores, a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos humanos e o fortalecimento da identidade institucional da
Agência Executiva.
§ l' Os Contratos de Gestão das Agências Executivas serão
celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os
objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos
para a avaliação do seu cumprimento.

§ 2' O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos Contratos de Gestão e
dos programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento
institucional das Agências Executivas.
Art. 53. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar,
sem aumento de despesa, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em
Departamento de Informática do SUS (Datasus), vinculando-o à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
§ l' Os servidores da Fundação Nacional de Saúde, ocupantes
de cargos efetivos, que, em 13 de agosto de 1997, se encontravam lotados no Datasus passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da Saúde, e os que, em 28 de agosto de 1997, se enCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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contravam lotados na Escola de Enfermagem de Manaus passam a
integrar o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade do Amazonas, devendo ser enquadrados nos respectivos planos de
cargos.
§ 2' Se do enquadramento de que trata o parágrafo anterior
resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou antecipação
de reajuste de vencimento.
Art. 56. Enquanto não forem reestruturadas, mediante ato do
Poder Executivo, as atividades de administração de pessoal, material, patrimonial, de serviços gerais e de orçamento e finanças, dos
órgãos civis da Administração Pública Federal direta, poderão ser
mantidas as atuais subsecretarias vinculadas às secretarias executivas dos ministérios.
Parágrafo único. O ato do Poder Executivo de que trata o caput
designará os órgãos responsáveis pela execução das atividades a que
se refere este artigo, inclusive no âmbito das unidades descentralizadas nos Estados.
Art. 57. Os arts. 11 e 12 da Lei nº 5.615, de 13 de outubro de
1970, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 11.
ano civil.

O exercício financeiro do Serpro corresponde ao

Art. 12. O Serpro realizará suas demonstrações financeiras no dia 31 de dezembro de cada exercício, e do lucro líquido
apurado, após realizadas as deduções, provisões e reservas, exceto as estatutárias, o saldo remanescente será destinado ao pagamento de dividendos, no mínimo de 25%, dando-se ao restante
a destinação determinada pelo Conselho Diretor, observado o
disposto no inciso XI do art. 7º da Constituição.»
Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.
§ 1º A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas serão disciplinaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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dos mediante decisão do plenário do conselho federal da respectiva
profissão.
§ 2' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas não manterão com os órgãos da Administração Pública qualquer
vínculo funcional ou hierárquico.
§ 3' Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo
vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.

§ 4' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, existentes até 10 de outubro de 1997, ficam autorizados a cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas
ou jurídicas, bem como taxas e emolumentos instituídos em lei.
§ 5' O controle das atividades financeiras e administrativas
dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos regionais
prestar contas, anualmente, ao conselho federal da respectiva profissão.
§ 6' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, existentes até 10 de outubro de 1997, promoverão, até 7 de maio
de 1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido
neste artigo.

Art. 59. O Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), criado pelo
Decreto-Lei n' 1.186, de 3 de abril de 1939, regido pelo Decreto-Lei
n' 73, de 21 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n'
9.482, de 13 de agosto de 1997, passa a denominar-se IRB - Brasil
Resseguros S.A., com a abreviatura IRB-Brasil Re.
Art. 60. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n's 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de l' de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995,1.015, de 26 de maio de 1995,
1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995, 1.090,
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de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995, 1.154, de
24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995, 1.226, de
14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996, 1.302, de 9
de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384, de 11 de
abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 de junho de
1996, 1.498-19, de 9 de julho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto de
1996, 1.498-21, de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de outubro
de 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de 1996, 1.498-24, de 29 de novembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de 1996, 1.549-26, de 16
dejaneiro de 1997, 1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.549-28, de
14 de março de 1997, 1.549-29, de 15 de abril de 1997, 1.549-30, de
15 de maio de 1997, 1.549-31, de 13 de junho de 1997, 1.549-32, de 11
de julho de 1997, 1.549-33, de 12 de agosto de 1997, 1.549-34, de 11
de setembro de 1997, 1.549-35, de 9 de outubro de 1997, 1.549-36, de
6 de novembro de 1997, 1.549-37, de 4 de dezembro de 1997, e
1.549-38, de 31 de dezembro de 1997.
Art. 61.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 62. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n' 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1', 2' e 3'
do art. 22 da Lei n' 5.227, de 18 de janeiro de 1967, a Lei n' 5.327, de
2 de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2' do Decreto-Lei n?
701, de 24 de julho de 1969, os arts. l' a 3' do Decreto-Lein' 1.166, de
15 de abril de 1971, os §§ l' e 2' do art. 36 da Lei n' 5.869, de 11 dejaneiro de 1973, a Lei n' 7.091, de 18 de abril de 1983, os arts. 1',2' e 9'
da Lei n' 8.948, de 8 de dezembro de 1994, o § 2' do art. 4' e o § l' do
art. 34 da Lei n'' 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MICHEL TEMER
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.554-24, DE 29 DE JANEIRO
DE 1998
Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º) 6º) 7(1 e 9º da
Lei n" 8. 745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 2', 3', 4', 5', 6', 7' e 9' da Lei n" 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 22

••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••..•••••••••

UI - realização de recenseamentos e outras pesquisas
de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
VIU - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
IX madas.

atividades finalísticas do Hospital das Forças Ar-

Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a
falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de
concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art.
87 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.»
«Art. 3º
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§ 2' A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V,VI,
VIII e IX do art. 2', poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do
curriculum uitae»
«Art. 4º
.......................................................................................................

até 24 meses, no caso do inciso III do art. 2';
doze meses, nos casos dos incisos IV,VII, VIII e IX do
.......................................................................................................

§ l' No caso do inciso III do art. 2', os contratos poderão
ser prorrogados desde que o prazo total não exceda 24 meses.
§ 2' Nos casos dos incisos V e VI do art. 2', os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»

«Art. 5' As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária especifica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou a entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento."
«Art. 6Q

§ 1e Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de Magistério de que trata a Lei n' 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2' O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3' Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
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caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.»
«Art. 7º
II - nos casos dos incisos I a III e V a IX do art. 2º, em importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
III - no caso do inciso III do art. 2º, quando se tratar de coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo .
......................................................................................................»

«Art. 9 9

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2º, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5º.
......................................................................................................»

Art. 2º

Os contratos por tempo determinado, celebrados:

I - com fundamento no art. 17 da Lei nº 8.620, de5 dejaneiro de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2º,
inciso Il, da Lei nº 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1999, com redução escalonada no período;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo INPI, de que trata o art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 8.745, de
1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
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IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro
de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2' da Lei nº 8.745, de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;
VI - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei n? 8.112, de 1990, vigentes em 15
de abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de
1998;
VII - com fundamento no art. 5', § 1', da Lei nº 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de 690 prestadores
de serviços, e com vigência até 28 de junho de 1998.
Art. 3º - Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá
contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1º e 2º graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares,
observado o disposto no art. 5º da Lei nº 8.745, de 1993.
§ l' Os contratos de professores de ensino de 1º e 2º graus de
que trata o caput deste artigo poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998.
§ 2º Fica autorizado o Ministério do Exército a celebrarcontratos novos de professores de ensino de 1º e 2º graus, com vigência
até 31 de dezembro de 1998, em substituição aos contratos de que
trata o caput deste artigo que não forem prorrogados, respeitado o limite máximo de 242, correspondente à soma de contratos prorrogados e novos.

Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.554-23, de 31 de dezembro de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 6º Revoga-se o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.

Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
MICHEL TEMER
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA W 1.559-22, DE 29 DE JANEIRO
DE 1998
Altera a legislação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Apessoajurídica, cujos crê ditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do disposto nos §§ 3' e 4º do art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26
de dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base
do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3' da Lei nº 8.003, de
14 de março de 1990, da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3º O disposto no art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal
ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas
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de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoasjurídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 4º Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer natureza.

Art. 5º Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa
OU entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no
Brasil e no exterior.

Art. 6º Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 7º Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de beneficios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de l' de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 8º Serão admitidos como despesas com instrução, previstas no art. 8º, inciso II, alínea b, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 9º O art. 10 da Lei nº 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 3' O disposto neste artigo aplica-se, independentemente
do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998

310
que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$ 8.000,00
(oito mil roais).»
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.559-21, de 31 de dezembro de 1997.
Art. 11.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MICHEL TEMER

Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.567-12, DE 29 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera
dispositivos dos Decretos-Leis n ºs 9.760, de
5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 2º do art.
49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medidaprovisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por
intermédio da Secretaria do Patrimõnio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, cadastrar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização ordenada dos bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto,
firmar convênios com os Estados e Municípios em cujos territórios se
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localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em
lei, celebrar contratos com a iniciativa privada.
Art. 2º Concluído, na forma da legislação vigente, o processo
de identificação e demarcação das terras de domínio da União, a
SPU lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o termo competente, incorporando a área ao patrimônio da União.
Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel, será
registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Art. 3º A regularização dos imóveis de que trata esta medida
provisória, junto aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registro
de Imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional CPGFN), com o concurso, sempre que necessário,
da Caixa Econômica Federal CCEF).
Parágrafo único. Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais e os Cartórios de Registro de Imóveis darão preferência ao
atendimento dos serviços de regularização de que trata este artigo.

Seção!
Da Celebração de Convênios
Art. 4º Os Estados, os Municípios e a iniciativa privada, ajuízo e a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções
que expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênios ou contratos a serem celebrados com a SPU, para executar a
identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do
patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do
parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos elaborados na forma da legislação pertinente.
§ 1º Na elaboração e execução dos projetos de que trata o caput
deste artigo, serão sempre respeitados a preservação e o livre acesso
às praias marítimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de uso comum do povo.
§ 2º Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados, os Municípios e a iniciativa privada farão jus à parte das receitas provenientes da:
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a) arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas
pelos trabalhos que tenham executado;

b) venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos projetos urbanísticos por eles executados.

§ 3º A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos respectivos convênios ou contratos, observados os limites previstos em regulamento e as instruções a serem baixadas pelo Ministro de Estado da Fazenda, que considerarão a complexidade, o volume e o custo dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastramento, recadastramento e fiscalização das áreas vagas existentes, bem como de elaboração e execução dos projetos de
parcelamento e urbanização e, ainda, o valor de mercado dos imóveis na região e, quando for o caso, a densidade da ocupação local.
§ 4º A participação dos Estados e Municípios nas receitas de
que tratam as alínea a e b poderá ser realizada mediante repasse de
recursos financeiros.

§ 5º Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, quando
os serviços contratados envolverem, também, a cobrança e o recebimento das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.
Art. 5' A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamentos, realizados com base no disposto no art. 4', somente terão validade depois de homologados pela Secretaria do Patrimônio da União.

Seção II
Do Cadastramento das Ocupações
Art. 6º O cadastramento de terras ocupadas dependerá da
comprovação, nos termos do regulamento, da existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento do imóvel.
§ 1º Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito
de inscrição, a área de até duas vezes a área de projeção das edificações de caráter permanente existentes sobre o terreno, acrescida das
medidas correspondentes às demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas em regulamento, principalmente daquelas ocupadas
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com outras benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação vigente sobre o parcelamento do solo.
§ 2' As áreas de acesso necessárias ao terreno, quando possível, bem como as remanescentes que não puderem constituir unidades autônomas, a critério da administração, poderão ser incorporadas àquelas calculadas na forma do § 19, observadas as condições
previstas em regulamento.
§ 3' Poderão ser consideradas, a critério da administração e
nos termos do regulamento, no cadastramento de que trata este artigo, independentemente da compro:"ação de que trata o caput deste
artigo, as faixas de terrenos de mannha e de terrenos marginais que
não possam constituir unidades autônomas, utilizadas pelos proprietários de imóveis lindeiros, observado 9 disposto no Decreto n"
24.643, de 10 de julho de 1934 (Código de Aguas), e legislação superveniente.
§ 4' Fica vedada a inscrição de posse sem a comprovação da
existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento de que trata este artigo.
Art. 7' Os inscritos até 15 de fevereiro de 1997, na Secretaria
do Patrimônio da União, deverão recadastrar-se, situação em que
serão mantidas, se mais favoráveis, as condições de cadastramento
utilizadas à época da realização da inscrição originária, desde que
estejam ou sejam regularizados os pagamentos das taxas de que trata os arts. l' e 3' do Decreto-Lei n' 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
independentemente da existência de edificações de caráter permanente e de efetivo aproveitamento.
Parágrafo único. A vedação de que trata o § 6' do art. 3' do Decreto-Lei n? 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, não se aplica aos casos previstos neste artigo.
Art. 8' Na realização do cadastramento ou recadastramento
de ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art.
128 do Decreto-Lei n? 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as alterações desta medida provisória.
Parágrafo único. As eventuais despesas que a administração
tiver com o cadastramento ou recadastramento poderão ser repassadas ao ocupante, na forma do regulamento.
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Art. 9º Fica vedada a inscrição de ocupações que:
I - vierem a ocorrer após 15 de fevereiro de 1997;
II - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional, de preservação ambiental, das necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais, das reservas indígenas, das ocupadas por comu-

nidades remanescentes de quilombos, das vias federais de comunicação, das reservadas para construção de hidrelétricas, ou congêneres,
ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei.
Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em
desacordo com o disposto nesta medida provisória, a União deverá
imitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente realizadas.
Parágrafo único. Até a efetiva desocupação, será devida "à
União indenização pela posse ou ocupação ilícita, correspondente a
dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por
ano ou fração de ano em que a União tenha ficado privada da posse
ou ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Seção III
Da Fiscalização e Conservação

Art. 11. Caberá à Secretaria do Patrimônio da União a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o
interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencentes ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de
seus técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar muItas e demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força policiaI federal e solicitar o necessário auxílio de força pública estadual.
§ 1e Para fins do disposto neste artigo, quando necessário, a
SPU poderá, na forma do regulamento, solicitar a cooperação de força militar federal.
§ 2' A incumbência de que trata o presente artigo não implicará prejuízo para:
a) as obrigações e responsabilidades previstas nos arts. 70 e 79,

§ 2', do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946;
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b) as atribuições dos demais órgãos federais com área de atuação direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legislação
vigente, com o patrimônio da União.

§ 3' As obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou
contratadas na forma dos arts. l' e 4'.

§ 4' Constitui obrigação do Poder Público em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, observada a legislação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental, das necessárias à proteção dos ecossistemas naturais e de uso comum do povo, independentemente da celebração de convênio para
esse fim.

SeçãoN
Do Aforamento
Art. 12. Observadas as condições previstas no § l' do art. 22 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5' do Decreto-Lei n" 2.398, de 1987, os imóveis dominiais da União, situados em
zonas sujeitas ao regime enfitêutico, poderão ser aforados, mediante
leilão ou concorrência pública, respeitado, como preço mínimo, o valor de mercado do respectivo domínio útil, estabelecido em avaliação
de precisão, realizada, especificamente para esse fim, pela Secretaria do Patrimônio da União ou, sempre que necessário, pela Caixa
Econômica Federal, com validade de seis meses a contar da data de
sua publicação.
§ l' Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida a avaliação expedita.
§ 2' Para realização das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar serviços especializados de terceiros,
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida
provisória, ser homologados por quem os tenha contratado, quanto à
observância das normas técnicas pertinentes.
§ 3' Não serão objeto de aforamento os imóveis que, por sua
natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser considerados indisponíveis e inalienáveis.
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Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
quem, comprovadamente, em 15 de fevereiro de 1997, já ocupava o
imóvel há mais de um ano e esteja, até a data da formalização do
contrato de alienação do domínio útil, regularmente inscrito como
ocupante e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.

§ I" Previamente à publicação do edital de licitação, dar-se-á
conhecimento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
da preferência de que trata este artigo, que poderá adquiri-lo por
esse valor, devendo, para este fim, sob pena de decadência, manifestar o seu interesse na aquisição e apresentar a documentação exigida em lei na forma e nos prazos previstos em regulamento e, ainda,
celebrar o contrato de aforamento de que trata o art. 14 no prazo de
seis meses, a contar da data da notificação.
§ 2' O prazo para celebração do contrato de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e observadas as condições previstas em regulamento, por mais seis meses, situação em que, havendo variação significativa no mercado
imobiliário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de sua
realização por conta do respectivo ocupante.
§ 3' A notificação de que trata o § l' será feita por edital publicado no Diário Oficial da União e, sempre que possível, por carta registrada a ser enviada ao ocupante do imóvel que se encontre inscrito naSPU.
§ 4' O edital especificará o nome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação, bem como o local e
horário de atendimento aos interessados.

§ 5' No aforamento com base no exercício da preferência de
que trata este artigo, poderá ser dispensada, na forma do regulamento, a homologação da concessão pelo Secretário do Patrimõnio
da União, de que tratam os arts. lOS e 109 do Decreto-Lei n" 9.760,
de 1946.

Art. 14. O domínio útil, quando adquirido mediante o exercício da preferência de que tratam os arts. 13 e 17, § 3', poderá ser
pago:
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I - à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;
Ir - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do
contrato de aforamento, de entrada mínima de vinte por cento do preço, a título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em até 120
prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas, observando-se, neste caso, que o término do parcelamento não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de
idade.
Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras, as condições de que trata o art. 26.
Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, o aforamento
dos terrenos de domínio da União, situados em zonas sujeitas ao regime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um ano em
15 de fevereiro de 1997, bem assim daqueles cujos ocupantes não tenham exercido a preferência ou a opção de que tratam os arts. 13 e
17 desta medida provisória e o inciso I do art. 5' do Decreto-Lei n'
2.398, de 1987.

§ I? O domínio pleno das benfeitorias incorporadas ao imóvel,
independentemente de quem as tenha realizado, será também objeto de alienação.
§ 2' Os ocupantes com até um ano de ocupação em 15 de fevereiro de 1997, que continuem ocupando o imóvel e estejam regularmente inscritos e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do
Patrimônio da União na data da realização da licitação, poderão
adquirir o domínio útil do imóvel, em caráter preferencial, pelo preço, abstraído o valor correspondente às benfeitorias por eles realizadas, e nas mesmas condições oferecidas pelo vencedor da licitação, desde que manifestem seu interesse no ato do pregão ou no
prazo de 48 horas, contado da publicação do resultado do julgamento da concorrência.

§ 3' O edital de licitação, nesses casos, especificará, com base
na proporção existente entre os valores apurados no laudo de avaliação, o percentual a ser subtraído da proposta ou do lance vencedor,
correspondente às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este
exerça a preferência de que trata o § 2'.
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§ 4' Ocorrendo a venda, na forma deste artigo, do domínio útil
do imóvel a terceiros, será repassado ao ocupante, exclusivamente
neste caso, o valor correspondente às benfeitorias por ele realizadas
calculado com base no percentual apurado na forma do § 3º, ficando
vedada a extensão deste benefício a outros casos, mesmo que semelhantes.

§ 5º O repasse de que trata o § 4' será realizado nas mesmas
condições de pagamento, pelo adquirente, do preço do domínio útil.
§ 6º Caso o domínio útil do imóvel não seja vendido no primeiro certame, serão promovidas, após a reintegração sumária da
União na posse do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada
nenhuma preferência ao ocupante.
§ 7º Os ocupantes que não exercerem, conforme o caso, as preferências de que tratam os arts. 13 e 15, § 2º, e a opção de que trata o
art. 17, nos termos e condições previstos nesta medida provisória e
em seu regulamento, terão o prazo de sessenta dias para desocupar o
imóvel, findo o qual ficarão sujeitos ao pagamento de indenização
pela ocupação ilícita, correspondente a dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou fração de ano, até que a
União seja reintegrada na posse do imóvel.

Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquirentes prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários
ao exercício da preferência de que tratam os arts. 13, 15, § 2º, e 17, §
3', desta medida provisória, e o inciso I do art. 5' do Decreto-Lei n"
2.398, de 1987, os respectivos contratos de aforamento serão nulos
de pleno direito, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, retornando
automaticamente o imóvel ao domínio pleno da União e perdendo os
compradores o valor correspondente aos pagamentos eventualmente já efetuados.

Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regularmente Inscritos até 5 de
Outubro de 1988
Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro de 1988, que não exercerem a preferência de que trata o art. 13,
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terão os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.
§ 1° A opção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observando-se os mesmos prazos previstos no art. 13, para
exercício da preferência ao aforamento.

§ 2° Havendo interesse do serviço público, a União poderá, a
qualquer tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse do imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação
administrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo
reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a
indenização por benfeitorias realizadas.
§ 3° A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 5° do Decreto-Lei n? 2.398, de 1987.

Seção VI
Da Cessão
Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos,
gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes
previstos no Decreto-Lei nO 9.760, de 1946, imóveis da União a:
I - Estados, Municípios, entidades educacionais, culturais
ou de finalidades sociais;
II - pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse
público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional, que mereça tal favor.
§ 1° A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada,
ainda, sob o regime da concessão de direito real de uso resolúvel,
previsto no art. 7° do Decreto-Lei n" 271, de 28 de fevereiro de
1967.
§ 2° O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço físico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
domínio da União, insusceptíveis de transferência de direitos reais a
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terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo, observadas as prescrições legais vigentes.
§ 3º A cessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão
expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á
nula, independemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou em
parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e conseqüente termo ou contrato.

§ 4' A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
§ 5º A cessão, quando destinada à execução de empreendimento de fim lucrativo, será onerosa e, sempre que houver condições
de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.
§ 6º Não será considerada utilização em fim diferente do previsto no termo de entrega, a que se refere o § 2º do art. 79 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, a cessão de uso a terceiros, a título gratuito
ou oneroso, de áreas para exercício de atividades de apoio, definidas
em regulamento, necessárias ao desempenho da atividade do órgão
a que o imóvel estiver jurisdicionado.
§ 7º A cessão de que trata o § 6º será formalizada pelo chefe da
repartição, estabelecimento ou serviço público federal a que tenha
sido entregue o imóvel, desde que aprovada a sua realização pelo Secretário-Geral da Presidência da República, respectivos Ministros
de Estado ou autoridades com competência equivalente nos Poderes
Legislativo ou Judiciário, conforme for o caso, e tenham sido observadas as condições previstas no regulamento e os procedimentos licitatórios previstos em lei.
Art. 19.
derá:

O ato autorizativo da cessão de que trata o art. 18 po-

I - permitir a alienação do domínio útil ou de direitos reais
de uso de frações do terreno cedido mediante regime competente,
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são, inclusive para construção de edificações que pertencerão, no
todo ou em parte, ao cessionário;
n - permitir a hipoteca do domínio útil ou de direitos reais de
uso de frações do terreno cedido, mediante regime competente, e de
benfeitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas
no inciso I;
In - permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso
imediato do cessionário;

IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
domínio útil do terreno fizer parte do seu patrimônio, e de laudêmios,
nas transferências de domínio útil de que trata este artigo;
V - conceder prazo de carência para início de pagamento das
retribuições devidas, quando:
a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;
b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não
desenvolvida no País ou em alguma de suas regiões; ou
c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.
Art. 20. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno, justificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de
dez anos, estabelecido no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei
n' 9.760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá ser
realizada por prazo superior, observando-se, neste caso, como prazo
de vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econômico-financeira do empreendimento.

Seção VII
Da Permissão de Uso
Art. 21. A utilização, a título precário, de áreas de domínio da
União para a realização de eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser
autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de
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uso, em ato do Secretário do Patrimônio da União, publicado no Diário Oficial da União.
§ F A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimônio da União nos Estados.
§ 2º Em áreas específicas, devidamente identificadas, a competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada aos
Estados e Municípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas lhes
serem cedidas sob o regime de cessão de uso, na forma do art. 18.

CAPÍTULO II
Da Alienação
Art. 22. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
autorização, mediante ato do Presidente da República, e será sempre precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União
quanto à sua oportunidade e conveniência.
§ F A alienação ocorrerá quando não houver interesse público, econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União,
nem inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional, no desaparecimento do vínculo de propriedade.
§ 2º A competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.

Seção I
Da Venda
Art. 23. A venda de bens imóveis da União será feita mediante concorrência ou leilão públicos, observadas as seguintes condições:
I - na venda por leilão público, a publicação do edital observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência pública;
II - os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos
para cada imóvel;
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III - a caução de participação, quando realizada licitação na
modalidade de concorrência, corresponderá a dez por cento do valor
de avaliação;
IV - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato
do pregão, sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor da arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições previstas no edital, sob pena de perder, em favor da União, o
valor correspondente ao sinal e, em favor do leiloeiro, se for o caso, a
respectiva comissão;
V - o leilão será realizado por leiloeiro oficial ou por servidor especialmente designado;
VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial,
a respectiva comissão será, na forma do regulamento, de até cinco
por cento do valor da arrematação e será paga pelo arrematante, juntamente com o sinal;
VII - o preço mínimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação de precisão feita
pela SPU, cuja validade será de seís meses;
VIII - demais condições previstas no regulamento e no edital
de licitação.
§ 1º Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida avaliação expedita.
§ 2º Para realização das avaliações de que trata o inciso VII,
poderão ser contratados serviços especializados de terceiros, devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida provisória, ser homologados pela SPU, quanto à observância das normas
técnicas pertinentes.
§ 3' Poderá adquirir o imóvel, em condições de igualdade com
o vencedor da licitação, o cessionário, o locatário ou o arrendatário
que esteja em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União, bem como o expropriado.
§ 4' A venda, em qualquer das modalidades previstas neste
artigo, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor de aquisição e o resCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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tante em até 48 prestações mensais e consecutivas, observadas as
condições previstas nos arts. 26 e 27.
Art. 24. A preferência de que trata o art. 13, exceto com relação aos imóveis sujeitos aos regimes dos arts 80 a 85 do Decreto-Lei
n' 9.760, de 1946, e da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, poderá, a
critério da administração, ser estendida, na aquisição do domínio
útil ou pleno de imóveis residenciais de propriedade da União, que
venham a ser colocados à venda, àqueles que, em 15 de fevereiro de
1997, já os ocupavam, na qualidade de locatários, independentemente do tempo de locação, observadas, no que couber, as demais
condições estabelecidas para os ocupantes.
Parágrafo único. Apreferência de que trata este artigo poderá,
ainda, ser estendida àquele que, atendendo as demais condições previstas no caput deste artigo, esteja regularmente cadastrado como
locatário, independentemente da existência de contrato locativo.
Art. 25. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de famílias de baixa renda, a venda do domínio pleno ou útil observará os critérios de habilitação fixados em regulamento, podendo o pagamento ser efetivado mediante um sinal de, no
mínimo, dez por cento do valor da avaliação, permitido o parcelamento deste sinal em até quatro vezes, e do saldo em até trezentas
prestações mensais e consecutivas, observando-se, como mínimo, a
quantia correspondente a trinta por cento do valor do salário mínimo vigente.
§ l' Quando o projeto se destinar ao assentamento de famílias
carentes, será dispensado o sinal, e o valor da prestação não poderá
ser superior a trinta por cento da renda familiar do beneficiário, observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 40.
§ 2' As situações de baixa renda e de carência serão definidas
e comprovadas, por ocasião da habilitação e periodicamente, conforme dispuser o regulamento.
§ 3' Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que
couber, as condições previstas no art. 26, não sendo exigido, a critério da administração, o pagamento de prêmio mensal de seguro, nos
projetos de assentamento de famílias carentes.
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Art. 26. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda ou promessa de compra e venda em que estarão previstas, dentre outras, as seguintes condições:
I - garantia, mediante hipoteca do domínio pleno ou útil,
em primeiro grau e sem concorrência, quando for o caso;
II - valor da prestação de amortização e juros calculados
pela Tabela Price, com taxa nominal de juros de dez por cento ao ano,
exceto para as alienações de que trata o art. 25, cuja taxa de juros
será de sete por cento ao ano;
III - atualização mensal do saldo devedor e das prestações
de amortização e juros e dos prêmios de seguros, no dia do mês correspondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente de
atualização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com aniversário na mesma data;
IV - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte e
invalidez permanente e, quando for o caso, contra danos físicos ao
imóvel;
V - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o saldo devedor será atualizado, pro rata die, com base no último índice
de atualização mensal aplicado ao contrato, no período compreendido entre a data do último reajuste do saldo devedor e o dia do evento;
VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer
obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor da
obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no primeiro dia de cada mês, desde a data do vencimento até a do efetivo
pagamento, acrescido de multa de mora de dois por cento, bem como
de juros de 0,033% por dia de atraso ou fração;
VII - a falta de pagamento de três prestações importará o
vencimento antecipado da dívida e a imediata execução do contrato;
VIII - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever, ainda, a possibilidade, a critério da administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998
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de superior à prevista no inciso lII, mediante recálculo do seu valor
com base no saldo devedor à época existente.
Art. 27. O término dos parcelamentos de que tratam os arts.
23, § 3', 25, caput, e 26 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de idade.
Art. 28. As condições de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3',
poderão, a critério da administração, ser aplicadas, no que couber,
na venda do domínio pleno de imóveis de propriedade da União situados em zonas não submetidas ao regime enfitêutico.

Seção II
Da Permuta
Art. 29. Poderá ser autorizada, na forma do art. 22, a permuta de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por
imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir.
§ 1º Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos
de residências de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85
do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946.
§ 2' Na permuta, sempre que houver condições de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.

Seção III
Da Doação
Art. 30. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério, poderá ser autorizada a doação de bens imóveis de domínio da União a
Estados, Municípios e a fundações e autarquias públicas federais,
estaduais e municipais, observado o disposto no art. 22.
§ 1º No ato autorizativo e no respectivo termo constarão a finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.
§ 2º O encargo de que trata o parágrafo anterior será permanente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à propriedade da União, independentemente de qualquer indenização por
benfeitorias realizadas, se:
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a) não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;
b) cessarem as razões que justificaram a doação; ou

c) ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista.
§ 3º Fica vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar o
imóvel recebido em doação, exceto quando a finalidade for a execução, por parte do donatário, de projeto de assentamento de famílias
carentes, na forma do art. 25, e desde que o produto da venda seja
destinado à instalação de infra-estrutura, equipamentos básicos ou
de outras melhorias necessárias ao desenvolvimento do projeto.

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 31. Os arts. 79, 81, 82, 101, 103, 104, 110, 118, 123 e 128
do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração
Pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do
Patrimônio da União (SPU).
§ 3º Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de
entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime da cessão de uso.»

"Art. 81.
§ 5º A taxa de uso dos imóveis ocupados por servidores militares continuará a ser regida pela legislação especifica que dispõe sobre a remuneração dos militares, resguardado o disposto
no § 3º em se tratando de residência em alojamentos militares ou
em instalações semelhantes."

"Art. 82.

.

.

Parágrafo único. Os imóveis residenciais administrados
pelos órgãos militares e destinados à ocupação por servidor militar, enquanto utilizados nesta finalidade, serão considerados de
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caráter obrigatório, independentemente dos procedimentos previstos neste artígo.»
«Art. 101.
Parágrafo único. O não-pagamento do foro durante três
anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, importará a caducidade do aforamento."
«Art. 103. O aforamento se extinguirá por inadimplemento de cláusula contratual, por acordo entre as partes, ou, a critério
do Presidente da República, por proposta do Ministério da Fazenda, pela remição do foro nas zonas onde não mais subsistam os
motivos determinantes da aplicação do regime enfitêutico.
§ 1º Consistindo o inadimplemento de cláusula contratual no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou
quatro ílnos intercalados, é facultado ao foreiro, sem prejuízo do
disposto no art. 120, revigorar o aforamento mediante as condições que lhe forem impostas.

§ 2º Na consolidação pela União do domínio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do
mesmo domínio a importância equivalente a 17%, correspondente ao valor do domínio direto."
«Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a
terrenos compreendidos em determinada zona, a SPU notificará
os interessados com preferência ao aforamento nos termos dos
arts. 105 e 215, para que o requeiram dentro do prazo de cento e
oitenta dias, sob pena de perda dos direitos que porventura lhes
assistam.
Parágrafo único. Anotificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdição
na localidade do imóvel, e publicado no Diário Oficial da União,
mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais de maior veiculação local e, sempre que
houver interessados conhecidos, por carta registrada."
«Art. 110. Expirado o prazo de que trata o art. 104 e não
havendo interesse do serviço público na manutenção do imóvel
no domínio pleno da União, a SPU promoverá a venda do domíCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998
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nio útil dos terrenos sem posse, ou daqueles que se encontrem na
posse de quem não tenha atendido à notificação a que se refere o
mesmo artigo ou de quem, tendo requerido, não tenha preenchido as condições necessárias para obter a concessão do aforamento."

«Art. 118. Caduco o aforamento na forma do parágrafo
único do art. 101, o órgão local da SPU notificará o foreiro, por
edital, ou quando possível por carta registrada, marcando-lhe o
prazo de noventa dias para apresentar qualquer reclamação ou
solicitar a revigoração do aforamento.
.....................................................................................................»

«Art. 123. A remição do aforamento será feita pela importância correspondente a 17% do valor do domínio pleno do terreno."
«Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
dos ocupantes, ex officio, ou à vista da declaração destes, notificando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias, o seu cadastramento.
§ l' A falta de inscrição não isenta o ocupante da obrigação do pagamento da taxa, devida desde o início da ocupação.
§ 2' A notificação de que trata este artigo será feita por
edital afixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional,
publicado no Diário Oficial da União, e mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais
de maior veiculação local.

§ 3' Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as condições para obter a sua inscrição, sem prejuízo da cobrança das
taxas, quando for o caso, devidas no valor correspondente a dez
por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por
ano ou fração.»
Art. 32. Os arts. 3', 5' e 6' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3Q.

.
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§ 2' Os Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, sob pena
de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão
nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área
de seu domínio:
I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) que declare:
a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entre vivos;
b) estar o transmitente em dia com as demais obrigaçôes
junto ao Patrimônio da União; e

c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área de interesse do serviço público;

II - sem a observância das normas estabelecidas em regulamento.
§ 3º A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio, mediante solicitação do interessado.
§ 4º Concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no
art. 116 do Decreto-Lei n? 9.760/46.
§ 5' Anão-observância do prazo estipulado no § 4' sujeitará o adquirente à multa de 0,05% (cinco centésimos por cento),
por mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele
existentes.

§ 6' Fica vedado o loteamento ou o desmembramento de
áreas objeto de ocupação sem preferência ao aforamento, nos
termos dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei n? 9.760/46, exceto
quando:
a) realizado pela própria União, em razão do interesse público;
b) solicitado pelo próprio ocupante, comprovada a existência de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos termos da le-
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gislação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da
parcela a ser desmernbrada..
«Art. 5º Ressalvados os terrenos da União que, a critério
do Poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á o aforamento:
I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do domínio útil, nos casos previstos nos arts.
105 e 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46;
II - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei nº 9.760/46.
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço público todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos, sociais ou econômicos de interesse nacional, à
preservação ambiental, à proteção dos ecossistemas naturais e à
defesa nacional, independentemente de se encontrar situado em
zona declarada de interesse do serviço público, mediante portaria do Secretário do Patrimônio da União."
«Art. 6º Arealização de aterro, construção ou obra e, bem
assim, a instalação de equipamentos no mar, lagos, rios e quaisquer correntes de água, inclusive em áreas de praias, mangues
e vazantes, ou em outros bens de uso comum, de domínio da
União, sem a prévia autorização do Ministério da Fazenda, importará:
I - na remoção do aterro, da construção, obra e dos equipamentos instalados, inclusive na demolição das benfeitorias, à
conta de quem as houver efetuado; e
II - na automática aplicação de multa mensal em valor
equivalente a R$ 30,00 (trinta reais), atualizados anualmente em 1º de janeiro de cada ano, mediante portaria do Ministério da Fazenda, para cada metro quadrado das áreas
aterradas, construídas ou em que forem realizadas obras ou
instalados equipamentos, que será cobrada em dobro após
trinta dias da notificação, pessoal, pelo correio ou por edital,
se o infrator não tiver removido o aterro e demolido as benfeitorias efetuadas."
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Art. 33. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 26, cabendolhe, ainda, administrá-los no tocante à venda do domínio útil ou
pleno, efetuando a cobrança e o recebimento do produto da venda.
§ l' Os contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal,
mediante instrumento particular, terão força de escritura pública.

§ 2' Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas, inclusive a cobrança e o recebimento de foros e laudêmios, continuarão a ser administradas pela Secretaria do Patrimônio da União.
§ 3' O seguro de que trata o inciso IV do art. 26 será realizado
por intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econômica Federal.
Art. 34. A Caixa Econômica Federal fará jus a parte da taxa
de juros, equivalente a 3,15% ao ano, nas vendas a prazo de que trata o art. 33, como retribuição pelos serviços prestados à União, de
que dispôe esta medida provisória.
Art. 35. Nas vendas de que trata esta medida provisória,
quando realizadas mediante licitação, os adquirentes poderão, a critério da administração, utilizar, para pagamento à vista do domínio
útil ou pleno de imóveis de propriedade da União, créditos securitizados ou títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional.
Art. 36. Fica instituído o Programa de Administração Patrimonial Imobiliário da União (Proap), destinado ao incentivo à regularização, administração, aforamento, alienação e fiscalização de
bens ímóveis de domínio da União, ao incremento das receitas patrimoniais, bem como à modernização e informatização dos métodos e
processos inerentes à Secretaria do Patrimônio da União.
Parágrafo único. Comporão o fundo instituído pelo DecretoLei n" 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta especial destinada a atender às despesas com o programa instituído neste artigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
receitas patrimoniais decorrentes de:
a) multas; e
b) parcela do produto das alienações de que trata esta medida
provisória, nos percentuais adiante indicados, observado o limite de
R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao ano:
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1. vinte por cento, nos anos 1997 e 1998;
2.

quinze por cento, no ano 1999;

3.

dez por cento, no ano 2000;

4.

cinco por cento, nos anos 2001 e 2002.

Art. 37. No desenvolvimento do Proap, a SPU priorizará
ações no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante convênio com
outros órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e contrato
com a iniciativa privada, ressalvadas as atividades típicas de Estado
e resguardados os ditames do interesse público e as conveniências
da segurança nacional.
Art. 38. As disposições previstas no art. 29 aplicam-se, no que
couber, às entidades da Administração Pública Federal indireta, inclusive às autarquias e fundações públicas e às sociedades sob controle direto ou indireto da União.
Art. 39. Será de competência exclusiva da SPU, observado o
disposto no art. 37 e sem prejuízo das competências da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, previstas no Decreto-Lei nº 147, de 3
de fevereiro de 1967, a realização de aforamentos, concessões de direito real de uso, locações, arrendamentos, entregas e cessões a
qualquer título, de imóveis de propriedade da União, exceto nos seguintes casos:
I - cessões, locações e arrendamentos especialmente autorizados nos termos de entrega, observadas as condições fixadas em regulamento;
II - locações de imóveis residenciais de caráter obrigatório,
de que tratam os arts. 80 a 85 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946;

III - locações de imóveis residenciais sob o regime da Lei nº
8.025, de 1990;
N - cessões de que tratam os §§ 6º e 7º do art. 18; e
V - as locações e os arrendamentos autorizados nos termos
do inciso III do art. 19.
Art. 40. Será observado como valor mínimo para efeito de aluguel, arrendamento, cessão de uso onerosa, foro e taxa de ocupação,
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aquele correspondente ao custo de processamento da respectiva cobrança.
Art. 41. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à gestão ambiental, à implantação de projetos demonstrativos de uso sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas
costeiros, de compensação por impactos ambientais, relacionados
com instalações portuárias, marinas, complexos navais e outros
complexos náuticos, desenvolvimento do turismo, de atividades pesqueiras, da aqüicultura, da exploração de petróleo e gás natural, de
recursos hídricos e minerais, aproveitamento de energia hidráulica
e outros empreendimentos considerados de interesse nacional.
Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente
envolver áreas originariamente de uso comum do povo, poderá ser
autorizada a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na forma do art. 18, condicionada, quando for o caso, à apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente
aprovados pelos órgãos competentes, observadas as demais disposições legais pertinentes.
Art. 42. Nos aterros realizados até 15 de fevereiro de 1997,
sem prévia autorização, a aplicação das penalidades de que tratam
os incisos I e II do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, será suspensa a partir do
mês seguinte ao da sua aplicação, desde que o interessado solicite,
junto ao Ministério da Fazenda, a regularização e a compra à vista
do domínio útil do terreno acrescido, acompanhado do comprovante
de recolhimento das multas até então incidentes, cessando a suspensão trinta dias após a ciência do eventual indeferimento.
Parágrafo único. O deferimento do pleito dependerá da prévia
audiência dos órgãos técnicos envolvidos.
Art. 43. As condições previstas nesta medida provisória aplicar-se-ão às ocupações existentes nas terras de propriedade da União situadas na Área de Proteção Ambiental CAPA) da Bacia do Rio
São Bartolomeu, no Distrito Federal, que se tornarem passíveis de
regularização, após o rezoneamento de que trata a Lei n' 9.262, de
12 de janeiro de 1996.
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Parágrafo único. A alienação dos imóveis residenciais da
União, localizados nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das Graças e Santa Alice, no Conjunto Residencial Salgado Filho, em Xerérn, no Município de Duque de Caxias (RJ), e na Vila Portuária Presidente Dutra, na Rua da América nº 31, no Bairro da Gamboa, no
Município do Rio de Janeiro (RJ), observará, também, o disposto
nesta medida provisória.
Art. 44. As receitas líquidas provenientes da alienação de
bens imóveis de domínio da União, de que trata esta medida provisória, deverão ser integralmente utilizadas na amortização da dívida
pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo para
o disposto na alínea b do § 2º e § 4º do art. 4', no art. 34 e na alínea b
do parágrafo único do art. 36.
Art. 45. O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de noventa dias, contados da sua publicação.
Art. 46. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de noventa dias, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado do Decreto-Lei n' 9.760, de 1946, e
legislação superveniente.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.567-11, de 31 de dezembro de 1997.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 49. Ficam revogados os arts. 65, 66, 125, 126 e 133, e os
itens 5º, 8', 9º e 10 do art. 105 do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, o Decreto-Lei nº 178, de 16 de fevereiro de 1967, o art.
195 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, o art. 4º do Decreto-Lei n' 1.561, de 13 de julho de 1977, a Lei nº 6.609, de 7 de dezembro de 1978, o art. 90 da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
o art. 4' do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e a Lei
nº 9.253, de 28 de dezembro de 1995.
Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MICHEL TEMER
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349,jan. 1998

336
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.586-5, DE 29 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre a recuperação de haveres
do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e a utilização de Títulos da Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de
débitos com o INSS, e dá outras providênelas.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l ' O Instituto Nacional do Seguro Socíal (INSS) fica autorizado a receber, até 31 de dezembro de 1998, Títulos da Dívida
Agrária a serem emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), especificamente
para aquisição, para fins de reforma agrária:
I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas jurídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal
acessória;
II - de imóveis rurais pertencentes a pessoas físicas integrantes de quadro societário ou a cooperados, no caso de cooperativas,
com a finalidade única de quitação de dívidas das pessoas jurídicas
referidas no inciso anterior.
§ l' Os Títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo
serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social.
§ 2' Os valores pagos em títulos e em moeda corrente pela
aquisição de imóveis rurais, na forma deste artigo, serão utilizados,
até o limite da dívida, para amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:
a) valores em moeda corrente;
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b)

Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.

§ 3' Para os efeitos deste artigo, serão consideradas as dívidas
previdenciárias cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de
1997.

Art. 2' Os Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na
forma do art. 1', serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro
Nacional, conforme estabelecido no §l' do artigo anterior.
Art. 3' A União poderá promover leilões de certificados da dívida pública mobiliária federal a serem emitidos com a finalidade
exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em
permuta por títulos de responsabilidade da Secretaria do Tesouro
Nacional ou por créditos decorrentes de securitização de obrigações
da União.
§ l' A emissão dos certificados de que trata o caput processar-se-á sob a forma escriturai, mediante registro dos respectivos direitos creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia.

§ 2' Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições para a
efetivação de cada leilão previsto no caput, tais como:
a) a quantidade de certificados a serem leiloados;

b) definição dos títulos ou créditos a serem aceitos em permuta
pelos certificados, bem como a quantidade mínima por unidade de
certificado;

c) natureza, período e situação dos débitos previdenciários que
poderão ser amortizados ou quitados com os certificados.
Art. 4' O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados
de sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a equivalência econômica do leilão previsto no caput do artigo
anterior.
Art. 5' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vencidos de
natureza não-tributária, observadas as seguintes condições:
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I - o encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e, simultaneamente, contra ela detiver,
em 31 de julho de 1997, créditos líquidos, certos e exigíveis;
II - não poderão ser utilizados no presente mecanismo os créditos contra a União origínários de títulos representativos da divida
pública federal.
Art. 6' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não-tributários, mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
créditos reciprocos, com abatimentos sempre das parcelas finais
para as mais recentes.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.586-4, de 31 de dezembro de 1997.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177' da Independéncia e 110' da
República.
MICHEL TEMER
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Raul Belens Jungmann Pinto
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.591-4, DE 29 DE JANEIRO
DE 1998
Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do
Programa Nacional de Publicização, a extinção do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto e a
absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercicio do cargo de Presidente da República, usando da atribuíção que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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CAPÍTULO I
Das Organizações Sociais
Seção I
Da Qualificação

Art. 12 O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico, à proteção e à preservação do meio
ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos
nesta medida provisória.
Art. 22 São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social:
I -

comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo so-

bre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área
de atuação;

b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;

c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta
medida provisória;
d ) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação
superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;

e) composição e atribuições da diretoria;

fJ obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da
União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;
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g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados,
na forma do estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;
i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados
ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou
desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na
proporção dos recursos e bens por estes alocados;

II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade
de sua qualificação como organização social, do ministro ou titular
de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.
Seção 11
Do Conselho de Administração
Art. 3º O conselho de administração deve estar estruturado
nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados, para os
fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos:
I -

ser composto por:

a) vinte a quarenta por cento de membros natos representantes
do Poder Público, definidos pelo estatuto da entidade;

b) vinte a trinta por cento de membros natos representantes de
entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto;

c) até dez por cento, no caso de associação civil, de membros
eleitos dentre os membros ou os associados;
d) dez a trinta por cento de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
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e) até dez por cento de membros indicados ou eleitos na forma
estabelecida pelo estatuto;
II - os membros eleitos ou indicados para compor o conselho devem ter mandato de quatro anos, admitida uma recondução;
III - os representantes de entidades previstos nas alíneas a
e b do inciso I devem corresponder a mais de cinqüenta por cento do
conselho;
IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou
indicados deve ser de dois anos, segundo critérios estabelecidos no
estatuto;
V - o dirigente máximo da entidade deve participar das
reuniões do conselho, sem direito a voto;
VI - o conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo,
três vezes a cada ano 8, extraordinariamente, a qualquer tempo;
VII - os conselheiros não devem receber remuneração pelos
serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda-de-custo por reunião da qual participem;
VIII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas.
Art. 4' Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do conselho de administração, dentre outras:
I - fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução
do seu objeto;
II - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;
III - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
IV - designar e dispensar os membros da diretoria;

V - fixar a remuneração dos membros da diretoria;
VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no minimo, de dois terços de seus
membros;
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VII -

aprovar o regimento interno da entidade, que deve dis-

por, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos
e respectivas competências;

VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que
deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;
IX - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução
do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;
X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas
anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa.

Seção III
Do Contrato de Gestão
Art. 5' Para os efeitos desta medida provisória, entende-se
por Contrato de Gestão o instrumento firmado entre o Poder Público
e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1'.
Art. 6' O Contrato de Gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público
e da organização social.
Parágrafo único. O Contrato de Gestão deve ser submetido,
após aprovação pelo conselho de administração da entidade, ao Ministro de Estado ou à autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada.
Art. 7' Na elaboração do Contrato de Gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respecCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 17-349, jan. 1998
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tivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios
objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante
indicadores de qualidade e produtividade;
II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas
pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercicio
de suas funções.
Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade devem definir as demais
cláusulas dos contratos de gestão de que sejam signatários.

Seção IV
Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão
Art. 8· A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou pela entidade supervisora
da área de atuação correspondente à atividade fomentada.

§ 1º O contrato de gestão deve permitir ao Poder Público requerer a apresentação pela entidade qualificada, ao término de cada
exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse
público, de relatório pertinente à execução do contrato de gestão,
contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.
§ 2º Os resultados atingidos com a execução do contrato de
gestão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente,
composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação.
§ 3º A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora
relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.

Art. 9· Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública
por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da
União, sob pena de responsabilidade solidária.
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Art. 10. Sem prejuízo da medida a que alude o artigo anterior,
quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria da
entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus
dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
§ 12 O pedido de seqüestro será processado de acordo com
disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.

O

§ 22 Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo
demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados in,
ternacionais.
§ 3' Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como
depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da entidade.

Seção V
Do Fomento às Atividades Sociais
Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais
ficam declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais.
Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do
contrato de gestão.
§ l' Ficam assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo
com O cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão.
§ 2' Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do Contrato de Gestão parcela de recursos para
compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social.
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§ 32 Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada licitação, mediante permissão de uso,
consoante cláusula expressa do Contrato de Gestão.

Art. 13. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão
ser substituídos por outros de igualou maior valor, condicionado a
que os novos bens integrem o patrimônio da União.
Parágrafo único. A permuta de que trata o caput deste artigo
dependerá de prévia avaliação do bem e expressa autorização do Poder Público.
Art. 14. Fica facultado ao Poder Executivo a cessão especial
de servidor para as organizações sociais, com ônus para a origem.
§ 1Q Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração
de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier
a ser paga pela organização social.
§ 2' Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária
permanente por organização social a servidor cedido com recursos
provenientes do Contrato de Gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria.
Art. 15. São extensíveis, no âmbito da União, os efeitos dos
arts. 11 e 12, § 3', para as entidades qualificadas como organizações
sociais pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
quando houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie os preceitos desta medida provisória e a legislação específica
de âmbito federal.

Seção VI
Da Desqualificação
Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação
da entidade como organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no Contrato de Gestão.
§ 12 A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos
ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.
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§ 2° A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização da organização social, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.

CAPÍTULO II
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 17. A organização social fará publicar, no prazo máximo
de noventa dias, contados da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego
de recursos provenientes do Poder Público.
Art. 18. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no âmbito da área de saúde deverá considerar
no contrato de gestão, quanto ao atendimento da comunidade, os
princípios do Sistema Unico de Saúde, expressos no art. 198 da
Constituição Federal e no art. 7° da Lei nO 8.080, de 19 de setembro
de 1990.
Art. 19. As entidades que absorverem atividades de rádio e
televisão educativa poderão receber recursos e veicular publicidade
institucional de entidades de direito público ou privado, a título de
apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e
projetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos.
Art. 20. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o
Programa Nacional de Publicízação (PBP), com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por
entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art. 1Q , por organizações sociais, qualificadas na forma
desta medida provisória, observadas as seguintes diretrizes:
I - ênfase no atendimento do cidadão-cliente;
II - ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos
prazos pactuados;
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III - controle social das ações de forma transparente.
Art. 21. Ficam extintos o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, integrante da estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e a Fundação Roquette Pinto.
§ l' O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionará o processo de inventário do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, a cargo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), cabendo-lhe realizá-lo para a
Fundação Roquette Pinto.
§ 2º No curso do processo de inventário da Fundação Roquette
Pinto e até a assinatura do contrato de gestão, a continuidade das
atividades sociais ficará sob a supervisão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
§ 3' Fica o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos desta medida provisória, as pessoas juridicas de direito privado indicadas no anexo desta medida provisória, bem assim a permitir a absorção de atividades desempenhadas
pelas entidades mencionadas no caput.
§ 4º Os processos judiciais em que a Fundação Roquette Pinto
seja parte, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União,
na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.

Art. 22. A extinção a que alude o artigo anterior e a absorção
de atividades e serviços por organizações sociais, qualificadas na
forma desta medida provisória, observarão os seguintes preceitos:
I - Os servidores integrantes dos quadros do Laboratório
Nacional de Luz Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto terão garantidos todos os direitos decorrentes do respectivo regime juridico e
integrarão quadro em extinção do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, respectivamente, sendo
facultada aos órgãos e entidades supervisoras, a seu critério exclusivo, a cessão de servidor, irrecusável para este, com ônus para a origem, à organização social que vier a absorver as correspondentes
atividades;
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II - a desativação das unidades extintas será realizada mediante inventário de seus bens imóveis e de seu acervo físico, documental e material, bem como dos contratos e convênios, com a adoção de
providências dirigidas manutenção e ao prosseguimento das atividades sociais a cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso;
III - os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às unidades extintas, serão utilizados no processo
de inventário e para a manutenção e o financiamento das atividades
sociais até a assinatura do contrato de gestão;
IV - quando necessário, parcela dos recursos orçamentários
poderá ser reprogcamada, mediante crédito especial a ser enviado ao
Congcesso Nacional, para o órgão ou entidade supervisora dos contratos de gestão, para o fomento das atividades sociais, assegurada a
liberação periódica do respectivo desembolso financeiro para a organização social;
V - encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos
vagos e os em comissão serão considerados extintos;
VI - a organização social que tiver absorvido as atribuições
das unidades extintas poderá adotar os símbolos designativos destes, seguidos da identificação OS.
à

§ 1Q A absorção pelas organizações sociais das atividades das
unidades extintas efetivar-se-á mediante a celebração de contrato
de gestão, na forma dos arts. 6' e 7º desta medida provisória.
§ 2º Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas no inciso IV deste artigo parcela dos recursos decorrentes da economia de despesa incorrida pela União com os cargos e funções comissionados existentes nas unidades extintas.
Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e
os servidores da Fundação Roquette Pinto no Estado do Maranhão
ao Governo daquele Estado.

Art. 24. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.591-3, de 31 de dezembro de 1997.
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Art. 25.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
MICHEL TEMER
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
José Israel Vargas
Clovis de Barros Carvalho
Anexo
Órgão e Entidade Extinta

Entidade Autorizada a ser
Qualificada

Registro Cartorial

Laboratório N acíonal de
Luz Síncrotron

Associação Brasileira de
Tecnologia de Luz Síncrotron (ABTLuS)

Primeiro Ofício de Registro
de Títulos e Documentos da
Cidade de Campinas (SP),
n' de ordem 169367,
averbado na inscrição n"
10.814, Livro A-36, fl. 1.

Fundação Roquette Pinto

Associação de Comunicação
Educativa Roquette Pinto
(Acerp)

Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, Av. Preso
Roosevelt, 126, Rio de
Janeiro (RJ), apontado sob
o nl! de ordem 624205 do
protocolo do Livro A n" 54,
registrado sob o nl!de ordem
161374 do Livro A n" 39 do
Registro Civil das Pessoas
Jurídica
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRF)SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 1, DE 1998
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Bolívia, em Fortaleza, em 17 de dezembro de 1996.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação
Técnica, Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia,
em Fortaleza, em 17 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso NacionaI quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

o texto do acordo acima citado está publicado no D8F DE 19.9.1997.
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Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 9 de janeiro de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, doRegimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2, DE 1998
Aprova o texto doAcordo de Cooperação
Cultural e Educacional, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Árabe Síria, em
Brasília, em 25 de fevereiro de 1997.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural e
Educacional, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Árabe Síria, em Brasília, em 25 de
fevereiro de 1997.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 9 de janeiro de 1998.
SENADORANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo acima citado está publicado no D8F de 26.9.1997.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATNO N' 3, DE 1998
Aprovo o texto do Convênio para a Co-operação no âmbito da Conferência IberoAmericana) concluído em São Carlos de Bariloche, Argentina, em 17 de outubro de
1995, por ocasião da V Reunião Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o texto do Convênio para a Cooperação no
âmbito da Conferência Ibero-Americana, concluído em São Carlos
de Bariloche, Argentina, em 17 de outubro de 1995, por ocasião da V
Reunião Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido convênio, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 9 de janeiro de 1998.

SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do convênio acima citado está publicado no D8F de 14.10.1997.
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Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 4, DE 1998
Aprova o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Libanesa, em Beirute, em 4 de fevereiro de 1997.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Libanesa, em Beirute, em 4 de fevereiro de 1997.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 9 de janeiro de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 14.10.1997.
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RESOLUÇÕES

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 1, DE 1998
Institui o Prêmio Cruz e Sousa e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL resolve:
Art. 1e É instituído o Prêmio Cruz e Sousa destinado a agraciar autores de trabalhos alusivos à comemoração do centenário de
morte do poeta brasileiro, a ser celebrado em março de 1998.
Art. 2' Para proceder à apreciação dos trabalhos concorrentes
será constituído um conselho a ser integrado por cinco membros do
Congresso Nacional e por seu Presidente que, por sua vez, fará a indicação desses parlamentares, logo após a aprovação desta resolução.
Parágrafo único. A prerrogativa da escolha do Presidente do
Conselho caberá aos seus próprios membros, que o elegerão entre
seus integrantes.
Art. 3' O teor do Prêmio Cruz e Sousa, bem como o formato, as
regras e os critérios, que presidirão a elaboração dos trabalhos concorrentes, serão sugeridos pelo conselho à Mesa do Congresso Nacional e publicamente divulgados.
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Art. 4º Os trabalhos concorrentes deverão ser encaminhados
à Mesa do Congresso Nacional até o dia 19 de março de 1998, dia
consagrado ao centenário de morte do escritor Cruz e Sousa.
Art. 5º O prêmio será conferido em sessão do Congresso
Nacional especialmente convocada para este fim, a se realizar até o
mês de junho seguinte.
Art. 6º A Diretoria-Geral do Senado Federal oferecerá o apoio
administrativo ao funcionamento do conselho.
Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação desta resolução
correrão à conta do orçamento do Senado Federal.
Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de janeiro de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

SENADO FEDERAL
Faço saber que o_SENADOFEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 15 DE JANEIRO DE 1998
Autoriza o Município do Rio de Janeiro
a emitir, mediante ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Município daRio
de Janeiro (LFTM-Rio) destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1998.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Município do Rio de Janeiro autorizado, nos termos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro (LFTM-Rio),
cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1998.
Art. 2º A emissão realizar-se-á nas seguintes condições:
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a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
n'' 3, deduzida a parcela de dois por cento;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: cinco anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real) - Selic;
R$ 1.000,00 (um mil reais) - Cetip;
fJ características dos títulos a serem substituídos:
Selic

I

I

Título

Vencimento

681447

1.3.1998

I

8.116.720.476

681447

1.4.1998

I

12.122.264.167

681447

1.6.1998

I

29.873.013.647

I

Quantidade

Oetip
Vencimento

Título

I

Quantidade

1.2.1998

9.896

N

1.3.1998

10.217

N
N

1.4.1998

10.652

N

1.5.1998

11.106

N

1.6.1998

11.578

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Selic

I

Colocação

I

Vencimento

Título

Data-Base

2.3.1998

I
I

1.3.2003

681.825

2.3.1998

1.4.2003

681826

1.4.1998

1.5.2002

681430

1.6.1998

1.4.1998
1.6.1998

I

-

-
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Cetip
Colocação

Vencimento

Titulo

Data-Base

2.2.1998

1.11.2001

N

2.2.1998

2.3.1998

1.3.2002

N

2.3.1998

1.4.1998

1.6.2002

N

1.4.1998

4.5.1998

1.6.2002

N

4.5.1998

1.6.1998

1.8.2002

N

1.6.1998

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n'' 1.373, de 26 de janeiro de 1989,
e Decreto n' 8.355, de 26 de janeiro de 1989.

§ l' A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três dias
de sua realização.
§ 2' A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro encaminhará ao
Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos,
toda a documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta resolução, bem como a cadeia de emissões desde a origem
da dívida.
§ 3' O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal,
até o décimo dia de cada mês, para exame da Comissão de Assuntos
Econômicos, todos os registros de compra e venda, em todas modalidades, dos títulos emitidos com base nesta resolução, efetuados no
mês anterior, até a efetivação da venda definitiva.
Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de janeiro de 1998.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1998
Autoriza a Prefeitura do Município de
Sobral, no Estado do Ceará, a contrataroperação de crédito no valor de R$ 2. 025. 000, 00
(dois milhões e vinte e cinco mil reais),junto
à Caixa Econômica Federal (CEF), destinando-se os recursos à urbanização, saneamento e execução de plano habitacional
para o Bairro Padre Palhano.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. l' É autorizada a Prefeitura do Município de Sobral, no
Estado do Ceará, a contratar, junto à Caixa Econômica Federal
(CEF), operação de crédito com as seguintes características:
a) valor pretendido: R$ 2.025.000,00 (dois milhões e vinte e cinco mil reais), a preços de 30 de agosto de 1997;

b) vencimento da operação: 30 de dezembro de 2013;

c) taxa de juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano), incluída a taxa
de administração de 1% (um por cento);
d) indexador: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
e) garantia: cotas-partes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
fJ destinação dos recursos: urbanização, saneamento e execução de plano habitacional para o Bairro Padre Palhano;
g) condições de pagamento:
- do principal: em cento e oitenta prestações mensais, após carência de doze meses;
- dos juros: exigiveis mensalmente, inclusive no período de carência;
h) taxa de risco de crédito: 1% a.a. (um por cento ao ano);
i) período de liberação: exercício de 1998.
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Art. 2' A autorização concedida por esta resolução deverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da
data de sua publicação.
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de janeiro de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que 0_SENADO FEDERAL aprovou, e eu ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 3, DE 1998
Autoriza a Prefeitura do Município de
Sobral, no Estado do Ceará, a contratar operação de crédito com o Banco do Estado do
Ceará, no valor de R$ 612.800,00 (seiscentos
e doze mil e oitocentos reais), destinando-se
os recursos à urbanização, saneamento, terraplanagem, pavimentação, construção de
equipamentos urbanos e execução de plano
habitacional no Bairro Alto de Brasília.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É autorizada a Prefeitura do Município de Sobral, no
Estado do Ceará, a contratar, junto ao Banco do Estado do Ceará,
operação de crédito com as seguintes características:
a) valor pretendido: R$ 612.800,00 (seiscentos e doze mil e oitocentos reais), a preços de 30 de setembro de 1997;
b)

vencimento da operação: 30 de dezembro de 2005;

c) taxa de juros: 7,54% a.a. (sete inteiros e cinqüenta e quatro
centésimos por cento ao ano);
d) indexador: Taxa Referencial (TR);
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e) garantia: cotas-partes do ICMS e do Fundo de Participação
dos Municipios (FPM);
f) destinação dos recursos: urbanização, saneamento, terraplanagem, pavimentação, construção de equipamentos urbanos e execução de plano habitacional do Bairro Alto de Brasilia;
g) condições de pagamento:
- prazo: em oitenta e quatro prestações mensais, contadas a
partir da liberação da 1ª parcela;
- carência: vinte quatro meses, contados a partir da liberação
da última parcela;

- amortização: em parcelas mensais e sucessivas, após expirado o prazo de carência;
h) período de liberação: exercício de 1998.
Art. 2' A contratação da operação de crédito a que se refere o
artigo anterior deverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da data de publicação desta resolução.
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de janeiro de 1998.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 4, DE 1998
Autoriza o Estado do Maranhão a contratar e prestar contragarantia à operação
de crédito externo, com o aval da União,junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor
equivalente a US$ 80,000,000.00 (oitenta
milhões de dólares norte-americanos), destinada a financiar o Programa de Combate à
Pobreza Rural (PCPRJ.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1 p. 355-373, jan. 1998

362

o SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado do Maranhão autorizado, nos termos da Re-:
solução n' 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar e prestar contragarantia à operação de Crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de US$
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos), equivalente a R$ 87.648.000,00 (oitenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e oito mil reais), a preços de 30 de setembro de 1997.
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada neste artigo
destina-se ao financiamento do Programa de Combate à Pobreza
Rural (PCPR) no Estado do Maranhão.
Art. 2' É a União autorizada, nos termos da Resolução n" 96,
de 1989, restabelecida pela Resolução n' 17, de 1992, ambas do Se'
nado Federal, a prestar garantia à operação de crédito externo de
que trata o artigo anterior.
Art. 3' A operação de crédito externo realizar-se-á sob as seguintes condições:
a) mutuário: Estado do Maranhão;

b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bírd);

c) valor pretendido: US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos) equivalentes a R$ 87.648.000,00 (oitenta e
sete milhões, seiscentos e quarenta e oito mil reais), a preços de 30
de setembro de 1997;
d) juros: até 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano) acima da
taxa equivalente ao custo dos qualified borrouiings, cotados no semestre precedente ao período de juros a iniciar, incidentes sobre o
saldo devedor do principal a partir da data de cada desembolso;
e) comissão de compromisso: até 0,75% a.a. (setenta e cinco
centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a partir de sessenta dias da data de assinatura do
contrato;
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fJ prazo para desembolso: até 30 de junho de 2003;
g) garantia: República Federativa do Brasil;
h) contragarantia: cotas-partes das transferências constitucionais previstas nos arts. 157 e 159, complementada por receitas próprias geradas nos termos do § 4' do art. 167;
i) destinação dos recursos: financiamento do Programa de
Combate à Pobreza Rural (PCPR);

j) condições de pagamento:

- do principal: em vinte parcelas semestrais, iguais e consecutivas, em lº de fevereiro e l' de agosto de cada ano, vencendo-se a
primeira em lº de agosto de 2003, e a última em 1º de fevereiro de
2013;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 1º de fevereiro e 1º de
agosto de cada ano;
- da comissão de compromisso: semestralmente vencida em 1º
de fevereiro e 1º de agosto de cada ano.
Art. 4º Esta autorização está condicionada ao cumprimento,
por parte do Estado do Maranhão, das condições estabelecidas para
o primeiro desembolso na Seção 12.01 das Condições Gerais e no artigo V, Seção 5.01, da minuta de contrato.
Art. 5º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de
sua publicação.
Art. 6' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de janeiro de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 5, DE 1998
Autoriza a elevação temporária dos limites de endividamento do Estado de Goiás
para que possa emitir; mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás.(LFTGO), destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária
com vencimento no primeiro semestre de
1998.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado de Goiás autorizado, nos termos da Resolução n? 69, de 1995, do Senado Federal, a elevar os limites de endividamento e comprometimento previstos na mesma resolução, para
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás (LFTGO),
cujos recursos serão destinados ao giro das parcelas de sua dívida
mobiliária com vencimento no primeiro semestre de 1998.
Art. 2° A emissão realizar-se-á nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
n'' 3, deduzida a parcela de 2% (dois por cento);
b) modalidade: nominativa-transferível;

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

Selic;

fJ características dos títulos a serem substituídos:
Selic
Título

Vencimento

Quantidade

651461

15.3.1998

39.944.080.065
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g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Selic
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

16.3.1998

15.3.2002

651460

16.3.1998

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nOs 10.908, de 14 de julho de
1989, e 11.069, de 15 de dezembro de 1989, e Decreto nº 3.337, de 12
de janeiro de 1990.

§ lº A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três dias
de sua realização.
§ 2º O Estado de Goiás encaminhará ao Senado Federal, para
exame da Comissão de Assuntos Econômícos, toda a documentação
referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta resolução,
bem como a cadeia de emissões desde a origem da dívida.
§ 3º O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal,
até o décimo dia de cada mês, para exame da Comissão de Assuntos
Econômicos, todos os registros de compra e venda, em todas modalidades, dos títulos emitidos com base nesta resolução, efetuados no
mês anterior, até a efetivação da venda definítiva.

Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de janeiro de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 6, DE 1998
Autoriza o Estado do Mato Grosso do
Sul a elevar temporariamente, em caráter
excepcional, o limite de endividamento de
que trata o art. 4º, 11, da Resolução nº 69, de
1995, do Senado Federal, e a contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, junto ao Fundo Financeiro para o
Desenvolvimento da Bacia do Prata
(Fonplata), no valor de US$ 13,400,000.00
(trezentos milhões e quatrocentos mil dólares norte-americanos), equivalentes a R$
14.512.200,00 (catorze milhões, quinhentos
e doze mil e duzentos reais), destinados ao financiamento parcial da construção da ponte sobre o Rio Paraguai, na Rodovia Federal
BR -262, no trecho Miranda - Corumbá.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 10 É o Estado do Mato Grosso do Sul autorizado a elevar
temporariamente, e em caráter excepcional, o limite de endividamento de que trata o art. 4º, Il, da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, e a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) no valor de US$ 13,400,000.00 (treze milhões e quatrocentos mil dólares norte-americanos), equivalente a
R$ 14.512.200,00 (catorze milhões, quinhentos e doze mil e duzentos
reais), cotados em 31 de julho de 1997.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
externo referida neste artigo destinam-se ao financiamento parcial
da construção da ponte sobre o Rio Paraguai, na Rodovia Federal BR
- 262, no trecho Miranda - Corumbá.
Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior realizar-se-á nas seguintes condições:
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a) credor: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia
do Prata (Fonplata):
b) garantidor: República Federativa do Brasil;
c) valor: US$ 13,400,000.00 (treze milhões e quatrocentos mil
dólares norte-americanos), equivalente a R$ 14.512.200,00 (catorze
milhões, quinhentos e doze mil e duzentos reais), a preços de 31 de
julho de 1997.
d) juros:
- durante o período de desembolso, serão aplicadas taxas de
juros, conforme a política de taxas de juros do Fonplata, com base no
comportamento das taxas do mercado financeiro internacional e das
principais agências multilaterais de financiamento;
- durante o período de desembolso: serão aplicadas taxas de
juros, conforme a política de taxas de juros do Fonplata, com base no
comportamento das taxas do mercado financeiro internacional e das
principais agências multilaterais de financiamento;
- durante o período de amortização: taxa de juros média, calculada em função do montante de cada desembolso e da taxa que se
aplicou a cada um deles;
e) comissão de compromisso: 1% a.a. (um por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do principal, contado a partir do centésimo oetagésimo dia da assinatura do contrato;
fJ comissão de inspeção e vigilãncia: limitada ao máximo de
US$ 129,525.00 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e cinco
dólares norte-americanos);
g) condições de pagamento:
- do principal: dentro do prazo improrrogável de catorze anos,
contado a partir da data de vigência do contrato, em, no mínimo, vinte e duas parcelas semestrais e consecutivas, aproximadamente
iguais, vencendo-se a primeira cento e oitenta dias após a data do último desembolso;
- dos juros: semestralmente vencidos;
- da comissão de compromisso: nas mesmas datas de pagamentos dos juros, sendo a primeira parcela pagável após a emissão do
Certificado de Autorização;
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- da comissão de inspeção e vigilãncia: debitada do valor do financiamento durante o período de desembolso, sem prévia necessidade de concordãncia do devedor.
Art. 3' É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de
Mato Grosso do Sul na operação de crédito externo referida no art. 1º.
Parágrafo único. A autorização prevista neste artigo é condicionada a que o Estado de Mato Grosso do Sul vincule, corno contragarantia à União, as transferências federais a que faz jus, complementadas por suas receitas próprias, mediante formalização de contrato
de contragarantia com mecanismo de débito automático em conta
corrente.
Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado a
partir de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de janeiro de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber o Sj!;NADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 7, DE 1998
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo com o Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID), no valor equivalente a até
US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de
dólares norte-americanos), de principal,
destinando-se os recursos ao financiamento
parcial do Programa de Restauração e Descentralização de Rodovias Federais.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. l' É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução n' 96, de 1989, do Senado Federal, a contratar
operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor equivalente a até US$ 300,000,000.00
(trezentos milhões de dólares norte-americanos), de principal destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Programa de Restauração e Descentralização de Rodovias Federais.
Art. 2' A operação de crédito externo a que se refere o artigo
anterior tem as seguintes características:
a) mutuário: República Federativa do Brasil;

b) executor: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
(DNER);

c) mutuante: Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID);
d) natureza da operação: empréstimo externo;

e) finalidade: financiar parcialmente o Programa de Restauração e Descentralização de Rodovias Federais;
f) valor: equivalente a até US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos), de principal;
g) juros: sobre os saldos devedores diários do empréstimo, a
uma taxa anual para cada semestre a ser determinada pelo custo,
calculado pelo BID para dólares, dos empréstimos unimonetários
qualificados tomados pelo banco durante o semestre anterior, acrescida de um diferencial, expresso em termos de percentagem anual,
que o banco fixará periodicamente, de acordo com sua política sobre
taxas de juros;
h) comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos
por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do financiamento,
contada a partir de sessenta dias após a data de celebração do contrato;

i) despesas de inspeção e supervisão: US$ 3,000,000.00 (três
milhões de dólares norte-americanos), correspondente a 1% (um por
cento) do financiamento;
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j) prazo para o desembolso dos recursos: quatro anos contados a
partir da vigência do contrato;

/) vigência do contrato: a partir da data de sua assinatura;
m) condições de pagamento:

- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais consecutivas
e tanto quanto possível iguais; vencendo-se a primeira parcela na
primeira data em que deva ser efetuado o pagamento dos juros, e a
última, o mais tardar em 25 de outubro de 2017;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 25 de abril e 25 de
outubro de cada ano;
- da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas
datas estipuladas para o pagamento dos juros;
- das despesas de inspeção e supervisão: em prestações trimestrais, tanto quanto possíveis ignais, ingressando nas contas do BID
independentemente de solicitação do mutuário.
Parágrafo único. As datas estipuladas para pagamento poderão
ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de celebração do contrato.

Art. 3º A contratação da operação de crédito externo a que se
refere o art. 1º deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e
quarenta dias, contado da data da publicação desta resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de janeiro de 1998.

SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o.SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 8, DE 1998
Autoriza O Estado do Rio de Janeiro a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, junto ao Banco Infernacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de US$ 250,000,000.00
(duzentos e cinqüenta milhões de dólares
norte-americanos), equivalentes a R$
259.750,000,00 (duzentos e cinqüenta e nove
milhões, setecentos e cinqüenta e mil reais),
em 31 de dezembro de 1996, destinados ao
financiamento do Programa de Reforma do
Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a contratar
operação de crédito externo, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bi r d), no valor de US$
250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de dólares norteamericanos), equivalente a R$ 259.750.000,00 (duzentos e cinqüenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta mil reais), em 31 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
externo referida neste artigo destinam-se ao financiamento do Programa de Reforma do Estado.
Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
b) garantia: República Federativa do Brasil;

c) valor: US$ 250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 259.750.000,00 (duCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1 p. 355-373, jan. 1998
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zentos e cinqüenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta mil reais),
a preços de 31 de dezembro de 1996;
d) juros: taxa básica do Banco para empréstimos em dólares
americanos, no regime de moeda única, acrescido do spread cobrado
pelo Banco para tais operações, conforme detalhado no Anexo IrI do
Contrato de Empréstimo, incidentes sobre o saldo devedor do principal, contados a partir da data de cada desembolso. A taxa básica fixa
é equivalente à taxa do mercado interbancário de Londres para depósitos em dólares por prazo de seis meses, vigente no momento de
cada desembolso de empréstimo;

e) comissão de crédito - commitment charge: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contados a partir da data de cada desembolso;
f) destinação dos recursos: financiamento do Programa de Reforma do Estado do Rio de Janeiro;
g) condições de pagamento:

- do principal: em dezoito prestações semestrais, e consecutivas, em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano, vencendo-se a primeira na 7' Interest Payment Date seguinte a Rate Fixing Date para
cada quantia desembolsada e a última na24' Interest Payment Date
seguinte a Rate Fixing Date;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de abril e 15 de
outubro de cada ano;
- da comissão de crédito: semestralmente vencida, em 15 de
abril e 15 de outubro de cada ano.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do contrato.
Art. 3' É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do
Rio de Janeiro na operação de crédito externo referida no art. 1'.
Parágrafo único. A autorização prevista neste artigo é condicionada a que o Estado do Rio de Janeiro vincule como contragarantia à
União, as transferências federais a que faz jus, complementadas por
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suas receitas próprias, mediante formalização de contrato de contragarantia com mecanismo de débito automático em conta corrente.

Art. 4" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado a
partir de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de janeiro de 1998.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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DECRETOS

DECRETO NQ 2.451, DE 5 DE JANEIRO DE 1998 (*)
Dispõe sobre a compatibilização entre a
realização da receita e a execução da despesa,
sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de
1998, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea b do art. 48 da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de
1967, bem como no art. 58 da Lei n Q 9.473, de 22 de julho de 1997, e
no caput do art. 6Qda Lei n Q 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Dos Princípios Gerais

Art. 1Q Na execução orçamentária e financeira das despesas, o
gestor público observará os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, devendo ainda:
I - executar as despesas com parcimônia e eficiência;
H - ordenar as despesas segundo a hierarquia de prioridades
definidas nos planos de governo, aprovados pelo Congresso Nacional;
IH - conceder prioridade aos projetos estruturadores e de caráter social, em particular àqueles dos Programas Brasil em Ação e
Comunidade Solidária;
(*) Retificado no DO de 28.1.1998 (pág. 532 desta obra).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 375-464, jan. 1998

376
IV - dar prioridade à conclusão de ações já iniciadas relativamente às novas atividades e projetos;
V - direcionar as ações para o alcance dos resultados planejados de modo a obter maior eficácia no uso dos recursos públicos.
Art. 2' Observado o disposto no artigo anterior e as demais
normas relativas à execução da despesa pública, os gestores e ordenadores de despesa deverão ajustar as metas físicas relativas às
ações finalísticas e ao custeio administrativo, do respectivo órgão ou
unidade, de modo a torná-las compatíveis com os limites das dotações orçamentárias e financeiras fixados neste decreto.
Parágrafo único.
descumprimento do disposto no presente
artigo constitui falta grave, aplicando-se aos responsáveis as cominações legais cabíveis.

°

Da Programação Orçamentária
Art. 3' A movimentação e o empenho de dotações dos órgãos
do Poder Executivo, dos grupos "Outras Despesas Correntes»,
«Investimentos», «Inversões Financeiras» e «Outras Despesas de
Capital», constantes da Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
ficam limitados aos valores constantes dos Anexos I, II e III deste
decreto, sem prejuízo do cumprimento do disposto no Decreto
n' 2.384, de 13 de novembro de 1997.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto no caput deste artigo
as dotações:
a) referentes às transferências constitucionais;
b) relativas a órgãos ou custeadas com fontes não integrantes
dos anexos deste decreto;
c) destinadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e ao
Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS);
d) destinadas ao pagamento de benefícios prevídenciários e
sentenças judiciais;
e) prevístas para a aquisição de títulos do Governo Federal;
fJ constantes da subativídade destinada à formação de estoques públicos e dos subprojetos destinados às subvenções econômicas, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
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Art. 4º Sempre que o tipo de despesa permitir, o ordenador de
despesa orçamentária deverá, durante o mês de janeiro, emitir notas
de empenho pelo total da despesa prevista para o exercício, na forma
do disposto no art. 60, § 2º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Parágrafo único. O ordenador de despesas deverá, a cada bimestre, reavaliar os valores dos empenhos de que trata o caput deste
artigo e proceder aos eventuais ajustes de forma a mantê-los compatíveis com estimativas atualizadas da correspondente despesa para
o exercício de 1998.
Art. 5' O Ministério do Planejamento e Orçamento poderá
ampliar os limites de que tratam os Anexos I, II e III deste decreto,
desde que o total da ampliação não ultrapasse dois por cento dos limites fixados, bem como proceder ao remanejamento entre projetos
e atividades ou entre órgãos e/ou unidades orçamentárias, respeitados os montantes globais autorizados para os referidos anexos.
Art. 6º Os órgãos e entidades responsáveis pela execução dos
créditos orçamentários observarão os limites de projeto e atividade,
estabelecidos nos Anexos I, II e III deste decreto, quando do empenho, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi), das dotações de subprojetos e subatividades.
Parágrafo único. No cumprimento ao estabelecido no capui,
deverão ser priorizados:
o) projetos e atividades do Programa Brasil em Ação;
b) projetos e atividades do Programa Comunidade Solidária;
c) projetos ou etapas de projetos a serem concluídos integralmente no exercício corrente, respeitada a respectiva dotação orçamentária disponível.
Da Programação Financeira
Art. 7º As liberações dos recursos financeiros pela Secretaria
do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, para execução das
despesas de que tratam os Anexos I e Il, bem como para os "Restos a
Pagar" do exercício de 1997, vinculados a despesas das mesmas categorias de que trata o art. 1º deste decreto, terão como base, respectivamente, os montantes indicados nos Anexos IV e V deste decreto.
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§ 1º Nos casos de descentralização de créditos orçamentários,
o limite financeiro de que trata este artigo deverá ser igualmente
descentralizado, desde que se refira a despesa cujo pagamento deva
ocorrer no exercício de 1998.

§ 2º Incluem-se nos montantes indicados nos Anexos IVe V as
cotas financeiras relativas a Darf eletrônicos emitidos no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi)
na modalidade «sem transferência de recursos».
Art. 8º O Ministro de Estado da Fazenda poderá ampliar os limites de que tratam os Anexos IV e V deste decreto, desde que o total
da ampliação não ultrapasse dois por cento dos limites fixados.

Art. 9' A Secretaria de Planejamento e Avaliação do Ministério do Planejamento e Orçamento, em cada bimestre, encaminhará à
Secretaria do Tesouro Nacional a distribuição, por órgão, dos recursos do Programa Brasil em Ação a serem liberados no período.
Art. 10. A Secretaria do Tesouro Nacional poderá reduzir o
montante das liberações previstas nos Anexos IV e V, em cada bimestre, quando o órgão mantiver disponibilidades financeiras sem
utilização, sem prejuízo de sua utilização nos bimestres seguintes.
Dos Créditos Adicionais

Art. 11. No corrente exercício, somente poderão ser encaminhadas solicitações de créditos suplementares e especiais ao Ministério do Planejamento e Orçamento com as justificativas do grau de
prioridade da ação e das metas a serem alcançadas com o crédito orçamentário solicitado, desde que:
I -

sejam indicados os recursos orçamentários, sendo admitidos:

a) o remanejamento de dotações disponibilizadas no âmbito do
órgão ou de suas entidades supervisionadas e explicitadas as conseqüências da anulação da dotação;

b) o excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas ou vinculadas; ou

II - estejam previstos nos arts. 6', incisos Iv, V e VIII, e 7º da
Lei nº 9.598/97.
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Art. 12. Os créditos suplementares e especiais que vierem a
ser abertos neste exercício; relativos aos grupos de despesas de que
trata o caput do art. 3' deste decreto, terão sua execução condicionada aos limites indicados nos anexos correspondentes às suas fontes
de recursos.
Das Receitas Orçamentárias
Art. 13. Os Ministros de Estado da Fazenda e da Previdência
e Assistência Social, bimestralmente, apresentarão ao Presidente
da República relatórios sobre a evolução das receitas administradas
pela Secretaria da Receita Federal e pelo Instituto Nacional do Seguro Social, respectivamente, contendo:
I - a arrecadação prevista no início do exercício, para cada
mês, por item de receita;
11 - a arrecadação realizada até o bimestre de referência;

111 - a justificativa consubstanciada dos desvios eventualmente observados;
IV - as medidas a serem adotadas para superar eventuais
frustrações observadas em relação às projeções do início do exercício.
Da Execução da Despesa

Art. 14. Os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento poderão propor ao Presidente da República, a cada
bimestre, fatores de ajuste dos limites de empenho e liberação financeira constantes dos anexos deste decreto, em decorrência da previsão de arrecadação e das metas fiscais do corrente exercício.
Parágrafo único. Os fatores de ajuste de que trata o caput deste artigo, relativamente aos Anexos I, 11, 111, IV e V não poderão ser
superiores a doze por cento do valor global de cada um dos referidos
anexos.

Art. 15. Os órgãos da Administração Pública Federal direta e
indireta submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da Advocacia-Geral da União, antes do atendimento da requisição judicial.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 375-464, jan. 1998

380
Da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais
Art. 16. No mês de janeiro de 1998, a despesa com Pessoal e
Encargos Sociais deverá ser empenhada por estimativa para todo o
exercício, observado o limite de 95% da dotação constante da Lei
Orçamentária.
§ l' Na estimativa de que trata o caput, é vedada a inclusão
de qualquer despesa que não seja com a folha normal.

§ 2' Para efeito deste artigo, a folha normal compreende as
despesas com remuneração do mês de referência, décimo terceiro salário, férias, abono de férias e outras vantagens pecuniárias, previstas na Lei Orçamentária.
§ 3' O pagamento de despesas não previstas na folha normal
somente poderá ser efetuado em folha complementar, condicionado
à existência de prévia e suficiente dotação orçamentária e ao cumprimento do disposto no Decreto n' 2.028, de 11 de outubro de 1996, e
das demais normas que regem a matéria.

Art. 17. As dotações remanescentes da aplicação do disposto no
artigo anterior, identificadas pela Secretaria de Orçamento Federal, no
exercício de 1998, poderão ser remanejadas, inclusive para outros órgãos, observados os limites autorizados na Lei Orçamentária.
Parágrafo único. As dotações mencionadas no caput somente
poderão ser redistribuídas para outro órgão mediante autorização
do Presidente da República.
Art. 18. Os órgãos setoriais de orçamento ou equivalentes indicarão à Secretaria de Orçamento Federal as dotações que deverão
ser canceladas, bem como os limites a serem reduzidos, para abertura de créditos adicionais, destinados ao atendimento de despesas de
pessoal e encargos sociais, sempre que for identificada insuficiência
de recursos nestas dotações.
Da Inscrição em «Restos a Pagar»

Art. 19. Somente poderão ser inscritas em «Restos a Pagar"
as despesas efetivamente realizadas.
§ l' Considera-se efetivamente realizada a despesa em que o
bem tenha sido entregue ou o serviço tenha sido executado.
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§ 2' Os saldos de dotações referentes às despesas não realizadas deverão ser anulados.
§ 3º Havendo interesse da administração, as despesas mencionadas no parágrafo anterior poderão ser reempenhadas, até o montante dos saldos anulados, à conta do orçamento do exercício seguinte, observada a mesma classificação orçamentária.

§ 4º Os órgãos de contabilidade analitica anularão os saldos
de empenhos que não se enquadrem no disposto neste artigo, quando as anulações não houverem sido efetivadas pelo ordenador de
despesas.
Art. 20. Fica vedado, na celebração de convênio cuja execução
ultrapasse o correspondente exercício, o empenho de valores referentes a parcelas cuja execução do objeto não se realize efetivamente
no próprio exercício a que se referem os créditos orçamentários.
§ 1º É vedada a inscrição em «Restos a Pagar>' de transferências
destinadas a convênios cuja efetiva execução ocorra em exercício
subseqüente.
§ 2º
de 1998.

O disposto neste artigo aplicar-se-á a partir do exercicio
Disposições Finais

Art. 21. As transferências de recursos para as unidades da
Federação serão efetuadas na forma do art. 26 da Lei n? 9.473, de 22
de julho de 1997, e deverão observar as datas e prazos previstos na
legislação eleitoral.
Art. 22. Aos órgãos setoriais, seccionais e regionais do Sistema de Controle Interno incumbe zelar pelo cumprimento do disposto neste decreto, bem como responsabilizar os dirigentes e os servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições nele
contidas.
Parágrafo único. Os órgãos mencionados no caput desenvolverão rotinas específicas para acompanhar e controlar o cumprimento
do disposto nos arts. 2º, 4', 16, 19 e 20.
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Art. 23. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, no âmbito de suas respectivas competências, adotarão as
providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 24. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1998; 1770 da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 7.1.1998, pág. 3.

DECRETO N' 2.452, DE 6 DE JANEIRO DE 1998
Altera o Decreto n!! 2.219, de 2 de maio
de 1997, que regulamenta o Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
(IOF).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1', da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica acrescentado ao art. 8' do Decreto n' 2.219, de 2
de maio de 1997, o inciso XXIII, com a seguinte redação:
"XXIII - relativa a adiantamento concedido sobre cheque
em depósito, remetido à compensação nos prazos e condições
fixados pelo Banco Central do Brasíl.»
Art. 2' O art. 47 do Decreto n' 2.219, de 1997, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 47. O IOF não pago ou não recolhido no prazo previsto neste regulamento será acrescido de (Lei n" 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 5', § 3', e art. 61):
I - juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos feCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 375-464, jan. 1998

383
derais, acumulada mensalmente, calculados a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento;
II - multa de mora, calculada à taxa de 0,33%, por dia de
atraso, limitada a vinte por cento.
Parágrafo único. A multa de que trata o inciso II será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do
prazo previsto para o pagamento ou recolhimento do IOF."
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO N' 2.453, DE 6 DE JANEIRO DE 1998
Aprova o Programa de Dispêndios Globais (PDG) das empresas estatais federais
para 1998 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais (PDG)
das empresas estatais federais para o exercício de 1998, conforme
demonstrativos por empresa constantes dos anexos a este decreto.
Art. 2' As empresas a que se refere o artigo anterior deverão
observar, na execução dos seus investimentos, o limite global de investimento constante do seu PDG e o limite de cada subprojeto,
aprovado pela Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997.
Art. 3' Fica a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (Sest), do Ministério do Planejamento e Orçamento,
autorizada a:
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I - adequar os Programas de Dispêndios Globais (PDG) das
empresas estatais que receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite das suplementações
que vierem a ser aprovadas para aqueles orçamentos, bem como para
o Orçamento de Investimento;
II - efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas de dispêndios do PDG, exceto a de investimentos, dentro do limite fixado nos anexos a este decreto para cada empresa estatal
federal.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 7.1.1998, págs. 4/21.

DECRETO N' 2.454, DE 13 DE JANEIRO DE 1998
Torna sem efeito a revogação do decreto
que menciona.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica sem efeito a revogação do Decreto nº 94.235, de 15
de abril de 1987, constante do anexo ao Decreto de 5 de setembro de
1991, publicado no Diário Oficial da União de 6 de setembro de
1991.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton 8eligman
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DECRETO Nº 2.455, DE 14 JANEIRO DE 1998
Implanta a Agência Nacional do Petróleo (ANP), autarquia sob regime especial,
aprova sua Estrutura Regimental e o QuadroDemonstratiuo dos Cargos em Comissão
e Funções de Confiança e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e na Medida
Provisória n'' 1.549-38, de 31 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1s Fica implantada a Agência Nacional do Petróleo
(ANP), autarquia sob regime especial, com personalidade jurídica de
direito público e autonomia patrimonial, administrativa e financeira, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com prazo de duração indeterminado, como órgão regulador da indústria do petróleo,
nos termos da Lei n? 9.478, de 6 de agosto de 1997.
Parágrafo único. A ANP tem sede e foro no Distrito Federal e
escritórios centrais na cidade do Rio de Janeiro, podendo instalar
unidades administrativas regionais.
Art. 2' Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança da
ANP, na forma dos Anexos I e II a este decreto.
Art. 3º Ficam remanejados para a ANP:
I - do Ministério de Minas e Energia, 102 Funções Comissionadas de Petróleo (FCP), sendo dezenove FCP V; 36 FCP N; oito FCP
II e 39 FCP I;
II - do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, cinqüenta cargos em comissão, sendo cinco de Natureza Especial e 45 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim distribuídos: dezessete DAS 101.5; onze DAS 102.5 e dezessete
DAS 102.4.
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Art. 4' Ficam remanejados, nos termos do § l' do art. 77 da Lei
n" 9.478, de 1997, do Ministério de Minas e Energia para a Agência
Nacional do Petróleo (ANP), os Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG),
alocados ao Departamento Nacional de Combustíveis (DNC), assim
distribuídos: um DAS 101.5; quatro DAS 101.4; nove DAS 101.2; vinte DAS 101.1; dois DAS 102.1; cinco FG-1; seis FG-2 e nove FG-3.
Art. 5' O regimento interno da ANP será aprovado pelo Ministro de Estado de Minas e Energia e publicado no Diário Oficial da
União, no prazo de até sessenta dias contados da data de publicação
deste decreto.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Estrutura Regimental da Agência Nacional do Petróleo
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade

Art. l' A Agência Nacional do Petróleo (ANP), instituída pela
Lei n' 9.478, de 6 de agosto de 1997, é entidade integrante da Administração Pública Federal, submetida a regime autárquico especial,
vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com prazo de duração
indeterminado, com sede e foro no Distrito Federal e escritórios centrais na Cidade do Rio de Janeiro, podendo instalar unidades administrativas regionais.
Art. 2' AANP tem por finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da
indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido na legislação,
nas diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e em conformidade com os interesses do País.
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Art. 3' Na execução de suas atividades, a ANP observará os
seguintes princípios:
I - satisfação da demanda atual da sociedade, sem comprometer o atendimento da demanda das futuras gerações;
II - prevenção de potenciais conflitos, por meio de ações e
canais de comunicação que estabeleçam adequado relacionamento
com agentes econômicos do setor de petróleo, demais órgãos do Governo e a sociedade;
III - regulação para uma apropriação justa dos benefícios
auferidos pelos agentes econômicos do setor, pela sociedade e pelos
consumidores e usuários de bens e serviços da indústria do petróleo;
IV - regulação pautada na livre concorrência, na objetividade, na praticidade, na transparência, na ausência de duplicidade, na
consistência e no atendimento das necessidades dos consumidores e
usuários;
V - criação de condições para a modicidade dos preços dos
derivados de petróleo, dos demais combustíveis e do gás natural, sem
prejuízo da oferta e da qualidade;
VI - fiscalização exercida no sentido da educação e orientação dos agentes econômicos do setor, bem como da prevenção e repressão de condutas violadoras da legislação pertinente, das
disposições estabelecidas nos contratos e nas autorizações;
VII - criação de ambiente que incentive investimentos na indústria do petróleo e nos segmentos de distribuição e revenda de derivados de petróleo e álcool combustível;
VIII - comunicação efetiva com a sociedade.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional

Seção I
Das Competências
Art. 4' ÀANP compete:
I - implementar, em sua esfera de atribuíções, a política nacional de petróleo e gás natural, contida na política energética nacioCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 375-464, jan. 1998
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nal, nos termos do Capítulo I da Lei n' 9.4 78, de 1997, com ênfase na
garantia do suprimento de derivados de petróleo em todo o território
nacional e na proteção dos consumidores e usuários quanto a preço,
qualidade e oferta de produtos;
II - promover estudos visando à delimitação de blocos, para
efeito de concessão das atividades de exploração, desenvolvimento e
produção;
III - regular a execução de serviços de geologia e geofísica
aplicados à prospecção petrolífera, visando ao levantamento de dados técnicos, destinados à comercialização em bases não exclusivas;
IV - elaborar editais e promover as licitações para a concessão de exploração, desenvolvimento e produção, celebrando os contratos delas decorrentes e fiscalizando a sua execução;
V - autorizar a prática das atividades de refinação, processamento, transporte, importação e exportação, na forma estabelecida na Lei n' 9.478, de 1997, e sua regulamentação;
VI - estabelecer critérios para o cálculo de tarifas de transporte dutoviário e arbitrar seus valores, nos casos e formas previstos
na Lei n? 9.478, de 1997;
VII - fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal, as atividades integrantes da
indústria do petróleo, bem como aplicar sanções administrativas e
pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato;
VIII - instruir processo com vistas à declaração de utilidade
pública, para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo e gás natural, construção de refinarias, de dutos e de terminais;
IX - fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, dos derivados e do gás natural e de preservação do
meio ambiente;
X - estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na
exploração, produção, transporte, refino e processamento;
XI - organizar e manter o acervo das informações e dados
técnicos relativos às atividades da indústria do petróleo;
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XII - consolidar anualmente as informações sobre as reservas
nacionais de petróleo e gás natural transmitidas pelas empresas, responsabilizando-se por sua divulgação;
XIII - fiscalizar o adequado funcionamento do Sistema Nacionai de Estoques de Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de
Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata o art. 4' da Lei
n" 8.176, de 8 de fevereiro de 1991;
XN - articular-se com os outros órgãos reguladores do setor
energético sobre matérias de interesse comum, inclusive para efeito
de apoio técnico ao CNPE;
XV - regular e autorizar as atividades relacionadas com o
abastecimento nacional de combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios;
XVI - dar conhecimento ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) de fatos, no âmbito da indústria do petróleo, que configurem infração da ordem econômica;
XVII - executar as demais atribuições a ela conferidas pela
Lei n? 9.478, de 1997.
Parágrafo único. AANP deverá realizar os ajustes e as modificações necessárias nos atuais regulamentos do Departamento Nacionai de Combustíveis (DNC), em função de mudanças estabelecidas
pela legislação superior.

Seção II
Da Estrutura Básica
Art. 5' A ANP terá a seguinte estrutura organizacional:
I
II

III

Diretoria;
Procuradoria-Geral;

Superintendência de Processos Organizacionais.

Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre a estruturação, atribuições e vinculação das Superintendências de Processos
Organizacionais.
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Seção III
Da Diretoria
Art. 6' A ANP será dirigida por um diretor-geral e quatro diretores.
§ l' Os diretores serão nomeados pelo Presidente da República, após aprovação do Senado Federal, para cumprir mandatos de
quatro anos, não coincidentes, observado o disposto no art. 75 da Lei
n" 9.478, de 1997, sendo permitida a recondução.
§ 2' Na hipótese de vacância de membros da diretoria, o novo
diretor será nomeado para cumprir o período remanescente do respectivo mandato.

SeçãoN
Das Competências da Diretoría
Art. 7º À Diretoria da ANP, em regime de colegiado, são atribuídas as responsabilidades de analisar, discutir e decidir, em instância administrativa final, sobre matérias de competência da autarquia, bem como sobre:
I - planejamento estratégico da agência;
II - políticas administrativas internas e de recursos humanos e seu desenvolvimento;
III - nomeação, exoneração, contratação e promoção de pessoal, nos termos da legislação em vigor;
IV - por delegação, autorização do afastamento de funcionários do País para desempenho de atividades técnicas e de desenvolvimento profissional;
V - alteração do regimento interno nos itens relacionados
com a gestão administrativa da autarquia;
VI - indicação do substituto do diretor-geral nos seus impedimentos.
§ 1º A diretoria reunir-se-á com a presença de, pelo menos,
três diretores, dentre eles o diretor-geral ou seu substituto legal, e
deliberará com o mínimo de três votos convergentes.
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§ 2' Os atos decisórios da diretoria serão publicados no Diário
Oficial da União.
§ 3' A diretoria poderá delegar a cada diretor competências
para deliberar sobre assuntos relacionados com as Superintendências de Processos Organizacionais.
§ 4' A diretoria estabelecerá, em relação a cada diretor, a vinculação das Superintendências de Processos Organizacionais.
§ 5' Será obrigatória a rotatividade das Superintendências de
Processos Organizacionais vinculadas a cada diretor, conforme dispuser o regimento interno.

Seção V
Das Atribuições Comuns aos Diretores
Art. 8' São atribuições comuns aos diretores:
I - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares
no âmbito das atribuições da ANP;
II - zelar pelo desenvolvimento e credibilidade interna e externa da ANP e pela legitimidade de suas ações;
III
zelar pelo cumprimento dos planos e programas da
ANP;
IV
praticar e expedir os atos de gestão administrativa no
âmbito de suas atribuições;
V - executar as decisões tomadas pela diretoria;
VI - contribuir com subsídios para proposta de ajustes e modificações na legislação, necessários à modernização do ambiente
institucional de atuação da ANP;
VII - coordenar as atividades das Superintendências de Processos Organizacionais sob sua responsabilidade.
Seção VI
Das Atribuições do Diretor-Geral
Art. 9' Além das atribuições comuns aos diretores, são atribuições exclusivas do diretor-geral:
I - presidir as reuniões da diretoria;
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II - representar a ANP, ativa e passivamente, em juízo ou
fora dele, na qualidade de seu principal responsável;
III - expedir os atos administrativos de incumbência e competência da ANP;
IV - firmar, em nome da ANP, contratos, convênios, acordos,
ajustes e outros instrumentos legais, conforme decisão da diretoria;
V - praticar atos de gestão de recursos orçamentários, financeiros e de administração;
VI - praticar atos de gestão de recursos humanos, aprovar
edital e homologar resultados de concursos públicos, nomear, exonerar, contratar e praticar os demais atos correlatos, previamente
aprovados pela diretoria;
VII - supervisionar o funcionamento geral da ANP.

Seção VII
Da Procuradoria-Geral
Art. 10. Compete à Procuradoria-Geral:
I - assessorar juridicamente a diretoria e as Superintendências de Processos Organizacionais, inclusive examinando previamente os textos de atos normativos, os editais de licitação, os
contratos de concessão e outros atos pertinentes à atuação da ANP;
II - emitir pareceres jurídicos;
III - exercer a representação judicial da ANP, nos termos do
disposto na Lei Complementar n' 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Seção VIII
Das Atribuições do Procurador-Geral
Art. 11. São atribuições do Procurador-Geral:
coordenar as atividades de assessoramento jurídico da
I
ANP;
aprovar os pareceres jurídicos dos procuradores da auII
tarquia;
III - representar ao Ministério Público para início de ação pública de interesse da ANP.
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Seção IX
Das Superintendências de Processos Organizacionais
Art. 12. A estruturação das Superintendências de Processos
Organizacionais deverá contemplar os seguintes processos organizacionais:
I
gestão de informações e dados técnicos;
U - definição de blocos;
UI - promoção de licitações;
IV - exploração;
V
desenvolvimento e produção;
VI
controle das participações governamentais;
VII
relações institucionais;
VIU
refino e processamento de gás natural;
IX - transporte de petróleo, seus derivados e gás natural;
X - importação e exportação de petróleo, seus derivados e
gás natural;
desenvolvimento da infra-estrutura de abastecimento;
XI
XII- abastecimento;
XIU - qualidade de produtos;
XIV - gestão de recursos humanos;
gestão financeira e administrativa;
XV
XVI - gestão interna.
Seção X
Das Atribuições dos Superintendentes de Processos
Organizacionais
Art. 13. Aos Superintendentes de Processos Organizacionais
incumbe:
I - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar,
em nível operacional, os processos organizacionais da ANP sob a sua
respectiva responsabilidade, com foco em resultados;
U - encaminhar os assuntos pertinentes para análise e decisão da diretoria;
UI - promover a integração entre os processos organizacionais.
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CAPÍTULO IH
Da Regulação da Contratação e da Fiscalização

Seção I
Da Regulação
Art. 14. A ANP regulará as atividades da indústria do petróleo e a distribuição e revenda de derivados de petróleo e álcool combustivel, no sentido de preservar o interesse nacional, estimular a livre concorrência e a apropriação justa dos benefícios auferidos pelos
agentes econômicos do setor, pela sociedade e pelos consumidores e
usuários de bens e serviços da indústria do petróleo.

Seção II
Da Contratação
Art. 15. A ANP contratará a execução das atividades econômicas relacionadas com o monopólio da União de que trata o art. 177
da Constituição.
§ l' A contratação das atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos será
feita mediante concessão, por licitação.
§ 2' As atividades de refinação do petróleo nacional ou estrangeiro, de importação e de exportação de petróleo, gás natural e derivados básicos, de transporte marítimo do petróleo bruto e dos derivados básicos de petróleo produzidos no País e de transporte por
meio de conduto do petróleo bruto, seus derivados e gás natural, serão exercidas mediante autorização.

Seção III
Da Fiscalização
Art. 16. A ANP fiscalizará as atividades da indústria do petróleo e a distribuição e revenda de derívados de petróleo e álcool
combustível, no sentido da educação e orientação dos agentes do setor, bem como da prevenção e repressão de condutas violadoras da
legislação pertinente, dos contratos e das autorizações.
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§ 1º A ANP fiscalizará as atividades da indústria do petróleo
diretamente ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do
Distrito Federal.
§ 2º A ANP fiscalizará as atividades de distribuição e revenda
de derivados de petróleo e álcool combustível, diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 17. Dos atos praticados pela fiscalização caberá recurso à
diretoria da ANP, como última instância administrativa.

Art. 18. A ANP atualizará os procedimentos administrativos
do DNC e estabelecerá novos procedimentos necessários à fiscalização da indústria do petróleo, para efetivação do processo de aplicação de penalidades, de estabelecimento dos recursos administrativos e de cobrança de multas legais e contratuais.

SeçãoN
Da Solução de Divergências

Art. 19. A atuação da ANP, para a finalidade prevista no art.
20 da Lei nº 9.478, de 1997, será exercida mediante conciliação ou
arbitramento, de forma a:
I - dirimir as divergências entre os agentes econômicos e entre estes e os consumidores e usuários de bens e serviços da indústria
do petróleo;
H - resolver conflitos decorrentes da ação de regulação, contratação e fiscalização no âmbito da indústria do petróleo e da distribuição e revenda de derivados de petróleo e álcool combustível;
IH - prevenir a ocorrência de divergências;
IV - proferir a decisão final no campo administrativo, com força determinativa, em caso de não entendimento entre as partes envolvidas;
V - utilizar os casos mediados como subsídios para a regulamentação.
Parágrafo único. O regímento interno da ANP definirá os procedimentos administrativos para os processos de conciliação e de arbitramento.
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CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais
Seção I
Do Processo Decisório
Art. 20. O processo decisório da ANP obedecerá aos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economia
processual.
Art. 21. As sessões deliberativas, que se destinem a resolver
pendências entre agentes econômicos e entre estes e consumidores e
usuários de bens e serviços da indústria do petróleo, serão públicas,
permitida a sua gravação por meios eletrônicos e assegurado aos interessados o direito de delas obter transcrições.
Parágrafo único. A ANP definirá os procedimentos para assegurar aos interessados o contraditório e a ampla defesa.
Art. 22. O processo decisório que implicar afetação de direitos
dos agentes econômicos ou de consumidores e usuários de bens e serviços da indústria do petróleo, decorrente de ato administrativo da
agência ou de anteprojeto de lei por ela proposto, será precedido de
audiência pública, com os objetivos de:
I - recolher subsídios, conhecimentos e informações para o
processo decisório;
II - propiciar aos agentes econômicos e aos consumidores e
usuários a possibilidade de encaminhamento de opiniões e sugestões;
III - identificar todos os aspectos relevantes à matéria objeto
da audiência pública;
IV - dar publicidade às ações da ANP.
Parágrafo único. No caso de anteprojeto de lei, a audiência pública ocorrerá após consulta à Casa Civil da Presidência da República.

Seção II
Do Patrimônio e das Receitas
Art. 23. Constituem patrimônio da ANP os bens e direitos de
sua propriedade e os que lhe forem conferidos ou que venha a adquirir.
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Art. 24.

Constituem receitas da ANP:

I - as dotações consignadas no Orçamento GeraI da União,
créditos especiais, transferências e repasses que lhes forem conferidos;
II - parcela das participações governamentais referidas nos
incisos Ie III do art. 45 daLein'9.478, de 1997, de acordo com as suas
necessidades operacionais;
IH - os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas;
IV - as doações, legados, subvenções e outros recursos que
lhes forem destinados;
V - o produto dos emolumentos, taxas e multas previstos na
legislação específica e nos contratos, os valores apurados na venda ou
locação dos bens imóveis de sua propriedade, bem como os decorrentes
da venda de dados e informações técnicas, inclusive para fins de licitação, ressalvados os referidos no § 2º do art. 22 da Lei nº 9.478, de 1997;
VI - os recursos provenientes da participação governamental
prevista no inciso IV do art. 45 da Lei nº 9.478, de 1997, que serão destinados ao financiamento das despesas da autarquia, para o exercício das atividades que lhe são conferidas pela mesma lei.
CAPÍTULO V
Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 25. Serão transferidos para a ANP o acervo técnico e patrimonial, as obrigações, os direitos e as receitas do DNC.
Art. 26. Os saldos orçamentários do Ministério de Minas e
Energia poderão ser transferidos para a ANP, visando atender às
despesas de estruturação e manutenção da agência.
Art. 27. A ANP poderá contratar especialistas para a execução de trabalhos nas áreas técnicas, econômica e jurídica, por projeto
ou prazos limitados, com dispensa de licitação nos casos previstos na
legislação aplicável.
Art. 28. Fica a ANP autorizada a efetuar a contratação temporária, por prazo não excedente de 36 meses, nos termos do paráCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 375-464, jan. 1998
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grafo único do art. 76 da Lei n' 9.478, de 1997, de pessoal técnico imprescindível à implementação de suas atividades.
§ 12 O quantitativo máximo das contratações temporárias,
revistas no caput deste artigo, será definido em ato conjunto dos
~inistros de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado
e de Minas e Energia.
§ 2" O quantitativo de que trata o parágrafo anterior será reduzido anualmente, de forma compatível com as necessidades da
agência, conforme determinarem os resultados de estudos conjuntos
da AN"P e do órgã? central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec).

§ 3" A contratação de pessoal temporário poderá ser efetivada,
na forma do disposto na Lei n' 8.745, de 9 de dezembro de 1993, mediante análise do respectivo currículo, observados, em ordem de prioridade e mediante decisão fundamentada, os seguintes requisitos:
a) capacidade técnica comprovada e experiência profissional que
guarde estreita relação com as atividades a serem desempenhadas;
b) títulos de formação, especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado: e~ campos de interesse e pertinência com as competências da agencia.

Art. 29. As contratações temporárias serão feitas por tempo
determinado e observado o prazo máximo de doze meses, podendo
ser prorrogadas, desde que .respeitado o prazo de que trata o parágrafo único do art. 76 da Lei n' 9.478, de 1997.
Art. 30. A remuneração do pessoal técnico contratado temporariamente nos termos deste anexo observará o seguinte:
I - para os profissionais de nível superior com atribuição voltada a regulação, fiscalização, formulação, implementação, controle
e avaliação de políticas referentes à organização e coordenação do
mercado e da prestação de serviços na área de atuação da agência
não poderá ser superior ao valor da remuneração fixada para os servídores de final da carreira de nível superior específica dos órgãos
reguladores;
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H - para o pessoal técnico de nível intermediário que atue na
área-fim da agência, não poderá ser superior ao valor da remuneração fixada para os servidores de final da carreira de nível intermediário específica dos órgãos reguladores;
IH - para o pessoal técnico que desempenhe atividades semelhantes às atribuições dos cargos integrantes dos planos de retribuição ou dos quadros de cargos e salários do serviço público, não
correspondentes às referidas nos incisos I e H, será fixada em importância não superior ao valor da respectiva remuneração do plano de
retribuição ou quadro de cargos e salários.
§ l' Enquanto não forem criadas as carreiras específicas para
os órgãos reguladores, referidas nos incisos I e H, a ANP poderá efetuar contratação temporária dos profissionais de que tratam os referidos incisos, com base em remunerações de referência definidas em
ato conjunto da agência e do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), tendo como parâmetro os valores praticados pelo mercado.
§ 2º A agência fica autorizada a criar critérios para definição
da remuneração contratual na situação prevista no inciso HI deste
artigo, respeitadas as faixas definidas pelos planos de retribuição ou
pelos quadros de cargos e salários do serviço público federal.

Art. 31. Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente
pela ANP o disposto na Lei n' 8.745, de 1993.
Art. 32. O quantitativo total de pessoal em exercício na ANP,
considerados os integrantes do quadro efetivo, contratados de forma
temporária, requisitados, cedidos e ocupantes de cargos em comissão sem vínculo, não será superior a 350 servidores.
Art. 33. A ANP promoverá, na forma da legislação federal específica, a defesa judicial de seus agentes, em função de atos praticados no exercício de suas competências.
Art. 34. Será assegurada pela ANP a continuidade dos processos e das atividades atualmente em curso no DNC, com a manutenção, pelo prazo necessário, dos procedimentos administrativos
essenciais em vigor.
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Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
de Confiança da Agência Nacional do Petróleo (ANP)
Cargos!
Funções

Unidade

N'
1
4

Diretoria

Superintendência de Processo

FCP

NE
NE

Diretor-Geral
Diretor

Assessor Especial
de Diretor

102.5

17

Assessor de
Diretor

102.4

1

Procurador-Geral

101.5

16

Superintendente
de Processo

11

Procuradoria-Geral

NEI
DASI

Denominação

Cargo/Função

39
8
36
19

1015
FCP-I
FCP-Il
FCP-IV
FCP-V

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções de Confiança da Agência Nacional do Petróleo (ANP)
Código

DAS U nitário

Quant.

Valor Total

DAS 101.5
DAS 102.5
DAS 102.4

4,94
4,94
3,08

17
17

83,98
54,34
52,36

45

190,68

39
8
36
19

26,91
6,24
53,28
38,38

Subtota12

102

124,81

Total

147

315,49

Subtotal I

FCP-I
FCP-1I
FCP-IV
FCP-V

0,69
0,78
1,48
2,02

11
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DECRETO N' 2.456, DE 14 DE JANEIRO DE 1998
Remaneja os Cargos em Comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG) que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam remanejados da Agência Nacional do Petróleo
(ANP) para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado os seguintes Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG) um DAS
101.5; quadro DAS 101.4; nove DAS 101.2; vinte DAS 101.1; dois
DAS 102.1; cinco FG-1; seis FG-2 e nove FG-3.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N' 2.457, DE 14 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 2', § 2', da Lei n" 9.478, de 6 de agosto de 1997,
DECRETA:
Art. l' O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE),
criado pela Lei n" 9.4 78, de 6 de agosto de 1997, é órgão de assessoraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 375-464, jan. 1998
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mento do Presidente da República para a formulação de políticas e
diretrizes de energia destinadas a:
I - promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País, em conformidade com o disposto na legislação aplicável e com os seguintes princípios:
a) preservação do interesse nacional;

b) promoção do desenvolvimento sustentado, ampliação do
mercado de trabalho e valorização dos recursos energéticos;
c) proteção dos interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos;
d) proteção do meio ambiente e promoção da conservação de
energia;
e) garantia do fornecimento de derivados de petróleo em todo o
território nacional, nos termos do § 2º do artigo 177 da Constituição
Federal;
f) incremento da utilização do gás natural;
g) identificação das soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do País;
h) utilização de fontes renováveis de energia, mediante o aproveitamento dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis;
i) promoção da livre concorrência;
j) atração de investimentos na produção de energia;
l) ampliação da competitividade do País no mercado internacional;

n - assegurar, em função das características regionaís, o suprimento de insumos energéticos às áreas maís remotas ou de difícil acesso
do País, submetendo as medidas específicas ao Congresso Nacional,
quando implicarem criação de subsídios, observado o disposto no parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.478, de 1997;

In - rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas
às diversas regiões do País, considerando as fontes convencionais e
alternativas e as tecnologias disponíveis;
IV - estabelecer diretrizes para programas específicos, como
os de uso do gás natural, do álcool, de outras biomassas, do carvão e
da energia termonuclear;
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v - estabelecer diretrizes para a importação e exportação,
de maneira a atender às necessidades de consumo interno de petróleo e seus derivados, gás natural e condensado, e assegurar o adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata o artigo 4º da Lei n" 8.176, de 8 de
fevereiro de 1991.
Art. 2º

Integram o Conselho Nacional de Política Energética:

I
II

o Ministro de Estado de Minas e Energia;
o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia;
III
o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
IV
o Ministro de Es tado da Fazenda;
V - o Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal;
VI - o Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo;
VII - o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República;
VIII - um representante dos Estados e do Distrito Federal; e
IX - um cidadão brasileiro especialista em matéria de energia.
§ l' O representante dos Estados e do Distrito Federal será
escolhido dentre os indicados pelos Secretários dos Estados e do Distrito Federal a que estiverem afetos os assuntos de energia nas respectivas unidades da Federação.
§ 2' O membro do CNPE referido no inciso IX deste artigo
será escolhido pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado de Minas e Energia.
§ 3º Os membros do CNPE referidos nos incisos VIII e IX deste artigo serão designados pelo Presidente da República, para mandatos de dois anos, renováveis por mais um período.
§ 4º O Ministro de Estado de Minas e Energia presidirá o
CNPE, cabendo-lhe:
a) convocar e presidir as reuniões do CNPE;
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b) manifestar voto próprio e de qualidade, em caso de empate,
nas deliberações do CNPE sobre as proposições a serem encaminhadas ao Presidente da República;

c) encaminhar ao Presidente da República as propostas aprovadas pelo CNPE.
Art. 3' O CNPE poderá constituir comitês técnicos, para analisar e opinar sobre matérias específicas a serem por ele apreciadas.
Parágrafo único. Dos comitês técnicos participarão, obrigatoriamente, representantes do setor produtivo, ou distribuidor, e dos consumidores, quando a matéria a ser analisada lhes disser respeito.
Art. 4' A Secretaria Executiva do CNPE será exercida pelo Secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia, competindo-lhe:
I - organizar as pautas das reuniões do CNPE;
II - coordenar e acompanhar a execução das propostas do
CNPE aprovadas pelo Presidente da República;
III - coordenar os trabalhos dos comitês técnicos constituídos
peloCNPE;
IV - cumprir outras atribuições que lhe forem conferidas pelo
CNPE.
Art. 5' Os órgãos reguladores do setor energético darão apoio
técnico ao CNPE, inclusive à sua Secretaria Executiva e aos comitês
técnicos que vierem a ser constituídos.
Art. 6' O CNPE reunir-se-á ordinariamente a cada três meses
e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente.
Parágrafo único. O regimento interno, aprovado pelo conselho, disporá sobre a forma de apreciação e deliberação das matérias,
bem como sobre o funcionamento dos comitês técnicos.
Art. 7' No último trimestre de cada ano, o CNPE deverá avaliar as atividades desenvolvidas pelos diversos setores energéticos
do País durante o ano em curso e suas perspectivas para o ano seguinte, elaborando relatório sobre a situação da Política Energética
Nacional, a ser encaminhado ao Presidente da República, contendo
propostas de revisões, se necessário.
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Art. 8º As atividades dos integrantes do CNPE, inclusive dos
comitês técnicos que vierem a ser constituídos, serão consideradas

serviço público relevante e não serão remuneradas.
Art. 9º As despesas relativas ao funcionamento do CNPE, inclusive de seus comitês técnicos, correrão à conta de dotações orçamentárias do Ministério de Minas e Energia, cabendo à Secretaria
Executiva encaminhar as providências necessárias a sua inclusão
no Orçamento da União.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Ficam revogados os Decretos de lº de fevereiro de
1994, de 21 de julho de 1994 e de 8 de dezembro de 1994, que dispõem sobre a constituição da Comissão Nacional de Energia (CNE).
Brasília, 14 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
DECRETO Nº 2.458, DE 19 DE JANEIRO DE 1998
Dá nova redação ao § 3º do art. 3º do Decreto nº 1.467) de 27 de abril de 1995, que cria
o Grupo Executivo para Modernização dos
Portos.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1s O § 3º do art. 3º do Decreto nº 1.467, de 27 de abril de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3º Os membros do Gempo, e seus respectivos suplentes,
serão designados pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República, mediante proposta dos Ministros de
Estado a que estiverem subordinados."
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
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DECRETO Nº 2.459, DE 19 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre os Governos
dos Estados-Partes do Mercosul e o Governo
da República do Chile, de 14 de abril de
1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, como Estados-Partes do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) e da República do Chile, com base no 'Iratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 14 de abril de 1997, em
Montevidéu, o Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre os Governos dos Estados-Partes do
Mercosul e o Governo da República do Chile,
DECRETA:
Art. 1º O Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre os Governos dos Estados-Partes do
Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o Governo do Chile, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 20.1.1998, págs. 2/4.
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DECRETO Nº 2.460, DE 19 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 36, entre os Governos dos Estados-Partes do Mercosul e o
Governo da República da Bolívia, de 14 de
outubro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n'' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econõmica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, como Estados-Partes do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) e da República da Bolívia, com base no
Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 14 de outubro de
1997, em Montevidéu, o Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econõmica n" 36, entre os Governos dos Estados
Partes do Mercosul e o Governo da República da Bolívia,
DECRETA:
Art. l' O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 36, entre os Governos dos Estados-Partes do
Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o Governo da Bolívia, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 20.1.1998, págs. 5 e 6.
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DECRETO Nº 2.461, DE 19 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Acordo de Complementação Econômica n'l 36, entre os Governos dos
Estados-Partes do Mercosul e o Governo da
República da Bolívia, lavrada em 16 de outubro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que a Secretaria-Geral da Associação LatinoAmericana de Integração lavrou, em 16 de outubro de 1997, a Ata de
Retificação do Acordo de Complementação Econômica nº 36, entre os
Governos dos Estados-Partes do Mercosul e o Governo da República
da Bolívia,
DECRETA:
Art. 1º A Ata de Retificação do Acordo de Complementação
Econômica nº 36, entre os Governos dos Estados-Partes do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) e o Governo da Bolívia, apensa por cópia
ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente
como nela se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

Os anexos estão publicados no DO de 20.1.1998, págs. 6 e 7.
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DECRETO Nº 2.462, DE 19 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 35) entre os Governos
dos Estados-Partes do Mercosul e o Governo
da República do Chile, de 11 de setembro de
1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, como Estados-Partes do Mercado
Comum do Sul (Morcosul) e da República do Chile, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 11 de setembro de 1997,
em Montevidéu, o Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre os Governos dos Estados Partes do
Mercosul e o Governo da República do Chile,
DECRETA:
Art. 1º O Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre os Governos dos Estados-Partes do
Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o Governo do Chile, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 20.1.1998, págs. 7 e 8.
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DECRETO Nº 2.463, DE 19 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n e 35, entre os Governos dos
Estados-Partes do Mercosul e o Governo da
República do Chile, de 11 de setembro de
1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, como Estados-Partes do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) e da República do Chile, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 11 de setembro de 1997,
em Montevidéu, o Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre os Governos dos Estados Partes do
Mercosul e o Governo da República do Chile,
DECRETA:
Art. 1º O Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre os Governos dos Estados-Partes do
Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o Governo do Chile, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 20.1.1998, págs. 8/12.
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DECRETO Nº 2.464, DE 19 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre os Governos dos
Estados-Partes do Mercosul e o Governo da
República do Chile, lavrada em 20 de agosto
de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que a Secretaria-Geral da Associação LatinoAmericana de Integração lavrou, em 20 de agosto de 1997, a Ata de
Retificação do Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre os
Governos dos Estados-Partes do Mercosul e o Governo da República
do Chile,
DECRETA:
Art. 1º A Ata de Retificação do Acordo de Complementação
Econômica nº 35, entre os Governos dos Estados-Partes do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) e o Governo do Chile, apensa por cópia ao
presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como
nela se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 20.1.1998, pág. 13.
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DECRETO Nº 2.465, DE 19 DE JANEIRO DE 1998
Promulga o Acordo para Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda, celebrado entre o Governo da República Federatiua
do Brasil e o Governo da República da Finlândia) em Brasília) em 2 de abril de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Finlândia firmaram, em Brasília, em 2
de abril de 1996, um Acordo para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo nº 35, de 19 de agosto de 1997, publicado no Diário Oficial da União n' 159, de 20 de agosto de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 26 de dezembro
de 1997, nos termos do parágrafo 2º de seu artigo 27,
DECRETA:
Art. 1º O Acordo para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, firmado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Finlândia, em Brasília, em 2 de abril de 1996, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 20.1.1998, págs. 13/17.
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DECRETO Nº 2.466, DE 19 DE JANEIRO DE 1998
Promulga o Acordo de Cooperação para
o Combate ao Narcotráfico e à Farmacodependência, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados Unidos Mexicanos.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos firmaram, na Cidade do
México, em 18 de novembro de 1996, um Acordo de Cooperação para
o Combate ao Narcotráfico e à Farmacodependência;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n" 67, de 4 de novembro de 1997, publicado no Diário Oficial da União nº 214, de 5 de novembro de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 25 de novembro
de 1997, nos termos do seu artigo VII,
DECRETA:
Art. 10 O Acordo de Cooperação para o Combate ao Narcotráfico e à Farmacodependência, firmado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, na
Cidade do México, em 18 de novembro de 1996, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 20.1.1998, págs. 17 e 18.
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DECRETO N' 2.467, DE 19 DE JANEIRO DE 1998
Promulga o Acordo sobre a Concessão
de Vistos para Viagens de Negócios, Investimentos e de Cobertura Jornalística, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Coréia.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Coréia firmaram, em Brasília, em 11 de
setembro de 1996, um Acordo sobre a Concessão de Vistos para Viagens de Negócios, Investimentos e de Cobertura Jornalística;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n' 63, de 4 de novembro de 1997, publicado no Diário Oficial da União n" 214, de 5 de novembro de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 26 de dezembro
de 1997, nos termos do seu artigo IV,
DECRETA:
Art. l' O Acordo sobre a Concessão de Vistos para Viagens de
Negócios, Investimentos e de Cobertura Jornalística, firmado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia, em Brasília, em 11 de setembro de 1996, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 20.1.1998, pãgs. 18 e 19.
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DECRETO Nº 2.468, DE 20 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre os efetivos do pessoal militar do Exército, em serviço ativo, a vigorar
em 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 1º da Lei nº 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais e Praças Subtenentes, Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados - do Exército,
em serviço ativo, a vigorar no ano de 1998, obedecerão aos níveis que
se seguem:
I -

Oficiais-Generais
Combatente

Posto

Serviços

Intendente

Médico

-

-

General-de-Exército

14

General-cle-Divisão

35

1

1

General-de-Brigada

71

5

120

Soma

II -

Engenheiro
Militar

6

Soma
14

-

3

40

3

9

88

4

12

142

Oficiais de Carreira

~

I Quadros
Armas

Posto
Períodos

Sv

Cel

TC

Maj

Cap

ll!Ten

22 Teu

Soma

Iv Jan a 9 Abr

720

1.100

1.282

2.124

1.551

467

Armas e

10 Abr a 10 Ago

667

1.091

1.280

2.058

1.548

467

7.111

QMB

11 Ago a 4 Dez

724

1.091

1.298

1.901

1.546

863

7.423

5 Dez a 31 Dez

740

1.074

1.312

2.230

1.610

396

7.362

FJana9 Abr

73

121

121

228

238

64

845

10 Abr a 10 Ago

64

120

119

221

237

64

825

11 Ago a 4 Dez

67

115

114

209

236

144

885

5 Dez a3! Dez

69

112

116

261

240

80

878

S
V

I

N
T

7.244
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Armas
Quadros
Sv

Posto
Períodos
lQJana9Abr

M
E
D

10 Abr a 10 Age

11 Ago a 4 Dez

5 Dez a 31 Dez

S
E
R

D
E
N
T

V
I

F
A
R
M

ç
O

S

lQJana9Abr
10 Abr a 10 Ago
11 Ago a 4 Dez

5 Dez a 31 Dez
1" Jan a 9 Abr
10 Abr a 10 Ago
11 Ago a 4 Dez

5 Dez a3! Dez

Iv Jan a
V
E
T

â

Abr

10 Abr a 10 Ago
11 Ago a 4 Dez

5 Dez a3I Dez

Iv Jan a
Q
E
M

Q
C
O

Abr

Q
O

Maj

Cap

12Ten

44
36
36

84
82
83

94
92
96

33
6
5

83
26
25
28

98
82
83
81

356
351
335
394

145
143
140
128

111
105

30
14
16
19

77
42
41
40

23

37

95
105
100
97
91
104

43
43
42

-

-

-

-

52
50
47

180
190

157
144
130

6
6
3
2
2
2
2
1
1
O
54
44
42

5 Dez a 31 Dez

37

1\!Jana9Abr

-

-

-

5
5

14
15
16

10 Abr a 10 Ago

11 Ago a 4 Dez

10 Abr a 10 Ago

11 Age a 4 Dez

11 Age a 4 Dez

1
1
1

5 Dez a3! Dez

1

1\1 Jan a 10 Mai

-

12Jana9Abr

A

TC

136
133
128
122

ê

5 Dez a 31 Dez
Q
C
M

Cel

10 Abr a 10 Ago

11 Mai a 10 Nov

11 Nova 31 Dez

5
5

47

16

-

-

-

-

-

193
197
200
228
253
283
10
9
8
10
294
311
301

39
44
44
44
39
-

-

197
534
504
575
542
4
4
4
5
561
535
692

22Ten

-

Soma

723
704
690
736

-

-

-

268
261
252
257
203
200
196
205
2
1
1

-

O
579
561
540
600
734

-

732
828
825

6
6

40
40
40

-

6
3
1.067
992
853
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1.922
1.838
1.846
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~

Posto

Armas
Quadros
Sv

Períodos

S
O
M
A

Soma

Col

TC

Maj

Cap

12Ten

12 J an a 9Abr

903

1.486

1.687

3.603

3.277

1.604

12.560

10 Abr a 10 Mai

820

1.472

1.680

3.553

3.228

1.604

12.357

11 Mal a 10 Ago

820

1.472

1.680

3.570

3.202

1.529

12.273

11 Ago a 10 Nov

879

1.469

1.692

3.396

3.252

2.005

12.693

llNova4Dez

879

1.469

1.692

3.386

3.409

1.866

12.701

5Deza31Dez

888

1.449

1.703

3.885

3.492

1.332

12.749

III Posto

22Ten

Oficiais Temporários
Armas/QMBI
INT

MFDV

EIS

EAS

EST

Soma

-

12 Tenente

580

1.940

852

3.372

22 Tenente

1.610

648

2.104

517

4.879

Soma

2.190

2.588

2.104

1.369

8.251

IV - Praças - Subtenentes e Sargentos de Carreira, do Quadro Especial (QE) e Temporários (TMPR)
Graduação
Subtenente

12 Sargento
l

120 Sargento

13 0 Sargento

Soma

QE

Períodos

Carreira

12 Jan a 10 Mai

2.009

2.009

11 Mai a 10 Nov

1.859

1.859

11 Nova 31 Dez

1.699

1.699

12 Jan a 10 Mai

3.970

3.970

11 Mai ala Nov

4.037

11 Nova 31 Dez

4.428

4.428

FJan a lüMai
11 Mai ala Nov

10.601

10.601

10.762

10.762

11 Nova 31 Dez

11.133

FJan a lüMai
11 Mai alO Nov

12.184

2.250

11.715

2.150

11 Nova 31 Dez

12.347

-

TMPR

-

Soma

4.037

11.133
20.432
5.998

19.863
20.495

FJan a 10 Mai

28.764

2.250

11 Mai alO Nov

28.373

2.150

11 Nova 31 Dez

29.607

37.012
5.998

36:521
37.755

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 375-464, jan. 1998

418

v-

Praças - Taifeiros, Cabos e Soldados
Especificação

Mor
Taifeiro

Quantidade

44

I'' Classe

366

22 Classe

581

Soma Parcial

991
34.456

Cabo
Soldado

107.556

Soma Parcial Cb/Sd

142.012

Soma

143.003

VI -

Total Geral dos Efetivos (maiores dados dos períodos)
Especificação
Carreira
Oficiais

Subtenentes

p
R

e

Sargentos

A

Temporário

Taifeiros
Cabos e Soldados
Soma Parcial (Taif/Cb/Sd)

Total Geral

12.749
8.251

Soma Parcial

20.900

Carreira

29.607

Quadro Especial
Temporário
Soma Parcial

ç

A
S

Quantidade

142

Oficiais-Generais

2.250
5.998
37.855
991
142.012
143.003
202.000

§ F O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares para a execução deste decreto, podendo, inclusive, alterar,
em até vinte por cento, os efetivos de que tratam os quadros Il, In, Iv,
V e VI (exceto Oficiais-Generais), nos postos e graduações, para atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal militar,
respeitando os limites estabelecidos no § 2' do art. l' da Lei nO 7.150,
de l' de dezembro de 1983, e no inciso n do art. 8' da Lei n' 6.923, de
29 de junho de 1981, com a redação dada pela Lei n? 7.672, de 23 de
setembro de 1988.
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§ 2' O Ministro de Estado do Exército fixará os percentuais dos
efetivos de Cabos e Soldados do Núcleo Base e do Efetivo Variável.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de l' de janeiro de 1998.
Brasília, 20 dejaneiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

DECRETO N' 2.469, DE 21 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre a inclusão no Programa
Nacional de Desestatização (PND), do Banco do Estado de São Paulo S.A. (Banespa).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n? 9.491, de 9 de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica incluído no Programa Nacional de Desestatização
(PND), para os fins da Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997, o Banco do Estado de São Paulo S.A. (Banespa),
Art. 2' As ações representativas das participações acionárias na
sociedade referida no artigo anterior, de propriedade da União e de entidades da Administração Pública Federa! direta e indireta, deverão
ser depositadas no Fundo Naciona! de Desestatização (FND), no prazo
máximo de cinco dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil responsável pela execução e acompanhamento do processo de desestatização do Banespa,
com as atribuições, no que couber, de gestor, sob a supervisão do
Conselho Nacional de Desestatização.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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DECRETO N° 2.470, DE 22 DE JANEIRO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1 º
do Decreto nº 2.337, de 6 de outubro de 1997.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
O c
o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
conJ.er e
DECRETA:
Fica prorrogado, até 15 de junho de 1998, o prazo estaart 19 do Decreto nº 2.337, de 6 de outubro de 1997.
elecid o no
.
.
.
b
t 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
19

.Art.

.Ar . 'll'a 22 de janeiro de 1998; 177° da Independência e 1l0ºda
,
Bra s l
lic
a
.
:Bepúb
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N9 2.471, DE 26 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre alterações ao Estatuto da
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
c
o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,

O

con~ere

DECRETA:
1º O Estatuto da Financiadora de Estudos e Projetos
ro v a d o pelo Decreto nº 1.808, de 7 de fevereiro de 1996, alCl"i]'1e p), ar Decreto nº 2.209, de 18 de abril de 1997, passa a vigorar
t;erado peguointes alterações:
:rJ'1 aS se
''0
«Art. 4º
.

.Art.

I _ conceder a pessoas jurídicas financiamento sob. a ford mútuo, de abertura de crédito, ou, ainda, de participação
]'11a e .tal respectivo, observadas as disposições legais vigentes;
]'10 capl
..........................................................................................

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

.

1 LeJ.s Rep.
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§ 3º A proposta de concessão de financiamento a pessoas
jurídicas que tenham sua sede e administração fora do País dependerá de prévia manifestação do Conselho de Administração.»
«Art. 59

.
.

,

§ 1º Caberá à Finep praticar todos os atos de natureza técnica e administrativa necessários à gestão dos fundos de que trata o inciso I deste artigo.
§ 2º Na aplicação de recursos de fundos ou provenientes de
entidades financeiras estrangeiras ou internacionais, inclusive
recursos de contrapartida nacional, a Finep poderá, em caráter
excepcional, apoiar financeiramente pessoas físicas mediante a
concessão individual de recursos não reembolsáveis..
«Art. 8º
.......................................................................................................

§ 1º O aumento do capital social da Finep será aprovado
mediante ato do Presidente da República, após observada e cumprida a legislação pertinente.

§ 2º À União é reservada, em qualquer hipótese, a participação mínima no capital social com direito a voto, necessária à
manutenção do controle acionário, sendo-lhe garantido sempre,
em todas as emissões de ações, manter esta situação.»

"Art. 11.
§ 5º Além das demais hipóteses previstas em lei, considerar-se-á vago o cargo de membro do Conselho de Administração
que, sem causa justificada, deixar de exercer suas funções por
mais de duas reuniões consecutivas ou três alternadas.
§ 6º Os conselheiros de administração perceberão remuneração a ser fixada pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, até o valor limite estabelecido por lei."

«Art. 14.

..

.

.......................................................................................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 375-464, jan. 1998

422
XIII - manifestar-se, previamente à deliberação da Diretoria Executiva, mediante proposta desta, quanto à concessão de
financiamento à pessoa jurídica que tenha sua sede e administração fora do País."
"Art. 25. .
.
§ 9' O Conselho Fiscal da Finep reunir-se-á ordinariamente a cada mês, 8, extraordinariamente, por convocação de
seu Presidente ou pela maíoria de seus membros.
§ 10. Além das demais hipóteses previstas em lei, considerar-se-á vago o cargo de membro do Conselho Fiscal que, sem
causa justificada, deixar de exercer suas funções por mais de
duas reuniões consecutivas ou três alternadas.
§ 11. Os conselheiros fiscais perceberão remuneração a
ser fixada pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, até o
valor limite estabelecido por lei."
"Art. 30. Do resultado do exercício, feita a dedução para
atender a prejuízos acumulados e à provisão para o imposto sobre a renda, o Conselho de Administração fixará a sua destinação, observando as parcelas de:
I - cinco por cento para a constituição da reserva legal,
até que alcance vinte por cento do capital social;
II - 25%, no mínimo, para pagamento de dividendos.
§ 1º Os prejuízos acumulados devem, preferencialmente,
ser deduzidos do capital social, na forma prevista no art. 173 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 2' O saldo, se houver, será apresentado ao Conselho de
Administração, acompanhado de plano de aplicação elaborado
pela Diretoria Executiva, para aprovação.»
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Israel Vargas
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DECRETO Nº 2.472, DE 26 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam remanejados, na forma do Anexo I a este decreto do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal,
os seguintes cargos em comissão:
I - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, um
DAS 101.4, um DAS 101.3, um DAS 101.2, oito DAS 101.1, um DAS
102.5, dois DAS 102.3 e um DAS 102.2;
II - Para o Instituto Nacional do Seguro Social, dois DAS 101.4.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
II ao Decreto n" 1.644, de 25 de setembro de 1995, e o Anexo LXXVao
Decreto nº 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos II e III a este decreto.
Art. 3º Os apostilamentos decorrentes da alteração de que
trata o artigo anterior deverão ocorrer no prazo de vinte dias contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social fará publicar
no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias contados da data
de publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS)
a que se refere o Anexo Il, indicando, inclusive, o número de cargos
vagos, sua denominação e respectivo níveL
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação
Art. 5º Revogam-se os Decretos nOs 1.998, de 3 de setembro de
1996,2.345, de 10 de outubro de 1997, e 2.438, de 19 de dezembro de 1997.
Brasília, 26 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Remanejamento de Cargos
DASUnitário

Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.4
101.3
101.2
101.1
102.5
102.3
102.2

3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
1,24
1,11

Total

Do Mare para o MPAS

Quant.

Valor
Total

1
1
1
8
1
2
1

3,08
1,24
1,11
8,00
4,94
2,48
1,11

15

21,96

Do Mare para o INSS
Quant.

Valor

2

Total

6,16

-

-

-

-

-

2

6,16

Anexo II
(Decreto nº 1.644, de 25 de setembro de 1995)
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Previdência e Assistência Social
Unidade

Cargos/
Funções
n'

1
3
6

Gabinete do Ministro
Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Social
Divisão
Assessoria da Assuntos Parlamentares
Divisão
Assessoria de Assuntos Internacionais
Divisão

Secretaria Executiva
Gabinete

1
1
2
3
1
2
1
2
1
2
1
1

Denominação
CargolFunção
Assessor Especial
Assessor do Ministro
Assistente do
Ministro
Chefe
Assistente
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Secretário Executivo
Chefe
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NE/
DAS/

FG
102.5
102.4
102.3
101.5
102.2
101.2
101.1
101.4
101.2
101.4
101.2
101.4
101.2
NE
101.4
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Unidade

Cargosl
Funções
n'
2
4

Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Recursos Humanos

Serviço
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Modernização e
Informática
Coordenação
Divisão
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial

I

Coordenação

ICoordenação-Geral
Divisão
de Orçamento e,Finanças
Coordenação

IDivisão

Consultoria Jurídica
Coordenação-Geral de Direito Administrativo
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Direito Previdenciário

Secretaria da Previdência Social
Gabinete

74
79
100
1
2
1
1
1
2
4
1
2
1
2
8
1
1
2
4
1
1
1
2
4
1
1
2
4
1
2
1
3
6
2
1
1
1
1

Denominação
Cargo/Função

Assessor do
Secretário Executivo
Assistente do
Secretário Executivo

Subsecretário
Assessor
Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Subsecretário
Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Consultor Jurídico
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Secretário
Secretário Adjunto
Chefe

NE/
DAS/
FG
102.4
102.3
FG-l
FG-2
FG-3
101.5
102.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.5
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.5
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.6
101.5
101.4
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Unidade

Cargos/
Funções

n'
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Estudos
Previdenciários

Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços
Previdenciários
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Estatísticas e Atuária
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Legislação e Normas

Coordenação
Serviço

Secretaria da Previdência Complementar
Gabinete
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Contabilidade e
Estudos Técnicos
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Orientação e
Fiscalização
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento e
Sistemas de Informação
Coordenação
Serviço

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!

FG

4
1
4

Assessor
Coordenador
Chefe

102.2
101.3
101.1

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
1
4
1
4

Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe
Assessor
Coordenador
Chefe

101.6
101.5
101.4
102.2
101.3
101.1

1
1
2
2

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
2
7

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
2
2

Coordenador-Geral
Assistente
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1
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Unidade

Cargos/
Funções

n"

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!

FG

Coordenação-Geral de Atuária e Regimes

Especiais
Coordenação
Serviço
Secretaria da Assistência Social

Gabinete
Serviço

Departamento de Planejamento e Normas
Serviço
Coordenação-Geral da Política Nacional de
Assistência Social
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Descentralização da
Assistência Social
Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento de Gestão do Fundo Nacional
de Assistência Social
Serviço
Coordenação-Geral de Orçamento e
Contabilidade
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Finanças
Divisão
Serviço
Departamento de Desenvolvimento da
Assistência Social

Serviço
Coordenação-Geral de Cadastro
Serviço

1
1
2
2

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
1
3
1

Secretário

Chefe

101.6
101.5
101.4
102.1
101.1

1
2
1

Diretor
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.1

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
1
1

Coordenador-Geral

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2

Diretor
Assessor
Chefe

102.2
101.1

1
1
1
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Assessor
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.3
102.1
101.1
101.4
101.2
101.1

1
1
2
1
1

Diretor
Assessor
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.5
102.2
101.1
101.4
101.1

Secretário Adjunto

Chefe
Assessor

Coordenador
Chefe

Chefe

101.5
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Unidade

Coordenação-Geral de Ação Integrada
Coordenação

Serviço
Coordenação-Geral de Ações Continuadas,
Acompanhamento e Controle

Cargos!
Funções
n'
1
1
1

Serviço

1
1
1

Inspetoria Geral da Previdência Social

1

Coordenação

Coordenação

Serviço
Coordenação-Geral de Coleta e Análise
de Dados
Coordenação
Coordenação-Geral de Inspeção em
Arrecadação e Assuntos Normativos
Coordenação
Coordenação-Geral de Inspeção de Perícias
Médicas

Coordenação
Coordenação-Geral de Administração
Coordenação
Coordenação-Geral de Inspeção de Benefícios
Coordenação

Denominação

CargolFunção
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

FG
101.4
101.3
101.1

Chefe

101.4
101.3
101.1

Inspetor Geral

101.5

Coordenador
Assessor
Chefe

101.3
102.2
101.1

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
2
1
3
1
1
2

Coordenação-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.4
101.3
102.2
101.4
101.3

1
3
4
1
10

Secretário Executivo
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.2
101.3
101.2
101.1
101.4

10
1
4

Coordenador-Geral

NE!
DAS!

Coordenador

Conselho Nacional de Assistência Social
Secretaria Executiva
Coordenação
Divisão
Serviço
Conselho de Recursos da Previdência Social

1

Presidente
do Conselho

Câmara

8

Serviço
Junta

1
4
20

Presidente
de Câmara
Assessor
Chefe
Presidente
da Junta
Chefe
Chefe

Divisão
Serviço

2
1
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Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Previdência e Assistência Social

b)

Situação Atual

DAS-

Código

Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

6,52
4,94
3,08

Quant.

1,11
1,00

3
11
35
63
51
80

4,94

8

15,40
9,92

21
19

23,31
19,00

296

464,06

311

486,02

0,31
0,24
0,19

74
79
100

22,94
18,96

74
79
100

22,94

19,56

54,34
107,80
78,12

56,61
80,00

5

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

FG-1
FG-2
FG-3

Valor
Total

Quant.

3
11
36
64
52
88
1
5
10
22
19

1,24

Subtotall

Situação Nova

Valor
Total

19,00

19,56
54,34

110,88
79,36
57,72

88,00
4,94
15,40
12,40

24,42
19,00

18,96
19,00

Subtotal2

253

60,90

253

60,90

Total (1+2)

549

524,96

564

546,92

Anexo III
(Decreto n" 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Anexo LXXV
Quadro Resumo Quantitativo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções de Confiança do Instituto Nacional do Seguro Social
c-'

Código

DAS-Unitário

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

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
1,11
1,00

6,52

Subtotal 1

Quant.

1
6
18
44
443
491
31
17
1.051

Valor Total
6,52
29,64

55,44
54,56
491,73

491,00
34,41
17,00

1.180,30
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Código

DAS-Unitário

Quant.

FG-1
FG·2
FG·3

0,31
0,24
0,19

1.125
2.791
4.858

Valor Total

348,75
669,84
923,02

Subtota12

8.774

1.941,61

Total (1+2)

9.825

3.121,91

DECRETO N' 2.473, DE 26 DE JANEIRO DE 1998
Cria o Programa Florestas Nacionais, e
dá outras providências.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 5", da alínea b, da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de
1965, combinado com os arts. 15 e 19 da mesma lei, e o disposto no
Decreto n" 1.298, de 27 de outubro de 1994,
DECRETA:
Art. 1° Fica criado o Programa Florestas Nacionais, destinado a dinamizar o manejo florestal sustentável de produtos madeireiros e não madeireiros, em caráter empresarial ou comunitário.
Parágrafo único. O manejo comunitário referido no caput deste artigo somente poderá ser empreendido em áreas destinadas especificamente para este fim, por associações ou cooperativas formadas por comunidades que, comprovadamente, habitavam as Florestas Nacionais antes da edição dos decretos que as criaram.
Art. 2" Constituem recursos do programa os valores alocados
do Fundo Nacional do Meio Ambiente, em conformidade com o disposto no art. 4°, incisos I, IV e VII, do Decreto n' 98.161, de 21 de setembro de 1989.
Art. 3° O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, em articulação com outros órgãos do Governo
Federal, fica autorizado a realizar estudos e a indicar áreas para criação de novas Florestas Nacionais, preferencialmente na Amazônia,
em locais aptos e potencialmente produtivos.
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Parágrafo único. O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal articular-se-á com Estados, Municípios e o Distrito.Federal, visa~do a promover a criação ,de florest~s
estaduais, municipais e distritais, complementarmente a ampliação
da área de Florestas Nacionais.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
DECRETO NQ 2.474, DE 26 DE JANEIRO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no ortç l"
do Decreto nº 2.340, de 7 de outubro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 30 de junho de 1998, o prazo estabelecido no art. I" do Decreto n? 2.340, de 7 de outubro de 1997, produzindo efeitos a partir de F de janeiro de 1998.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N' 2.475, DE 27 DE JANEIRO DE 1998
Inclui produtos na Lista de Exceções à
Tarifa Externa Comum (TEC), do Mercosul.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto n' 350, de
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21 de novembro de 1991; no art. 3' da Lei n' 3.244, de 14 de agosto de
1957, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n' 2.162, de
19 de setembro de 1984, e na Lei n' 8.085, de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. L? Na Lista Básica de Exceções à Tarifa Externa Comum
(TEC), que constitui o Anexo II do Decreto n' 2.376, de 12 de novembro de 1997, ficam incluidos os seguintes produtos e respectivos cronogramas de convergência:
Código

Descrição

19S5

01/01/
1999

01/01/
2000

01/01/
2001

2207.10.00

Álcool etílico não desnaturado, com
um teor alcoólico em volume igual
ou superior a 80% vol, para fins
carburantes

35

30

25

20

Álcool etílico, para fins carburantes

35

30

25

20

2207.20.10

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 27 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
DECRETO N' 2.476, DE 27 DE JANEIRO DE 1998
Dá nova redação aos arts. 32 e 33 do Estatuto Social da Casa da Moeda do Brasil
reME).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n' 5.895, de 19 de junho de 1973,
DECRETA:
Art. l' Os arts. 32 e 33 do Estatuto Social da Casa da Moeda
do Brasil (CMB), aprovado pelo Decreto n' 2.122, de 13 de janeiro de
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1997, alterado pelo Decreto nº 2.325, de 17 de setembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 32. A admissão de pessoal far-sa-á mediante estrita
observãncia da legislação aplicável.
Parágrafo único. A CMB poderá, excepcionalmente, contratar pessoal para serviços temporários, nas modalidades e nos
casos previstos em lei.
Art. 33. O número de cargos em comissão de livre provimento, cujos titulares serão demissíveis ad nutum, será de, no
máximo, cinco, sendo três de nível equiparado a Chefe de Departamento e dois em nível de Chefe de Divisão.»
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO N' 2.477, DE 28 DE JANEIRO DE 1998
Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Saúde e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos §§ l' a4' do art. 6' da Lei n' 8.689, de 27 de julho de 1993, no Decreto n" 1.651, de 29 de setembro de 1995, e nos §§
l' e 2' do art. 55 da Medida Provisória n" 1.549-38, de 31 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. F Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Saúde, na forma dos Anexos I e II a este decreto.
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Art. 2' Ficam remanej ados, na forma deste artigo e dos Anexos II b-2 e b-3 a este decreto, os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Saúde: um DAS 101.6, dez DAS 101.5, quatro DAS 102.5, quatorze DAS 102.4, 27 DAS 102.3 e 86 DAS 102.1;
II - do Ministério da Saúde para o Ministério da Administração e Reforma do Estado: cinco DAS 101.4, quatorze DAS 101.3, 24
DAS 101.2, 87 DAS 101.1, três FG-l, 68 FG-2 e 112 FG-3;
III - da Fundação Nacional de Saúde para o Ministério da
Saúde: um DAS 101.5, cinco DAS 101.3, dois DAS 101.2, 25 DAS
101.1, um DAS 102.1 e seis FG-3.
Art. 3' Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o art. l' deverão ocorrer no prazo de
trinta dias, contados da data de entrada em vigor deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, O
Ministro de Estado da Saúde fará publicar no Diário Oficial da União,
no prazo de trintas dias, contados da data de entrada em vigor deste
decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere o
Anexo Il, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 4' Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Saúde serão aprovados pelo Ministro de Estado e publicados no Diário Oficial da União, no prazo de noventa dias contados da data de
entrada em vigor deste decreto.
Art. 5' Em decorrência do disposto no inciso III do art. l' do
presente decreto, o Anexo LXXN ao Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar na forma do Anexo III a este decreto.
Art. ,6' Fica transformado o Departamento de Informática do
Sistema Unico de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde,
em Departamento de Informática do SUS (Datasus), vinculado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
§ 1º Os direitos e obrigações atribuídos ao Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) ficam transferidos para o Departamento de Informática do SUS (Datasus).
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§ 2' Fica o Ministro de Estado da Saúde autorizado a alocar,
mediante ato específico, os planos, programas e projetos do departamento transformado por este decreto, para o Departamento de Informática do SUS (Datasus) do Ministério da Saúde.
Art. 7' Os contratos e,convênios firmados pelo Departamento
de Informática do Sistema Unico de Saúde (Datasus) ficam sub-rogados ao Departamento de Informática do SUS (Datasus), independentemente da celebração de qualquer instrumento.
Art. 8º Os bens móveis e o acervo físico, documental e material,
integrantes do Departamento transformado por este decreto, serão
incorporados ao Departamento de Informática do SUS (Datasus)
do Ministério da Saúde.
Art. 9º O Ministério da Saúde providenciará:
I - a transferência definitiva dos servidores do Departamento de Informática do Sistema Unico de Saúde (Datasus) para o Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da Saúde, nos termos do
disposto no §§ 1º e 2º do art. 55 da Medida Provisória nº 1.549-38, de
31 de dezembro de 1997;
II - o encerramçnto da unidade gestora Departamento de Informática do Sistema Unico de Saúde (Datasus), da Fundação Nacional de Saúde, devendo os saldos orçamentários e financeiros
existentes ser transferidos ao Fundo Nacional de Saúde, que provisionará a nova unidade gestora a ser criada.
Art. 10. Este decreto entra em vigor em 2 de fevereiro de 1998.
Art. 11. Ficam revogados, a partir de 2 de fevereiro de 1998, os
Decretos nOs 109, de 2 de maio de 1991; 809, de 24 de abril de 1993;
864, de 9 dejulho de 1993; 1.209, de 3 de agosto de 1994; 1.226, de 17
de agosto de 1994; 1.529, de 21 de junho de 1995; 2.205, de 9 de abril
de 1997; 2.284, de 24 de julho de 1997; 2.286, de 24 de julho de 1997;
2.336, de 6 de outubro de 1997; e 2.443, de 23 de dezembro de 1997.
Brasília, 28 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
MICHEL TEMER
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. l' O Ministério da Saúde, órgão da Administração direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:
I
política nacional de saúde;
II
coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde
(SUS);
III
saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores
e dos índios;
IV - informações de saúde;
V - insumos críticos para a saúde;
VI - ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
VII - vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e alimentos;
VIII - pesquisa científica e tecnologia na área de saúde.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional
Art. 2' O Ministério da Saúde tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
3. Departamento de Informática do SUS (Datasus);
4. Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria;
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II -

órgão setorial: Consultoria Jurídica;

III a)

1.
2.
3.
4.

órgãos específicos singulares;
Secretaria de Assistência à Saúde:
Departamento de Assistência e Serviços de Saúde;
Departamento de Análise da Produção de Serviços de Saúde;
Departamento de Saúde Suplementar;
Instituto Nacional de Cãncer;

b) Secretaria de Vigilãncia Sanitária:

1. Departamento Técnico-Normativo;
2. Departamento de Controle e Fiscalização;
3. Departamento Técnico-Operacional;

c) Secretaria de Políticas de Saúde:
1. Departamento de Formulação de Políticas de Saúde;
2. Departamento de Avaliação de Políticas de Saúde;
3. Departamento de Gestão de Políticas Estratégicas;
IV - unidades descentralizadas: Gerências Estaduais;
V -

órgão colegiado: Conselho Nacional de Saúde;

VI - entidades vinculadas:
a) Fundações públicas:
1. Fundação Nacional de Saúde;
2. Fundação Oswaldo Cruz;
b) Sociedades de economia mista:

1. Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.;
2. Hospital Fêmina S.A.;
3. Hospital Cristo Redentor S.A.
§ 1º A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel de órgão
setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal
(Sipec), de Organização e Modernização Administrativa (Somad), de
Administração de Recursos de Informação e Informática (Sisp), de
Serviços Gerais (Sisg) e de Planejamento e Orçamento, por intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e Orçamento a ela subordinadas.
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§ 2" Aos órgãos e entidades do Ministério da Saúde cabe gerenciar os dados e informações relativos à sua área de atuação, agregando-os ao Sistema Nacional de Informações em Saúde, conforme o
disposto na alínea d, inciso IH, do art. 16, da Lei n" 8.080, de 19 de
setembro de 1990.

CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos

Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro
de Estado
Art. 3' Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas, do cerimonial e do preparo e despacho do seu expediente pessoal;
H - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
ministério em tramitação no Congresso Nacional;
IH - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer as atividades de comunicação social, bem como
de relações internacionais relacionadas com a cooperação em saúde,
de interesse do ministério;
VI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4' À Secretaria Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das secretarias integrantes da estrutura do ministério e das entidades a ele vinculadas;
H - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas aos
sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e modernização administrativa, recursos da informação e informática, recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 375-464, jan. 1998

439

IH - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas
aos sistemas internos de gestão e aos sistemas de informações relativos às atividades finalisticas do Sistema Unico de Saúde;
IV
supervisionar e coordenar as atividades de auditoria do
SUS;
supervisionar e coordenar as atividades do Fundo NaV
cional de Saúde, bem como as ações relacionadas aos programas, projetos, acordos e convênios financiados com recursos nacionais e internacionais;
VI - auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e
na implementação das ações da área de competência do ministério;
VII - assessorar a direção dos órgãos do ministério na formulação de estratégias de colaboração com organismos financeiros internacionais.
Art. 5º À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas aos sistemas federais de organização e modernização administrativa, de recursos humanos e de serviços gerais, no
âmbito do ministério;
H - promover a articulação com o órgão central dos sistemas
federais, referidos no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos
do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas
estabelecidas;
HI - gerir contratos e processos licitatórios para contrataçâo e
aquisição de bens e serviços;
IV - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades de documentação, informação, arquivo e biblioteca, no âmbito
do ministério;
V - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior.
Art. 6' ÀSubsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas ao sistema federal de planejamento e orçamento,
no âmbito do ministério;
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II - promover a articulação com o órgão central do sistema federal, referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
III - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas do ministério e submetê-los à decisão superior;
IV - coordenar a execução das atividades do Fundo Nacional
de Saúde;
V - acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades.
Art. 7' Ao Departamento de Informática do SUS (Datasus)
compete:

I - fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS, direcionadas para a manutenção e desenvolvimento
do sistema de informações em saúde e dos sistemas internos de gestão do ministério;
II - desenvolver, pesquisar e incorporar tecnologias de informática que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação de informações necessárias às ações de saúde;
III - definir padrões, diretrizes, normas e procedimentos
para transferência de informações e contratação de bens e serviços
de informática no âmbito dos órgãos e entidades do ministério;
IV - definir padrões para a captação e transferência de informações em saúde visando a integração operacional das bases de dados e dos sistemas desenvolvidos e implantados no âmbito do SUS;
V - manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informações em saúde e aos sistemas internos de gestão institucional;
VI - assegurar aos gestores do SUS e órgâos congêneres o
acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo
ministério;
VII - definir programas de cooperação técnica com entidades
de pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia e
metodologias de informações e informática em saúde;
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VIII - apoiar Estados, Municípios e o Distrito Federal, na informatização das atividades do SUS;
IX - coordenar a implementação do sistema nacional de informação em saúde, nos termos da legislação vigente.
Art. 8' Ao Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria
compete:
I - monitorar a aplicação dos recursos transferidos aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, destinados às ações e serviços de saúde prestados no âmbito do SUS, mediante a análise e
verificação de documentos, dados gerenciais e relatórios de gestão,
na forma da legislação vigente;
II - coordenar a avaliação técnico-científica, contábil, financeira e patrimonial do SUS, de forma descentralizada, em parceria
com os órgãos estaduais e municipais e de representação do Ministério da Saúde em cada unidade federada e no Distrito Federal;
III - avaliar as ações, métodos e instrumentos implementados
pelo órgão de controle, avaliação e auditoria dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
IV - estabelecer, em sua área de atuação, cooperação técnica e
parcerias com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais,
com vistas à realização de auditorias integradas e ao aperfeiçoamento dos sistemas de controle interno, externo e social;
V - estabelecer normas e definir critérios para a sistematização e a padronização das técnicas e procedimentos relativos a área de
controle, avaliação e auditoria.

Seção II
Do Órgão Setorial

Art. 9' à Consultoria Juridica, órgão setorial da AdvocaciaGeral da União, administrativamente subordinada ao Ministro de
Estado, compete:
I - assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza
jurídica;

II - exercer a coordenação do órgão jurídico das entidades vinculadas ao ministério;
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III - atender aos encargos de consultoria e assessoramento
jurídicos aos colegiados presididos pelo Ministro de Estado e aos órgãos do ministério;
IV - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as autoridades do ministério, quanto a seu exato cumprimento;
V - fixar interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos, a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
VI - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação do ministro e dos secretários;
VII - assistir ao ministro e aos secretários no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados,
ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica;
VIII nistério:

examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do mi-

a) os textos de edital de licitação bem como os dos respectivos
contratos, ou instrumentos congêneres, a serem celebrados e publicados;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade ou decidir a dispensa de licitação.

Seção III
Dos Órgãos Específicos Singulares
À Secretaria de Assistência à Saúde compete:
I - participar da formulação e implementação da política de
assistência à saúde, observados os princípios e diretrizes do SUS;
II - definir e coordenar sistemas de redes integradas de ações
e serviços de saúde;
III - estabelecer normas, critérios, parâmetros e métodos
para o controle da qualidade da assistência à saúde;
IV - identificar os serviços de referência para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde;
Art. 10.
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v - elaborar e propor normas para disciplinar as relações
tre os gestores do SUS e os serviços privados contratados de assisen
rd
tência à sau e;
VI - regular, coordenar, acompanhar e fiscalizar, em âmbito
nacional, as ações de saúde suplementar;
VII - coordenar, acompanhar e avaliar, em âmbito nacional,
as atividades das unidades assistenciais do ministério;
VIII - prestar cooperação técnica para viabilizar o processo de
descentralização de unidades assistenciais e aperfeiçoamento da capacidade gerencial e operacional de Estados, Municípios e do Distrito Federal;
IX - formular e propor critérios e normas relativas à regulamentação das ações de assistência à saúde.
Art. 11. Ao Departamento de Assistência e Serviços de Saúde
compete:
I - elaborar, coordenar e avaliar a execução de programas
específicos de saúde de abrangência nacional;
II - desenvolver instrumentos de acompanhamento e avaliação dos serviços assistenciais;
III - criar instrumentos técnicos e legais para a implantação
de modelos assistenciais de gestão;
IV - elaborar parâmetros e indicadores gerenciais para a administração de serviços de saúde;
V - coordenar e supervisionar as ações e serviços de saúde
das unidades hospitalares próprias.
Art. 12. Ao Departamento de Análise da Produção de Serviços
de Saúde compete:
I -

acompanhar e avaliar:

a) a prestação de serviços assistenciais de saúde, no âmbito do
SUS, em seus aspectos qualitativos e quantitativos;

b) a transferência de recursos financeiros do Ministério da Saúde a Estados, Municípios e ao Distrito Federal;
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II - prestar cooperação técnica aos gestores do SUS para a
utilização de instrumentos de coleta de dados e informações;
III - subsidiar a elaboração de sistemas de informação do
SUS;
IV - realizar estudos para o aperfeiçoamento dos instrumentos de controle e avaliação dos serviços de assistência à saúde;
V - definir formas de cooperação técnica com os Estados, Municípios e o Distrito Federal para o aperfeiçoamento da capacidade
gerencial e operativa dos serviços de assistência à saúde;
Art. 13.

Ao Departamento de Saúde Suplementar compete:

I - formular e propor normas e procedimentos relativos à
prestação de serviços de saúde suplementar por pessoasjuridicas de direito privado, nos seus aspectos médico-sanitários e epidemiológicos;
II - desenvolver ações com vistas a garantir a qualidade e
adequação dos serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais oferecidos por planos e seguros privados de saúde, incluindo a modalidade
de autogestão, em seus aspectos éticos e técnico-científicos;
III - opinar e dar parecer sobre o exercício de direitos e obrigações de consumidores e prestadores de serviços de saúde concernentes à amplitude e abrangência das coberturas de patologias e
procedimentos pelas diferentes modalidades de planos e seguros de
saúde, na forma da legislação vigente;
IV - definir a classificação de procedimentos médicos e ambulatoriais quanto à sua natureza e complexidade;
V - subsidiar as ações do órgão regulamentador de planos e
seguros privados, na revisão e atualização da relação dos procedimentos a serem incluídos no Plano de Referência de Assistência à
Saúde em vigor;
VI - gerenciar os dados e informações relativos aos planos e
seguros privados de saúde, na forma da legislação vigente;
VII - definir procedimentos para ressarcimento ao Sistema
Único de Saúde, pelas operadoras de planos ou seguros de saúde, dos
serviços previstos nos respectivos contratos e prestados a seus beneficiários por entidades integrantes do sistema, de acordo com a legislação em vigor.
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Art. 14. Ao Instituto Nacional de Câncer compete:

I - assistir ao Ministro de Estado na formulação da política
nacional de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer;

11 -

planejar, organizar, executar, dirigir, controlar e supervi-

sionar planos, program~s, projeto,s e atividades, em âmbito nacional,
elacionados à prevençao, diagnóstico e tratamento das neoplasias
:;'alignas e afecções correlatas;
III - exercer atividades de formação, treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos, em todos os níveis, na área de cancero-

logia;
IV - coordenar, programar e realizar pesquisas clínicas, epidemiológicas e experimentais, em cancerologia;
V - prestar serviços médico-assistenciais aos portadores de
neoplasias malignas e afecções correlatas.
Art. 15. À Secretaria de Vigilância Sanitária compete:
normalizar produtos, serviços e ambientes de risco à
I
saúde;

II
planejar e coordenar a execução de programas de fiscalização e inspeção sanitária;
III - conceder autorização de funcionamento de empresas e
de registro de produtos, nos termos da legislação em vigor;
IV - planej ar e coordenar a execução de programas de controle de qualidade e certificação de produtos de interesse para a saúde;
V - definir e coordenar o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária;
VI - coordenar a execução das atividades de controle da
qualidade da produção e medicamentos e vacinas dos laboratórios
oficiais;
VII - normalizar e executar as ações de vigilância sanitária
de portos, aeroportos e fronteiras;
VIII - opinar sobre a importação de produtos e equipamentos
odonto-médico-hospitalares, por entidades sem fins lucrativos, para
fins de isenção de Imposto de Importação;
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IX - harmonizar os regulamentos técnico-sanitários, no âmbito do Mercado Comum do Cone Sul (Mercosul);
X - coordenar e monitorar o Sistema de Vigilância Farmacológica e Toxicológica de produtos sujeitos à vigilância sanitária.
Art. 16.
I -

Ao Departamento Técnico-Normativo compete:

elaborar e propor:

a) as diretrizes para o controle e fiscalização das ações de vigi-

lância sanitária;
b) a normalização e regulamentação técnica que oriente as
ações de vigilância sanitária;
II - coordenar e promover a execução das ações de registro de
produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária;
III - coordenar, acompanhar e avaliar a execução de normas
técnicas, relacionadas com a área de atuação da vigilância sanitária.
Art. 17. Ao Departamento de Controle e Fiscalização compete:
I - supervisionar, coordenar e avaliar a execução das ações
de inspeção em vigilância sanitária;
II - propor e coordenar as atividades referentes a autorização e licença de funcionamento de empresas sujeitas ao regime de vigilância sanitária;
III - coordenar, controlar e supervisionar as ações da rede de
laboratórios quanto ao controle de qualidade dos produtos e serviços
sujeitos à vigilância sanitária;
IV - propor, coordenar e promover a execução das ações de
inspeção sanitária em portos, aeroportos e fronteiras;
V - coordenar, acompanhar e avaliar a execução de normas
técnicas, relacionadas com a sua área de atuação.
Art. 18.

Ao Departamento Técnico-Operacional compete:

I - coordenar, controlar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos da Secretaria;
II - propor e coordenar as ações de financiamento e cooperação técnica na área de vigilância sanitária;
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III - propor, coordenar e promover programas e projetos de capacitação e formulação técnica na área de vigilância sanitária;
IV - manter e propor o aperfeiçoamento do sistema de informação referente às ações de vigilância sanitária;
V - coordenar, acompanhar e avaliar a execução de normas
internas de gestão, relacionadas com a área de vigilância sanitária.
Art. 19. À Secretaria de Políticas de Saúde compete:
I
promover a formulação e a reorientação de políticas de
saúde;

II
coordenar a implementação de políticas específicas, de
caráter estratégico para o setor saúde;
III - avaliar o impacto das políticas de saúde;
IV - ordenar a formação de recursos humanos para o SUS.
Art. 20. Ao Departamento de Formulação de Políticas de Saúde compete:
I - coordenar os processos de formulação, revisão e reorientação de políticas de saúde;
II - divulgar as políticas formuladas por diferentes meios de
comunicação.

Art. 21. Ao Departamento de Avaliação de Políticas de Saúde
compete:
I - avaliar o impacto e os resultados:
a) das políticas de saúde;
b) das ações e metas do ministério;
II - desenvolver e disseminar modelos de avaliação e políticas de saúde;
III - coordenar, implementar e fornecer dados para a rede nacional de informações para a saúde.
Art. 22. Ao Departamento de Gestão de Políticas Estratégicas
compete:
I - coordenar a implementação da política de descentralização da gestão do SUS;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 375-464, j an. 1998

448
U
saúde;

coordenar a implementação da política de promoção à

UI
coordenar ações de suporte técnico com vistas ao desenvolvimento de processos específicos necessários à implementação de
políticas;
IV - identificar necessidades, organizar, coordenar e viabilizar o funcionamento de comitês, comissões ou grupos técnicos para a
compatibilização e implementação de políticas.

SeçãoN
Das Unidades Descentralizadas
Art. 23.

Às Gerências Estaduais compete:

I - desenvolver ações de fomento, cooperação técnica e apoio
ao processo de implementação do SUS;
U - coordenar e executar as atividades de vigilância sanitária, auditoria e informações em saúde;
lU - executar as atividades de administração de material, patrimônio, recursos humanos, documentação e informação, no âmbito
das unidades federadas;
IV - prestar assistência aos órgãos do Ministério da Saúde e
demais órgãos e entidades federais, estaduais e municipais nos assuntos relacionados à sua área de atuação;
V - elaborar parecer técnico para subsidiar a tomada de decisão, sobre propostas de contratos, convênios e acordos de cooperação
técnica e financeira.

Seção V
Do Órgão Colegiado
Art. 24.

Ao Conselho Nacional de Saúde compete:

I -

deliberar sobre:
a) formulação de estratégia e controle da execução da política
nacional de saúde em âmbito federal;
b) critérios para a definição de padrões e parâmetros assistências;
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II
III

manifestar-se sobre a Política Nacional de Saúde;
decidir sobre:

a) planos estaduais de saúde, quando solicitado pelos respectivos conselhos;

b) divergências suscitadas pelos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, bem como por órgãos de representação na área de
saúde;
c) credenciamento de instituições de saúde que se candidatem a
realizar pesquisa em seres humanos;
IV - opinar sobre a criação de novos cursos superiores na
área da saúde, em articulação com o Ministério da Educação e do
Desporto;

V - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços;

VI - acompanhar a execução do cronograma de transferência de recursos financeiros, consignados ao SUS, aos Estados, Distrito Federal e Municípios;
VII - aprovar os critérios e valores para a remuneração dos
serviços e os parâmetros de cobertura assistencial;
VIII - acompanhar e controlar as atividades das instituições
privadas de saúde, credenciadas mediante contrato, ajuste ou convênio;
IX - acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica na área de saúde, para a observância de padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do país;
X - propor a convocação e organizar a Conferência NacionaI de Saúde, ordinariamente a cada quatro anos e, extraordinariamente, quando assim o deliberar nos termos da Lei nº 8.142, de 28 de
dezembro de 1990.
§ 1º A composição, organização e funcionamento do Conselho
Nacional de Saúde, serão estabelecidos de conformidade com o
disposto na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e no Decreto
n? 99.438, de 7 de agosto de 1990.
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§ 29 O Conselho Nacional de Saúde disporá de uma Coordenação-Geral para coordenação das atividades de secretaria executiva e
de apoio técnico-administrativo.

CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário Executivo
Art. 25.

Ao Secretário Executivo incumbe:

I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado o
plano de ação global do ministério;
II - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do ministério;
III - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção II
Dos Secretários e demais Dirigentes
Art. 26. Aos secretários incumbe, planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das unidades que integram suas respectivas secretarias, e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos secretários exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.
Art. 27. Ao Chefe de Gabinete do Ministro, ao Consultor Jurídico, aos subsecretários, aos diretores, aos coordenadores-gerais,
aos coordenadores, aos gerentes estaduais e aos demais dirigentes
incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes
forem cometidas em suas áreas de competência.
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CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 28. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
Art. 29. O caput do art. 5' do Decreto n' 99.438, de 7 de agosto
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5' Atuará como Secretário do Conselho Nacional de
Saúde um Coordenador-Geral designado pelo Ministro de Estado da Saúde.»
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Saúde
Unidade

Cargos/
Funções
ns

6
7

Gabinete do Ministro

Coordenação-Geral de Serviços do Gabinete
Divisão
Serviço

Assessoria de Assuntos Internacionais de
Saúde
Divisão
Serviço

Assessoria de Comunicação Social
Coordenação

6
1
1

8
1
4
11
32
15
21

Denominação

Cargo/Função
Assessor Especial
do Ministro
Assessor do
Ministro
Assessor
Chefe
Assessor do Chefe
de Gabinete
Auxiliar
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

Chefe da Assessoria

1
2
6
1
2
2
1
1

Chefe
Chefe

Chefe da Assessoria
Coordenador

NE/
DAS/
FG
102.5
102.4
102.3
101.5
102.4
102.1
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-S
101.4
101.3
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Unidade

Cargos/
Funções
n'

Denominação
CargolFunção

NE/
DAS/
FG

Divisão
Serviço

2
6
2
2
2

Chefe
Chefe

101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Assessoria Parlamentar
Divisão
Serviço

1
2
3
1
1
2

Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial
Divisão
Serviço

1
2
4
1

Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1
FG-1

Secretaria Executiva

1
7

Secretário Executivo
Assessor do
Secretário Executivo
Assessor
Assistente
Auxiliar
Diretor de Programa
Gerente de Projeto

NE

6
2
5
2
1
4
10
Gabinete
Serviço

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Serviço

1
1
5
1
4
16
20
1
1
1
1
1
2
1
3
9
9

102.4
102.3
102.2
102.1
101.5
101.4
FG-1
FG-2

Chefe
Assistente
Auxiliar
Chefe

101.4
102.2
102.1
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Subsecretário
Subsecretário
Adjunto
Gerente de Projeto
Assessor
Assistente
Auxiliar
Chefe

101.5
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Cargos/
Unidade

Funções
n'

Denominação

Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

coordenação-Geral de Modernização,
Documentação e Informação

Coordenação
Divisão
Serviço

Centro Micrográfico de Documentação

Serviço
Coordenação-Geral de Recursos Humanos

Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
2
3
5
5
17
15
9
4
1
2
1
1
3
5
15
29
20
2

Coordenador-Geral

Assessor
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

Assessor
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.3
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
FG"1
FG·2
FG·3
101.2
101.1
101.4
102.3
102.2
101.3
101.2
101.1
FG·1
FG·2

Central de Atendimento de Pessoal

1

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Serviços Gerais

1
1
2
6

Coordenador-Geral
Assessor

101.4
102.3
102.1
101.3
101.2
101.1
FG·1
FG·2
FG-3

Coordenação
Divisão

11

Serviço

23
23
7
4

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

1
1
2
1
8

Coordenação-Geral de Planejamento
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
1
3
6
3

Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Subsecretário
Subsecretário
Adjunto
Auxiliar

Coordenador-Geral
Assessor
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.1
FG-1
FG-3
101.4
102.3
102.1
101.3
101.2
101.1
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Unidade

Cargos/
Funções
n'

Denominação
CargoJFunção

Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
2
5

11

Coordenador-Geral

Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

1
3
7
Coordenação-Geral de Convênios e
Contra-tos do Fundo Nacional de Saúde
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Execução
Orçamentária e Financeira do Fundo
Nacional de Saúde
Coordenação
Divisão
Serviço

FG
FG-1
FG-2
FG-3

1
3
4
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças

NE/
DAS/

101.4
102.2
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

1
1
2
4
8
1
1
3

Coordenador-Geral
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.2
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1

Coordenador-Geral

101.4

Assistente

102.2
101.3
101.2
101.1
FG-2
FG-3

2
3
3
12
2
4

Coordenador
Chefe
Chefe

Departamento de Informática do SUS Datasus

1
1
3

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1
FG-1

Centro Tecnológico de Informática
Coordenação
Divisão
Serviço

1
3
7
7
1

Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1

1
1
3
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
FG-1

Coordenação-Geral de Fomento e Cooperação
Técnica
Coordenação
Divisão
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Cargos/
Unidade

Funções

n'

Denominação
CargolFunção

NE/
DAS/
FG

Coordenação-Geral de Sistemas Internos de
1
2
4
4
1

Gestão

Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento de Controle, Avaliação e
Auditoria
Divisão
Serviço

1
1
1
2

Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe
Chefe

Diretor

Assistente
Chefe
Chefe

8
Coordenação-Geral de Controle e Auditoria
Coordenação

Divisão
Serviço

1
1
5

8

Coordenação~Geral de

Análise da Gestão

Coordenação
Divisão
Serviço
Consultoria Jurídica
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Assistência à Saúde

Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

1
2
6

Coordenador
Chefe

9

Chefe

1
2
2
4
5
6
5
7
15

Consultor Jurídico
Assistente
Auxiliar

1
1

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

1
6
2
2
5
2

8
8
4
4
5

Coordenador
Chefe

Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-l
101.5
102.2
101.2
101.1
FG-l
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.5
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
101.6
102.4
102.3
102.2
102.1
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
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Unidade

Gabinete
Serviço

Departamento de Assistência e Serviços de
Saúde

Cargos/
Funções

ns

Coordenação-Geral das Unidades Hospitalares
Próprias
Coordenação
Divisão

Hospital

Instituto
Divisão

Serviço

Departamento de Análise da Produção de
Serviços de Saúde
Serviço
Coordenação-Geral de Desenvolvimento e
Avaliação dos Serviços de Saúde
Coordenação

FG

Chefe
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.1
FG-1
FG-2

1
1
2

Diretor
Assessor
Assistente
Auxiliar

101.5
102.3
102.2
102.1
101.1
FG-1
FG-3

1
2
2
1
2
1
4
4
12
2
36
34
1
2
16

Chefe

Coordenador-Geral
Assistente
Coordenador
Auxiliar
Chefe

Diretor
Diretor
Chefe

Chefe

101.4
102.2
101.3
102.1
101.2
101.3
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
2
1
1

Diretor
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.1
FG-1

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Divisão

6

Serviço

12
1
2
2

Coordenação-Geral de Controle dos Serviços
de Saúde
Coordenação
Divisão

CargolFunção

NE/
DAS/

1
2
2
1
3

7

Serviço

Denominação

1
2
6
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Unidade

Cargos!
Funções

n'

Denominação

Cargo/Função

NE/

DAS/
FG

Serviço

1.2
1.
2
2

Chefe

1.01.1
FG-1.
FG-2
FG-3

Instituto Nacional de Câncer

1.
2
1.
3
3
1.
24
45

Diretor-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador
Diretor
Chefe
Chefe
Chefe

1.01.5
1.02.1.
1.01.3
1.01.3
1.01.3
1.01.2
1.01..2
1.01.1
FG-1.
FG-2
FG-3

1.
1.
1.

Diretor
Assessor
Auxiliar

1.01..5
1.02.3
1.02.1.

1.
2
1.
1.
2
1.

Coordenador-Geral
Chefe

1.01.4
1.01.2
FG-1.
1.01.4
1.01.2
FG-1.

Gabinete
Coordenação
Hospital
Centro
Divisão
Serviço

27
33
39

Departamento de Saúde Suplementar

Coordenação-Geral de Regulação de Planos
e Seguros
Divisão
Coordenação-Geral de Informação e Análise
Divisão

Secretaria de Vigilância Sanitária

I

I
I Divisão

IServiço

Gabinete

1.
2
1.
3
1.
3
1.
2

Coordenador-Geral
Chefe

Secretário

Assistente
Gerente de Projeto
Assessor
Chefe
Chefe
Chefe
Auxiliar

7
22
52

Departamento Técnico-Normativo
Coordenação

1.
5
1.

Diretor
Auxiliar
Coordenador

1.01.6
1.02.2
1.01.4
1.02.3
1.01.2
1.01.1
1.01.4
1.02.1.
FG-1.
FG-2
FG-3
101.5
1.02.1.
1.01.3
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Cargos!
Funções

NE/

ns

Denominação
Cargo/Função

1
12
6

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar

101.4
102.1

Departamento de Controle e Fiscalização

1
2
1

101.5
102.3
102.1

Coordenação-Geral de Inspeção

1
3

Diretor
Assessor
Auxiliar
Coordenador-Geral
Auxiliar

1
1

Coordenador-Geal
Coordenador

101.4
101.3

1
2
2
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1

1
1
1
13
1
2
5
1

Diretor
Assessor
Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2
1
1
1

Secretário
Assessor
Diretor de Programa

101.6
102.3
101.5
FG-1
101.4
101.1

1
3
7
1

Coordenador-Geral
Chefe
Auxiliar

Unidade
Coordenação-Geral de Registro de Produtos
Divisão
Coordenação-Geral de Regulamentação
Técnica
Coordenação-Geral de Vigilância
Farmacológica e Toxicológica

Coordenação-Geral da Rede de Laboratórios
e de Controle de Qualidade
Coordenação
Coordenação-Geral de Portos, Aeroportos e
Fronteiras
Divisão

Serviço

Departamento Técnico-Operacional

Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de PoUticas de Saúde

Gabinete
Serviço
Coordenação-Geral de Desenvolvimento de
Recursos Humanos para o SUS
Divisão

Chefe
Chefe
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FG

101.4
102.1

101.4
101.2
102.1
FG-3

459

-

Unidade

Cargos!
Funções

n'
Departamento de Formulação de Polüicae de
Saúde

Departamento de Avaliação de PoUticas de
Saúde

Departamento de Gestão de Políticas
Estratégicas

Gerências Estaduais
Divisão
Serviço

Posto

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

1
2
2
4
2
1
1

Diretor
Assessor
Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto

101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
FG-1
FG-2

1
1
2
3
2
2

Diretor
Assessor
Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto

101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
FG-1

1
7
2
17
2
2
4

Diretor
Assessor
Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto

101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
FG-1
FG-3

Gerente
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.3
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
FG-2

26
2
41
142
135
32
48
39

Chefe

Conselho Nacional de Saúde
Coordenação-Geral do Conselho Nacional de
Saúde
Coordenação
Divisão
Serviço

1
2
4
4
1
2
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
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b)

Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Saúde
b.I) Situação Atual e Nova
DAS
Unitário

Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

4,94
3,08

1,24
1,11
1,00

Subtotall

F(J..1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

Situação Atual

Situação Nova

Quant.

Valor Total

Quant.

2

13,04
54,34

Valor Total

19,56

56
109
266
503

135,16
295,26

503,00

3
22
51
100
244
441

2
2
10
37
34

9,88
6,16
12,40
41,07
34,00

6
16
37
37
121

41,07
121,00

1.032

1.276,79

1.078

1.408,03

323
299
384

100,13

320
231
278

55,44
52,82

11

172,48

71,76
72,96

108,68
157,08
124,00
270,84
441,00

29,64
49,28
45,88

99,20

Subtota12

1.006

244,85

829

207,46

Total

2.038

1.521,64

1.907

1.615,49

b.2) Remanejamento de Cargos do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Saúde
Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

DAS
Unitário

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.5
102.4
102.3
102.1
Subtotal (1)

6,52

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,00

Do Mare p/o MS (a)

Quant.

1
10

-

Do MS p/o Mare (b)

ValorTotal

Quant.

6,52
49,40

-

-

4
14
27
86

19,76
43,12

142

238,28

33,48
86,00

Valor Total

-

5
14
24
87

15,40

17,36
26,64
87,00

130

-

146,40
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Do Mare pio MS (a)

DAS

Código

Unitário

Quant.

0,31
0,24
0,19

-

FG-1
FG-2
FG-3

Do MS p/o Mare (b)

Quant.

Valor Total

-

3
68
112

subtotal (2)
142

Total (1+2)
Saldo do
Remanejamento (a - b)

-

Valor Total

238,28

-

0,93
16,32
21,28

183

38,53

313

184,93

-171

+53,35

b.3) Remanejamento de Cargos da Fundação Nacional de Saúde

para o Ministério da Saúde

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

Do FNS para o MS

DAS

Código
101.5
101.3
101.2
101.1
102.1

Unitário

Quantidade

Valor total

4,94
1,24
1,11

1
5
2
25
1

4,94
6,20
2,22
25,00
1,00

34

39,36

1,00
1,00

Subtotal
0,19

FG-3
Total (2)

6

1,14

40

40,50

Anexo III
(Decreto n? 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Anexo LXXIV
Quadro Resumo Quantitativo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções de Confiança da Fundação Nacional de Saúde
Código

I

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

DAS Unitário
6,52
4,94
3,08
1,24
1,11

1,00

Quantidade
1
5
6
48
16
372

Valor total
6,52
24,70
18,48
59,52
17,76
372,00
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Código

DAS Unitário

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

1,24
1,11
1,00

Quantidade

Subtotall
FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

Valor total

4
2
9

9,00

463

515,16

367
425
549

113,77
102,00
104,31

4,96
2,22

Subtota12

1.341

320,08

Total (1+2)

1.804

835,24

DECRETO NQ 2.478, DE 29 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre a transferência de ações da
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) depositadas no Fundo de Amortização da Dívida
Pública Mobiliária Federal (FADPMF)
para o Fundo Nacional de Desestatização
(FND).

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n Q9.478, de 6 de agosto de 1997, e de acordo
com a autorização contida no art. l' da Medida Provisória nº 1.613-3,
de 8 de janeiro de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Ficam transferidas, para o Fundo Nacional de Desestatização (FND), 20.115.909.146 ações ordinárias nominativas e
4.138.182.618 ações preferenciais nominativas, representativas de
parte da participação acionária da União no capital social da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), depositadas no Fundo de Amortização da Divida Pública Mobiliária Federal (FADPMF).
Art. 2' Os atos que se fizerem necessários à efetivação da
transferência de que trata o artigo anterior deverão ser praticados no
prazo máximo de cinco dias, contados da publicação deste decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 375-464, jarro 1998
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MICHEL TEMER
Pedro Malan
Raimundo Brito
Antonio Kandir
DECRETO N' 2.479, DE 30 DE JANEIRO DE 1998
Promulga o Acordo de Cooperação para
a Modernização e o Reaparelhamento do
Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, em Brasília,
em 12 de março de 1997.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
2. Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil, e o Governo da República Francesa firmaram, em Brasília,
em 12 de março de 1997, um Acordo de Cooperação para a Modernização e o Reaparelhamento do Departamento de Polícia Federal do
Ministério da Justiça;
3. Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n? 77, de 24 de novembro de 1997,
publicado pelo Diário Oficial da União n' 228, de 25 de novembro de
1997;
4. Considerando que o acordo entrou em vigor em 16 de dezembro de 1997, nos termos do artigo 9';
DECRETA:
Art. l' O Acordo de Cooperação para a Modernização e o Reaparelhamento do Departamento de Polícia Federal do Ministério da
Justiça, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil
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e o Governo da República Francesa, em Brasilia, em 12 de março de
1997, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

MICHEL TEMER
Sebastião do Rego Barros Netto
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1)

DECRETO DE 6 DE JANEIRO DE 1998
Fixa as proporções, referentes ao anobase de 1997, a serem observadas para promoção obrigatória de Oficiais das Armas,
Quadros e Serviços do Exército.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 61, § 1', da Lei n? 6.880, de 9 de dezembro de 1980, Estatuto dos Militares,
DECRETA:
Art. l' São fixadas, para o ano-base de 1997, as seguintes proporções a serem observadas no cálculo do número de vagas para promoção obrigatória no Exército:
Postos
Armas, Quadros
e Serviços
Armas e QMB
Intendentes

QEM
Médicos
Dentistas
Farmacêuticos
Veterinários

SAREX
QAO

Cel.

Ten. Cel

Maj.

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

1/15
1/15
1/15
1/15
1/10
1/10

1/20
1/20
1/20
1/20
1/15
1/15

-

-

-

1/15
-

1/20

-

Capo

-

1/10

PTen.
-

1/20
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Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gleuber Vieira
(2) DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Aldo Martins, situado no Município de Apodi, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os art. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Aldo Martins, com área de 771,0000ha (setecentos e setenta e um hectares),
situado no Município de Apodi, objeto do Registro nº R-2-2.606,
fi. 38, Livro 2-12, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de
Apodi, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei CompleCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jan. 1998
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-

ntar n' 76, de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal
me vista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialpreente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
rn
. ambílent e.
preservação
do meio
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(3) DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São João, situado no Município
de Ceará Mirim, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os art. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarada de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São
João, com área de 2.641,4500ha (dois mil, seiscentos e quarenta e
um hectares e quarenta e cinco ares), situado no Municipio de Ceará Mirim, objeto do Registro n' R-I-4.805, Livro 2, do Cartório do
Primeiro Ofício de Notas da Comarca de Ceará Mirim, Estado do
.
Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(4) DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda PossãolPossões ou Santo Antônio, conhecido por União, situado no
Município de São João D'Aliança, Estado
de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Possão/Possães ou Santo Antônio, conhecido por União, com área de
1.572,6128ha (um mil, quinhentos e setenta e dois hectares, sessenta e um ares e vinte oito centiares), situado no Município de São João
D'Aliança, objeto dos Registros nOs R-3-277, fi. 34, Livro 2-B;
R-3-344, fi. 216, Livro 2-A, e R-7-660, fls. 279/279v, Livro 2-B, do
Cartório do l' Ofício do Distrito Judiciário de São João D'AIiança,
Comarca de Formosa, Estado de Goiás.
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.---- 2"

Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
JII~qUln:s no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
es:tsten .e beneficiados com a sua destinação.
que sera o
3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá. ~~a) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
naaide que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complerur tar nº 76, de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal
JIIen'sta na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialpreVlte em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
JIIen ação doo meio
mei am b'ient e.
preserv
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

A;t. s

Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman.
(5) DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Brasil IV/Alvorada/EsperançalNova
América Ix/Pingo D'Água VIII/Marília
VIlCessão Vencedora 1 e 2, conhecido por
Fazenda Pingo D'Água, situado no Município de QuerênciaJ Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
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da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Brasil N/Alvorada/Esperança/Nova América IX/Pingo D'Água vnuuoai« VI/ Cessão Vencedora 1 e 2, conhecido por Fazenda Pingo D'Agua, com área
de 39.804,5573ha (trinta e nove mil, oitocentos e quatro hectares,
cinqüenta e cinco ares e setenta e três centiares), situado no Município de Querência, objeto dos Registros n's R-1-2.734, R-2-2.720,
R-2-2.721, R-2-2.722, R-2-2.724, R-2-2.723, R-4-2.727 e R-2-2.731,
todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do 12Ofício da
Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
exístentes no ímóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(6) DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária) o imóvel rural denominado Engenho Floresta, situado no Município
de Moreno, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuíções que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465'530, jarro 1998
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-

arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
629 de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
,
da1el n- ·
.76 de 6 de julho de 1993,
DlOS ~oso 8
n~

,

DECRETA:

Art l' Fica declarada de interesse social, para fins de reforgniria nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
:;"in'4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Floresta,
m área de 301,4000ha (trezentos e um hectares e quarenta ares),
C?tuado no Município de Moreno, objeto do Registro n? R-9-935,
~ 84v, Livro 2-R, do Cartório de Registro de Imóveis Marcos José
Freire Lopes, da Comarca de Moreno, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes na imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legalprevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
nreservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(7) DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social) para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenhos Serra Grande, Ronda e Divina
Graça, situado nos Municípios de Vitória de
Santo Antão e Pombos) Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenhos Serra Grande, Ronda e Divina Graça, com área de 2.256,1000ha (dois mil, duzentos e cinqüenta e seis hectares e dez ares), situado nos Municípios de
Vitória de Santo Antão e Pombos, objeto dos Registros nOs 8.375,
fi. 71, Livro 3-T; 16.120, fi. 59, Livro 2-CR e 5.549, fi. 26, Livro 3-0, do
Cartório do l' Oficio e anexos da Comarca de Vitória de Santo Antão,
Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jan. 1998
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(8) DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Castanhal e Fazenda Beth, constituído
pela Gleba São João, Lote 24v, situado no
Município de São Domingos do Araguaia,
Estado do Pará, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termOS dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Castanhal e Fazenda Beth, constituído pela Gleba São João, Lote 24v, com área de
1.369,8245ha (um mil, trezentos e sessenta e nove hectares, oitenta
e dois ares e quarenta e cinco centiares), situado no Município de
São Domingos do Araguaia, objeto do Registro n' R-2-10.573, fi. Iv,
Livro Ficha n' 2-AQ, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Marabá, Estado do Pará.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto
os terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso III, da Constituição.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jan. 1998
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mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(9) DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Diutá, situado no Município de
Rio Maria, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8. 629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Diutá,
com área de 1.051,1666ha (um mil, cinqüenta e um hectares, dezesseis ares e sessenta e seis centiares), situado no Município de Rio
Maria, objeto da Matrícula nº 2.113, fls. 1/1v, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Rio Maria, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jan. 1998
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(10) DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Lagoa Nova/Furnas, situado
nos Municípios de Riachuelo, Bento Fernandes e São Paulo do Potengi, Estado do
Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa
Nova/Furnas, com área de 7.281,3500ha (sete mil, duzentos e oitenta e um hectares e trinta e cinco ares), situado nos Municípios de
Riachuelo, Bento Fernandes e São Paulo do Potengi, objeto dos Registros n's R;28-159, fi. 115, Livro 2-B, e R-14-162, fi. 117, Livro 2-B,
do Cartório Unico Judiciário de Riachuelo, Comarca de São Paulo do
Potengi, Estado do Rio Grande do Norte.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jarro 1998
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(11) DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Tanques, situado no Município
de São Paulo do Potengi, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Tanques,
com área de 1.277,0000ha (um mil, duzentos e setenta e sete hectaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jan. 1998
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d no Município de São Paulo do Fotengi, objeto do Regis-

teIl), :ltu:'7~0, fi. 9, Livro 2-F, do Cartório Unico Judiciário de Ielmo
fIO~ R~, Comarca de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte.

;.i8rinh

2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
~qnlll:~ no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
ext8ten _eo beneficiados com a sua destinação.
quesera
3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá. (r~a) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
1'18 ai'fe que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complerur tar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reservalelIl~n r evista na Lei n'4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialg Pte em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
lIlen
.
preservação do meio
ambiient e.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

A:t.

Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177' da Independência e no' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(12) DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Bela Vista, situado no Município de Carnaubais, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
daLein'8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, j an. 1998
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da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Bela Vista, com
área de 1.045,6000ha (um mil, quarenta e cinco hectares e sessenta
ares), situado no Município de Carnaubais, objeto da Matrícula n Q
1.259, fi. 68, Livro 2-M, do Cartório Unico Judiciário da Comarca de
Carnaubais, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3 Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4. 771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4·

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de janeiro de 1998; 177 Q da Independência e 110Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(13)

DECRETO DE 9 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária) o im6vel rural denominado Lagoa Seca, situado no Município de Pirapemos, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2 Q
da Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jan. 1998
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DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
ária nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
a~ '4:504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25 de
Le' neira de 1993, o imóvel rural denominado Lagoa Seca, com área
~v;~o oOOOha (novecentos hectares), situado no Município de Pirapee objeto da Matrícula n" 289, fi. 89, Livro 2-B, do Cartório do Ofício
Ú:~o de Pirapemas, Comarca de Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
áquin as e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
:xistentes no imó.vel referido no artig? an!erior e pertencentes aos
que serão haneficiados com a sua destmaçao.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(14) DECRETO DE 9 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Chapadinha, situado no Município de Turüum, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jan. 1998
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DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Chapadinha, com área de 3.162,0000ha (três mil, cento e sessenta e dois hectares), situado no Município de Tuntum, objeto do Registro n"
R-I-419, fl. 201, Livro 2-B, e Matriculas n's 416, fl. 198, Livro 2-B, e
96, fls. 76v/77, Livro 2-A, do Cartório do l' Ofício da Comarca de
Tuntum, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem corno as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(15) DECRETO DE 9 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Flores ou Limão, situado no Município
de Coroatá, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jarro 1998
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os dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
Ta Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n?4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Flores ou Limão,
com área de 1.980,0000ha (um mil, novecentos e oitenta hectares),
situado no Município de Coroatá, objeto da Matrícula n' 2.575, fi. 52,
Livro 2-1, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jan. 1998
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(16)

DECRETO DE 9 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Bandeirantes, situado no Município de
Arame, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Bandeirantes, com
área de 3.923,0000ha (três mil, novecentos e vinte e três hectares),
situado no Município de Arame, objeto da Matrícula n' 4.764, fi. 168,
Livro 2-X, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Grajaú,
Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeítorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(17)

DECRETO DE 9 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária) o imóvel rural denominado Fazenda Guaíba, situado no Município
de Carutapera, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Guaíba,
com área de 2.043,1617ha (dois mil, quarenta e três hectares, dezesseis ares e dezessete centiares), situado no Município de Carutapera, objeto do Registro nº R-4-51, fi. 56, Livro 2-A, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Carutapera, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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DECRETO DE 9 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Marajá, situado no Município
de Carutapera, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Marajó,
com área de 2.479,1125ha (dois mil, quatrocentos e setenta e nove
hectares, onze ares e vinte e cinco centiares), situado no Município
de Carutapera, objeto do Registro n' R-3-40, fi. 45, Livro 2-A, do Cartório do l' Ofício da Comarca de Carutapera, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitoras existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista naLei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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DECRETO DE 9 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança, situado no Município de Santa Luzia, Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança, com
área de 1.266,3981ha (um mil, duzentos e sessenta e seis hectares,
trinta e nove ares e oitenta e um centiares), situado no Municipio de
Santa Luzia, objeto do Registro n? R-1-2.212/97, fi. 52, Livro 2-H, do
Cartório do l' Oficioda Comarca de Santa Luzia, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(20) DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1998

n

Dispõe sobre concessão de autorização à
Continental Airlines Incorporated, para
operar no Brasil, como empresa de transporte aéreo regular.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n" 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e no Decreto n"
92.319, de 23 de janeiro de 1986,
DECRETA:
Art. l' Fica concedida autorização à Continental Airlines Incorporated, com sede em Delaware, Estados Unidos da América do Norte,
para operar no Brasil, como empresa de transporte aéreo regular.
Art. 2' Este decreto é acompanhado pelos atos constitutivos e demais documentos mencionados no art. 206 e art. 207 da
Lei n" 7.565, de 19 de dezembro de 1986, Código Brasileiro de Aeronáutica, e no art. 2' do Decreto n? 92.319, de 23 dejaneiro de 1986.
Art. 3' O exercício efetivo de qualquer atividade da Continental Airlines Incorporated no Brasil, relacionada com os serviços de
transporte aéreo regular, objeto desta autorização, fica sujeito à legislação brasileira, em especial ao Código Brasileiro de Aeronáutica, respeitados os acordos internacionais, dos quais o Brasil seja signatário.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lelio Viana Lobo

o anexo está publicado no DO de 13.1.1998, págs.

1/11.

(*) Retificado no DO de 16.1.1998 (pág. 533 desta obra).
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DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1998
Distribui os efetivos de Oficiais da Marinha e fixa os percentuais mínimos dos cargos que serão ocupados, exclusivamente, por
oficiais do sexo masculino, para 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 9º, § 2º, e art. 12 da Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 1997,
DECRETA:

Art. 1º São distribuídos os efetivos de oficiais dos seguintes
Corpos e Quadros da Marinha para vigorarem em 1998:
I -

Corpo da Armada
a) Quadro de Oficiais da Armada
Almirantes-de-Esquadra...................................
Vice-Almirantes
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra................................
Capitães-de-Fragata..........................................
Capitães-de-Corveta..........................................
Capitães-Tenentes....
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes

05
16
28
195
445
525
549
348
222

b) Quadro Complementar de Oficiais da Armada

Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes
II -

09
07
08

Corpo de Fuzileiros Navais
a)

Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais
Almirantes-de-Esquadra...................................
Vice-Almirantes
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra................................
Capitães-de-Fragata..........................................

01
02
04
43
112
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Capitães-de-Corveta..........................................
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes

153
129
89
68

b) Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros

Navais
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes

UI -

21
15
12

Corpo de Intendentes da Marinha
a) Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha

Vice-Almirantes
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra................................
Capitães-de-Fragata..........................................
Capitães-de-Corveta..........................................
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes

01
04
45
125
160
160
103
69

b) Quadro Complementar de Oficiais Intendentes

da Marinha
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes
IV -

17
10
13

Corpo de Engenheiros da Marinha
Vice-Almirantes
Contra-Almirantes............................................
Capitães-de-Mar-e-Guerra...............................
Capitães-de-Fragata.........................................
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes...........................................
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01
03
22
64
130
143
76
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v-

V1 -

Corpo de Saúde da Marinha
a) Quadro de Médicos
Vice-Almirantes
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra................................
Capitães-de-Fragata..........................................
Capitães-de-Corveta..........................................
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas
Capitães-de-Mar-e-Guerra................................
Capitães-de-Fragata..........................................
Capitães-de-Corveta..........................................
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
c) Quadro de Apoio à Saúde
Capitães-de-Mar-e-Guerra................................
Capitães-de-Fragata..........................................
Capitães-de-Corveta..........................................
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Corpo Auxiliar da Marinha
a) Quadro Técnico
Capitães-de-Mar-e-Guerra................................
Capitães-de-Fragata..........................................
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
b) Quadro de Capelães Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra................................
Capitães-de-Fragata..........................................
Capitães-de-Corveta..........................................
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes

01
04
30
72
143
120
97
06
37
83
76
47
01
07
~O

81
66

10
77
382
425
224
01
03
05
08
13
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c) Quadro Auxiliar da Armada
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes............................................

90
134
104

d) Quadro Auxiliar de Fuzileiros Navais

Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes

30
34
20

Art. 2" Na admissão aos Corpos e Quadros abaixo, serão observados os seguintes percentuais mínimos dos cargos que serão
ocupados, exclusivamente, por oficiais do sexo masculino:
I -

II -

Corpo de Intendentes da Marinha
a) Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha ......
b) Quadro Complementar de Oficiais da Marinha.
Corpo de Saúde da Marinha
a) Quadro de Médicos
b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas
c) Quadro de Apoio à Saúde

100%
0%
20%
30%
10%

Parágrafo único. Ficará a critério do Ministro da Marinha redistribuir as parcelas de percentuais fixadas no inciso lI, por especialidades de interesse para a Marinha, na admissão aos Quadros de
Médicos e de Apoio à Saúde, não podendo o percentual mínimo de vagas para candidatos do sexo masculino exceder de 60%, em qualquer
especialidade.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
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DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1998

(22)

Fixa, no Ministério da Marinha, o número de vagas para promoção obrigatória,
referentes ao ano-base 1997, nos Corpos e
Quadros da Marinha que vigoraram em
1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o art. 61, § 1º, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
DECRETA:
Art. 1º Para fim de aplicação da Quota Compulsória de que
trata o art. 100 da Lei nº 6.880/80, referente ao ano-base de 1997, e
estabelecimento do número de vagas para promoção obrigatória, nos
Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha que vigoraram em 1997, ficam fixadas as seguintes proporções sobre os efetivos dos postos:
I -

Corpo da Armada
Capitães-de-Mar-e-Guerra...................................... 1/8
Capitães-de-Fragata................................................ 1/15
Capitães-de-Corveta.
1/20

II -

Corpo de Fuzileiros Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra...................................... 1/8
Capitães-de-Fragata................................................ 1/15
Capitães-de-Corveta..
1/20

III -

Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra...................................... 1/8
Capitães-de-Fragata................................................ 1/15
Capitães-de-Corveta
1/20

IV -

Corpo de Intendentes da Marinha
Capitães-de-Mar-e-Guerra...................................... 1/8
Capitães-de-Fragata................................................ 1/15
Capitães-de-Corveta
1/20
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v-

Corpo de Saúde da Marinha
a) Quadro de Médicos

Capitães-de-Mar-e-Guerra................................ 1/8
Capitães-de-Fragata.......................................... 1/15
Capitães-de-Corveta.......................................... 1/20
b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas

Capitães-de-Fragata.......................................... 1/10
Capitães-de-Corveta.......................................... 1115
c) Quadro de Farmacêuticos
Capitães-de-Fragata.......................................... 1/10
Capitães-de-Corveta.......................................... 1/15
Vl -

Quadros de Oficiais Auxiliares da Marinha
a) Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada

Capitães-de-Fragata.......................................... 1/10
Capitães-de-Corveta.......................................... 1/15
b) Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzi-

1eiros Navais
Capitães-de-Fragata.......................................... 1/10
Capitães-de-Corveta.......................................... 1/15
VlI -

Quadros Complementares de Oficiais da Marinha
a) Quadro Complementar do Corpo da Armada

Capitães-de-Fragata.......................................... 1110
Capitães-de-Corveta.......................................... 1115
b) Quadro Complementar do Corpo de Fuzileiros

Navais
Capitães-de-Fragata.......................................... 1/10
Capitães-de-Corveta.......................................... 1/15
c) Quadro Complementar do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais
Capitães-de-Fragata.......................................... 1/10
Capitães-de-Corveta.......................................... 1/15
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d) Quadro Complementar do Corpo de Intenden-

tes da Marinha
Capitães-de-Fragata.......................................... 1/10
Capitães-de-Corveta.......................................... 1115
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira

(23) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação societária estrangeira no Banco Graphus S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. 1º É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira no capital social do Banco Graphus S.A. até cem por cento,
como conseqüente reflexo no capital social da Graphus S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários.
Art. 2" O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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(24) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação societária estrangeira no Banco de Crédito Nacional
S.A e no Banco de Crédito Real de Minas
Gerais S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira nos capitais sociais do Banco de Crédito Nacional S.A. e do
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., até 1,81 %, com o conseqüente reflexo nos capitais sociais das seguintes empresas: Banco
Itabanco S.A., Financiadora BCN S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, Corretora BCN S.A. Valores Mobiliários, Potenza S.A.
Sociedade Corretora, Credireal S.A. Corretora de Cãmbio e Valores,
Potenza S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, BCN
Leasing Arrendamento Mercantil S.A., Ita Leasing Arrendamento
Mercantil S.A., Potenza Leasing Arrendamento Mercantil S.A., Credireal Leasing S.A. Arrendamento Mercantil e BCN - Companhia
Hipotecária (em constituição).
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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(25) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1998
Altera o Decreto de 28 de janeiro de
1997, que declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas Fazendas Modelo, Modelo Ll,
São José) Canaan, Monte Azul, Piramar e
Novo Horizonte) situado no Município de
Canindé do São Francisco, Estado de Sergipe, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ih nferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos tere cdos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
~:~ei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º O art. 1º do Decreto de 28 de janeiro de 1997, publicado
no DidrioOficial da União de 29 de janeiro de 1997, passa a ter a seguinte redação:
«Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
inciso VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído
pelas Fazendas Modelo, Modelo 11, São José e Novo Horizonte,
com área de 1.108,5000ha (um mil, cento e oito hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Canindé do São Francisco, objeto dos Registros nOs R-1-978, fi. 103; R-1-979, fi. 104;
R-1-980, fi. 105; e R-1-981, fi. 106, todos do Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canindé do São Francisco, Estado de Sergipe."
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p.
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(26)

DECRETO DE 14 DE JANEIRO DE 1998
Fixa os percentuais de Capitães-deMar-e-Guerra dos diversos Corpos e Quadros da Marinha, que deverão ser considerados não-numerados, por estarem
definitivamente impossibilitados de acesso
ao primeiro posto de Oficial-General.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o art. 15, § 32 , da Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972, alterada pela Lei nO 6.814, de 5 de agosto de 1980, e regulamentada
pelo Decreto n 2 107, de 29 de abril de 1991,
DECRETA:
Art. 1° Fica fixado, para 1998, como nulo (0%) o percentual de
Capitães-de-Mar-e-Guerra, nos diversos Corpos e Quadros da Marinha, considerados «não-numerados» por estarem definitivamente
impossibilitados de acesso ao primeiro posto de Oficial-General,
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de janeiro de 1998; 177 2 da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
(27)

DECRETO DE 14 DE JANEIRO DE 1998
Fixa o número de vagas para promoção
obrigat6ria no ano-base de 1997 para os diversos postos dos quadros de Oficiais daAeronaútica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em
vista o que dispõe o § 12do art. 61 da Lei nO 6.880, de 9 de dezembro
de 1980,
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DECRETA:
Art. l' Ficam estabelecidas, para o ano de 1997, as seguintes
roporções, do efetivo de cada posto, a serem observadas no cálculo
Xo número de vagas para promoção obrigatória nos diversos postos
dos qu~dros de oficiais de c:"rreira da.Aeronáutica, previstos no Decreto n- 1.145, de 20 de maio de 1994.
Quadro de Oficiais Aviadores:
Coronel
. 1/8 do efetivo do posto;
Tenente-Coronel
. 24/83 do efetivo do posto; e
Major
.. 1/20 do efetivo do posto.
Quadro de Oficiais Engenheiros:
Coronel............................................ 118 do efetivo do posto;
Tenente-Coronel............................. 1/15 do efetivo do posto; e
Major
3/16 do efetivo do posto:
Quadro de Oficiais Intendentes:
Coronel
. 1/8 do efetivo do posto;
Tenente-Coronel
. 15/92 do efetivo do posto; e
Major
. 3/22 do efetivo do posto.
Quadro de Oficiais Médicos:
CoroneL.......................................... 1/8 do efetivo do posto;
Tenente-Coronel............................. 1/15 do efetivo do posto; e
Major
1/20 do efetivo do posto.
Quadro de Oficiais Dentistas, Farmacêuticos e de Infantaria:
CoroneL.......................................... 1/4 do efetivo do posto;
Tenente-Coronel............................. 1/10 do efetivo do posto; e
Major
1/15 do efetivo do posto.
Quadro de Oficiais Especialistas em Aviões, em Comunicações,
em Arroamento, em Fotografia, em Meteorologia, em Controle de
Tráfego Aéreo e em Suprimento Técnico:
Tenente-Coronel............................. 1/4 do efetivo do posto;
Major
1/10 do efetivo do posto; e
Capitão............................................ 1/15 do efetivo do posto.
Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica:
Capitão............................................ 1/10 do efetivo do posto; e
Primeiro-Tenente
1/20 do efetivo do posto.
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Art. 2' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lelio Viana Lobo
(28)

DECRETO DE 14 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre concessão de autorização à
Delta Air Lines Inc., para operar no Brasil
como empresa de transporte aéreo regular.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n" 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e no Decreto n" 92.319, de 23 de janeiro de 1986,
DECRETA:
Art. I" Fica concedida autorização à Delta Air Lines Inc., com
sede em Atlanta, Estados Unidos da América do Norte, para operar
no Brasil, como empresa de transporte aéreo regular.
Art. 2' Este decreto é acompanhado pelos atos constitutivos e demais documentos mencionados no art. 206 e art. 207 da
Lei n' 7.565, de 19 de dezembro de 1986, Código Brasileiro de Aeronáutica, e no art. 2' do Decreto n? 92.319, de 23 de janeiro de 1986.
Art. 3' O exercício efetivo de qualquer atividade da Delta Air
Lines Inc., no Brasil, relacionada com os serviços de transporte aéreo regular, objeto desta autorização, fica sujeito à legislação brasileira, em especial ao Código Brasileiro de Aeronáutica, respeitados
os acordos internacionais, dos quais o Brasil seja signatário.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lelio Viana Lobo
Os anexos estão publicados no DO de 15.1.1998, págs. 6/14.
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(29) DECRETO DE 14 DE JANEIRO DE 1998
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da União
- Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, parte de crédito especial aberto
pelo Decreto de 23 de setembro de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2', da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1997, no valor de
R$ 44.824.499.336,00 (quarenta e quatro bilhões, oitocentos e vinte
e quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e
trinta e seis reais), parte do crédito especial autorizado pela Lei
n? 9.490, de l' de setembro de 1997, e aberto pelo Decreto de 23 de
setembro de 1997, para atender à programação constante do Anexo
I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes do saldo do referido crédito, apurado
em 31 de dezembro de 1997.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO

de 15.1.1998, pág. 14.
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(30)

DECRETO DE 14 DE JANEIRO DE 1998
Altera o Decreto de 24 dejulho de 1996,
que declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Seringal Urupá, situado nos Municípios
de Machadinha D'Oeste e Cujubim, Estado
de Rondônia, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1 º O art. l' do Decreto de 24 de julho de 1996, publicado
no Diário Oficial da União, de 25 de julho de 1996, passa a ter a seguinte redação:
"Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
inciso VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Seringal Urupá, com área de 10.000,0000ha (dez mil
hectares), situado nos Municípios de Machadinho D'Oeste e
Cujubim, objeto do Registro nº R-1-8.386, Ficha 183, Livro-2-AU,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ariquemes, Estado de Rondônia.»
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jan. 1998
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(31) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Santa Catarina/Gleba Cigana, situado
no Município de Miranda do Norte, Estado
do Maranhão) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
nferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terlhe c;; s arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
:'ietn' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins. de. reforagrária nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, mCISO VI,
T:Lein'4.504, de 30 de nove~bro de 1964, e 2'.daLei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993,.0 imóvel rural denommado Santa Caiarina/Gleba Cigana, com area de 1.871,7000ha (um mil, OItocentos e setenta e um hectares e setenta ares), situado no Município de Miranda do Norte, 9bj.eto dos Registros n's 481, fi. 30v, Livro 3B, do C:,~tó
riodo OfícioUnico de Cantanhede, da Comarca de Itapecuru-Mirim,
e 1.816,fi. 249, Livro 3-F, do Cartório do I? Ofício da Comarca de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(32)

DECRETO DE 15 DE

JAi~EIRO

DE 1998

Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Faísa, situado no Município de
Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º

Fica declarado de interesse social, para fins de refor-

rn a agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,

da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Faísa, com
área de 2.583,9920ha (dois mil, quinhentos e oitenta e três hectares,
noventa e nove ares e vinte centiares), situado no Município de Santa Luzia, objeto da Matrícula nº AV-03-886, fi. 199, Livro 2-C, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Santa Luzia, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(33) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cajueiro, situado no Município
de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ih conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos teres dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
~:Lein' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2'da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cajueiro, com área
de2.000,0000ha (dois mil hectares), situado no Município de Santa Luzia objeto da Matrícula n' 72, fi. 72, Livro 2, do Cartório de Registro de
Im6veis da Comarca de Santa Luzia, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(34)

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Chapada, situado no Município
de Santa Luzia) Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Chapada, com área
de 5.924,7679ha (cinco mil, novecentos e vinte e quatro hectares, setenta e seis ares e setenta e nove centiares), situado no Município de
Santa Luzia, objeto da Matrícula n" 885, fi. 198, Livro 2-C, do Cartório
do l' Oficio da Comarca de Santa Luzia, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(35) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Dois Irmãos, situado no Município de Guiratinga, Estado de Mato Grosso,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ih onferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terescdos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d,.e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Dois Irmãos com área de 1.484,6822ha (um mil, quatrocentos e oitenta e
quat;o hectares, sessenta e oito ares e vinte e dois centiares), situado no Município de Guiratinga, objeto dos Registros n's R-1-4.968,
Livro 2; R-4-3.657, Livro 2; R-1-4.969, Livro 2, e R-1-02, Livro 2-A,
doCartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Guiratínga, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

d:
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(36)

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bocaina, situado no Município
de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bocaina,
com área de 2.933,5011ha (dois mil, novecentos e trinta e três hectares, cinqüenta ares e onze centiares), situado no Município de João
Pinheiro, objeto dos Registros n's R-1-14.215, fi. 215; R-1-14.216,
fi. 216; R-1-14.217, fi. 217; R-1-14.218, fi. 218, e R-1-14.219, fi. 219,
todos do Livro 2-AAB, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(37)

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma 'agrária, o imóvel rural denominado Gleba Lagoa do Centro, situado no
Município de Barra do Corda, Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gleba Lagoa do Centro,
com área de 1.500,0000ha (um mil e quinhentos hectares), situado no
Município de Barra do Corda, objeto do Registro n" R-1-8.306, fi. 1,
Livro 2-AF, do Cartório do l' Ofício da Comarca de Barra do Corda,
Estado do Maranhão.
.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(38) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Lago VerdelData Pedras, situado no Município de Pirapemas, Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lago Verde/Data
Pedras, com área de 1.350,0000ha (um mil e trezentos e cinqüenta
hectares), situado no Município de Pirapemas, objeto do Registro
n' R-1-245, íl. 45, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis de
Pirapemas, Comarca de Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jan. 1998
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(39) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social) para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Coqueiro, situado no Município
de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termOs dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
daLein' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
daLei n'4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lein' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Coqueiro,
com área de 1.178,9956ha (um mil, cento e setenta e oito hectares,
noventa e nove ares e cinqüenta e seis centiares), situado no Município de Rondonópolis, objeto dos Registros n's R-1-6.630; R-6-323 e
R-3-3.050, todos do Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis do l'
Oficio da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lucra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Braaília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jan. 1998
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(40) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Primavera, conhecido como
Ponta de Pedras ou Pimenteira, situado no
Município de São João do Araguaia, Estado
do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Primavera, conhecido como Ponta de Pedras ou Pimenteira, com área de
3.468,2471ha (três mil, quatrocentos e sessenta e oito hectares, vinte e quatro ares e setenta e um centiares), situado no Município de
São João do Araguaia, objeto do Registro n' R-9-0210, fls. 1/2, Livro
Ficha 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto os
terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20, inciso UI, da Constituição.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465~530, jan. 1998
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te em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
Il1enervação do meio ambiente.
pres
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

(41) DECRETO DE 21 DE JANEIRO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a ampliação da participação
societária estrangeira no Banco Omega S.A.
e na Corretora Omega de Valores Mobiliários
e Câmbio S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira, até cem por cento, nos capitais sociais do Banco Omega S.A. e da Corretora Omega de Valores Mobiliários e Câmbio S.A.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providéncias necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jan. 1998
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(42) DECRETO DE 21 DE JANEIRO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação societária estrangeira no Banco Sistema S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira no capital social do Banco Sistema S.A., até 16,72%, com o
conseqüente reflexo nos capitais sociais da Sistema S.A. Corretora
de Câmbio e Valores Mobiliários e da Sistema Leasing S.A. Arrendamento Mercantil.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(43)

DECRETO DE 21 DE JANEIRO DE 1998
Declara de utilidade pública a ASPTAção Social da Paróquia de Taquarituba,
com sede na Cidade de Taquarituba (SF), e
outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jan. 1998
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DECRETA:

Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguin'nstituições:
tes 1
I - ASPT - Ação Social da Paróquia da Taquarituba, com
d na Cidade de Taquarituba, Estado de São Paulo, portadora do
ceGê n" 50.845.890/0001-00 (Processo MJ n" 26.134/96-41);
II - Associação Beneficente Santa Madalena Sofia, com
de na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC
~~ 77.575.827/0001-58 (Processo MJ n? 25.752/95-84);
III - Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à
Infância de Mossoró, com sede na Cidade de Mossoró, Estado do Rio
Grande do Norte, portadora do CGC n? 08.256.240/0001-63 (Processo
MJ n" 19.425/97-55);
IV - Associação de Amigos da Hematologia do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n' 90.468.935/0001-90 (Processo MJ n' 19.268/96-98);
V - Associação Oliveirense de Pais e Amigos dos Excepcionais (Assopae), com sede na Cidade de Oliveira, Estado de Minas
Gerais, portadora do CGC n" 20.898.789/0001-57 (Processo MJ
n" 15.002/96-49);
VI - Centro Espírita Pai Urubatan, com sede na Cidade de
Brasília, Distrito Federal, portador do CGC n'' 00.425.249/0001-49
(Processo MJ n' 1.452/96-27);
VII - Comunidade Casa Esperança e Vida, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n' 52.034.493/0001-84 (Processo MJ n' 7.293/97-19);
VIII - Escola de Dança e Integração Social para Criança e
Adolescente (Edisca), com sede na Cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará, portadora do CGC nº 69.697.662/0001-69 (Processo
MJ n' 19.059/97-99);
IX - Lar Santa Terezinha de Alegrete, com sede na
Cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, portador do
CGC nº 91.550.558/0001-04 (Processo MJ nº 17.286/93-56);
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x - Obras Sociais da Paróquia de Nossa Senhora da Boa
Viagem de Itabirito, com sede na Cidade de Itabirito, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 20.468.260/0001-01 (Processo MJ
n' 23.826/97-18);
XI - Serviço Social de Estância Velha (Sesoev), com sede na
Cidade de Estância Velha, Estado do Rio Grande do Sul, portador do
CGC nº 87.189.882/0001-63 (Processo MJ n? 14.977/97-02);
XII - Conselho Particular de Palmeiras da Sociedade de
São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Ponte Nova, Estado
de Minas Gerais, portador do CGC nº 23.800.618/0001-31 (Proc. MJ
n" 20.782/96-49).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido
subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto n' 50.517, de 2
de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
(44)

DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 1998
Declara de utilidade pública a Associação Cristã de Moços de Londrina, com sede
na Cidade de Londrina (PRJ, e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
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DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I _ Associação Cristã de Moços de Londrina, com sede
na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, portadora do CGC
n' 78.318.292/0001-00 (Processo MJ n' 8.902/97-11);
II _ Abrigando, Recuperando, Convertendo Almas (Arca),
com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, portadora do CGC
n" 26.894.576/0001-33 (Processo MJ n" 29.479/96-20);
III - Associação Cristã Feminina, com sede na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC n? 76.687.599/000145 (Processo MJ n' 10.350/93-03);
IV - Associação Maringaense dos Autistas (Ama), com
sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CGC
n' 86.798.014/0001-18 (Processo MJ n' 24.220/95-20);
V - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
de Cruzeiro do Sul, com sede na Cidade de Cruzeiro do Sul, Estado
do Paraná, portadora do CGC n? 77.352.284/0001-00 (Processo MJ
n'16.616/93-13);
VI - Creche Nossa Senhora Aparecida, com sede na
Cidade de Conchal, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n' 51.893.147/0001-99 (Processo MJ n' 591/96-98);
VII - Fundação Presidente Tancredo Neves, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
u' 21.506.308/0001-83 (Processo MJ n' 08015.000117/97-88);
VIII - Escola de Formação de Guardas Mirins Duque de Caxias,
com sede na Cidade de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná,
portadora do CGC n?81.393.936/0001-21 (Processo MJ nQ14.117/94-63);
IX - Obras Sociais do Grupo Espírita Obreiros da Paz, com
sede na Cidade de Itapecerica, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC n' 00.257.159/0001-96 (Processo MJ n" 10.725/96-89);
X - Sociedade Pestalozzi de Jaguaré, com sede na Cidade de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, portadora do CGC
n" 00.239.610/0001-42 (Processo MJ n? 16.829/97-88).
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jan. 1998
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Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigaa apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de
a~a ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem
ca stado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhaXredo demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art.
5:;do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n? 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
d

(45)

DECRETO DE 23 DE JANEIRO DE 1998
Institui o Comitê Executivo para examinar projetos de reuitalização de cooperativas de produção agropecuária e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso II, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1 º Fica instituído o Comitê Executivo para examinar pro. toS de revítalização de cooperativas de produção agropecuária, que
{:nh a m por finalidade a obtenção de recursos necessários a seu financiamento.
Art. 2º O Comitê Executivo terá a seguinte composição:
I - quatro representantes do Ministério da Fazenda, dentre
uais um será o seu coordenador;
OS q II _ dois representantes do Ministério da Agricultura e do
.Abastecimento;
III - dois representantes do Ministério do Planejamento e
orçamento;
1
Co.

Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jarro 1998

517

-

_ dois representantes do Banco Central do Brasil;
IV
dois representantes do Banco Nacional de DesenvolviV
o'mico e Social (BNDES);
con
ento Ern VI _ três representantes da Organização das Cooperativas

Brasileiras.
. .
.
,
á afo único. O Ministro de Estado da Fazenda designará
parbrgros do Comitê Executivo, por indicação dos titulares dos órOS mem
_
entidades represen t a d os.
gaos e
Art. 3º Compete ao Comitê Executivo:
I _ definir os requisitos e as condições de consulta prévia, a
formulada pela cooperativa, sobre a possibilidade de seu enqua:~mento como beneficiária de financiamento para revitalização;
H _ definir os termos de referência a serem obedecidos na elaboração do projeto de ~evitalização de c~da cooperativa de produção
agropecuária, que for Julgada enquadravel;
IH - manifestar-se sobre cada projeto de revitalização, ponderada a viabilidade gerencial, técnica, econômica e financeira da cooperativa, podendo, inclusive, solicitar parecer técnico do BNDES.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 dejaneiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir
(46) DECRETO DE 23 DE JANEIRO DE 1998
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Pindorama, com sede na
Cidade de Pindorama (SP), e outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, <ia Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
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DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Associação Beneficente de Pindorama, com sede na
Cidade de Pindorama, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n' 51.843.969/0001-65 (Processo MJ n? 19.278/93-07);
II - Associação Escolinha Beneficente da Comunidade Conjunto Ceará, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, portadora do CGC n' 73.304.859/0001-68 (Processo MJ n' 22.640/97-14);

III - Associação Evangélica Luterana de Educação Especial, com sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, portadora
do CGC n' 35.617.547/0001-15 (Processo MJ n' 17.717/97-90);
IV - Caixa Escolar Fundamar, com sede na Cidade de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n'' 19.072.339/000121 (Processo MJ n" 21.119/94-17);
V - Cáritas Diocesana de Marília, com sede na Cidade de Marflia, Estado de São Paulo, portadora do CGC n' 52.061.462/0001-12
(Processo MJ n" 19.846/94-61);
VI - Conselho Comunitário de Jaguaruna, com sede na Cidade de Jaguaruna, Estado de Santa Catarina, portador do CGC
n" 83.868.794/0001-37 (Processo MJ n'19.832/94-56);
VII - Conselho de Pais de Campos Sales, com sede na Cidade de
Campos Sales, Estado do Ceará, portador do CGC n' 06.738.447/0001-49
(Processo MJ n' 13.106/94-10);
VIII - Creche Comunitária Nossa Senhora do Rosário, com
sede na Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC n? 20.055.968/0001-22 (Processo MJ n" 14.706/97-67);
IX - Hospital Padre Olívio, com sede na Cidade de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espírito Santo, portador do CGC
n' 27.124.437/0001-93 (Processo MJ n? 8.795/95-41);
X - Iprohpar - Instituto de Promoção Humana do Paraná,
com sede na Cidade de Apucarana, Estado do Paraná, portador do
CGC n" 78.300.472/0001-57 (Processo MJ n? 20.049/96-51);
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XI _ Serviço de Assistência Social de Santo Antônio do Desto com sede na Cidade de Santo Antônio do Descoberto, Es~~~~rde'Goiás, portador do CGC n' 25.053.414/0001-00 (Processo
MJ n' 22.775/97-35).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigad a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de
aâa ano relatório circunstanciado dos serviços que houverem
caestado coletividade no ano anterior, devidamente acompanhaXr do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art.
5' do Decreto n'' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

à

Brasília, 23 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
I ris Rezende
(47)

DECRETO DE 23 DE JANEIRO DE 1998
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Fissurado Lábio-Palatal de
Maringá, com sede na Cidade de Maringá
(PR), e outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. I" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Associação de Apoio "0 Fissurado Lábio-Palatal de Maringá, com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do
CGC n? 80.289.895/0001-65 (Processo MJ n' 16.858/93-52);
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II - Obras Assistenciais São Sebastião, com sede na Cidade
de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC n' 33.523.945/000147 (Processo MJ n? 28.689/96-37);
II Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Sertanópolis, com sede na Cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná,
portadora do CGC n" 78.294.196/0001-61 (Processo MJ n' 16.50419390);
IV - Associação dos Deficientes Físicos e Visuais de Mogi
Guaçu, com sede na Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 57.511.065/0001-19 (Processo MJ n' 2.908/97-84);
V - Associação Mineira de Paraplégicos, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
nO 21.728.746/0001-96 (Processo MJ n" 17.256/97-19);
VI - Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Campinas,
com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portador do
CGC n? 45.123.916/0001-77 (Processo MJ n" 19.841/94-47);
VII - Centro de Convivência Infantil Filhos de Oxum, com
sede na Cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, portador do
CGC nO 60.547.197/0001-05 (Processo MJ n' 22.136/96-25);
VIII - Fundação Universidade de Caxias do Sul, com sede na
Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do
CGC n" 88.648.761/0001-03 (Processo MJ n? 9.791/96-14);
IX - Sociedade Beneficente Nossa Senhora Medianeira,
com sede na Cidade de Planalto, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n' 90.841.719/0001-48 (Processo MJ n' 23.458/96-37);
X - Lar dos Velhos Desamparados de Loanda, com sede na
Cidade de Loanda, Estado do Paraná, portador do CGC n?
76.971.282/0001-36 (Processo MJ n" 25.289/94-81);
XI - Grupo Primavera, com sede na Cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, portador do CGC n" 67.995.969/0001-10 (Processo MJ n' 18.505/96-76);
XII - Sanatório Espírita Serapião Ribeiro, com sede na Cidade
de Gurupi, Estado de Tocantins, portador do CGC n? 01.805.019/000178 (Processo MJ n" 16.969/97-47);
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XIII _ Sociedade de Amigos da Biblioteca Nacional, com sede
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do
n. 29.415.676/0001-28 (Processo MJ n· 17.787/97-75).

êoc

Art 2. As entidades de que trata este decreto ficam obrigada Justiça, até o dia 30 de abril de
ap' resentar ao Ministério
dasa
.
tanci
.
d ano relatório CHcuns
anela do d os serviços
que h ouverem
ea atado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhaXre~o demonstrativo da receita e despesa realizada no período, aind~ que não tenham sido subvencio'.'adas, conforme pr~ceitua o art.
5. do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a LeI n- 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende

(48) DECRETO DE 23 DE JANEIRO DE 1997
Declara de utilidade pública o Asilo
São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de
Maringá (PRJ, e outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. P da Lei n· 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1· São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Asilo São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, portador do CGC nº 76.722.180/0001-87 (Processo MJ n" 9.629/97-79);
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U - Associação Bauruense de Combate ao Cãncer, com
sede na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 50.830.231/0001-09 (Processo MJ n' 5.882/95-37);
UI - Associação de Proteção ã Maternidade e à Infância de
Braganey, com sede na Cidade de Braganey, Estado do Paraná, portadora do CGC n' 78.121.746/0001-40 (Processo MJ n' 20.065/95-27);
IV - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
J andira, com sede na Cidade de J andira, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 45.569.811/0001-46 (Processo MJ nº 2.325/97-26);
V - Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância (Crami), com sede na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo,
portador do CGC n" 58.157.710/0001-00 (Processo MJ n' 8.218/96-58);
VI - Guarda-Mirim de Leme, com sede na Cidade de Leme,
Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 47.743.125/0001-75 (Pro'
cesso MJ n' 13.561/94-06).
VII - Instituição Beneficente Lar das Crianças Santa Izabel,
com sede na Cidade de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 50.577.451/0001-64 (Processo MJ n' 15.763/93-11);
VIU - Laramara - Associação Brasileira de Assistência ao
Deficiente Visual, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, portadora do CGC n" 67.640.441/0001-29 (Processo MJ
n" 13.197/96-29);
IX - Associação Lar dos Velhos de Conservatória, com sede
na Cidade de Valença, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC
nº 29.076.627/0001-08 (Processo MJ n" 10.949/97-17);
X - Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede na cidade de Monsenhor Paulo, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n? 17.938.861/0001-18 (Processo MJ nº 24.920/96-22);
XI - Rebusca Ação Social Evangélica Viçosense, com sede
na Cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n? 20.321.675/0001-40 (Processo MJ n' 26.921/96-66);
XII - Sociedade de Assistência à Infância de Ribeirão do Pinhal, com sede na Cidade de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 77.463.743/0001-22 (Processo MJ nº 9.764/94-71);
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XIII - Conselho Particular Nossa Senhora D'Abadia da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº 16.565.848/0001-06
(Processo MJ nº 22.967/97-04).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de
cada ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem
prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no periodo, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art.
5' do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Iris Rezende
(49)

DECRETO DE 26 DE JANEIRO DE 1998
Autoriza o aumento de capital social da
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre
S.A. (Trensurb).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4º do Decreto-Lei n? 1.678, de 22 de fevereiro e 1979,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o aumento de capital social da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb), de
R$ 161.825.810,22 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e
vinte e cinco mil, oitocentos e dez reais e vinte e dois centavos)
para R$ 250.274.789,86 (duzentos e cinqüenta milhões, duzentos
e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e
seis centavos).
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Art. 2' Fica a União autorizada a subscrever ações no valor de
R$ 84.983.548,62 (oitenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e
três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), mediante a utilização de créditos da União, oriundos de recursos destinados a investimentos na Trensurb, repassados durante os
exercícios de 1995 e 1996.
Art. 3' Fica a União autorizada a subscrever ações até o valor
de R$ 3.465.431,02 (três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco
mil, quatrocentos e trinta e um reais e dois centavos), caso os acionistas minoritários não exerçam o seu direito de preferência dentro
do prazo legal.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 26 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Dantas dos Santos
(50) DECRETO DE 28 DE JANEIRO DE 1998
Comede autorização à Nationale - Nederlanden LevensverzekeringMaatschappij
N .v., com sede em Roterdã, Holanda, para
funcionar na República Federativa do Brasil,
operando com Seguros do Ramo Vida.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 64 do Decreto-Lei n' 2.627, de 26 de setembro
de 1940, mantido pelo art. 300 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de
1976, e o que consta do Processo Susep n' 001-00290/97,
DECRETA:
Art. l' Fica a empresa Nationale - Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N. v., com sede em Roterdã, Holanda, autorizada a funcionar no Brasil, operando com Seguros do Ramo Vida,
mediante as seguintes condições:
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I - a companhia será obrigada a ter permanentemente um
representante geral no Brasil, com plenos e ilimitados poderes para
tratar e defmitivamente resolver as questões que suscitarem, quer
com o Governo, quer com particulares; e
II - a companhia ficará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar sobre o objeto da autorização a que alude o presente decreto.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MICHEL TEMER
Pedro Malan
(51)

DECRETO DE 29 DE JANEIRO DE 1998
Renova a concessâo da Jerônimo T. Minamihara & Cia. Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Assaí, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n'' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53740.000281/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Assai, Estado do Paraná, outorgada originariamente à Rádio Paiquerê Ltda.,
pela PortariaMJNI nº 263-B, de 11 dejunho de 1962, renovada pelo
Decreto nº 90.278, de 1º de outubro de 1984, publicado no Diário
Oficial da União em 4 subseqüente, e transferida para a Jerônimo
T. Minamihara & Cia, Ltda., pelo Decreto nº 91.523, de 9 de agosto
de 1985, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 29 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MICHEL TEMER
Sergio Motta
(52)

DECRETO DE 29 DE JANEIRO DE 1998
Transfere para a Fundação Arco- Íris de
Araputanga a concessão outorgada à Rádio
Difusora Arco-Íris de Araputanga Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sono"
ra em onda média, na Cidade de Araputanga, Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercicio do cargo de PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art. 94, item 3, alinea a, do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 53690.000053/95,
DECRETA:
Art. l' Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Difusara Arco-íris de Araputanga Ltda., pelo Decreto n" 96.404, de 22 de
julho de 1988, publicado no Diário Oficial da União de 25 seguinte,
para a Fundação Arco íris de Araputanga explorar, pelo restante do
prazo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Araputanga, Estado de Mato Grosso.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jarro 1998

527
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
MICHEL TEMER
Sergio Motta

(53)

DECRETO DE 29 DE JANEIRO DE 1998
Transfere para a Fundação Santo Antônio a concessão outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média) na Cidade de Feira de Santana, Estado
da Bahia.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº 29107.065490/78,
DECRETA:
Art. 1º Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., pelo Decreto nº 63.199, de 30 de
agosto de 1968, renovada pelo Decreto nº 98.915, de 1º de fevereiro
de 1990, publicado no Diário Oficial da União de 2 subseqüente,
para a Fundação Santo Antônio explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 1998; 177 2 da Independêncía e 110° da
República.
MICHEL TEMER
Sergio Motta
(54) DECRETO DE 30 DE JANEIRO DE 1998
Distribui os efetivos de Oficiais da Aeronáutica, em tempo de paz, a vigorar em
1998.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 12da Lei n" 9.009, de 29 de março de 1995, e o
que consta do Processo MAer n" 04-01/0845/97,
DECRETA:
Art. 1° São distribuídos, para o ano de 1998, os efetivosde Oficiais
da Aeronáutica, de acordo com a Tabela de Distribuição em anexo.

§ l' O Mínistério da Aeronáutica, em atos complementares
para a execução deste decreto, poderá alterar os referidos efetivos
para atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal
militar, respeitando o que estabelece o § 2° do art. l' da Lei n? 9.009,
de 29 de março de 1995.
§ 2° A última alteração, prevista no parágrafo anterior, servirá como base para a aplicação das proporções estabelecidas no art.
61 da Lei n' 6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares - e conseqüente cálculo da quota compulsória.

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110° da
República.
MICHEL TEMER
Lelio Viana Lobo
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(55)

DECRETO DE 30 DE JANEIRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Miriam
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média) na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n'' 53790.000074/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de P de maio
de 1994, a concessão da Rádio Miriam Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n' 113, de 28 de janeiro de 1955, e renovada pelo Decreto
n' 89.547, de 11 de abril de 1984, publicado no Diário Oficial da União
em 12 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MICHEL TEMER
Sergio Motta
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DECRETO DE 30 DE JANEIRO DE 1998
Transfere para a Rádio Jornal de Macaé Ltda. a concessão outorgada à Rádio
Jornal Fluminense de Campos Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Macaé, Estado do
Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de PRESIDENTE DAREPÚBLICA, nouso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de
1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 29101.000433/91,
DECRETA:
Art. l' Fica transferida a concessão outorgada originariamente à Rádio Princesa do Atlântico de Macaé Ltda., posteriormente Rádio Macaé Ltda., pela Portaria MVOP n' 862, de 20 de setembro de 1949, renovada pelo Decreto n" 89.409, de 29 de fevereiro
de 1984, publicado no Diário Oficial da União de l' de março seguinte, e transferida para a Rádio Jornal Fluminense de Campos
Ltda., pelo Decreto n' 90.160, de 6 de setembro de 1984, publicado
no Diário Oficial da União de 10 subseqüente, para a Rádio Jornal
de Macaé Ltda, explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Macaé, Estado
do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MICHEL TEMER
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 465-530, jan. 1998

RETIFICAÇÕES

DECRETOS
DECRETO N° 2.447, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997 (*)
Dá nova redação ao Anexo II do Decreto

n' 2.389, de 18 de novembro de 1997, que
aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas do Ministério das Comunicações.

Retificação

No Anexo lI, a, publicado no Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 1997, Seção 1, págs. 31756 e 31757, primeira e segunda
colunas:
Na Unidade Delegacias:
Onde se lê: «b) AM, BA, CE, MT, PA e PE Serviço»:
Leia-se: «b) AM, BA, CE, MS, PA e PE Serviço».

(*) Publicado no DO de 31.12.1997 (v, Coleção das Leis. Brasília, 189(12, t.Z):

9563, dez. 1997).
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DECRETO N' 2.451, DE 5 DE JANEIRO DE 1998 (*)
Dispõe sobre a compatibilização entre a
realização da receita e a execução da despesa,
sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de
1998, e dá outras providências.

Retificação
Republicam-se os Anexos I e IV, por terem saído com incorreções.
Os anexos estão publicados no DO de 28.1.1998, pãg. 2.

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(122)

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997 (**)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes) crédito
especial no valor de R$ 116.592.648,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Republica-se o Quadro do Anexo I referente ao Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, por ter saído com incorreção.
Os anexos estão publicados no DO de 9.1.1997, págs. 37/39.

(*) Publicado no DO de 7.1.1998 (pág. 375 desta obra).
(**) Publicado no DO de 24.12.1997 (v. Coleção das Leis. Brasília, 189(12, t.z): 9720,

dez. 1997).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 1, p. 531-535, jan. 1998

533
(20)

DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1998 (*)
Dispõe sobre concessão de autorização à
Continental Airlines Incorporated, para
operar no Brasil, como empresa de transporte aéreo regular.

Retificação
Na página 1, 2ª coluna, no fecho, leia-se:
Brasília, 12 de janeiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

(184)

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1998 (**)
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 208.000.000,00, em fauor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Anexo I - Suplementação
Na página 31789, no Órgão 36000 - Ministério da SaúdeUnidade Orçamentária 36901 - Fundo Nacional de Saúde/Outras
Despesas Correntes:

Onde se lê:
13.075.0428.4438.0020
Leia-se:
13.075.0428.4438.0020

S

90

199

66.000.000

S

90

199
151

60.000.000
6.000.000

S 90

(") Publicado no DO de 13.1.1998 (pág. 486 desta obra).
(**) Publicado no DO de31.12.1997 (v. Coleção das Leis. Brasília, 189(12, t.2): 9782,

dez. 1997).
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Anexo III - Acréscimo
Na página 31790, no Órgão 36000 - Ministério da SaúdeUnidade Orçamentária 36901- Fundo Nacional de Saúde:

Onde se lê:
1711.01.01
1711.01.23

SEG
SEG

66.000.000
140.000.000

Leia-se:
1711.01.01
1711.01.23

SEG
SEG

60.000.000
146.000.000

(185)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997 (*)
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 5.000.000,00, em favor do Gabinete
do Ministro Extraordinário dos Esportes,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Republicam-se os anexos, por terem saído com incorreções.
Os anexos estão publicados no DO de 16.1.1998, págs. 4 e 5,.

(230)

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1998 (**)
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor total de
R$ 34.897.162,00, em favor do Ministério
da Educação e do Desporto e do Ministério
da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

(*) Publicado no DO de 31.12.1997 (v. Coleção das Leis. Brasília, 189(12, t.2)

9783, dez. 1997).
(**) Publicado naDO de 31.10.1997 (v. Coleção das Leis. Brasília, 189(10, t.2):7419,

out. 1997).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Retificação
Anexo I - Suplementação
Na página 24606, no Órgão 26?0.0 - Ministério da Educação e
d Desporto - Umdade Orçamentária 26253 - Faculdades de Ciê~cias Agrárias do Pará/Outras Despesas Correntes:

Onde se lê:
08.044.0208.1087.0017
Leia-se:
08.044.0208.1087.0017

F

90

250

154.000

F
F

90
90

100
250

72.000
82.000

Anexo II - Cancelamento
Na página 24614, no Órgão 26000 - Ministério da Educação e
do Desporto - Unidade Orçamentária 26253 - Faculdades de Ciências Agrárias do ParálInvestimentos:

Onde se lê:
08.044.0208.1087.0017
Leia-se:
08.044.0208.1087.0017

F

90

250

154.000

F
F

90
90

100
250

72.000
82.000
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entre a realização da receita e a execução da despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício
de 1998, e dá outras providências. Publicado naDO de 7 de janeiro de

1998.
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e Funções de Confiança e dá outras providências. Publicado no DO de
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2.459 - Decreto de 19 de janeiro de 1998 - Dispõe sobre a execução do
Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
nº 35, entre os Governos dos Estados-Partes do Mercosul e o Governo
da República do Chile, de 14 de abril de 1997. Publicado no DO de 20
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2.460 - Decreto de 19 dejaneiro de 1998-Dispõe sobre a execução do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
n" 36, entre os Governos dos Estados-Partes do Mercosul e o Governo
da República da Bolívia, de 14 de outubro de 1997. Publicado naDO de
20 de janeiro de 1998...............
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2.461 - Decreto de 19 de janeiro de 199B-Dispõe sobre a execução daAta
de Retificação do Acordo de Complementação Econômica n" 36, entre
os Governos dos Estados-Partes do Mercosul e o Governo da República da Bolívia, lavrada em 16 de outubro de 1997. Publicado naDO de
20 de janeiro de 1998
.
2.462 - Decreto de 19 de janeiro de 1998 - Dispõe sobre a execução do Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nQ
35, entre os Governos dos Estados-Partes do Mercosul e o Governo da
República do Chile, de 11 de setembro de 1997. Publicado no DO de 20
de janeiro de 1998
.
..
2.463 - Decreto de 19 dejaneiro de 1998 - Dispõe sobre a execução do Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n"
35, entre os Governos dos Estados-Partes do Mercosul e o Governo da
República do Chile, de 11 de setembro de 1997. Publicado naDO de 20
de janeiro de 1998
.
2.464 - Decreto de 19 de janeiro de 1998 - Dispõe sobre a execução da Ata
de Retificação do Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre
os Governos dos Estados-Partes do Mercosul e o Governo da República do Chile, lavrada em 20 de agosto de 1997. Publicado no DO de 20
de janeiro de 1998
.
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a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Finlândia, em Brasília, em 2 de
abril de 1996. Publicado no DO de 20 de janeiro de 1998
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2.466 - Decreto de 19 de janeiro de 1998 - Promulga o Acordo de Cooperação para o Combate ao Narcotráfico e à Farmacodependência, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados Unidos Mexicanos. Publicado no DO de 20 de janeiro de
1998
.
2.467 - Decreto de 19 de janeiro de 1998 - Promulga o Acordo sobre a
Concessão de Vistos para Viagens de Negócios, Investimentos e de Cobertura Jornalística, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia. Publicado no DO de
20 de janeiro de 1998
.
2.468 - Decreto de 20 de janeiro de 1998-Dispõe sobre os efetivos do pessoal militar do Exército, e serviço ativo, a vigorar em 1998. Publicado
no DO de 21 de janeiro de 1998
.
2.469 - Decreto de 21 de janeiro de 1998 - Dispõe sobre a inclusão no Programa Nacional de Desestatização (PND) do Banco do Estado de São
Paulo S.A. (Banespa). Publicado no DO de 22 de janeiro de 1998.
2.470 - Decreto de 22 de janeiro de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido
no art. 12 do Decreto n" 2.337, de 6 de outubro de 1997. Publicado no
DO de 23 de janeiro de 1998
.
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2.473 - Decreto de 26 de janeiro de 1998 - Cria o Programa Florestas Nacionais e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de janeiro de

1998.............

430

2.474 - Decreto de 26 de janeiro de 1998 -Prorroga o prazo estabelecido
no art. 1'1 do Decreto n" 2.340, de 7 de outubro de 1997. Publicado no
DO de 27 de janeiro de 1998.

431

2.475 - Decreto de 27 de janeiro de 1998-Inclui produtos na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum (TEC), do Mercosul. Publicado no DO
de 28 de janeiro de 1998........

431

2.476 - Decreto de 27 de janeiro de 1998 - Dá nova redação aos arts. 32 e
33 do Estatuto Social da Casa da Moeda do Brasil (CMB). Publicado
no DO de 28 de janeiro de 1998

432

2.477 - Decreto de 28 de janeiro de 1998 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Saúde e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de janeiro de 1998

433
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(40) -
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Governo brasileiro a ampliação da participação societária estrangeira
no Banco Omega S.A. e na Corretora Omega de Valores Mobiliários e
Câmbio S.A. Publicado no DO de 22 de janeiro de 1998.,....................
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(42) _ Decreto de 21 de janeiro de 1998 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a participação societária estrangeira no Banco
Sistema S.A. Publicado no DO de 22 de janeiro de 1998
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(43) _

(44) _

Decreto de 21 de janeiro de 1998 - Declara de utilidade pública a
ASPT -Ação Social da Paróquia de Taquarituba, com sede na Cidade
de Taquarituba (SP), e outras entidades. Publicado no DO de 22 dejaneirc de 1998....
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Decreto de 22 de janeiro de 1998 - Declara de utilidade pública a
Associação Cristã de Moços de Londrina, com sede na Cidade de Londrina (PR), e outras entidades. Publicado no DO de 23 de janeiro de

1998........

514

(45) -

Decreto de 23 de janeiro de 1998 - Institui o Comitê Executivo,
para examinar projetos de revitalização de cooperativas de produção
agropecuária, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de janeiro de 1998...................
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(46) -

Decreto de 23 de janeiro de 1998 - Declara de utilidade pública a
Associação Beneficente de Pindorama, com sede na Cidade de Pindorama (SP), e outras entidades. Publicado no DO de 26 de janeiro de
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(47) -

Decreto de 23 de janeiro de 1998 - Declara de utilidade pública a
Associação de Apoio ao Fissurado Lábio-Palatal de Maringá, com sede
na Cidade de Maringá (PR), e outras entidades. Publicado no DO de
26 de janeiro de 1998
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(48) -

Decreto de 23 de janeiro de 1998 - Declara de utilidade pública o
Asilo São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Maringá (PR), e outras entidades. Publicado no DO de 26 de janeiro de 1998...
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(49) -

Decreto de 26 de janeiro de 1998 - Autoriza o aumento de capital
social da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb).
Publicado no DO de 27 de janeiro de 1998.....

523

(50) -

Decreto de 28 de janeiro de 1998 - Concede autorização àNationale
Nederlanden Leoeneuerzehering Maatschappij N. V, com sede em Roterdã, Holanda, para funcionar na República Federativa do Brasil,
operando com Seguros do Ramo Vida. Publicado no DO de 29 de janeiTO

(51) -

de 1998.....

Decreto de 29 de janeiro de 1998 -Renova a concessão da Jerônimo
T.Minamihara & Cia. Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Assaí, Estado do Paraná. Publicado no DO de 30 de janeiro de 1998......
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554
Decreto de 29 de janeiro de 1998 - Transfere para a Fundação
Arco-íris de Araputanga a concessão outorgada à Rádio Difusora de
Arco-íris de Araputanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Araputanga, Estado de Mato
Grosso. Publicado no DO de 30 de janeiro de 1998
.

526

(53) _

Decreto de 29 de janeiro de 1998 - Transfere para a Fundação Santo Antônio a concessão outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia. Publicado no
DO de 30 de janeiro de 1998
.
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(54) _

Decreto de 30 de janeiro de 1998 - Distribui os efetivos de Oficiais
da Aeronáutica, em tempo de paz, a vigorar em 1998. Publicado noDO
de 2 de fevereiro de 1998
.
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Decreto de 30 de janeiro de 1998 - Renova a concessão da Rádio Miriam Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 2 de fevereiro de 1998
.
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(52)

(55) _

(56) _

Decreto de 30 de janeiro de 1998 - Transfere para a Rádio Jornal de
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média, na Cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no
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RETIFICAÇÕES
DECRETOS
2.447 Decreto de 30 de dezembro de 1997 - Dá nova redação ao Anexo II
ao Decreto n'' 2.389, de 18 de novembro de 1997, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas do Ministério das Comunicações. Publicado no
DO de 31 de dezembro de 1997 e retificado no DO de 12 de janeiro de
1998.
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2.451 Decreto de 5 de janeiro de 1998 - Dispõe sobre a compatibilização
entre a realização da receita e a execução da despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício
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DECRETOS NÃO NUMERADOS
(122) - Decreto de 23 de d~z~mbr.o de 1997 -Abre ao Or~amento ~iscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor de R$116.592.648,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1997 e
retificado no DO de 9 de janeiro de 1998........
(20) - Decreto de 12 de janeiro de 1998 - Dispõe sobre concessão de autorização à Continental Airlines Incorporated, para operar no Brasil,
como empresa de transporte aéreo regular. Publicado no DO de 13 de
janeiro de 1998..
Retificado no DO de 16 de janeiro de 1998.................................
(184) - Decreto de 30 de dezembro de 1997 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 208.000.000,00 em favor do Ministério da Saúde, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado naDO de 31 de
dezembro de 1997 e retificado no DO de 16 de janeiro de 1998
(185) - Decreto de 30 de dezembro de 1997 - Abre ao Orçamento de
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 5.000.000,00, em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário
dos Esportes, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de31 de dezembro de 1997 e retificado naDO
de 16 de janeiro de 1998.......................................
(230) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor total de R$ 34.897.162,00 em favor do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Publicado no DO de 31 de outubro de 1997 e retificado no DO de 16 de
janeiro de 1998
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ABRIGANDO, RECUPERANDO, CONVERTENDO ALMAS (ARCA),
GOIÂNIA (GO)
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(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998

.
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ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTíFICA E TECNOLÓGICA
Texto, aprovação; Brasil e Bolívia
Decreto Legislativo nº 1, de 9 de janeiro de 1998

351

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 35
Ata de Retificação, execução; Acordo de Complementação Econômica ns
35; Ata de Retificação, execução; Estados-Partes do Mercosul e Chile
Decreto nº 2.464, de 19 de janeiro de 1998..........................

411

Quinto Protocolo Adicional, execução; Estados-Partes do Mercosul e
Chile
Decreto nº 2.459, de 19 de janeiro de 1998...............................................

406

Sétimo Protocolo Adicional, execução; Estados-Partes do Mercosul e
Chile
Decreto n'l2.462, de 19 de janeiro de 1998...............................................

409

Sexto Protocolo Adicional, execução; Estados-Partes do Mercosul e
Chile
Decreto n'l2.463, de 19 de janeiro de 1998........................

410

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 36
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Decreto n'l 2.461, de 19 de janeiro de 1998..........................................
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Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-608, jan. 1998

558
Primeiro Protocolo Adicional, execução; Estados-Partes do Mercosul e
Bolívia
Decreto n Q 2.460, de 19 de janeiro de 1998....................................

407

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
Texto, aprovação; Brasil e Arábia
Decreto Legislativo n Q 2, de 9 de janeiro de 1998

.

352

ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A MODERNIZAÇÃO E O REAPARELHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE pOLíCIA FEDERAL
Promulgação; Brasil e França
Decreto n'! 2.479, de 80 de janeiro de 1998...............................................

463

ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA O COMBATE AO NARCOTRÃFICO E
À FARMACODEPENDÊNCIA
Promulgação; Brasil e México
Decreto n[)2.466, de 19 de janeiro de 1998...............................................

413

ACORDO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCfiL EM MATÊi\IA DE' IMPOSTOS SOBRE A RENDA
Promulgação; Brasil e Finlândia
Decreto n Q 2.465, de 19 de janeiro de 1998...............................................

412

ACORDO SOBRE CONCESSÃO DE VISTOS PARA VIAGENS DE NEGÓCIOS, INVESTIMENTOS E DE COBERTURA JORNALíSTICA
Promulgação; Brasil e Coréia
Decreto n Q 2.467, de 19 de janeiro de 1998

"

.

414

ACORDO SOBRE SERVIÇOSAÊREOS
Texto, aprovação; Brasil e Líbano
Decreto Legislativo n'l 4, de 9 de janeiro de 1998

.

354

ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n'l1.627-31, de 13 de janeiro de 1998

179

.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Cargo em comissão, quantitativo
Medida Provisória n Q 1.622-31, de 13 de janeiro de 1998

.

142

Cargos, extinção
Medida Provisória n'l 1.606-16, de 8 de janeiro de 1998.........................
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Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-608,jan. 1998

-

559
C ntrato; Licitação; Normas; Lei n'' 8.666/93, alteração
Medida Provisória nº 1.531-14, de 8 de janeiro de 1998.

21

Dividendos; Superávit financeiro; Fundos; Entidades; Lei n" 9.530/97,

alteração
Medida Provisória nº 1.634-1, de 13 de janeiro de 1998..

200

AERONÁUTICA

Oficiais da Aeronáutica; Promoção, vagas
(27) Decreto de 14 de janeiro de 1998..........

496

Oficiais; Efetivos, distribuição
(54) Decreto de 30 de janeiro de 1998......

528

AGf:NCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL)

Criação; Serviço público de energia, concessão; Lei n'' 9.427/96, alteração
Medida Provisória n!! 1.531-14, de 8 de janeiro de 1998.........

21

AGf:NCIANACIONAL DO PETRÓLE"o (ANP)

Criação; Cargo em comissão; Função gratificada
Decreto n Q 2.455, de 14 de janeiro de 1998
.
Remanejamento
Decreto n Q 2.456, de 14 de janeiro de 1998

385

401

.

AGROPECUÁRIA

Comitê executivo, criação
(45) Decreto de 23 de janeiro de 1998

.

516

Acordo de Cooperação Cultural e Educacional; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo n" 2, de 9 de janeiro de 1998 .

352

ARÁBIA

ÁREAAGRÍCOLA

Área florestal; Conversão, proibição; Lei n" 4.771/65, alteração
Medida Provisória n Q 1.605-19, de 8 de janeiro de 1998....

63

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, MARINGÁ (PR)

Utilidade pública, declaração
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998
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CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p- 557-608, jan. 1998

560
ASPT - AÇÃO SOCIAL DAPARÓQUIADE TAQUARITUBA, TAQUARITUBA(SP)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997

512

.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Organização; Lei nº 8.742/93, alteração
Medida Provisória nº 1.599-40, de 8 de janeiro de 1998 ..

59

ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE COMBATE AO CÃNCER, BAURU (SP)
Utilidade pública, declaração
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998

.

521

.

517

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA, PINDORAMA (SP)
Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA MADALENA SOFIA, CURITIBA
(PR)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997

.

512

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE LONDRINA, LONDRINA (PR)
Utilidade pública, declaração
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998

514

.

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FEMININA, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998

.

514

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA HEMATOLOGIA DO HOSPITAL DE CLíNICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE (RS)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997

.

512

ASSOqAÇÃO DE ~OIO AO FISSURADO LÃBIü-PALATAL DE MARINGA, MARINGA (PR)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998
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.

519

561
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À
INFANCIA DE MOSSORÓ, MOSSORO (RN)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997 .....

512

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÃNCIA DE
BRAGANEY, BRAGANEY (PR)
Utilidade pública, declaração
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998

521

.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÃNCIA DE
CRUZEIRO DO SUL, CRUZEIRO DO SUL (PR)
Utilidade pública, declaração
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998

.

514

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÃNCIA DE
JANDlRA, JANDlRA(SP)
Utilidade pública, declaração
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998

.

521

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÃNCIA DE
SERTANÓPOLIS, SERTANÓPOLIS (PR)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998

519

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS E VISUAIS DE MOGI GUAÇU, MOGI GUAÇU (SP)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998

.

519

ASSOCIAÇÃO ESC9LINHA BENEFICENTE DA COMUNIDADE CONJUNTO CEARA, FORTALEZA (CE)
Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998 ...

517

ASSOCIAÇÃO EVANGÊLICA LUTERANA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,
RECIFE (PE)
Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998

517

ASSOCIAÇÃO LAR DOS VELHOS DE CONSERVATÓRIA, VALENÇA(RJ)
Utilidade pública, declaração
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998

.
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562
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (AMA), MARIGÃ (PR)
Utilidade pública, declaração
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998

514

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PARAPLÉGICOS, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998

.

519

ASSOCIAÇÃO OLIVEIRENSE DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
(ASSOPAE)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997

512

ATIVIDADE FINANCEIRA BANCÃRIA
Setor público estadual, redução de participação
Medida Provisória nº 1.612-19, de 8 de janeiro de 1998

.
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ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP), criação
Medida Provisória nº 1.625-40, de 13 de janeiro de 1998.

152

ATO INTERNACIONAL

Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica; Texto,
aprovação; Brasil e Bolívia
Decreto Legislativo nº 1, de 9 de janeiro de 1998...................

351

Acordo de Complementação Econômica nº 35; Ata de Retificação, execução; Estados-Partes do Mercosul e Chile
Decreto nº 2.464, de 19 de janeiro de 1998...............................................

411

Acordo de Complementação Econômica n'' 35; Quinto Protocolo Adicional, execução; Estados-Partes do Mercosul e Chile
Decreto n Q 2.459, de 19 de janeiro de 1998............................

406

Acordo de Complementação Econômica n" 35; Sétimo Protocolo Adictonal, execução; Estados-Partes do Mercosul e Chile
Decreto nº 2.462, de 19 de janeiro de 1998...............................................

409

Acordo de Complementação Econômica n Q 35; Sexto Protocolo Adicional, execução; Estados-Partes do Mercosul e Chile
Decreto n Q 2.463, de 19 de janeiro de 1998...........

410

Acordo de Complementação Econômica nº 36;Ata de Retificação, execução; Estados-Partes do Mercosul e Bolívia
Decreto nº 2.461, de 19 de janeiro de 1998...............................................
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Acordo de Complementação Econômica ns 36; Primeiro Protocolo Adícional, execução; Estados-Partes do Mercosul e Bolívia
Decreto nº 2.460, de 19 de janeiro de 1998......................

407

Acordo de Cooperação Cultural e Educacional; Texto, aprovação; Brasil
e Arábia
Decreto Legislativo nº 2, de 9 de janeiro de 1998.......................

352

Acordo de Cooperação para a Modernização e o Reaparelhamento do
Departamento de Polícia Federal; Promulgação; Brasil e França
Decreto nº 2.479, de 30 de janeiro de 1998...............................................

463

Acordo de Cooperação para o Combate ao Narcotráfico e à Farmacodependência; Promulgação; Brasil e México
Decreto n Q 2.466, de 19 de janeiro de 1998...............................................

413

Acordo para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda, promulgação; Brasil e Finlândia
Decreto nº 2.465, de 19 de janeiro de 1998..............................................

412

Acordo sobre Concessão de Vistos para Viagens de Negócios, Investimentos e de Cobertura Jornalística; Promulgação; Brasil e Coréia
Decreto nº 2.467, de 19 de janeiro de 1998...............................................

414

Acordo sobre Serviços Aéreos; Texto, aprovação; Brasil e Líbano
Decreto Legislativo nº 4, de 9 de janeiro de 1998

354

Convênio para a Cooperação no âmbito da Conferência Ibero-Américana; Texto, aprovação
Decreto Legislativo nº 3, de 9 de janeiro de 1998

353

AUMENTO DE CAPITAL
Banco do Brasil S.A.; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória nº 1.615-24, de 8 de janeiro de 1998...................

103

Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp)
Medida Provisória n" 1.580-6, de 8 de janeiro de 1998..

34

Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)
Medida Provisória nº 1.580-6, de 8 de janeiro de 1998...........................

34

B
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), gestão, transferência; Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente; Decreto-Lei nf!. 2.406/88, alteração
Medida Provisória n'! 1.635-17, de 13 de janeiro de 1998......

201

Servidor; Plano de carreira
Medida Provisória nº 1.535-14, de 29 de janeiro de 1998.......................

243

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-608,jan.1998

564
BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S.A.
Participação estrangeira; Interesse do governo brasileiro
(24) Decreto de 13 de janeiro de 1998
.

494

BANCO DO BRASIL S.A.
Aumento de capital
Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória nº 1.615-24, de 8 de janeiro de 1998

103

BANCO GRAPHUS S.A.
Participação estrangeira; Interesse do governo brasileiro
(23) Decreto de 13 de janeiro de 1998
o

493

.

BANCO OMEGAS.A.
Capital social, participação; Interesse do governo brasileiro
..
.

(41) Decreto de 21 de janeiro de 1998..

511

BANCO SISTEMAS.A.
Capital social, participação; Interesse do governo brasileiro
(42) Decreto de 21 de janeiro de 1998
.

512

BANDEIRANTES, ARAME (MA)
Interesse social, declaração
(16) Decreto de 9 de janeiro de 1998

.

482

.

477

Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica; Texto,
aprovação; Brasil
Decreto Legislativo nº 1, de 9 de janeiro de 1998....................................

351

Acordo de Complementação Econômica n'' 36; Ata de Retificação, execução; Estados-Partes do Mercosul
Decreto nº 2.461, de 19 de janeiro de 1998...............................................

408

Acordo de Complementação Econômica n'' 36; Primeiro Protocolo Adicional, execução; Estados-Partes do Mercosul
Decreto nº 2.460, de 19 de janeiro de 1998...............................................

407

BELA VISTA, CARNAUBAIS (RN)

Interesse social, declaração
(12) Decreto de 8 de janeiro de 1998
BOLÍVIA
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565

c
CADASTRO INFORMA~IVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS NAO QUITADOS (CADIN)
Regulamentação
Medida Provisória n'21.621-31, de 13 de janeiro de 1998.......................

126

CADIN ver CADASTRO INFORM_ATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NAO QUITADOS
CAIXAESCOLAR FUNDAMAR, PARAGUAÇU (MG)
Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998

.

517

CARGO EM COMISSÃO
Criação; Agência Nacional do Petróleo
Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 1998.

385

Estrutura regimental, quadro demonstrativo, aprovação; Ministério
das Comunicações
Decreto nº 2.447, de 30 de dezembro de 1998
Publicado noDO de 31 de dezembro del99? e retificado naDO de 12 de
janeiro de 1998......

531

Quantitativo
Administração pública
Medida Provisória nº 1.622-31, de 13 de janeiro de 1998...

142

Instituições Federais de Ensino Superior; Centros Federais de Educação Tecnológica
Medida Provisória nº 1.616-14, de 13 de janeiro de 1998...

108

Regimento e quadro demonstrativo, aprovação; Ministério da Saúde
Decreto nº 2.477, de 28 de janeiro de 1998.............

433

Remanejamento
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Agência Nacional do Petróleo (ANP)
Decreto n" 2.456, de 14 de janeiro de 1998
Ministério da Previdência e Assistência Social
Decreto n'! 2.472, de 26 de janeiro de 1998.............
Ministério das Relações Exteriores; Decreto n'' 2.340/97, alteração
Decreto nº 2.474, de 26 de janeiro de 1998...

401
423
431

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-608, jarro 1998

566
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado; Decreto n" 2.337/97, alteração
Decreto nº 2.470, de 22 de janeiro de 1998.....

420

Remuneração; Lei nº 8.911/94, alteração
Medida Provisória nº 1.480-39, de 29 de janeiro de 1998.........

234

CARGO
Extinção; Administração pública
Medida Provisória n'2 1.606-16, de 8 de janeiro de 1998

65

.

CÁRITAS DlOCESANA DE MARíLIA, MARíLIA (SP)
Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998

517

.

CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB)
Estatuto social, alteração
Decreto nº 2.476, de 27 de janeiro de 1998

.

432

.

473

.

21

CASTANHAL E FAZENDA BETH, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA(PA)
Interesse social, declaração
(8) Decreto de 8 de janeiro de 1998

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. (ELETROBRÁS)
Reestruturação
Medida Provisória n'! 1.531-14, de 8 de janeiro de 1998

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. (CERON)
Programa Nacional de Desestatização, inclusão
Medida Provisória nº 1.580-6, de 8 de janeiro de 1998 ..

34

CENTRO DE CONVIVÉNCIA INFANTIL FILHOS DE OXUM, TABOÃO
DA SERRA (SP)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998

.

519

CENTRO EspíRITA PAI URUBATAN, BRASíLIA (DF)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997

512

.

CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA
(CRAM!), SANTO ANDRÉ (SP)
Utilidade pública, declaração
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 1, p. 557-608,jan. 1998

.

521

567
CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

Cargo em comissão; Função gratificada, quantitativo
Medida Provisória n'! 1.616-14, de 13 de janeiro de 1998

.

108

CHILE
Acordo de Complementação Econômica n'' 35; Ata de Retificação, execução; Estados-Partes do Mercosul
Decreto nº 2.464, de 19 de janeiro de 1998.......................

411

Acordo de Complementação Econômica n" 35; Quinto Protocolo Adicional, execução; Estados-Partes do Mercosul
Decreto n'! 2.459, de 19 de janeiro de 1998...............................................

406

Acordo de Complementação Econômica ns 35; Sétimo Protocolo Adicional, execução; Estados-Partes do Mercosul e Chile
Decreto n" 2.462, de 19 de janeiro de 1998.

409

Acordo de Complementação Econômica n? 35; Sexto Protocolo Adicional, execução; Estados-Partes do Mercosul e Chile
Decreto nº 2.463, de 19 de janeiro de 1998.................

410

CÍRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO DE CA1\1PINAS,
CAMPINAS (SP)

Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998 ...

519

COMITÊ EXECUTIVO PARA EXAMINAR PROJETOS DE REVITALIZAçÃO DE COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÃRIA

Criação
(45) Decreto de 23 de janeiro de 1998

..

516

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Recursos, pagamento de pessoal; Companhia de Trens Metropolitanos
de Pernambuco (Copertrens)
Lei nº 9.600, de 19 de janeiro de 1998...............................

7

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Recursos; Pagamento de pessoal; Companhia Cearense de Transportes
Metropolitanos (Metrofor)
Lei nº 9.603, de 22 de janeiro de 1998 ..

15

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-608, jan. 1998

568
COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS (METROFOR)
Recursos; Pagamento de pessoal; Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (CBTU)
Lei n!.' 9.6'03, de 22 de janeiro de 1998.......

15

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (ELETROACRE)
Programa Nacional de Desestatização, inclusão
Medida Provisória nº 1.580-6, de 8 de janeiro de 1998

.

34

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÀS)

Extinção
Medida Provisória nº 1.592-3, de 8 de janeiro de 1998

52

.

Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante
Medida Provisória nº 1.469-27, de 29 de janeiro de 1998

222

COMPANHIA DE TRENS METROPOLITANOS DE PERNAMBUCO (COPERTRENS)
Recursos, pagamento de pessoal; Companhia Brasileira de Trens
Urbanos
Lei nº 9.600, de 19 de janeiro de 1998...............

7

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP)
Aumento de capital
Medida Provisória nº 1.580-6, de 8 de janeiro de 1998

.

34

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ)
Aumento de capital
Medida Provisória n'! 1.580-6, de 8 de janeiro de 1998

34

.

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS (CEAL)
Programa Nacional de Desestatização, inclusão
Medida Provisória n'! 1.580-6, de 8 de janeiro de 1998.

34

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ (CEPISA)
Programa Nacional de Desestatização, inclusão
Medida Provisória nº 1.580-6, de 8 de janeiro de 1998 .....

34

COMUNIDADE CASA ESPERANÇA E VIDA SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997

.
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512

569
CONSELHO COMUNITÁRIO DE JAGUARUNA, JAGUARUNA (SC)
Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998

517

CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES, CAMPOS SALES (CE)
Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998

.

517

.

61

Normas
Decreto n~ 2.457, de 14 de janeiro de 1998...............................................

401

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provisória nº 1.604-28, de 8 de janeiro de 1998

CONSELHO NACIONAL DE POLíTICA ENERGÉTICA (CNPE)

CONSELHO PARTICULAR DE PALMEIRAS DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO, PONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997 ..

512

CONSELHO PARTICULAR NOSSA SENHORA D'ABADIA DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998

.

521

CONTINENTAL AIRLINES INCORPORATED
Instalação, autorização
(20) Decreto de 12 de janeiro de 1998
Publicado no DO de 13de janeiro de1998
Retificado no DO de 16 de janeiro de 1998.........

.
.

486
.

533

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Normas
Lei n'! 9.601, de 21 de janeiro de 1998

.

Serviço público; Interesse público; Lei n'' 8.745/93, alteração
Medida Provisória nº 1.554-24, de 29 de janeiro de 1998
.

8

304

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-608, jan. 1998

570
CONTRATO TEMPORÁRIO ver CONTRATOPOR TEMPO DETERMINADO
CONTRATO
Administração pública; Lei n'' 8.666/93, alteração
Medida Provisória nº 1.531-14, de 8 de janeiro de 1998

.

21

CONVÊNIO PARA A COOPERAÇÃO NO ÃMBITO DA CONFERÊNCIA
IBERO-AMERICANA

Texto, aprovação
Decreto Legislativo n Q 3, de 9 de janeiro de 1998

353

CORÉIA
Acordo sobre Concessão de Vistos para Viagens de Negócios, Investi-

mentos e de Cobertura Jornalística; Promulgação; Brasil
Decreto nº 2.467, de 19 de janeiro de 1998........

414

CRECHE COMUNITÃRIA NOSSA SENHORA DO ROSÃRIO, UBERABA
(MG)

Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998

517

.

CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA, CONCHAL (SP)
Utilidade pública, declaração
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998

.

514

CRÉDITO ESPECIAL
Encargos Financeiros da União
(29) Decreto de 14 de janeiro de 1998

.

Ministério dos Transportes
(122) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1997 e retificado no DO de 9 de
janeiro de 1998...............................

499

532

CRÉDITO EXTRAORDINÃRIO
Ministério dos Transportes
Medida Provisória n Q 1.628-19, de 13 de janeiro de 1998...

187

CRÉDITO RURAL
Normas; Lei n" 9.138/95, alteração
Medida Provisória nº 1.512-19, de 29 de janeiro de 1998................

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-608,jan. 1998

242

571
Subvenção econômica, concessão; Lei n" 8.427/92, alteração
Medida Provisória nº 1.512-19, de 29 de janeiro de 1998.

242

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes
(185) Decreto de 30 de dezembro de 1997
publicado naDO de 31 de dezembro de 1997 e retificado naDO de 16 de
janeiro de 1998

534

Ministério da Cultura
(230) Decreto de 30 de outubro de 1997
pnblicado no Dt) de 31 de outubro de 1997 e retificado noDO de 16 dejaneiro de 1998..............

534

Ministério da Educação e do Desporto
(230) Decreto de 30 de outubro de 1997
publicado naDO de 31 de outubro de 1997 e retificado naDO de 16 de janeiro de 1998 ..
..

534

Ministério da Saúde
(184) Decreto de 30 de dezembro de 1997
Publicado noDO de 31 de dezembro de 1997 e retificado naDO de 16 de
janeiro de 1998

533

CULTURA
Imposto de Renda, normas; Lei n" 8.313/91, alteração
Medida Provisória nº 1.611-4, de 8 de janeiro de 1998

81

D
DÉCIMOS
Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leis nOS 8.112/90 e
8.911194, alteração
Medida Provisória nº 1.480-39, de 29 de janeiro de 1998.

234

DELTA AIR LINES INC.
Instalação, concessão
(28) Decreto de 14 de janeiro de 1998

.

498

DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel; Reforma agrária
Bandeirantes, Arame (MA)
(16) Decreto de 9 de janeiro de 1998

.

482

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-608,jan. 1998

572
Castanhal e Fazenda Beth, São Domingos do Araguaia (PA)
(8) Decreto de 8 de janeiro de 1998
.

Engenho Floresta, Moreno (PE)
(6) Decreto de 8 de janeiro de 1998

473
..

470

Engenhos Serra Grande, Ronda e Divina Graça, Vitória de Santo
Antão e Pombos (PE)
(7) Decreto de 8 de janeiro de 1998
.

472

Fazenda Aldo Martins, Apodi (RN)
(2) Decreto de 8 de janeiro de 1998

466

.

Fazenda Boa Esperança, Santa Luzia (MA)
(19) Decreto de 9 de janeiro de 1998
Fazenda Bocaina, João Pinheiro (MG)
(36) Decreto de 15 de janeiro de 1998
Fazenda Cajueiro, Santa Luzia (MA)
(33) Decreto de 15 de janeiro de 1998

485

.

506

.

503

.

Fazenda Chapada, Santa Luzia (MA)
(34) Decreto de 15 de janeiro de 1998

504

.

Fazenda Chapadinha, Tuntum (MA)
(14) Decreto de 9 de janeiro de 1998 .....
Fazenda Coqueiro, Rondon6polis (MT)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1998

479
509

.

Fazenda Diutá, Rio Maria (PA)
(9) Decreto de 8 de janeiro de 1998

..

474

Fazenda Dois Irmãos, Guiratinga (MT)
(35) Decreto de 15 de janeiro de 1998

..

505

Fazenda Faísa, Santa Luzia (MA)
(32) Decreto de 15 de janeiro de 1998

.

502

Fazenda Guaíba, Carutapera (MA)
(l7) Decreto de 9 de janeiro de 1998

483

.

Fazenda Lagoa Nova/Furnas, Riachuelo, Bento Fernandes e São
Paulo do Potengi (RN)
(la) Decreto de 8 de janeiro de 1998
.

475

Fazenda Marajó, Carutapera (MA)
(l8) Decreto de 9 de janeiro de 1998............

.

484

Fazenda Modelo, Modelo II, São José Canaan e outras, Canindé do
São Francisco (SE); Decreto Não Numerado (97) de 29.1.1997, alteração
(25) Decreto de 13 de janeiro de 1998
.

495

Fazenda Pingo D'Água, Querência (MT)
(5) Decreto de 8 de janeiro de 1998

469

..

..
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573
Fazenda Possão, São João D'Aliança (GO)
(4) Decreto de 8 de janeiro de 1998................

468

Fazenda Primavera, São João do Araguaia (PA)
(40) Decreto de 15 de janeiro de 1998...........................

510

Fazenda São João, Ceará Mirim (RN)
(3) Decreto de 8 de janeiro de 1998

467

Fazenda Tanques, São Paulo do Potengi (RN)
(11) Decreto de 8 de janeiro de 1998..............................
Flores ou Limão, Coroatá (MA)
(15) Decreto de 9 de janeiro de 1998.................................................
Gleba Lagoa do Centro, Barra do Corda (MA)
(37) Decreto de 15 de janeiro de 1998.............................

476

480
507

Lago VerdelData Pedras, Pirapemas (MA)
(38) Decreto de 15 de janeiro de 1998...............................................

508

Lagoa Seca, Pirapemas (MA)
(13) Decreto de 9 de janeiro de 1998...............................
Santa Catarina/Gleba Cigana, Miranda do Norte (MA)
(31) Decreto de 15 de janeiro de 1998...............................................
Seringal Urupá, Machadinho D'Oeste e Cujubim (RO); Decreto
Não Numerado (54) de 24.7.1996, alteração
(30) Decreto de 14 de janeiro de 1998......

478
501

500

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Incentivo fiscal
Medida Provisória nº 1.614-14, de 8 de janeiro de 1998

.

96

DíVIDA MOBILIÁRIA

Estado de Goiás; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n'l 5, de 21 de janeiro de 1998.......................................

364

Município do Rio de Janeiro; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n Q 1, de 15 de janeiro de 1998

356

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Dívidas, arquivamento, simplificação
MedidaProvis6ria nº 1.638, de 14 de janeiro de 1998

.

19

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. (TRENSURB)

Aumento de capital, autorização
(49) Decreto de 26 de janeiro de 1998

523

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v.190, n.l, p. 557~608,jan. 1998

574
EMPRESA ESTRANGEIRA
Instalação, autorização
Continental Airlines Incorporated
(20) Decreto de 12 de janeiro de 1998
Publicado no DO de 13de janeiro del998
Retificado no DO de 16 de janeiro de 1998................................
Delta Air Lines Inc.
(28) Decreto de 14 de janeiro de 1998..............................................
Nationale - Nederlanden Levesverzekering Maatschappij N. V.
(50) Decreto de 28 de janeiro de 1998..........

486
533
498
524

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Orçamento Fiscal; Crédito especial
(29) Decreto de 14 de janeiro de 1998

.

499

.

470

ENGENHO FLORESTA, MORENO (PE)
Interesse social, declaração
(6) Decreto de 8 de janeiro de 1998

ENGENHOS SER~A GRANDE, RONDA E DIVINA GRAÇA,VITÓRIA DE
SANTO ANTAO E POMBOS (FE)
Interesse social, declaração
(7) Decreto de 8 de janeiro de 1998

.

472

ENTIDADES
Qualificação; Organização social
Medida Provisória nº 1.591-4, de 29 de janeiro de 1998

338

.

ESCOLA DE DANÇA E INTEGRAÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (EDISCA), FORTALEZA(CE)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997

512

.

ESCOLA DE FORMAÇÃO DE GUARDAS MIRINS DUQUE DE CAXIAS,
SANTO ANTONIO DAPLATINA (PR)
Utilidade pública, declaração
.

514

Letra Financeira do Tesouro (LFTGO), emissão; Dívida mobiliária
Resolução nº 5, de 21 de janeiro de 1998..................................................

364

(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998

ESTADO DE GOIÁS

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-608, jan. 1998

575
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Operação fin~c~ira; Empréstimo e~:erno; Construção ~a ponte sobre o
Rio Paraguai, Miran/Ccrumbã; União Federal, garantia
Resoluçãonº 6, de 22 de janeiro de 1998....

366

ESTADO DO MARANHÃO

Operação financeira; Empréstimo externo; Programa de Combate à Pobreza Rural; União Federal, garantia
Resolução nº 4, de 21 de janeiro de 1998

361

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Empréstimo externo; Programa de Reforma do Estado; União Federal,
garantia
Resolução ns B, de 29 de janeiro de 1998.....

371

ESTADOS-PARTES DO MERCOSUL

Acordo de Complementação Econômica ns 35; Quinto Protocolo Adicional, execução; Chile
Decreto nº 2.459, de 19 de janeiro de 1998...............................................

406

Q

Acordo de Complementação Econômica n 36; Primeiro Protocolo Adieianal, execução; Bolívia
Decreto nº 2.460, de 19 de janeiro de 1998...............................................

407

Acordo de Complementação Econômica ns 36; Ata de Retificação, execução; Bolívia
Decreto nº 2.461, de 19 de janeiro de 1998...............................................

408

Acordo de Complementação Econômica n" 35; Sétimo Protocolo Adicional, execução; Estados-Partes do Mercosul e Chile
Decreto nº 2.462, de 19 de janeiro de 1998...............................................

409

Acordo de Complementação Econômica n" 35; Sexto Protocolo Adictonal, execução; Estados-Partes do Mercosul e Chile
Decreto nª 2.463, de 19 de janeiro de 1998........................

410

Acordo de Complementação Econômica n" 35; Ata de Retificação, execução; Chile
Decreto nº 2.464, de 19 de janeiro de 1998.....

411

EXÉRCITO

Efetivos do pessoal, normas
Decreto nº 2.468, de 20 de janeiro de 1998

Oficiais das Armas; Quadros e serviços; Promoção; Ano-base 1997
(1) Decreto de 6 de janeiro de 1997

..

415
465

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-608, jan. 1998

576
EXPORTAÇÃO

Bens; Serviços, financiamento
Medida Provisória nº 1.629-9, de 13 de janeiro de 1998

.

188

F
FAZENDA ALDO MARTINS, APODI (RN)

Interesse social, declaração
(2) Decreto de 8 de janeiro de 1998

466

.

FAZENDA BOA ESPERANÇA, SANTA LUZIA (MA)

Interesse social, declaração
(19) Decreto de 9 de janeiro de 1998

.

485

FAZENDA BOCAINA, JOÃO PINHEIRO (MG)

Interesse social, declaração
(36) Decreto de 15 de janeiro de 1998 ......

506

FAZENDA CAJUEIRO, SANTA LUZIA (MA)

Interesse social, declaração
(33) Decreto de 15 de janeiro de 1998

503

.

FAZENDA CHAPADA, SANTA LUZIA (MA)

Interesse social, declaração
(34) Decreto de 15 de janeiro de 1998

.

504

.

479

FAZENDA CHAPADINHA, TUNTUM (MA)

Interesse social, declaração
(14) Decreto de 9 de janeiro de 1998
FAZENDA COQUEIRO, RONDONÓPOLIS (MT)

Interesse social, declaração
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1998 ....

509

FAZENDA DIUTÁ, RIO MARIA (PA)

Interesse social, declaração
(9) Decreto de 8 de janeiro de 1998

474

.

FAZENDA DOIS IRMÃOS, GUIRATINGA (MT)

Interesse social, declaração
(35) Decreto de 15 de janeiro de 1998

.
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505

577
FAZENDA FAÍSA, SANTA LUZIA (MA)
Interesse social, declaração
(32) Decreto de 15 de janeiro de 1998

502

.

FAZENDA GUAÍBA, CARUTAPERA (MA)
Interesse social, declaração
(17) Decreto de 9 de janeiro de 1998

.

483

FAZENDA LAGOA NOVA/FURNAS, RIACHUELO, BENTO FERNANDES
E SÃO PAULO DO POTENGI (RN)
Interesse social, declaração
(10) Decreto de 8 de janeiro de 1998

475

FAZENDA MARAJÓ, CARUTAPERA (MA)
Interesse social, declaração
(18) Decreto de 9 de janeiro de 1998

.

484

FAZENDA MODELO, MODELO 11,SÃO JOSÉ CANAAN E OUTRAS, CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO (SE)
Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado (97) de 29.1.1997,
alteração
(25) Decreto de 13 de janeiro de 1998

495

FAZENDA PINGO D'ÃGUA, QUERÉNCIA (MT)
Interesse social, declaração
(5) Decreto de 8 de janeiro de 1998

.

469

FAZENDAPOSSÃO, SÃO JOÃO D'ALIANÇA (GOl
Interesse social, declaração
(4) Decreto de 8 de janeiro de 1998

468

.

FAZENDA PRIMAVERA, SÃO JOÃO DO ARAGUAIA (PA)
Interesse social, declaração
(40) Decreto de 15 de janeiro de 1998

510

.

FAZENDA SÃO JOÃO, CEARÁ MIRIM (RN)
Interesse social, declaração
(3) Decreto de 8 de janeiro de 1998

.

467

.

476

FAZENDA TANQUES, SÃO PAULO DO POTENGI (RNl
Interesse social, declaração
(11) Decreto de 8 de janeiro de 1998
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578
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)
Estatuto, alterações
Decreto no:! 2.471, de 26 de janeiro de 1998

.

420

Acordo para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda, promulgação; Brasil
Decreto n Q 2.465, de 19 de janeiro de 1998..

412

FINLÂNDIA

FLORES OU LIMÃO, COROATÁ(MA)
Interesse social, declaração
(15) Decreto de 9 de janeiro de 1998

.

480

Área agrícola; Conversão, proibição; Lei ns 4.771/65, alteração
Medida Provisória nº 1.605-19, de 8 de janeiro de 1998.........................

63

FLORESTA ver ÁREA FLORESTAL
ÁREA FLORESTAL

FLORESTAS ver PROGRAMA FLORESTAS NACIONAIS
FRANÇA
Acordo de Cooperação para a Modernização e o Reaparelhamento do
Departamento de Polícia Federal; Promulgação; Brasil
Decreto n~ 2.479, de 30 de janeiro de 1998.......

463

FUNÇÃO GRATIFICADA
Criação; Agência Nacional do Petróleo
Decreto n!! 2.455, de 14 de janeiro de 1998

.

385

Estrutura regimental, quadro demonstrativo, aprovação; Ministério
das Comunicações
Decreto n'2 2.447, de 30 de dezembro de 1998
Publicado no DO de 31 de dezembro de 1997 e retificado no DO de 12 de
janeiro de 1998

531

Quantitativo; Instituições Federais de Ensino Superior; Centros Federais de Educação Tecnológica
Medida Provisória n'21.616·14, de 13 de janeiro de 1998.......................

108

Regimento e quadro demonstrativo, aprovação; Ministério da Saúde
Decreto n'12.477, de 28 de janeiro de 1998...............................................

433
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579
FUNDAÇÃO ARco-íRIS DE ARAPUTANGA, ARAPUTANGA (MT)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Difusora Arcoíris de Araputanga Ltda.
(52) Decreto de 29 de janeiro de 1998

526

FUNDAÇÃO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, BELO HORIZONTE
(MG)

Utilidade pública, declaração
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998

.

514

.

338

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Sociedade de
Feira de Santana Ltda.
(53) Decreto de 29 de janeiro de 1998

527

FUNDAÇÃO ROQUETTE PINTO

Extinção
Medida Provisória n Q 1.591-4, de 29 de janeiro de 1998
FUNDAÇÃO SANTO ANTONIO, FEIRA DE SANTANA (BA)

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, CAXIAS DO SUL
(RS)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998 ...

519

FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n" 1.627-31, de 13 de janeiro de 1998.......

179

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrás)
Medida Provisória nº 1.469-27, de 29 de janeiro de 1998.......................

222

FUNDO DE AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA PúBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL (FADPMF)
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás); Ações, transferência; Fundo Nacional de Desestatização (FND)
Decreto nº 2.478, de 29 de janeiro de 1998
.

462

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação, alteração; Lei n" 8.019/90, alteração
Medida Provisória nº 1.475-36, de 29 de janeiro de 1998

.

223
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580
FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS)
Dívidas, novação
Medida Provisória n'!.1.635-17, de 13 de janeiro de 1998.......

201

Gestão, transferência; Banco Central do Brasil; Ministério da Habitação,
Urbanismo e Meio Ambiente: Decreto-Lei n" 2.406/88, alteração
Medida Provisória nº 1.635-17, de 13 de janeiro de 1998.

201

FUNDO DE GARANTIA Ã EXPORTAÇÃO (FGE)
Criação
Medida Provisória nº 1.610-5, de 8 de janeiro de 1998

.

77

FUNDO NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (FND)
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás); Ações, transferência; Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FADPMF)
Decreto nº 2.478, de 29 de janeiro de 1998........

462

G
GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÃRIO DOS ESPORTES
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(185) Decreto de 30 de dezembro de 1997

Publicado naDO de 31 de dezembro de 1997 e retificado naDO de 16 de
janeiro de 1998......

534

GLEBA LAGOA DO CENTRO, BARRA DO CORDA (MA)
Interesse social, declaração
(37) Decreto de 15 de janeiro de 1998

.

507

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
(GDI)
Criação
Medida Provisória nº 1.587-5, de 8 de janeiro de 1998 ...

36

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FUNDIÃRIA (GAF)
Criação
Medida Provisória nº 1.587-5, de 8 de janeiro de 1998 ...

36

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CHANCELARIA (GDC)
Criação
Medida Provisória n'l 1.625-40, de 13 de janeiro de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-6ü8,jan. 1998

152

581
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (GDCT)
Criação
Medida Provisória n Q 1.625-40, de 13 de janeiro de 1998..

152

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE DEFESA
AGROPECUARIA (GDA)
Criação
Medida Provisória n Q 1.588-4, de 8 de janeiro de 1998.

48

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO(GDAF)
Criação
Medida Provisória n'11.624-39, de 13 de janeiro de 1998

.

149

GRATIFICAÇÃODE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO (GDACTA)
Criação
Medida Provisória n'! 1.624-39, de 13 de janeiro de 1998.......................

149

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO ESSENCIAL À
JUSTIÇA (GFJ)
Criação
Medida Provisória nl! 1.587-5, de 8 de janeiro de 1998.

36

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDD)
Criação
Medida Provisória nº 1.625-40, de 13 de janeiro de 1998

152

GRATIFICAÇÃODE DESEMPENHO E EFICIÊNCIA (GDE)
Criação
Medida Provisória nº 1.588-4, de 8 de janeiro de 1998

48

.

GRATIFICAÇÀO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
Criação; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória nº 1.625-40, de 13 de janeiro de 1998.......

152

GRATIFICAÇÃOPROVISÓRIA
Criação
Medida Provisória nº 1.587-5, de 8 de janeiro de 1998

.

36
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582
GRUPO EXECUTIVO PARA MODERNIZAÇÃO DOS PORTOS
Criação; Decreto n" 1.467/95, alteração

Decreto n'2 2.458, de 19 de janeiro de 1998

405

.

GRUPO PRIMAVERA, CAMPINAS (SP)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998

..

519

GUARDA MIRIM DE LEME, LEME (SP)
Utilidade pública, declaração
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998 ...

521

H
HOSPITAL PADRE OLÍVIO, CACHOEIRa DE ITAPEMIRIM (ES)
Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 23 de janeiro de 19980.0

.

517

.

482

I
IMÓVEL
Interesse social; Reforma agrária
Bandeirantes, Arame (MA)
(16) Decreto de 9 de janeiro de 1998
Caetanhal e Fazenda Beth, São Domingos do Araguaia (PA)
(8) Decreto de 8 de janeiro de 1998
.
Engenho Floresta, Moreno (PE)
(6) Decreto de 8 de janeiro de 1998................

..

473
.

470

Engenhos Serra Grande, Ronda e Divina Graça, Vitória de Santo
Antão e Pombos (PE)
(7) Decreto de 8 de janeiro de 1998
.

472

Fazenda Aldo Martins, Apodi (RN)
(2) Decreto de 8 de janeiro de 1998

466

.

Fazenda Boa Esperança, Santa Luzia (MA)
(19) Decreto de 9 de janeiro de 1998
Fazenda Bocaína, João Pinheiro (MG)
(36) Decreto de 15 de janeiro de 1998

.
.

Fazenda Cajueiro, Santa Luzia (MA)
(33) Decreto de 15 de janeiro de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-608,jan. 1998

485

506
.

503

583
Fazenda Chapada, Santa Luzia (MA)
(34) Decreto de 15 de janeiro de 1998 .....
Fazenda Chapadinha, Tuntum (MA)
(14) Decreto de 9 de janeiro de 1998
.
Fazenda Coqueiro, Rondonópolis (MT)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1998 .
Fazenda Diutá, Rio Maria (PA)
(9) Decreto de 8 de janeiro de 1998
.
Fazenda Dois Irmãos, Guiratinga (MT)
.
(35) Decreto de 15 de janeiro de 1998
Fazenda Faísa, Santa Luzia (MA)
.
(32) Decreto de 15 de janeiro de 1998
Fazenda Guaíba, Carutapera (MA)
(17) Decreto de 9 de janeiro de 1998........
..
.
Fazenda Lagoa Nova/Furnas, Riachuelo, Bento Fernandes e São
Paulo do Potengi (RN)
(10) Decreto de 8 de janeiro de 1998.
Fazenda Marajó, Carutapera (MA)
(18) Decreto de 9 de janeiro de 1998
.
Fazenda Modelo, Modelo Il, São José Canaan e outras, Canindé
do São Francisco (SE); Decreto Não Numerado (97) de 29.1.1997,
alteração
(25) Decreto de 13 de janeiro de 1998
.
Fazenda Pingo D'Água, Querência (MT)
(5) Decreto de 8 de janeiro de 1998 ....
Fazenda Possão, São João D'Alíança (GO)
(4) Decreto de 8 de janeiro de 1998.............

504

479
509

474
505
502

483
475
484

495

469
..

..

468

Fazenda Primavera, São João do Araguaia (PA)
(40) Decreto de 15 de janeiro de 1998

510

Fazenda São João, Ceará Mirim (RN)
(3) Decreto de 8 de janeiro de 1998 .....

467

Fazenda Tanques, São Paulo do Potengi (RN)
(11) Decreto de 8 de janeiro de 1998
Flores ou Limão, Corcatá (MA)
(15) Decreto de 9 de janeiro de 1998

..
.

476

480

Gleba Lagoa do Centro, Barra do Corda (MA)
(37) Decreto de 15 de janeiro de 1998..................

507

Lago Verde/Data Pedras, Pirapemas (MA)
(38) Decreto de 15 de janeiro de 1998...............................................

508
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584
Lagoa Seca, Pirapemas (MA)
(13) Decreto de 9 de janeiro de 1998.....

478

Santa Catarina/Gleba Cigana, Miranda do Norte (MA)
(31) Decreto de 15 de janeiro de 1998........................
Seringal Urupá, Machadinha D'Oeste e Cujubim (RO); Decreto
Não Numerado (54) de 24.7.1996, alteração
(30) Decreto de 14 de janeiro de 1998...
União Federal; Regularização; Administração; Aforamento; Alienação; Taxa de ocupação; Decretos-Leis n" 9.760/46 e 2.398/87;
Art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, regulamentação
Medida Provisória n'!.1.567-12, de 29 de janeiro de 1998...............

501

500

310

IMPORTAÇÃO
Multas, critérios
Medida Provisória n'l 1.569-10, de 8 de janeiro de 1998

26

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Isenção; Informática, bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n'l 1.593-3, de 8 de janeiro de 1998...

58

IMPOSTO DE RENDA
Aplicações financeiras; Imposto na fonte
Medida Provisória n'l 1.636-1, de 13 de janeiro de 1998..
Legislação, alteração
Medida Provisória nº 1.559-22, de 29 de janeiro de 1998

217
.

308

Operações de caráter cultural ou artístico, normas; Lei n'' 8.313/91, alteração
Medida Provisória n'J.1.611-4, de 8 de janeiro de 1998..

81

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÃMBIO E SEGURO
(IOF)
Regulamentação; Decreto n" 2.219/97, alteração
Decreto n'1 2.452, de 6 de janeiro de 1998 ...

382

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Isenção
Informática; Bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória nº 1.593-3, de 8 de janeiro de 1998

58

INCENTIVO FISCAL
Desenvolvimento regional
Medida Provisória n'l1.614-14, de 8 de janeiro de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. I, p. 557-608,jan. 1998

.

96

585
INFORMÁTICA
Bens de; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção; Imposto de Importação, isenção; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória nº 1.593-3, de 8 de janeiro de 1998...............

58

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DAS CRIANÇAS SANTA IZABEL, PALMEIRA D'OESTE (SP)
Utilidade pública, declaração
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998

521

.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Privatização
Medida Provisória

n~

1.612-19, de 8 de janeiro de 1998

.

85

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
Cargo em comissão; Função gratificada, quantitativo
Medida Provisória nº 1.616-14, de 13 de janeiro de 1998

.

108

.

193

Dívidas, amortização, parcelamento
Medida Provisória nº 1.608-10, de 8 de janeiro de 1998

.

69

Iíaveres, recuperação
Medida Provisória n'l 1.586-5, de 29 de janeiro de 1998

.

336

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (lNAN)
Extinção
Medida Provisória nº 1.631-8, de 13 de janeiro de 1998
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

INSTUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(lNCRA)
Técnicos, contratação; Decreto n'' 94.235/87, revogação
Decreto nº 2.454, de 13 de janeiro de 1998 ...

384

INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Capital social, participação
Banco de Crédito Nacional S.A.
(24) Decreto de 13 de janeiro de 1998
Banco Graphus S.A.
(23) Decreto de 13 de janeiro de 1998
Banco Omega S.A.
(41) Decreto de 21 de janeiro de 1998

494

.

493

.
.

511
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586
Banco Sistema S.A.
(42) Decreto de 21 de janeiro de 1998

.

512

Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei n" 8.745/93,
alteração
Medida Provisória n!! 1.554-24, de 29 de janeiro de 1998....

304

INTERESSE PÚBLICO

INTERESSE SOCIAL
Declaração
Bandeirantes, Arame (MA)
(16) Decreto de 9 de janeiro de 1998

482

.

Bela Vista, Carnaubais (RN)
(12) Decreto de 8 de janeiro de 1998

.

Castanhal e Fazenda Beth, São Domingos do Araguaia (PA)
(8) Decreto de 8 de janeiro de 1998
.

466
473

Engenho Floresta, Moreno (PE)
(6) Decreto de 8 de janeiro de 1998

,' ..""

"""""

470

,,.

Engenhos Serra Grande, Ronda e Divina Graça, Vitória de Santo
Antão e Pombos (PE)
""
"
..
(7) Decreto de 8 de janeiro de 1998

472

Fazenda Aldo Martins, Apodi (RN)
(2) Decreto de 8 de janeiro de 1998"

466

Fazenda Boa Esperança, Santa Luzia (MA)
(19) Decreto de 9 de janeiro de 1998 ...."

485

Fazenda Bocaina, João Pinheiro (MG)
(36) Decreto de 15 de janeiro de 1998

"

".""

Fazenda Cajueiro, Santa Luzia (MA)
(33) Decreto de 15 de janeiro de 1998.." .. ""

"

Fazenda Chapada, Santa Luzia (MA)
(34) Decreto de 15 de janeiro de 1998.."

"

"

Fazenda Chapadinha, Tuntum (MA)
(14) Decreto de 9 de janeiro de 1998 "

"

"

Fazenda Coqueiro, Rondonópolis (MT)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1998""

"

""

Fazenda Diutá, Rio Maria, (PA)
(9) Decreto de 8 de janeiro de 1998 .."."
Fazenda Dois Irmãos, Guiratinga (MT)
(35) Decreto de 15 de janeiro de 1998."."

"

"

.

506

""

".

503

"."

" ..".

504

"

,..

479

.

509

""" ..,,.

474

"

"

"
"

" .."" "

"

".
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505

587
Fazenda Faíea, Santa Luzia (MA)
(32) Decreto de 15 de janeiro de 1998..............

502

Fazenda Guaíba, Carutapera (MA)
(17) Decreto de 9 de janeiro de 1998.................................................

483

Fazenda Lagoa Nova/Furnas, Riachuelo, Bento Fernandes e São
Paulo do Potengi (RN)
(lO) Decreto de 8 de janeiro de 1998..........................................

475

Fazenda Marajó, Carutapera (MA)
(18) Decreto de 9 de janeiro de 1998.................................................

484

Fazenda Modelo, Modelo Il, São José Canaan e outras, Canindé
do São Francisco (SE); Decreto Não Numerado (97) de 29.1.1997,
alteração
(25) Decreto de 13 de janeiro de 1998.........................

495

Fazenda Pingo D'Água, Querência (MT)
(5) Decreto de 8 de janeiro de 1998.................

469

Fazenda Possão, São João D'Aliança (GO)
(4) Decreto de 8 de janeiro de 1998...................................................

468

Fazenda Primavera, São João do Araguaia (PA)
(40) Decreto de 15 de janeiro de 1998.......

510

Fazenda São João, Ceará Mirim (RN)
(3) Decreto de 8 de janeiro de 1998

.

467

Fazenda Tanques, São Paulo do Potengi (RN)
(11) Decreto de 8 de janeiro de 1998

.

476

Flores ou Limão, Coroatá (MA)
(15) Decreto de 9 de janeiro de 1998

480

.

Gleba Lagoa do Centro, Barra do Corda (MA)
(37) Decreto de 15 de janeiro de 1998 ......
Lago VerdelData Pedras, Pirapemas (MA)
(38) Decreto de 15 de janeiro de 1998

507
.

508

Lagoa Seca, Pirapemas (MA)
(13) Decreto de 9 de janeiro de 1998..................................

478

Santa Catarina/Gleba Cigana, Miranda do Norte (MA)
(31) Decreto de 15 de janeiro de 1998...............................................

501

Seringal Urupã, Machadinho D'Oeste e Cujubim (RO); Decreto
Não Numerado (54) de 24.7.1996, alteração
(30) Decreto de 14 de janeiro de 1998...............................................

500
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588
IOF ver IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÃMBIO E
SEGURO
IPROHPAR - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA DO PARANÃ, APUCARANA(PR)
Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998

517

J
JERÕNIMO T. MINAMIHARA & CIA. LTDA., ASSAf (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(51) Decreto de 29 de janeiro de 1998

.

525

.

188

L
LABORATÓRIO NACIONAL DE LUZ SfNCROTRON
Extinção
Medida Provisória nó! 1.591-4, de 29 de janeiro de 1998

LAGO VERDEIDATA PEDRAS, PIRAPEMAS (MAl
Interesse social, declaração
(38) Decreto de 15 de janeiro de 1998 ..

508

LAGOA SECA, PIRAPEMAS (MA)
Interesse social, declaração
(13) Decreto de 9 de janeiro de 1998

.

478

LAR DOS VELHOS DESAMPARADOS DE LOANDA, LOANDA (PRl
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998

.

519

LAR SANTA TEREZINHA DE ALEGRETE, ALEGRETE (RS)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997

.

512

LARAMARA- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE VISUAL, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998
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521

589
LEI DOS QUINTOS
Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis nOS 8.112/90 e
8.911/94, alteração
Medida Provisória nº 1.480-39, de 29 de janeiro de 1998....

234

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO

Emissão
Dívida mobiliária; Estado de Goiás
Resolução n!!5, de 21 de janeiro de 1998
Dívida mobiliária; Município do Rio de Janeiro
Resolução nº 1, de 15 de janeiro de 1998 ..

364
356

LÍBANO
Acordo sobre Serviços Aéreos; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo nº 4, de 9 de janeiro de 1998

354

LICITAÇÃO
Administração pública; Lei n'' 8.666/93, alteração
Medida Provisória nº 1.531-14, de 8 de janeiro de 1998

.

21

LISTA DE EXCEÇÕES Ã TARIFA EXTERNA COMUM
Produtos, inclusão; Mercosul
Decreto nº 2.475, de 27 de janeiro de 1998

.

431

M
MARINHA
Capitães-de-Mar-e-Guerra; Percentuais
(26) Decreto de 14 de janeiro de 1998
Cargos, distribuição
(21) Decreto de 13 de janeiro de 1998

.

496
487

.

MENSALIDADE ESCOLAR
Valor total anual
Medida Provisória n'21.477-45, de 29 de janeiro de 1998

.

225

MERCOSUL
Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum; Produtos, inclusão
Decreto nº 2.475, de 27 de janeiro de 1998
.

431
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590
MÉXICO
Acordo de Cooperação para o Combate ao Narcotráficc e à Farmacodependência; Promulgação; Brasil
Decreto n Q 2.466, de 19 de janeiro de 1998....

413

MICROEMPRESA
Dívidas, arquivamento, simplificação
Medida Provisória nº 1.638, de 14 de janeiro de 1998

.

19

.

415

MILITAR
Exército; Efetivos do pessoal, normas
Decreto nº 2.468, de 20 de janeiro de 1998

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO
ESTADO
Ministério das Relações Exteriores; Decreto n" 2.340/97, alteração
Decreto nº 2.474, de 26 de janeiro de 1998..................

431

Remanejamento
Agência Nacional do Petróleo (ANP)
Decreto nº 2.456, de 14 de janeiro de 1998
Decreto n" 2.337/97, alteração
Decreto n'! 2.470, de 22 de janeiro de 1998

.
.

Ministério da Previdência e Assistência Social
Decreto n'! 2.472, de 26 de janeiro de 1998.

401

420

423

MINISTÉRIO DA CULTURA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(230) Decreto de 30 de outubro de 1997
Publicado noDO de 31 de outubro de 1997 e retificado noDO de 16 deja-

neiro de 1998

534

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(230) Decreto de 30 de outubro de 1997
Publicado noDO de 31 de outubro de 1997 e retificado no DO de 16 deja-

neiro de 1998

:.................................................................................

534

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), gestão, transferência; Banco Central do Brasil Decreto-Lei n Q 2.406/88, alteração
Medida Provisória n'! 1.635-17, de 13 de janeiro de 1998.......................

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-G08,jan. 1998

201

591
MINISTÉRIO DA MARINHA
Promoção, vagas
(22) Decreto de 13 de janeiro de 1998

.

491

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cargo em comissão, remanejamento

Decretonº 2.472, de 26 de janeiro de 1998.

423

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Cargo em comissão; Função gratificada; Regimento e quadro demonstrativo, aprovação
Decretonº 2.477, de 28 de janeiro de 1998......................

433

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(184) Decreto de 30 de dezembro de 1997
Publicado noDO de 31 de dezembro de 1997 e retificado no DO de 16 de
janeiro de 1998

533

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Cargo em comissão; Função gratificada
Decreto n'l 2.447, de 30 de dezembro de 1998
Publicado naDO de 31 de dezembro de 1997 e retificado noDO de 12 de
janeiro de 1998

531

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n" 2.340/97, alteração
Decreto n'l 2.474, de 26 de janeiro de 1998............

431

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento Fiscal; Crédito especial
(122) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1997 e retificado no DO de 9 de
janeiro de 1998

532

Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória n'l1.628-19, de 13 de janeiro de 1998.......................

187

MINISTÉRIOS
Organização
Medida Provisória n'l1.549-39, de 29 de janeiro de 1998.......................

267

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. I, p. 557-608,jan. 1998

592
MUNICípIO DE SOBRAL
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Urbanização,
Saneamento e Execução de Plano Habitacional
Resolução n Q 2, de 20 de janeiro de 1997................................. .
Resolução nº 3, de 20 de janeiro de 1998.........................

359
360

MUNICípIO DO RIO DE JANEIRO
Letra Financeira do Tesouro (LFTRJ), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n Q 1, de 15 de janeiro de 1998

356

N
NATIONALE
NEDERLANDEN
MAATSCHAPPIJ N. V.

LEVESVERZEKERING

Instalação, autorização
(50) Decreto de 28 de janeiro de 1998

524

.

NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)

Emissão
Banco do Brasil S.A.; Aumento de capital
Medida Provisória n'21.615-24, de 8 de janeiro de 1998.
Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória nº 1.618-49, de 13 de janeiro de 1998

103
.

113

o
OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO, MONSENHOR PAULO (MG)
Utilidade pública, declaração
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998

.

521

OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO SEBASTIÃO, BRASíLIA (DF)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998

.

519

OBRAS SOCIAIS DAPARÓQUIADE NOSSASENHORADABOA VIAGEM
DE ITABIRITO, ITABIRITO (MG)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997

.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 1, p. 557-608, jan. 1998

512

593
OBRAS SOCIAIS DO GRUPO EspfRITAOBREIROS DAPAZ, ITAPECERICA (MG)
Utilidade pública, declaração
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998

.

514

.

465

OFICIAIS DAS ARMAS
Exército; Promoção; Ano-base 1997
(1) Decreto de 6 de janeiro de 1997

OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA

OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo interno
Programa de Urbanização, Saneamento e Execução de Plano Habitacional; Município de Sobral
Resolução nº 2, de 20 de janeiro de 1997
.

Empréstimo externo
Construção da ponte sobre o Rio Paraguai, Miranda/Corumbá; Estado de Mato Grosso do Sul; União Federal, garantia
Resolução nº 6, de 22 de janeiro de 1998
.
Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR); Estado do Maranhão; União Federal, garantia
Resolução n Q 4, de 21 de janeiro de 1998
.
Programa de Reforma do Estado; Estado do Rio de Janeiro; União
Federal, garantia
Resolução n!! 8, de 29 de janeiro de 1998
.
Programa de Restauração e Descentralização de Rodovias Federais
Resolução n'l7, de 27 de de janeiro de 1998
.
Programa de Urbanização, Saneamento e Execução de Plano Habitacional; Município de Sobral
Resolução nº 3, de 20 de janeiro de 1998.

359

366
361
371
368
360

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes
(185) Decreto de 30 de dezembro de 1997

Publicado naDO de 31 de dezembro de 1997 e retificado noDO de
16 de janeiro de 1998

534

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p- 557-608, jan. 1998

594
Ministério da Saúde
(184) Decreto de 30 de dezembro de 1997
Publicado no DO de 31 de dezembro de 1997 e retificado no DO de 16 de
janeiro de 1998

533

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial
Encargos Financeiros da União
(29) Decreto de 14 de janeiro de 1998.

499

Ministério dos Transportes
(122) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1997 e retificado no DO de 9 de
janeiro de 1998.....

532

Crédito extraordinário
Ministério dos Transportes
Medida Provisória n Q 1.628-19, de 13 de janeiro de 1998..

187

Crédito suplementar
Ministério da Cultura
(230) Decreto de 30 de outubro de 1997
Publicado noDO de 31 de outubro de 1997 e retificado noDO de 16
de janeiro de 1998.....
Ministério da Educação e do Desporto
(230) Decreto de 30 de outubro de 1997
PublicadonoDO de 31 de outubro de 1997 e retificado noDO de 16
de janeiro de 1998

534

534

ORÇAMENTO
Receita e despesa, compatibilização; Exercício de 1998
Decreto nº 2.451, de 5 de janeiro de 1998
Publicado no DO de 7 de janeiro de 1998
Retificado no DO de 28 de janeiro de 1998................................

375
532

União Federal; Exercício de 1996 e 1997; Leis nOS 9.082/95 e 9.293/96,
alteração
Medida Provisória n'21.579-16, de 8 de janeiro de 1998

29

p
PESSOA JURÍDICA
Contribuição; Programa de Integração Social (PIS)
Medida Provisória nº 1.617"47, de 13 de janeiro de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 1, p. 557-608,jan. 1998

..

lU

595
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRÁS)
Ações, transferência; Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FADPMF); Fundo Nacional de Desestatização (FND)
Decreto n Q 2.478, de 29 de janeiro de 1998....

462

PISIPASEP ver PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAçÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PISIPASEP)
PLANO DE CARREIRA
Servidor; Banco Central do Brasil
Medida Provisória nº 1.535-14, de 29 de janeiro de 1998

.

243

PLANO DE CUSTEIO
Criação; Lei n? 8.212/91, alteração

Medida Provisória n Q 1.475-36, de 29 de janeiro de 1998

.

223

PODER EXECUTIVO
Carreiras, criação
Medida Provisória n'! 1.588-4, de 8 de janeiro de 1998

.

Receita e despesa, compatibilização; Exercício de 1998
Decreto n'! 2.451, de 5 de janeiro de 1998
Publicado no DO de 7 de janeiro de 1998
Retificado no DO de 28 de janeiro de 1998

48

375
532

PODER PÚBLICO
Medidas cautelares, concessão; Lei n" 8.437/92, alteração
Medida Provisória nº 1.632-8, de 13 de janeiro de 1998

195

PORTO ver TRABALHO PORTUÁRIO
PORTOS ver GRUPO EXECUTIVO PARA MODERNIZAÇÃO DOS
PORTOS
PRÊMIO CRUZ E SOUSA
Criação
Resolução n'1 1- CN, de 29 de janeiro de 1998

,

, ,"

355

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Organização
Medida Provisória nº 1.549-39, de 29 de janeiro de 1998" ..

267
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596
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Benefícios, reajuste
Medida Provisória n!! 1.463-22, de 29 de janeiro de 1998...........
Medida Provisória nf! 1.609-9, de 8 de janeiro de 1998...

219
76

PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA RURAL (PCPR)
Operação financeira; Empréstimo externo; Estado do Maranhão;
União Federal, garantia
Resolução nº 4, de 21 de janeiro de 1998...............

361

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG)

Aprovação; Empresas estatais federais
Decreto nf! 2.453, de 6 de janeiro de 1998

.

383

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Pessoa jurídica, contribuição
Medida Provisória nº 1.617-47, de 13 de janeiro de 1998

111

.

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PISfPASEP)
Contribuição
Medida Provisória nº 1.623-28, de 13 de janeiro de 1998

.

145

Operação financeira; Empréstimo externo; Estado do Rio de Janeiro;
União Federal, garantia
Resolução nº 8, de 29 de janeiro de 1998..................................................

371

PROGRAMA DE REFORMA DO ESTADO

PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS

Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução nº 7, de 27 de de janeiro de 1998

.

368

PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, SANEAMENTO E EXECUÇÃO DE
PLANO HABITACIONAL

Operação financeira; Empréstimo interno; Município de Sobral
Resolução nº 2, de 20 de janeiro de 1997..................................................

359

PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, SANEAMENTO E EXECUÇÃO DE
PLANO HABITACIONAL

Operação financeira; Empréstimo interno; Município de Sobral
Resolução nº 3, de 20 de janeiro de 1998..................................................

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-GÜS,jan. 1998

360

597
PROGRAMA FLORESTAS NACIONAIS
Criação
Decreto nº 2.473, de 26 de janeiro de 1998

430

.

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA (PRONAC)
Criação; Lei n" 8.313/91, alteração
Medida Provisória nº 1.611-4, de 8 de janeiro de 1998

,

.

81

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Inclusão
Banco do Estado de São Paulo S.A. (Banespa)
Decreto nº 2.469, de 21 de janeiro de 1998...................
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron)
Medida Provisória nº 1.580-6, de 8 de janeiro de 1998.......
Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre)
Medida Provisória nº 1.580-6, de 8 de janeiro de 1998........
Companhia Energética de Alagoas (Ceal)
Medida Provisória n'11.580-6, de 8 de janeiro de 1998...................
Companhia Energética do Piauí (Cepisa)
Medida Provis6ria n'-'-1.580-6, de 8 de janeiro de 1998...
Normas; Lei n" 9.491/97, alteração
Medida Prooísória n Q 1.613-3, de 8 de janeiro de 1998....

419
34

34
34
34
94

PROGRAMA NACIONAL DE PUBLICIZAÇÁO
Criação
Medida Prooieóría n Q 1.591-4, de 29 de janeiro de 1998

.

338

R
RADIO DIFUSORA ARco-íRIS DE ARAPUTANGA LTDA., ARAPUTANGA(MT)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação Arco-íris de
Araputanga
(52) Decreto de 29 de janeiro de 1998

526

RÃDIO JORNAL DE MACAÉ LTDA., MACAÉ (RJ)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Jornal Fluminense de Campos Ltda.
(56) Decreto de 30 de janeiro de 1998

530

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-608, jan. 1998

598
RÁDIO JORNAL FLUMINENSE DE CAMPOS LTDA., MACAÉ (RJ)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Jornal de Macaé Ltda.
(56) Decreto de 30 de janeiro de 1998

530

RÁDIO MIRIAM LTDA., FARROUPILHA (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(55) Decreto de 30 de janeiro de 1998

529

.

RÁDIO SOCIEDADE DE FEIRA DE SANTANA LTDA., FEIRA DE SANTANA(BA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação Santo
Antonio
(53) Decreto de 29 de janeiro de 1998
.

527

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação
Jerônimo T. Minamihara & Cia. Ltda., Assaí (PR)
(51) Decreto de 29 de janeiro de 1998.....
Rádio Miriam Ltda., Farroupilha (RS)
(55) Decreto de 30 de janeiro de 1998
.

525
529

Serviço, concessão, transferência
Fundação Arco-Íris de Araputanga; Rádio Difusora Arco-Íris de
Araputanga Ltda., Araputanga (MT)
(52) Decreto de 29 de janeiro de 1998..............................
Fundação Santo Antonio; Rádio Sociedade de Feira de Santana
Ltda., Feira de Santana (BA)
(53) Decreto de 29 de janeiro de 1998..
Rádio Jornal de Macaé Ltda.; Rádio Jornal Fluminense de Campos
Ltda., Macaé (RJ)
(56) Decreto de 30 de janeiro de 1998...............................................

526

527

530

REAL

Plano
Medidas complementares
Medida Provisória n" 1.620-33, de 13 de janeiro de 1998

121

REBUSCA - AÇÃO SOCIAL EVANGÉLICA VIÇOSENSE, VIÇOSA (MG)

Utilidade pública, declaração
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p- 557-608, jan. 1998

.

521

599
REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Bandeirantes, Arame (MA)
(16) Decreto de 9 de janeiro de 1998
Caetanhal e Fazenda Beth, São Domingos do Araguaia (PA)
(8) Decreto de 8 de janeiro de 1998...
.

482
.

473

.
Engenhos Serra Grande, Ronda e Divina Graça, Vitória de Santo

470

Engenho Floresta, Moreno (PE)
(6) Decreto de 8 de janeiro de 1998
Antão e Pombos (PE)

(7) Decreto de 8 de janeiro de 1998

.
Fazenda Aldo Martins, Apodi (RN)
(2) Decreto de 8 de janeiro de 1998 .....
Fazenda Boa Esperança, Santa Luzia (MA)
(19) Decreto de 9 de janeiro de 1998
.
Fazenda Bocaina, João Pinheiro (MG)
(36) Decreto de 15 de janeiro de 1998 ..
Fazenda Cajueiro, Santa Luzia (MA)
(33) Decreto de 15 de janeiro de 1998...
Fazenda Chapada, Santa Luzia (MA)
(34) Decreto de 15 de janeiro de 1998 ..
Fazenda Chapadinha, Tuntum (MA)
(14) Decreto de 9 de janeiro de 1998
.
Fazenda Coqueiro, Rondonópolis (MT)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1998..
Fazenda Diutá, Rio Maria, (PA)
(9) Decreto de 8 de janeiro de 1998
.
Fazenda Dois Irmãos, Guiratinga (MT)
(35) Decreto de 15 de janeiro de 1998...
Fazenda Faísa, Santa Luzia (MA)
(32) Decreto de 15 de janeiro de 1998 ......
Fazenda Guaíba, Carutapera (MA)
(17) Decreto de 9 de janeiro de 1998....
.
.
Fazenda Lagoa NovaIFurnas, Riachuelo, Bento Fernandes e São
Paulo do Potengi (RN)
(10) Decreto de 8 de janeiro de 1998...
Fazenda Marajó, Carutapera (MA)
(18) Decreto de 9 de janeiro de 1998.....
.
.
FazendaModelo,Modelo Il , São José Canaan e outras, Canindé do
São Francisco (SE); Decreto Não Numerado (97) de 29.1.1997, alteração
(25) Decreto de 13 de janeiro de 1998
.

472
466
485
506
503
504
479
509
474
505
502
483
475
484

495

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-608, jan. 1998

600
Fazenda Pingo D'Água, Querência (MT)
.
Fazenda Possão, São João D'Aliança (GO)
(4) Decreto de 8 de janeiro de 1998
.
Fazenda Primavera, São João do Araguaia (PA)
(40) Decreto de 15 de janeiro de 1998
.
Fazenda São João, Ceará Mirim (RN)
(3) Decreto de 8 de janeiro de 1998
.
Fazenda Tanques, São Paulo do Potengi (RN)
(11) Decreto de 8 de janeiro de 1998
.
Flores ou Limão, Coroatá (MA)
(15) Decreto de 9 de janeiro de 1998
.
Gleba Lagoa do Centro, Barra do Corda (MA)
(37) Decreto de 15 de janeiro de 1998
.
Lago VerdelData Pedras, Pirapemas (MA)
(38) Decreto de 15 de janeiro de 1998
.
Lagoa Seca, Pirapemas (MA)
(13) Decreto de 9 de janeiro de 1998
.
Santa Catarina/Gleba Cigana, Miranda do Norte (MA)
(31) Decreto de 15 de janeiro de 1998
.
Seringal Urupá, Machadinha D'Oeste e Cujubim (RO); Decreto
Não Numerado (54) de 24.7.1996, alteração
(30) Decreto de 14 de janeiro de 1998
..
Regulamentação; Lei ns 8.629/93, alteração
Medida Provisória nº 1.632-8, de 13 de janeiro de 1998
.

(5) Decreto de 8 de janeiro de 1998

469
468
510

467
476
480
507
50S

478
501
500
195

s
SALÁRIO MÍNIMO
Reajuste
Medida Provisória n'l 1.463-22, de 29 de janeiro de 1998......
Medida Provisória n'l1.609-9, de 8 de janeiro de 1998.....

219
76

SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Legislação, alteração
Medida Provisória nº 1.607-13, de 8 de janeiro de 1998

66

SANATÓRIO ESPÍRITA SERAPIÃO RIBEIRO, GURUPI (TO)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 1, p. 557-608,jan. 1998

.

519

601
SANTA CATARINA/GLEBA CIGANA, MIRANDA DO NORTE (MA)
Interesse social, declaração
(31) Decreto de 15 de janeiro de 1998

501

.

SEGURIDADE SOCIAL
Contribuição; Alíquotas, alteração
Medida Provisória n'! 1.463-22, de 29 de janeiro de 1998.........

219

Contribuição; Servidor público
Medida Provisória nº 1.482-45, de 29 de janeiro de 1998.....

240

Organização; Lei n" 8.212/91, alteração
Medida Provisória nº 1.475-36, de 29 de janeiro de 1998.......................

223

SERINGAL URUPÁ, MACHADINHa D'OESTE E CUJUBIM (RO)
Interesse social, declaração
(30) Decreto de 14 de janeiro de 1998

500

.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO (GO)
Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998

517

.

SERVIÇO PÚBLICO
Contrato por tempo determinado; Interesse público; Lei n" 8.745/93,
alteração
Medida Provisória n'l 1.554-24, de 29 de janeiro de 1998.......................

304

Prestação, concessão, permissão; Normas; Leis nOS 8.987/95 e 9.074/95,
alteração
Medida Provisória n'l 1.531-14, de 8 de janeiro de 1998.........................

21

SERVIÇO SOCIAL DE ESTÂNCIA VELHA (SESOEV), ESTÂNCIA VELHA
(RS)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997

.

512

..

243

Remuneração; Data de pagamento
Medida Provis6ria nº 1.479-37, de 29 de janeiro de 1998.......................

232

SERVIDOR
Banco Central do Brasil; Plano de carreira
Medida Provisória nº 1.535-14, de 29 de janeiro de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 1, p. 557-608, jan. 1998

602
SERVIDOR INATIVO
Contribuição, criação
Medida Provisória nº 1.463-22, de 29 de janeiro de 1998

219

SERVIDOR PÚBLICO
Contribuição; Seguridade social
Medida Provisória nº 1.482-45, de 29 de janeiro de 1998 ...

240

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
Remuneração.Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leis nOS 8.112/90 e 8.911/94, alteração
Medida Provisória nº 1.480-39, de 29 de janeiro de 1998.

234

SETOR PÚBLICO ESTADUAL
Redução de participação; Atividade financeira bancária
Medida Provisória nº 1.612-19, de 8 de janeiro de 1998..

85

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Organização
Medida Provisória nº 1.626-48, de 13 de janeiro de 1998

.

165

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
Organização
Medida Provisória n" 1.626-48, de 13 de janeiro de 1998 .....

165

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Encargo mensal e saldo devedor, reajuste; Lei n? 8.692/93, alteração
Medida Provisória nf! 1.635-17, de 13 de janeiro de 1998.....
Einanciamento, transferência; Lei n" 8.004/90, alteração
Medida Provisória hf! 1.635-17, de 13 de janeiro de 1998

201
..

201

Prestações, reajuste; Equivalência salarial; Lei n" 8.100/90, alteração
Medida Provisória nf! 1.635-17, de 13 de janeiro de 1998....

201

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Reestruturação; Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória nf! 1.604-28, de 8 de janeiro de 1998

61

SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, PLANALTO(RS)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 1, p. 557-608, jan. 1998

519

603
SOCIEDADE DE AMIGOS DA BIBLIOTECA NACIONAL, RIO DE
JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998

.

519

SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA À INFÀNCIA DE RIBEIRÃO DO PINHAL, RIBEIRÃO DO PINHAL (PR)
Utilidade pública, declaração
(48) Decreto de 23 de janeiro de 19980.0

.
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SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARÉ, JAGUARÉ (ES)
Utilidade pública, declaração
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998
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Extinção
Medida Provisória n!! 1.631-8, de 13 de janeiro de 1998

.
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TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, 'renovação
Jerônimo T. Minamihara & Cia. Ltda., Assai (PR)
(51) Decreto de 29 de janeiro de 1998........
Rádio Miriam Ltda., Farroupilha (RS)
(55) Decreto de 30 de janeiro de 1998..............
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação Arco-íris de Araputanga; Rádio Difusora Arco-Íris de
Araputanga Ltda., Araputanga (MT)
(52) Decreto de 29 de janeiro de 1998.......................
Fundação Santo Antonio; Rádio Sociedade de Feira de Santana
Ltda., Feira de Santana (BA)
(53) Decreto de 29 de janeiro de 1998..............................
Rádio Jornal de Macaé Ltda.; Rádio Jornal Fluminense de Campos

Ltda., Macaé (RJ)
(56) Decreto de 30 de janeiro de 1998.....
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TESOURO NACIONAL
líaveres,recuperação
Medida Provisória nº 1.586-5, de 29 de janeiro de 1998....................
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Valores mobiliários; Dividendos; Juros
Medida Provisória n'21.633-S, de 13 de janeiro de 1998 ...

200

TRABALHO PORTUÁRIO

Normas
Medida Provisória n'11.630-S, de 13 de janeiro de 1998

.

TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provisória nr 1.619-40, de 13 de janeiro de 1997
TRÂNSITO
Legislação
Lei nª 9.602, de 21 de janeiro de 1998

.

.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Informática, bens de; Aquisição
Medida Provisória nº 1.593-3, de 8 de janeiro de 1998 ......
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UNIÃO FEDERAL
Garantia; Empréstimo externo; Construção da ponte sobre o Rio Para-

guai, Miranda/Corumbá; Estado de Mato Grosso do Sul
Resolução no:! 6, de 22 dejaneiro de 1998..................................................

366

Garantia; Empréstimo externo; Programa de Reforma do Estado; Estado do Rio de Janeiro
Resolução nf! 8, de 29 de janeiro de 1998....................................

371

Garantia; Operação financeira; Empréstimo externo; Programa de
Combate à Pobreza Rural
Resolução n Q 4, de 21 de janeiro de 1998.........................

361

Imóvel; Regularização; Administração; Aforamento; Alienação; Taxa
de ocupação; Decretos-Leis n'' 9.760/46 e 2.398/87; Art. 49 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, regulamentação
Medida Provisória n Q 1.567-12, de 29 de janeiro de 1998......................

310

Orçamento; Exercícios de 1996 e 1997; Leis nvs 9.082/95 e 9.293/96, alteração
Medida Provisória nº 1.579-16, de 8 de janeiro de 1998.........................
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Receita e despesa, compatibilização; Exercício de 1998
Decreto nº 2.451, de 6 de janeiro de 1998
Publicado no DO de 7 de janeiro de 1998.................................................
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UTILIDADE PÚBLICA
Declaração
Abrigando, Recuperando, Convertendo Almas (Arca), Goiânia
(GO)

(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998..........................
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Asilo São Vicente de Paulo, Maringá (PR)
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998...............................................
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ASPT -Ação Social daPar6quia de Taquarituba, Taquarituba (SP)
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997......................................

512

Associação Bauruense de Combate ao Câncer, Bauru (SP)
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998........................
Associação Beneficente de Pindorama, Pindorama (SP)
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998...............................................
Associação Beneficente Santa Madalena Sofia, Curitiba (PR)
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997........................
Associação Cristã de Moços de Londrina, Londrina (PR)
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998....................
Associação Cristã Feminina, Curitiba (PR)
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998................
Associação de Amigos da Hematologia do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, Porto Alegre (RS)
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997..................
Associação de Apoio ao Fissurado Lábio-Palatal de Maringá, Maringá (PR)
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998............
Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância
de Mossoró, Mossoró (RN)
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997.....
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Braganey,
Braganey (PR)
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998...............................................
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cruzeiro do
Sul, Cruzeiro do Sul (PR)
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998.......................
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Jandira,
J andira (SP)
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998....
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Sertanôpolís, Sertanópolis (PR)
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998...............................................
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Associação dos Deficientes Físicos e Visuais de Mogi Guaçu, Mogi
Guaçu (SP)
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998

.
Associação Escolinha Beneficente da Comunidade Conjunto Ceará, Fortaleza (CE)
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998
.
Associação Evangélica Luterana de Educação Especial, Recife

519

517

(PE)

(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998.....
.
.
Associação Lar dos Velhos de Conservatõria, Valença (RJ)
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998
..
Associação Maringaense dos Autistas (Ama), Maringá (PR)
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998.......
.
.
Associação Mineira de Paraplégicos, Belo Horizonte (MG)
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998
.
Associação Oliveirense de Pais e Amigos dos Excepcionais (Aseopae)
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997
.
Caixa Escolar Fundamar, Paraguaçu (MG)
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998
.
Cáritas Diocesana de Marília, Marília (SP)
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998
.
Centro de Convivência Infantil Filhos de Oxum, Taboão da Serra
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(SP)

(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998 ......
Centro Espírita Pai Urubatan, Brasília (DF)
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997
.
Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância (Crami),
Santo André (SP)
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998
.
Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Campinas, Campinas

519

512
521

(SP)

(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998
.
Comunidade Casa Esperança e Vida São Paulo (SP)
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997
.
Conselho Comunitário de Jaguaruna, Jaguaruna (SC)
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998
.
Conselho de Pais de Campos Sales, Campos Sales (CE)
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998
.
Conselho Particular de Palmeiras da Sociedade de São Vicente de
Paulo, Ponte (MG)
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997
.
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Conselho Particular Nossa Senhora D'Abadia da Sociedade de São
Vicente de Paulo, Belo Horizonte (MG)
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998
.
Creche Comunitária Nossa Senhora do Rosário, Uberaba (MG)
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998
.
Creche Nossa Senhora Aparecida, Conchal (SP)
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998............
..
.
Escola de Dança e Integração Social para Criança e Adolescente
(E disca), Fortaleza (CE)
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997..........
..
.
Escola de Formação de Guardas-Mirins Duque de Caxias, Santo
Antonio da Platina (PR)
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998
.
Fundação Presidente Tancredo Neves, Belo Horizonte (MG)
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998

.
Fundação Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul (RS)
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998
.
Grupo Primavera, Campinas (SP)
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998
.
Guarda-Mirim de Leme, Leme (SP)
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998.~
.
Hospital Padre Olívio, Cachoeira de Itapemirim (ES)
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998
.
Instituição Beneficente das Crianças Santa Izabel, Palmeira
D'Oeste (SP)
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998
.
Iprohpar - Instituto de Promoção Humana do Paraná; Apucarana
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514

512
514
514
519
519
521
517

521

(PR)

(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998
.
Lar dos Velhos Desamparados de Loanda, Loanda (PR)
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998........
.
.
Lar Santa Terezinha de Alegrete, Alegrete (RS)
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997
.
Laramara - Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual, São Paulo (SP)
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998
.
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, Monsenhor Pau-

517
519
512
521

!o(MG)

(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998
Obras Assistenciais São Sebastião, Brasília (DF)
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998
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Obras Sociais da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem de
Itabirito, Itabirito (MG)
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997...............................................
Obras Sociais do Grupo Espírita Obreiros da Paz, Itapecerica (MG)
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998...............................................
Rebusca - Ação Social Evangélica Viçosense, Viçosa (MG)
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998...............................................
Sanatório Espírita Serapião Ribeiro, Gurupi (TO)
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998...............................................
Serviço de Assistência Social de Santo Antonio do Descoberto, Santo Antonio do Descoberto (GO)
(46) Decreto de 23 de janeiro de 1998..............................
Serviço Social de Estância Velha (Sesoev), Estância Velha (RS)
(43) Decreto de 21 de janeiro de 1997...............................................
Sociedade Beneficente Nossa Senhora Medianeira, Planalto (RS)
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998...............................................
Sociedade de Amigos da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro (RJ)
(47) Decreto de 23 de janeiro de 1998...............................................
Sociedade de Assistência à Infância de Ribeirão do Pinhal, Ribeirão do Pinhal (PR)
(48) Decreto de 23 de janeiro de 1998...............................................
Sociedade Pestalozzi de Jaguaré, -Iaguaré (ES)
(44) Decreto de 22 de janeiro de 1998..................
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Contratos de investimento coletivo, normas
Medida Provisória nº 1.637, de 8 de janeiro de 1998

"

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, V. 190, n. 1, p. 557-608,jan. 1998

.

17

Esta obra foi editada
pela Imprensa Nacional
SIG, Quadra 6, Lote 800,
70604-900, Brasília, DF,
com uma tiragem de
650 exemplares

Imprensa Nacional

Coleção das Leis
da República
Federativa
do Brasil
Volume 190 - Número 2
fevereiro - 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 609-1252, fev. 1998

IMPRENSA NACIONAL
Responsabilidade editorial:
Divisão de Editoração - DIEDI
Seção de Edição e Revisão de Texto - SETEX
Telefones: (061) 313-9520 e 313-9521
Comercialização exclusiva:
Imprensa Nacional
Divisão Comercial- DICOM
SIG, Quadra 6, Lote 800
CEP: 70604-900 - Brasília, DF
http://www.in.gov.br.
e-mail in@in.gov.br
VENDA AVULSA
(Obras e Jornais)
Fone: (061) 313-9905
Fax: (061) 313-9676

ASSINATUBA
(Obras e Jornais)
Fone: (061) 313-9900
Fax: (061) 313-9610

SERVIÇOS
GRÁFICOS
Fone: (061) 313-9418
Fax: (061) 313-9553

PUBLICAÇÕES
DE MATÉRIAS
Fone: (061) 313-9513
Fax: (061) 313-9555

Impresso no Brasil
Printed in Brazil

Coleção das Leis da República Federativa do Brasil v. 1 (1808Brasília, Imprensa Nacional, 1808Mensal
Bimestral (1989-1991)
Trimestral (1938-1988)
Anual (1808-1937)
Variação do título: Collecção das Leis do Braail e Collecção das Decisões do
Governo do Brazil (1808-1821); Collecção das Leis do Império do Brazil e Collecção
das Decisões do Governo do Império do Brasil (1822-1889); Decretos do Governo
Provisório e Decisões do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do
Brazil (1889-1891); Decisões do Governo da República dos Estados Unidos do Brazil
(1891); Collecção das Leis da República dos Estados Unidos do Brazil (1892-1936);
Coleção das Leis da República Federativa do Brasil (1937-1939); Coleção das Leis
(1939-1988).
ISSN 0103-3646
1. Legislação - Periódicos - Brasil. L Brasil. Leis, decretos, etc. 11. Brasil,
Imprensa Nacional.
CDDireito (3. ed.) 340.0981

SUMÁRIO

EMENDA CONSTITUCIONAL
LEIS COMPLEMENTARES....................................................
LEIS...........................................................................................
MEDIDAS PROVISÓRIAS.......................................................
DECRETOS LEGISLATIVOS..................................................
RESOLUÇÕES..........................................................................
DECRETOS
DECRETOS NÃO NUMERADOS
RETIFICAÇÕES
Emenda Constitucionai.....................................................
Leis......................................................................................
Decreto................................................................................
Decretos Não Numerados..................................................
ÍNDICE CRONOLÓGICO
ÍNDICE DE ASSUNTOS

609
613
629
713
1037
1041
1055
1113
1189
1190
1191
1191
1193
1213

EMENDA CONSTITUCIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL N' 18 (*)
Dispõe sobre o regime constitucional
dos militares.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3' do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao Texto Constitucional:
Art. 1e O art. 37, inciso xv, da Constituição passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 37. .
.

xv - os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis, e a remuneração observará o que dispõe os arts. 37, XI e XII,
150, lI, 153, III e § 2", I;
......................................................................................................»

Art. 2" A Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição
passa a denominar-se "Dos Servidores Públicos» e a Seção III do Capítulo VII do Título III da Constituição Federal passa a denominarse «Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios»,
dando-se ao art. 42 a seguinte redação:
"Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na
hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios.
('i')

Retificada no DO de 16.2.1998 (pég. 1189 desta obra),
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§ I" Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as
disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 3"; e do art. 142, §§ 2º e 3º,
cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art.
142, 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos
respectivos governadores.
§ 2' Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios e a seus pensionistas, aplica-se o disposto no art. 40,
§§ 4º e 5º; e aos militares do Distrito Federal e dos Territórios, o
disposto no art. 40, § 6'; .»
Art. 3' O inciso H do § 19do art. 61 da Constituição passa a VÍgorar com as seguintes alterações:

«Art. 61.

.

§ l'

H-

.

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

fJ militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.»
Art. 4º Acrescente-se o seguinte § 3º ao art. 142 da Constituição:
«Art. 142.
§ 3' Os membros das Forças Arroadas são denominados
militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas
em lei, as seguintes disposições:

I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a
elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e,
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juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das
Forças Armadas;
II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou
emprego público civil permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei;
III - O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar
posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária,
não eletiva, ainda que da Administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antigüidade,
contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de
afastamento, contínuos ou não transferido para a reserva, nos
termos da lei;
IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;
V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos;
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado
indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a
pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença
transitória em julgado, será submetido ao julgamento previsto
no inciso anterior;
VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7', incisos
VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, inciso XI, XIII,
XIV e XV;
IX - aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no art. 40, §§ 4º, 5' e 6º;
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas,
os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a
remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos
militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades,
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inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.»
Art. 5' Esta emenda constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998.
Mesa da Câmara dos Deputados

Mesa do Senado Federal

Deputado Michel Temer
Presidente

Senador Antonio Carlos Magalhães
Presidente

Deputado Heráclito Fortes
12 Vice-Presidente

Senador Geraldo Melo
12 Vice-Presidente

Deputado Severino Cavalcanti
22 Vice-Presidente

Senadora Júnia Maríse
22 Vice-Presidente

Deputado Ubiratan Aguiar
1Ç> Secretário

Senador Ronaldo Cunha Lima
1c Secretário

Deputado Nelson Trad
2 2 Secretário

Senador Carlos Patrocínio
22 Secretário

Deputado Paulo Paim
32 Secretário

Senador Flaviano Melo
32 Secretário

Deputado Efraim Morais
42 Secretário

Senador Lucídio Portella
4" Secretário
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LEIS COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR N° 93, DE 4 DE FEVEREIRO
DE 1998
Institui o Fundo de Terras e da Reforma
Agrária - Banco da Terra - e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. l' É criado o Fundo de Terras e da Reforma Agrária Banco da Terra - com a finalidade de financiar programas de reordenação fundiária e de assentamento rural.
Parágrafo único. São beneficiários do fundo:
I - trabalhadores rurais não-proprietários, preferencialmente
os assalariados, parceiros, posseiros e arrendatários, que comprovem,
no mínimo, cinco anos de experiência na atividade agropecuária;
II - agricultores proprietários de imóveis cuja área não alcance a
dimensão da propriedade familiar, assim definida no inciso II do art. 4º
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e seja, comprovadamente,
insuficiente para gerar renda capaz de lhe propiciar o próprio sustento e
o de sua família.
Art. 2º O Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da
Terra - será constituído de:
I - parcela dos valores originários de contas de depósito,
sob qualquer título, cujos cadastros não foram objeto de atualização,
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na forma das Resoluções do Conselho Monetário Nacional n's 2.025,
de 24 de novembro de 1993, e 2.078, de 15 de junho de 1994;
II - parcela dos recursos destinados a financiar programas
de desenvolvimento econômico, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) conforme dispõe o art. 239,
§ 1', da Constituição Federal, nas condições fixadas pelo Poder Executivo;
UI - Título da Dívida Agrária (TDA);
IV - dotações consignadas no Orçamento Geral da União e
em créditos adicionais;
V - dotações consignadas nos Orçamentos Gerais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
V1 - recursos oriundos da amortização de financiamentos;
VII - doações realizadas por entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas;
V1Il - recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e
convênios, celebrados com órgãos e entidades da Administração PÚblica Federal, Estadual ou Municipal;
IX - empréstimo de instituições financeiras nacionais e internacionais;
X - recursos diversos.
Art. 3' A receita que vier a constituir o Fundo de Terras e da
Reforma Agrária será usada na compra de terras e na implantação de infra-estrutura em assentamento rural promovido pelo Governo Federal na forma desta lei complementar, por entidades públicas estaduais e municipais e por cooperativas e associações de
assentados.
Parágrafo único. As terras doadas ou adquiridas em favor do
Fundo de Terras e da Reforma Agrária serão incorporadas ao patrimônio da União e administradas pelo órgão gestor desse fundo.
Art. 4' O Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da
Terra - será administrado de forma a permitir a participação descentralizada de Estados e Municípios, na elaboração e execução de
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projetos, garantida a participação da comunidade no processo de
distribuição de terra e implantação de projetos.
§ l' A gestão financeira do fundo caberá aos bancos oficiais,
de acordo com as normas elaboradas pelo órgão competente.
§ 2' É vedada a utilização dos recursos financeiros do fundo
para pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, a qualquer título, sendo aquelas de responsabilidade do órgão a que pertencer o empregado, servidor ou representante.
Art. 5' Compete ao órgão gestor do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra;
I - promover e coordenar as atividades financiadas pelo
fundo, de forma a garantir a efetiva participação descentralizada dos
Estados e Municípios;
II - estabelecer normas gerais para a concessão de financiamento, apuração e fiscalização dos projetos;

III - aprovar o plano de aplicação anual e das metas a serem
atingidas no exercício seguinte;
IV - fiscalizar e controlar internamente o correto desenvolvimento financeiro e contábil do fundo;
V - deliberar sobre o montante de recursos destinados à
aquisição de terras e sobre o montante destinado à infra-estrutura;
VI - deliberar sobre medidas a adotar, nos casos de comprovada frustração de safras, e sobre obrigatoriedade do seguro
agrícola;
VII - fiscalizar e controlar as atividades técnicas delegadas
aos Estados e aos Municípios;
VIII - adotar medidas complementares e eventualmente necessárias para atingir os objetivos do fundo.
Art. 6' Os recursos serão aplicados por meio de financiamentos individuais ou coletivos, para os beneficiários definidos no art. l'
ou suas cooperativas e associações, conforme o plano de aplicação
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anual das receitas do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra.
§ l' O plano de que trata este artigo poderá prover o financiamento de investimentos básicos, sem prejuízo do disposto no art. 1Q
§ 2'

(Vetado).

Art. 7º O Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da
Terra - financiará a compra de imóveis rurais com o prazo de amortização de até vinte anos, incluída a carência de até trinta e seis meses.
Parágrafo único. Os financiamentos concedidos pelo fundo terão juros limitados a até doze por cento ao ano, podendo ter redutores percentuais de até cinqüenta por cento sobre as parcelas da
amortização do principal e sobre os encargos financeiros durante
todo o prazo de vigência da operação, observado teto anual de rebate
por beneficiário, a ser fixado pelo Poder Executivo.
Art. 8' É vedado o financiamento com recurso do fundo:
I

(Vetado);

II
para mutuário já beneficiado com esses recursos, mesmo que liquidado o seu débito;
III - àquele que tiver sido contemplado por qualquer projeto
de assentamento rural, bem como o respectivo cônjuge;

IV - exercer função pública, autárquica ou em órgão paraestatal, ou ainda, se achar investido de atribuições parafiscais;
V - dispuser de renda anual bruta familiar, originária de
qualquer meio ou atividade, superior a quinze mil reais;
VI - tiver sido, nos últimos três anos, contados a partir da
data de apresentação de pedido ao amparo do programa, proprietário
de imóvel rural com área superior à de uma propriedade familiar;
VII - for promitente comprador ou possuidor de direito de
ação e herança em imóvel rural;
VIII - dispuser de patrimônio, composto de bens de qualquer
natureza, de valor superior a trinta mil reais;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 2, p. 613-627, fev. 1998

617
IX -

(Vetado).

Art. 9" O Poder Executivo é autorizado a firmar convênios ou
acordos com os Estados e Municípios visando a desobrigar de impostos as operações de transferência de imóveis, quando adquiridos com
recursos do fundo.
Art. 10. As entidades representativas dos produtores e dos
trabalhadores rurais, sob a forma de associações ou cooperativas,
com personalidade jurídica, poderão pleitear financiamento do fundo - Banco da Terra - para implantar projetos destinados aos beneficiários previstos no parágrafo único do art. 1'.
§ I" Os financiamentos concedidos às cooperativas ou associações de produtores rurais, vinculados aos projetos de assentamento,
devem guardar compatibilidade com a natureza e o porte do empreendimento.
§ 2' A cooperativa ou associação de produtores rurais poderá
adquirir a totalidade do imóvel rural para posterior repasse das cotas-partes da propriedade da terra nua, bem como dos custos da terra e dos investimentos em infra-estrutura aos seus cooperados ou
associados beneficiários desse fundo.
Art. 11. Os beneficiários do fundo não poderão alienar as suas
terras e as respectivas benfeitorias no prazo do financiamento, salvo
para outro beneficiário enumerado no parágrafo único do art. 1º e
com a anuência do credor.

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar no prazo de noventa dias, contados de sua publicação.
Art. 13.
publicação.
Art. 14.

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

Brasília, 4 de fevereíro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann. Pinto
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LEI COMPLEMENTAR N" 94, DE 19 DE FEVEREIRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride) e instituir o
Programa Especial de Desenvolvimento do
Entorno do Distrito Federal, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. I" É o Poder Executivo autorizado a criar, para efeitos de
articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e
Minas Gerais e do Distrito Federal, conforme previsto nos arts. 21,
inciso IX, 43 e 48, inciso N, da Constituição Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride).
§ 1º A região administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água
Fria de Goiás, Aguas Lindas, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa,
Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso e Vila Boa,
no Estado de Goiás, e de Unaí e Buritis, no Estado de Minas Gerais.

§ 2' Os Municípios que vierem a ser constituídos a partir de
desmembramento de território de Município citado no § 1e deste artigo passarão a compor, automaticamente, a Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.
Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a criar um Conselho
Administrativo para coordenar as atividades a serem desenvolvidas
na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.
Parágrafo único. As atribuições e a composição do conselho de
que trata este artigo serão definidas em regulamento, dele participando representantes dos Estados e Municípios abrangidos pela
Ride.
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Art. 3' Consideram-se de interesse da Ride os serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos Municípios que a integram, especialmente aqueles relacionados às áreas de infra-estrutura e de
geração de empregos.
Art. 4' É o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa
Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal.
Parágrafo único. O Programa Especial de Desenvolvimento do
Entorno do Distrito Federal, ouvidos os órgãos competentes, estabelecerá, mediante convênio, normas e critérios para unificação de
procedimentos relativos aos serviços públicos, abrangidos tanto os
federais e aqueles de responsabilidade de entes federais, como aqueles de responsabilidade dos entes federados referidos no art. 1', especialmente em relação a:
I
tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério da Fazenda;
II -

linhas de crédito especiais para atividades prioritárias;

III - isenções e incentivos fiscais, em caráter temporário, de
fomento a atividades produtivas em programas de geração de empregos e fixação de mão-de-obra.
Art. 5' Os programas e projetos prioritários para a região,
com especial ênfase para os relativos à infra-estrutura básica e geração de empregos, serão financiados com recursos:
I - de natureza orçamentária, que lhe forem destinados pela
União, na forma da lei;
II - de natureza orçamentária que lhe forem destinados pelo
Distrito Federal, pelos Estados de Goiás e de Minas Gerais, e pelos
Municípios abrangidos pela Região Integrada de que trata esta lei
complementar;

III - de operações de crédito externas e internas.
Art. 6' A União poderá firmar convênios com o Distrito Federal, os Estados de Goiás e de Minas Gerais, e os Municípios referidos
no § I" do art. 1', com a finalidade de atender o disposto nesta lei
complementar.
Art. 7'
publicação.

Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
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Art. 8' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1988; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
I ris Rezende
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a
alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59
da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1e A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
das leis obedecerão ao disposto nesta lei complementar.
Parágrafo único. As disposições desta lei complementar aplicam-se, ainda, às medidas provisórias e demais atos normativos referidos no art. 59 da Constituição Federal, bem como, no que couber,
aos decretos e aos demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo.
Art. 2' (Vetado).
§ 1e (Vetado).
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§ 2!l Na numeração das leis serão observados, ainda, os seguintes critérios:

r - as emendas à Constituição Federal terão sua numeração
iniciada a partir da promulgação da Constituição;
II - as leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas terão numeração seqüencial em continuidade às séries iniciadas
em 1946.
CAPÍTULO II
Das Técnicas de Elaboração, Redação e Alteração das Leis

Seção I
Da Estruturação das Leis
Art. 3º A lei será estruturada em três partes básicas:
r - parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o
preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas;
II - parte normativa, compreendendo o texto das normas de
conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada;
Hl - parte final, compreendendo as disposições pertinentes às
medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber.
Art. 4' A epígrafe, grafada em caracteres maiúsculos, propiciará identificação numérica singular à lei e será formada pelo título
designativo da espécie normativa, pelo número respectivo e pelo ano
de promulgação.
Art. 5' A ementa será grafada por meio de caracteres que a
realcem e explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto da lei.
Art. 6" O preâmbulo indicará o órgão ou instituição competente para a prática do ato e sua base legal.

Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o
respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:
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I
objeto;

excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único

II
a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este
não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;
III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma
tão específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva;
IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de
uma lei, exceto quando a subseqüente se destine a complementar lei
considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.
Art. 8' A vigência da lei será indicada de forma expressa e de
modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula «entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.
Art. 9' Quando necessária a cláusula de revogação, esta
deverá indicar expressamente as leis ou disposições legais revogadas.

Seção II
Da Articulação e da Redação das Leis
Art. 10. Os textos legais serão articulados com observância
dos seguintes princípios:
I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado
pela abreviatura «Art.», seguida de numeração ordinal até o nono e
cardinal a partir deste;
II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos,
os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens;
III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico
«§'" seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente apenas um, a expressão «parágrafo único» por extenso;
IV - os incisos serão representados por algarismos romanos,
as alineas por letras minúsculas e 08 itens por algarismos arábicos;
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v - o agrupamento de artigos poderá constituir subseções;
o de subseções, a seção; o de seções, o capítulo; o de capítulos, o título;
o de títulos, o livro e o de livros, a parte;
VI - os capítulos, títulos, livros e partes serão grafados
em letras maiúsculas e identificados por algarismos romanos, podendo estas últimas desdobrar-se em parte geral e parte especial
ou ser subdivididas em partes expressas em numeral ordinal, por
extenso;
VII - as subseções e seções serão identificadas em algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e postas em negrito ou
caracteres que as coloquem em realce;
VIII - a composição prevista no inciso V poderá também compreender agrupamentos em Disposições Preliminares, Gerais, Finais ou Transitórias, conforme necessário.
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes nonnas:
I -

para a obtenção de clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se
empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando;

b) usar frases curtas e concisas;

c) construir as orações na ordem direta, evitando, preciosismo,
neologismo e adjetivações dispensáveis;
d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das
normas legais, dando preferência ao tempo presente ou ao futuro
simples do presente;

e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os
abusos de caráter estilístico;
II -

para a obtenção de precisão:

a) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar
perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto
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evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma;
b) expressar a idéia, quando repetida no texto, por meio das
mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito
meramente estilístico;

c) evitar o emprego de expressão Ou palavra que confira duplo
sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado
na maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões
locais ou regionais;
e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de que a primeira referência no texto seja acompanhada de explicitação de seu significado;
f) grafar por extenso quaisquer referências feitas, no texto, a
números e percentuais;

III -

para a obtenção de ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação -

subseção, seção, capítulo, título e livro - apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei;
b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio;

c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por
este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.

Art.
I tratar de
II -

Seção III
Da Alteração das Leis
12. A alteração da lei será feita:
mediante reprodução integral em novo texto, quando se
alteração considerável;
na hipótese de revogação;
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III - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio
texto, do dispositivo alterado, ou acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes regras:
a) não poderá ser modificada a numeração dos dispositivos alterados;

b) no acréscimo de dispositivos novos entre preceitos legais em
vigor, é vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração, devendo ser utilizado o mesmo número do dispositivo imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética,
tantas quantas forem suficientes para identificar os acréscimos;

c) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida da expressão «revogado»;
d) o dispositivo que sofrer modificação de redação deverá ser
identificado, ao seu final, com as letras NR maiúsculas, entre parênteses.

CAPÍTULO III
Da Consolidação das Leis e outros Atos Normativos

Seção I
Da Consolidação das Leis
Art. 13. As leis federais serão reunidas em codificações e em
coletãneas integradas por volumes contendo matérias conexas ou
afins, constituindo em seu todo, juntamente com a Constituição Federal, a Consolidação das Leis Federais Brasileiras.
Art. 14. Ressalvada a legislação codificada e já consolidada,
todas as leis e decretos-leis de conteúdo normativo e de alcance geral
em vigor serão reunidos em coletâneas organizadas na forma do artigo anterior, observados os prazos e procedimentos a seguir:
I - os órgãos diretamente subordinados à Presidência da República e os ministérios, no prazo de cento e oitenta dias, contado da
vigência desta lei complementar, procederão ao exame, triagem e seleção das leis complementares, delegadas, ordinárias e decretos-leis
relacionados com as respectivas áreas de competência, agrupando e
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consolidando os textos que tratem da mesma matéria ou de assuntos
vinculados por afinidade, pertinência ou conexão, com indicação precisa dos diplomas legais ou preceitos expressa ou implicitamente revogados;
II - no prazo de noventa dias, contado da vigência desta lei
complementar, as entidades da Administração indireta adotarão,
quanto aos diplomas legais relacionados com a sua competência, as
mesmas providências determinadas no inciso anterior, remetendo os
respectivos textos ao ministério a que estão vinculadas, que os revisará e remeterá, juntamente com os seus, à Presidência da República, para encaminhamento ao Congresso Nacional nos sessenta dias
subseqüentes ao encerramento do prazo estabelecido no inciso I;
III - a Mesa do Congresso Nacional adotará todas as medidas
necessárias para, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do
recebimento dos textos de que tratam os incisos I e lI, ser efetuada a
primeira publicação da Consolidação das Leis Federais Brasileiras.
Art. 15. Na primeira sessão legislativa de cada legislatura, a
Mesa do Congresso Nacional promoverá a atualização da Consolidação das Leis Federais Brasileiras, incorporando às coletãneas que a
integram as emendas constitucionais, leis, decretos legislativos e resoluções promulgadas durante a legislatura imediatamente anterior, ordenados e indexados sistematicamente.

Seção II
Da Consolidação de outros Atos Normativos
Art. 16. Os órgãos diretamente subordinados à Presidência
da República e os ministérios, assim como as entidades da Administração indireta, adotarão, em prazo estabelecido em decreto, as providências necessárias para, observado, no que couber, o procedimento a que se refere O art. 14, ser efetuada a triagem, o exame e a consolidação dos decretos de conteúdo normativo e geral e demais atos
normativos inferiores em vigor, vinculados às respectivas áreas de
competência, remetendo os textos consolidados à Presidência da República, que os examinará e reunirá em coletâneas, para posterior
publicação.
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Art. 17. O Poder Executivo, até cento e oitenta dias do inicio
do primeiro ano do mandato presidencial, promoverá a atualização
das coletâneas a que se refere o artigo anterior, incorporando aos
textos que as integram os decretos e atos de conteúdo normativo e
geral editados no último quadriênio.

CAPÍTULO IV
Disposições Finais
Art. 18. Eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para
o seu descumprimento.
Art. 19. Esta lei complementar entra em vigor no prazo de noventa dias, a partir da data de sua publicação.
Brasília, 26 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 613~627, fev. 1998

LEIS

LEI NQ 9.604, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a prestação de contas de
aplicação de recursos a que se refere aLei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I" A prestação de contas de aplicação dos recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, a que se
refere a Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, será feita pelo beneficiário diretamente ao Tribunal de Contas do Estado ou do Distrito
Federal, no caso desses entes federados, e à Câmara Municipal, auxiliada pelos Tribunais de Contas dos Estados ou Tribunais de Contas dos Municípios ou Conselhos de Contas dos Municípios, quando o
beneficiário for o Município, e também ao Tribunal de Contas da
União, quando por este determinado.
Parágrafo único. É assegurado ao Tribunal de Contas 'ela Uniâo e ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo da União o
acesso, a qualquer tempo, à documentação comprobatória da execução da despesa, aos registros dos programas e a toda documentação
pertinente à assistência social custeada com recursos do Fundo N acionaI de Assistência Social.
Art. 2' Os recursos poderão ser repassados automaticamente
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dentemente de celebração de convênio, ajuste, acordo ou contrato,
desde que atendidas as exigências deste artigo pelo respectivo Estado, Distrito Federal ou Município.
Parágrafo único. Os recursos do Fundo Nacional de Assistência Social recebidos pelos fundos estaduais, municipais ou do Distrito Federal, na forma prevista no caput, serão aplicados segundo as
prioridades estabelecidas nos planos de assistência social aprovados
pelos respectivos conselhos, buscando, no caso de transferência aos
fundos municipais, a compatibilização no plano estadual e respeito
ao princípio de eqüidade.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
LEI N' 9.605, DE FEVEREIRO DE 1998 (*)
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências.

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

Art. l' (Vetado).
Art. 2' Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos
crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na
medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o
(*) Retificada no DO de 17.2.1998 (pág. 1190 desta obra).
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membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa juridica, que, sabendo da conduta
criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia
agir para evitá-la.
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta lei, nos casos
em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
Parágrafo único. Aresponsabilidade das pessoasjuridicas não
exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou participes do
mesmo fato.
Art. 4' Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre
que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados à qualidade do meio ambiente.
Art. 5º

(Vetado).
CAPÍTULO II
Da Aplicação da Pena

Art. 6" Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração
e suas conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente;
II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da
legislação de interesse ambiental;

UI -

a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Art. 7" As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando:
I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa
de liberdade inferior a quatro anos;
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias
do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de
reprovação e prevenção do crime.
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Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere
este artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade
substituída.

Art. 8' As penas restritivas de direito são:
prestação de serviços à comunidade;
I
interdição temporária de direitos;
II
II]
suspensão parcial ou total de atividades;
IV
prestação pecuniária;
V - recolhimento domiciliar.
Art. 9º A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins
públicos e unidades de conservação, e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível.
Art. 10. As penas de interdição temporária de direito são a
proibição de o condenado contratar com o Poder Público, de receber
incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes dolosos, e de três anos, no de crimes culposos.
Art. 11. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais.
Art. 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de
importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem
superior a trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago será
deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator.
Art. 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer atividade autorizada,
permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência
ou em qualquer local destinado a sua moradia habitual, conforme
estabelecido na sentença condenatória.

Art. 14.

São circunstâncias que atenuam a pena:
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I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;
II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;
III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de
degradação ambiental;
IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e
do controle ambiental;

Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não
constituem ou qualificam o crime:
I -

II -

reincidência nos crimes de natureza ambiental;
ter o agente cometido a infração:

a) para obter vantagem pecuniária;

b) coagindo outrem para a execução material da infração;

c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;
d) concorrendo para danos â propriedade alheia;

e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;
f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
g) em período de defesa a fauna;

h) em domingos ou feriados;
i) à noite;

j) em épocas de seca ou inundações;

I) no interior do espaço territorial especialmente protegido;
m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de
animais;
n) mediante fraude ou abuso de confiança;
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o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;
q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais
das autoridades competentes;
r)

facilitada por funcionário público no exercício de suas fun-

ções.
Art. 16. Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a três anos.
Art. 17. A verificação da reparação a que se refere o § 2" do art.
78 do Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano
ambiental, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente.
Art. 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código
Penal; se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo,
poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida.
Art. 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre
que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de
prestação de fiança e cálculo de multa.
Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no
juízo cível poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se
o contraditório.
Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível,
fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendído ou pelo meio
ambiente.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do
caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido.
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Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 32 ,
são:
I
multa;
II
restritivas de direitos;

III

prestação de serviços à comunidade.
Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica
são:

I
II

suspensão parcial ou total de atividades;
interdição temporária de estabelecimento, obra ou ativi-

dade;

III
proibição de contratar com o Poder Público, bem como
dele obter subsídio, subvenções ou doações.
§ 1º A suspensão de atividade será aplicada quando estas não
estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente.
§ 2' A interdição será aplicada quando o estabelecimento,
obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou
em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal
ou regulamentar.
§ 3" A proibição de contratar com o Poder Público e dele obter
subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de dez
anos.
Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em:
I

II
III

custeio de programas e de projetos ambientais;
execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
manutenção de espaços públicos;
contribuições a entidades ambientais ou culturais pú-

IV blicas.
Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de
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crime definido nesta lei terá decretada sua liquidação forçada, seu
patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.
CAPÍTULO III
Da Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração
Administrativa ou de Crime
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
§ I" Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues
a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde
que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados.
§ 2' Tratando-se de produtos perecíveis ou. madeiras, serão
estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
§ 3' Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão
destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.
§ 4' Os instrumentos utilizados na prática da infração serão
vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
CAPÍTULO IV
Da Ação e do Processo Penal
Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal
é pública incondicionada.
Parágrafo único.

(Vetado).

Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a
proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei n" 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo
em caso de comprovada impossibilidade.
Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo
definidos nesta lei, com as seguintes modificações:
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I - a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o §
5' do artigo referido no caput, dependerá de laudo de constatação de
reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista
no inciso I do § 1s do mesmo artigo;
II - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não
ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo
será prorrogado, até o período máximo previsto no artigo referido
no caput, acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da
prescrição;

III - no período de prorrogação, não se aplicarão as condições
dos incisos lI, IH e IV do § l' do artigo mencionado no caput;
IV - findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura
de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado O período
de suspensão, até o máximo previsto no inciso H deste artigo, observado o disposto no inciso IH;
V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de
extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que
comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano.

CAPÍTULO V
Dos Crimes contra o Meio Ambiente

Seção I
Dos Crimes contra a Fauna
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes
da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.
§ I"

Incorre nas mesmas penas:

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;
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II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;
III - quem vende expõe à venda, exporta ou adquire, guarda,
tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como
produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

§ 2' No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixa de aplicar a pena.
§ 3º São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.
§ 4' A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:
I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração;
II

em período proibido à caça;

III

durante a noite;

IV

com abuso de licença;

V

em unidade de conservação;

VI
com emprego de métodos ou instrumentos capazes de
provocar destruição em massa.
§ 5' A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do
exercício de caça profissional.
§ 6' As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de
pesca.
Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e
répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente:
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Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar
animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ l' Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.
§ 2' A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre
morte do animal.

Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento
de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente.
Parágrafo único.

Incorre nas mesmas penas:

I - quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações
de aqüicultura de domínio público;
II - quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade
competente;
III - quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer
natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.
Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou
em lugares interditados por órgão competente:
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Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as
penas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes
com tamanhos inferiores aos permitidos;
Il - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;
In - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.
Art. 35.

Pescar mediante a utilização de:

I - explosivos ou substãncias que, em contato com a água,
produzam efeito semelhante;
Il - substãncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente:
Pena - reclusão de um ano a cinco anos.

Art. 36. Para os efeitos desta lei, considera-se pesca todo ato
tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar
espécies dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais
da fauna e da flora.
Art. 37.

Não é crime o abate de animal, quando realizado:

I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente
ou de sua família;
n - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente
autorizado pela autoridade competente;
III - (Vetado);
IV - por ser nocivo
pelo órgão competente.

O

animal, desde que assim caracterizado
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Seção II
Dos Crimes contra a Flora
Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único.
metade.

Se o crime for culposo, a pena será reduzida à

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto n" 99.274, de 6
de junho de 1990, independentemente de sua localização:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ I" Entende-se por Unidades de Conservação as Reservas
Biológicas, Reservas Ecológicas, Estações Ecológicas, Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, Florestas Nacionais, Estaduais e
Municipais, Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas ou outras a serem criadas
pelo Poder Público.
§ 2' A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação será considerada
circunstãncia agravante para a fixação da pena.
§ 3'

Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Art. 41.

Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de
seis meses a um ano, e multa.
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Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que
possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:
Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Art. 43. (Vetado).
Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévía autorização, pedra,
areia, calou qualquer espécie de minerais:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder Público, para fins industriais,
energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não,
em desacordo com as determinações legais:
Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa.
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem
exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade
competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha,
carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para
todo o tempo da víagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
Art. 47. (Vetado).
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer
modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou
em propriedade privada alheia:
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Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas
as penas cumulativamente.
Parágrafo único.
ses, ou multa.

No crime culposo, a pena é de um a seis me-

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas
ou vegetação fixadora de dunas, protetoras de mangues, objeto de
especial preservação:
Pena -

detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e
nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo
substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração
de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade
competente:
Pena -

detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 53. Nos crimes previstos nesta seção, a pena é aumentada de um sexto a um terço se:
I - do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão
do solo ou a modificação do regime climático;
II -

o crime é cometido:

a) no período de queda das sementes;

b) no período de formação de vegetações;

c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a
ameaça ocorra somente no local da infração;
d) em época de seca ou inundação;

e) durante a noite, em domingo ou feriado.
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Seção

tu

Da Poluição e outros Crimes Ambientais
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais
que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa
da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ I"

Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
§ 2'

Se o crime:

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada,
ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que
cause danos diretos à saúde da população;

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou
gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com
as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 3' Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental
grave ou irreversível.

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
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Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização,
permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde
humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ I" Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos
ou substãncias referidos no caput, ou os utiliza em desacordo com as
normas de segurança.
§ 2' Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a
pena é aumentada de um sexto a um terço.
§ 3' Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 57.

(Vetado).

Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta Seção, as penas
serão aumentadas:
I - de um sexto a um terço, se resulta dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral;
II - de um terço até a metade, se resulta lesão corporal de natureza grave em outrem;

III -

até o dobro, se resultar a morte de outrem.

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar crime mais grave.
Art. 59.

(Vetado).

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos,
obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:
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Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam
causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossis-

temas:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

SeçãoN
Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o
Patrimônio Cultural
Art. 62.

Destruir, inutilizar ou deteriorar:

I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo
ou decisão judicial;
II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses
a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.
Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local
especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico,

histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com
a concedida:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no
seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico,

ecológico, artístico, turistico, histórico, cultural, religioso, arquelógico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Pena -

detenção, de seis meses a um ano, e multa.
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Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses a um ano de detenção, e multa.

Seção V
Dos Crimes contra a Administração Ambiental
Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicocientíficos em procedimentos de autorização ou de licenciamento
ambiental:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização
ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a
um ano de detenção, sem prejuízo da multa.
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual
de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a
um ano, sem prejuízo da multa.
Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder PÚblico no trato de questões ambientais:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
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CAPÍTULO VI
Da Infração Administrativa

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção,
proteção e recuperação do meio ambiente.
§ I" São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários
de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), designados para as atividades de fiscalização,
bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da
Marinha.

§ 2" Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo
anterior, para efeito do exercicio do seu poder de policia.
§ 3" A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.
§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei.

Art. 71. O processo administrativo para apuração de infração
ambiental deve observar os seguintes prazos máximos:
I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação
contra o auto de infração, contados da data da ciência da autuação;
II - trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de
infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a
defesa ou impugnação;

III - vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha,
de acordo com o tipo de autuação;
IV - cinco dias para o pagamento de multa, contados da data
do recebimento da notificação.
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Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6":

I
II
III

advertência;
multa simples;
multa diária;

IV
apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de
qualquer natureza utilizados na infração;
V
destruição ou inutilização do produto;
VI
suspensão de venda e fabricação do produto;
VII
VIII

embargo de obra ou atividade;
demolição de obra;

IX
X

suspensão parcial ou total de atividades;
(Vetado);

XI

restritiva de direitos.

§ 1Ç! Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
§ 2' A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.
§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por
negligência ou dolo:

I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por órgão competente do
Sisnama ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha;
II - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do Sisnama ou
da Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha.
§ 4º A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
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§ 5' A multa diária será aplicada sempre que o cometimento
da infração se prolongar no tempo.

§ 6' A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do

caput obedecerão ao disposto no art. 25 desta lei.
§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX do caput serão
aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento
não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.
§ 8' As sanções restritivas de direito são:

I
II

III

suspensão de registro, licença ou autorização;
cancelamento de registro, licença ou autorização;
perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;

perda ou suspensão da participação em linhas de finanIV
ciamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
V - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo
período de até três anos.
Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por
infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval,
criado pelo Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador.

Art. 74. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto
jurídico lesado.
Art. 75. O valor da multa de que trata este capítulo será fixado no regulamento desta lei e corrigido periodicamente, com base
nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo
de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).
Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a multa federal na
mesma hipótese de incidência.
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CAPÍTULO VII
Da Cooperação Internacional para a Preservação do Meio
Ambiente
Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública
e os bons costumes, o Governo brasileiro prestará, no que concerne
ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado para:
I

produção de prova;

II

exame de objeto e lugares;

III

informaçôes sobre pessoas e coisas;

IV
presença temporária da pessoa presa, cujas declarações
tenham relevância para a decisão de uma causa;
V - outras formas de assistência permitidas pela legislação
em vigor ou pelos tratados de que o Brasil seja parte.
§ 1c A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, quando necessário, ao órgãojudiciário competente para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à
autoridade capaz de atendê-la.
§ 2' A solicitação deverá conter:
I

o nome e a qualificação da autoridade solicitante;

II

o objeto e o motivo de sua formulação;

III
licitante;

a descrição sumária do procedimento em curso no país 80-

IV - a especificação da assistência solicitada;
V - a documentação indispensável ao seu esclarecimento,
quando for o caso.

Art. 78. Para a consecução dos fins visados nesta lei e especialmente para a reciprocidade da cooperação internacional, deve ser
mantido sistema de comunicações apto a facilitar o intercãmbio rápido e seguro de informações com órgãos de outros países.
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CAPÍTULO VIII
Disposições Finais
Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta lei as disposições
do Código Penal e do Código de Processo Penal.
Art. 80. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de noventa dias a contar de sua publicação.
Art. 81. (Vetado).
Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
LEI Nº 9.606, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a criação e extinção de cargos no Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial e no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. P Ficam criados nas carreiras para a área de Ciência e
Tecnologia, de que trata a Lei n? 8.691, de 28 de julho de 1993, oitenta cargos de Nível Superior para o Quadro de Pessoal do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e sessenta para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, na forma
do Anexo I.
Art. 2" Ficam extintos duzentos e vinte e cinco cargos vagos,
sendo cento e sessenta no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e sessenta e cinco no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme o Anexo 11.
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Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles
Cláudia Maria Costin

Anexo I
Criação de Cargos na Carreira de Ciência e Tecnología
a) Órgão: Instituto Nacional de Metrología, Normalização e Quali-

dade Industrial (Inmetro)
Nível

Denominação do
Cargo

Superior

Pesquisador
Tecnologista

Classe/Padrão

Pesquisador Titular lA-I

06

Pesquisador Adjunto IB-I

01

'Iecnologísta Sênior IA-I

02

Tecnologista Pleno 3-1 B-IV

01

Tecnologista Pleno 2-1 B-I

07

Tecnologista Pleno I-I C-IV

'Iecnologista Júnior I C-I

,

44
19

80

Total

b)

Quantidade

Órgão: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Nível
_.

Superior

Total

genominação do
argo

I Classe/Padrão

Pesquisador

I Assistente de Pesquisa I C-IV

Tecnologista

I Tecnologista Júnior I C-I

Quantidade

32

28

._-60
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Anexo II
Extinção de Cargos
a) Órgão: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Quali-

dade Industrial (Inmetro)
Nível

Denominação do Cargo

Auxiliar

Axiliar

10

Especialista

08

Técnico

14

Assistente

70

Especialista

43

Especialista

15

Intermediário

Superior

Quantidade

160

Total

b) Órgão: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Nível

Denominação do Cargo

Superior

Especialista

22

Especialista - Advogado

05

Especialista - Proc. Autárquico

01

Especialista - Proc. Autárquico

01

Quantidade

29

Subtotal
Médio

Especialista

36

Subtotal

36

Total

65
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LEI Nº 9.607, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998
Cria, transforma e extingue cargos e
funções no Quadro de Pessoal da Secretaria
do Supremo Tribunal Federal, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Ficam criados, no Quadro de Pessoal da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal, cento e vinte e oito cargos de provimento
efetivo de Analista Judiciário, oitenta e nove de Técnico Judiciário, e
setenta e um de Auxiliar Judiciário, integrantes das carreiras judiciárias de mesma denominação.
Art. 2' Ficam criadas, transformadas e extintas, no mencionado Quadro de Pessoal, Funções Comissionadas (FC), na forma dos Anexos I e II desta lei e nos níveis e quantitativos neles
indicados.
Parágrafo único. As FC-Ol a FC-06 são privativas de servidores que tenham vinculo efetivo com a Administração Pública e pelo
menos dois terços do quantitativo dessas funções destina-se aos ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal do Tribunal.
Art. 3º O Supremo Tribunal Federal baixará as instruções necessárias à aplicação desta lei.
Art. 4' As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das 'dotações orçamentárias consignadas ao Supremo
Tribunal Federal no Orçamento Geral da União.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
I ris Rezende
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Anexo I
Quadro de Pessoal da Secretaria do Supremo Tribunal Federal
Criação e Extinção de Funções Comissionadas - FC
Nível

Denominação

Número de Funções
Criadas

FC-09

FC-08

Assessor da Presidência

Extintas

1

Assessor de Ministro

10

Chefe de Gabinete de Ministro

10

Assessor-Chefe

4

Secretário

1

Assessor do Diretor-Geral
Coordenador

2
7

Diretor de Serviço
FC-07

2

Diretor de Divisão
Assistente Judiciário
Assessor de Secretário

9
2
18

Assessor de Diretor-Geral
FC-06

Chefe de Seção

1
107

Oficial de Gabinete

2

FC-05

Assistente V

5

FC-04

Supervisor

Chefe de Gabinete

Assistente IV

6
5

FC-03

Assistente UI
Assistente II

FC-01

Executante

Totais

1
86

Taquígrafo Revisor

FC-02

--

2
32
2
212
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Anexo II
Quadro de Pessoal da Secretaria do Supremo Tribunal Federal
Transformação de Funções Comissionadas - FC
,--

Situação Anterior

Nível

Denominação

FC-09

Assessor de Imprensa
Secretário do

Tribu-nal Pleno

FC-08

Situação Nova
NO;> de
Funções
1

FC-09

Secretário

N"'de
Funções

7

1

Secretário de
Contro-le Interno

1

Diretor de Departamenta

4

Assessor Judicíãrio

9

FC-09

2

I FC-08

I Secretário de Turma I
I Diretor de Serviço I

Denominação

Nível

Assessor da Presidêneia

9

Coordenador

20

12

FC-07

Diretor de Divisão

FC-05

Assistente Judiciário

20

FC-07

Assistente Judiciário

20

FC-04

Oficial de Gabinete

14

FC-06

Oficial de Gabinete

14

--

FC-03

I

~
~
FC-02
FC-01

f--

I

Taquígrafo Revisor

13

FC-04

Taquígrafo Revisor

13

Assistente
Datilógra-fo de
Ministro

30

FC-04

Assistente IV

30

Assistente
Datilógra-fo de
Gabinete

15

FC-03

Assistente UI

38

Analista de
Jurispru-dência

10

FC-02

Assistente II

36

FC-01

Assistente I

32

13

Auxiliar Especializado
Auxiliar Especializado

22

Auxiliar

14

Operador de Terminal

11

Executante

13

Operador de Xerox
Total

6

8
219

Total
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LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 10 Considera-se serviço voluntário, para fins desta lei, a
atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.
Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vinculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim.
Art. 2" O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o
prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as
condições de seu exercício.
Art. 3' O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho
das atividades voluntárias.
Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o
serviço voluntário.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
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LEI N' 9.609, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 (*)
Dispõe sobre a proteção da propriedade
intelectual de programa de computador, sua
comercialização no País, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada,
contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em
técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para
fins determinados.
CAPÍTULon
Da Proteção aos Direitos de Autor e do Registro
Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta lei.
§ l' Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o
direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas,
quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a
sua reputação.
§ 2' Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinqüenta anos, contados a partir
(*)

Retificada no DO de 25 de fevereiro de 1998 (pág. 1190 desta obra).
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rado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a
atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.
§ I" Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.
§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes a programa de
computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vinculo estatutário, e sem a utilização de recursos,
informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou
entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação
de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público.

§ 3' O tratamento previsto neste artigo será aplicado nos casos em que o programa de computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e assemelhados.

Art. 5' Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada que as fizer, salvo
estipulação contratual em contrário.
Art. 6" Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador:
I - a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrõnico, hipótese em que o exemplar original servirá de
salvaguarda;
II - a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde
que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos;
III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das caracteristicas funcionais de sua
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aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;
IV - a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o
uso exclusivo de quem a promoveu.
CAPÍTULO III
Das Garantias aos Usuários de Programa de Computador
Art. 7' O contrato de licença de uso de programa de computador, o documento fiscal correspondente, os suportes físicos do programa ou as respectivas embalagens deverão consignar, de forma facilmente legível pelo usuário, o prazo de validade técnica da versão
comercializada.
Art. 8' Aquele que comercializar programa de computador,
quer seja titular dos direitos do programa, quer seja titular dos direitos de comercialização, fica obrigado, no território nacional, durante o prazo de validade técnica da respectiva versão, a assegurar
aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa, consideradas as suas especificações.
Parágrafo único. A obrigação persistirá no caso de retirada de
circulação comercial do programa de computador durante o prazo de
validade, salvo justa indenização de eventuais prejuízos causados a
terceiros.
CAPÍTULO IV
Dos Contratos de Licença de Uso, de Comercialização e de
Transferência de Tecnologia
Art. 9' O uso de programa de computador no País será objeto
de contrato de licença.
Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no caput deste artigo, o documento fiscal relativo à
aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso.
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Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes a programas de computador de origem externa deverão fixar, quanto aos tributos e encargos exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e estabelecerão a remuneração
do titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior.
§ 1º Serão nulas as cláusulas que:
I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização,
em violação às disposições normativas em vigor;
II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades
por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou
violação de direitos de autor.
§ 2" O remetente do correspondente valor em moeda estrangeira, em pagamento da remuneração de que se trata, conservará
em seu poder, pelo prazo de cinco anos, todos os documentos necessários à comprovação da licitude das remessas e da sua conformidade
ao caput deste artigo
Art. 11. Nos casos de transferências de tecnologia de programa de computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
fará o registro dos respectivos contratos, para que produzam efeitos
em relação a terceiros.
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é
obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção
da tecnologia.

CAPÍTULO V
Das Infrações e das Penalidades

Art. 12.
Pena -

Violar direitos de autor de programa de computador:
Detenção de seis meses a dois anos ou multa.

§ I? Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio,
de programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente:
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Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
§ 2' Na mesma pena do parágrafo incorre quem vende, expõe
à venda, introduz no País, adquire, oculta ou tem em depósito, para
fins de comércio, original ou cópia de programa de computador, produzido com violação de direito autoral.
§ 3" Nos crimes previstos neste artigo, somente se procede
mediante queixa, salvo:
I - quando praticados em prejuízo de entidade de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou
fundação instituída pelo poder público;
II - quanto, em decorrência de ato delituoso, resultar sonegação fiscal, perda de arrecadação tributária ou prática de quaisquer dos
crimes contra a ordem tributária ou contra as relações de consumo.
§ 4º No caso do inciso II do parágrafo anterior, a exigibilidade
do tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, processarse-á independentemente de representação.

Art. 13. A ação penal e as diligências preliminares de busca e
apreensão, nos casos de violação de direito de autor de programa de
computador, serão precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar a
apreensão das cópias produzidas ou comercializadas com violação de
direito de autor, suas versões e derivações, em poder do infrator ou
de quem as esteja expondo, mantendo em depósito, repreduzindo ou
comercializando.
Art. 14. Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito.
§ 1e A ação de abstenção de prática de ato poderá ser cumulada com a de perdas e danos pelos prejuízos decorrentes da infração.
§ 2" Independentemente de ação cautelar preparatória, o juiz
poderá conceder medida liminar proibindo ao infrator a prática do
ato incriminado, nos termos deste artigo.

§ 3º Nos procedimentos cíveis, as medidas cautelares de busca a apreensão observarão o disposto no artigo anterior.
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§ 4º Na hipótese de serem apresentadas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades.
§ 5' Será responsabilizado por perdas e danos aquele que requerer e promover as medidas previstas neste e nos arts. 12 e 13,
agindo de má-fé ou por espírito de emulação, capricho ou erro grosseiro, nos termos dos art. 16, 17 e 18 do Código de Processo Civil.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Fica revogada a Lei n? 7.646, de 18 dezembro de 1987.
Brasília, 16 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas
LEI Nº 9.610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Altera) atualiza e consolida a legislação
sobre direitos autorais e dá outras providências.

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

TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1e Esta lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob
esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos.
Art. 2º Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da
proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no
Brasil.
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Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta lei aos nacionais
ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos
autorais ou equivalentes.
Art. 3' Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais,
bens móveis.
Art. 4' Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos
sobre os direitos autorais.
Art. 5º

Para os efeitos desta lei, considera-se:

I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística
ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo;
II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons
e imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio,
cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético;
III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão
de uma empresa por outra;
N - distribuição - a colocação à disposição do público do
original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou
posse;
V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é
colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e
que não consista na distribuição de exemplares;
VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de
uma obra literária, artistica ou científica ou de um fonograma, de
qualquer forma tangivel, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio
de fixação que venha a ser desenvolvido;
VII
VIII -

contrafação - a reprodução não autorizada;
obra:
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a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou
mais autores;
b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua
vontade ou por ser desconhecido;
c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto;
d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação;

póstuma - a que se publique após a morte do autor;
f) originária - a criação primígena;
e)

g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária;
h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome
ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores,
cujas contribuições se fundem numa criação autônoma;
i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou
sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos
de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação;
IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou
interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons
que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual;
X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o
direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição;
XI - produtor - a pessoa física oujurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do
suporte utilizado;
XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das representações desses, para
recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os
meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de
radiodifusão ou com seu consentimento;
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XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os autores,
cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um
papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore.
Art. 6º Não serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios as obras por eles simplesmente subvencionadas.
-

TÍTULon
Das Obras Intelectuais
CAPÍTULO I
Das Obras Protegidas
Art. 7' São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte,
tangivel ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais
como:

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da
mesma natureza;
III - as obras dramáticas e dramático-musicais;
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;
V - as composições musicais, tenham ou não letra;
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as
cinematográficas;
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da
mesma natureza;
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x - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à
geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
Xl - as adaptações, traduções e outras transformações de
obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
XlI - os programas de computador;
XlII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédia,
dicionários, bases de dados e outras obras, que por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.
§ l' Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta lei que lhes sejam aplicáveis.

§ 2' A proteção concedida no inciso XlII não abarca os dados
ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer
direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais
contidos nas obras.
§ 3' No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma
literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou
técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da
propriedade imaterial.
Art. 8' Não são objeto de proteção como direitos autorais de
que trata esta lei:
I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
III - os formulários em branco para serem preenchidos por
qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;
IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
V - as informações de uso comum tais como calendários,
agendas, cadastros ou legendas;
VI - os nomes e títulos isolados;
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VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.
Art. 9' À cópia de obra de arte plástica feita pelo próprio autor
é assegurada a mesma proteção de que goza o original.
Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se
original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada
anteriormente por outro autor.
Parágrafo único. O título de publicações periódicas, inclusive
jornais, é protegido até um ano após a saída do seu último número,
salvo se forem anuais, caso em que esse prazo se elevará a dois anos.
CAPÍTULO II
Da Autoria das Obras Intelectuais
Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.
Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta lei.
Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da
obra literária, artística ou científica usar de seu nome civil, completo
ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro
sinal convencional.
Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo
prova em contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação referida no artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso,
indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização.
Art. 14. É titular de direitos de autor quem adapta, traduz,
arranja ou orquestra obra caída no domínio público, não podendo
opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo
se for cópia da sua.
Art. 15. A co-autoria da obra é artribuída àqueles em cujo
nome, pseudônimo ou sinal convencional for utilizada.
§ I" Não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o
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do-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio.
§ 2' Ao co-autor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são asseguradas todas as faculdades inerentes à sua criação como obra individual, vedada, porém, a utilização que possa
acarretar prejuízo à exploração da obra comum.
Art. 16. São co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, musical ou lítero-musical e o diretor.
Parágrafo único. Consideram-se co-autores de desenhos animados os que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual.
Art. 17. É assegurada a proteção às participações individuais
em obras coletivas.
§ l' Qualquer dos participantes, no exercício de seus direitos
morais, poderá proibir que se indique ou anuncie seu nome na obra
coletiva, sem prejuízo do direito de haver a remuneração contratada.
§ 2º Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva.
§ 3' O contrato com o organizador especificará a contribuição
do participante, o prazo para entrega ou realização, a remuneração e
demais condições para sua execução.
CAPÍTULO III
Do Registro das Obras Intelectuais
Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta lei independe de registro.
Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no caput e no § I" do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de
dezembro de 1973.
Art. 20. Para os serviços de registro previstos nesta lei será
cobrado retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da Administração Pública Federal a que estiver vinculado o registro das obras intelectuais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 629-711, fev. 1998

672

Art. 21. Os serviços de registro de que trata esta lei serão organizados conforme preceitua o § 2' do art. 17 da Lei n" 5.988, de 14
de dezembro de 1973.

TÍTULO III
Dos Direitos do Autor
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais
sobre a obra que criou.
Art. 23. Os co-autores da obra intelectual exercerão, de comum acordo, os seus direitos, salvo convenção em contrário.

CAPÍTULO II
Dos Direitos Morais do Autor
Art. 24.

São direitos morais do autor:

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
II - o de ter seu nome, pseudõnimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua
obra;
III - o de conservar a obra inédita;
N - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou
honra;
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;
VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando
se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por
meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível
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a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano
ou prejuízo que lhe seja causado.
§ 1s Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os
direitos a que se referem os incisos I a IV.
§ 2º Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da
obra caída em domínio público.

§ 3' Nos casos dos inciso V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem.
Art. 25. Cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais sobre a obra audiovisual.

Art. 26. O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico alterado sem o seu consentimento durante a execução ou após
a conclusão da construção.
Parágrafo único. O proprietário da construção responde pelos
danos que causar ao autor sempre que, após o repúdio, der como sendo daquele a autoria do projeto repudiado.
Art. 27.
nunciáveis.

Os direitos morais do autor são inalienáveis e irre-

CAPÍTULO III
Dos Direitos Patrimoniais do Autor e de sua Duração
Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e
dispor da obra literária, artística ou científica.
Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a
utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:
I
H

a reprodução parcial ou integral;
a edição;
IH
a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras
transformações;
IV
a tradução para qualquer idioma;
V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;
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VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra;
VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la
em um tempo e lugar previamente determínados por quem formula a
demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça
por qualquer sistema que ímporte em pagamento pelo usuário;
VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:
a) representação, recitação ou declamação;
b) execução musical;

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;
d) radiodifusão sonora ou televisiva;

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva;

fJ sonorização ambiental;
g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;
h) emprego de satélites artificiais;

i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de
qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser
adotados;

j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;

IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do
gênero;
X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes
ou que venham a ser inventadas.
Art. 30. No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais poderá colocar à disposição do público a obra, na forma, local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito.
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§ 1" O direito de exclusividade de reprodução não será aplicável quando ela for temporária e apenas tiver o propósito de tornar a
obra, fonograma ou interpretação perceptível em meio eletrônico ou
quando for de natureza transitória e incidental, desde que ocorra no
curso do uso devidamente autorizado da obra, pelo titular.
§ 2" Em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de
exemplares será informada e controlada, cabendo a quem reproduzir a obra a responsabilidade de manter os registros que permitam,
ao autor, a fiscalização do aproveitamento econômico da exploração.
Art. 31. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes
entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais.
Art. 32. Quando uma obra feita em regime de co-autoria não
for divisível, nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou
autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas.
§ I"

Havendo divergência, os co-autores decidirão por maio-

ria.

§ 2" Ao co-autor dissidente é assegurado o direito de não contribuir para as despesas de publicação, renunciando a sua parte nos
lucros, e o de vedar que se inscreva seu nome na obra.
§ 3" Cada co-autor pode, individualmente, sem aquiescência
dos outros, registrar a obra e defender os próprios direitos contra
terceiros.
Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao
domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la,
sem permissão do autor.
Parágrafo único. Os comentários ou anotações poderão ser publicados separadamente.
Art. 34. As cartas missivas, cuja publicação está condicionada à permissão do autor, poderão ser juntadas como documento de
prova em processo administrativo e judicial.
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Art. 35. Quando o autor, em virtude de revisão, tiver dado à
obra versão definitiva, não poderão seus sucessores reproduzir versões anteriores.
Art. 36. O direito de utilização econômica dos escritos publicados pela imprensa, diária ou periódica, com exceção dos assinados
ou que apresentem sinal de reserva, pertence ao editor, salvo convenção em contrário.
Parágrafo único. A autorização para utilização econômica de
artigos assinados, para publicação em diários e periódicos, não produz efeito além do prazo da periodicidade acrescido de vinte dias, a
contar de sua publicação, findo o qual recobra o autor o seu direito.
Art. 37. A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar,
não confere ao adquirente qualquer dos direitos patrimonias do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os casos previstos
nesta lei.
Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de
perceber, no mínimo, cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado.
Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de seqüência no ato da revenda, o vendedor é considerado depositário da
quantia a ele devida, salvo se a operação for realizada por leiloeiro,
quando será este o depositário.
Art. 39. Os direitos patrimonias do autor, excetuados os rendimentos resultantes de sua exploração, não se comunicam, salvo
pacto antenupcial em contrário.
Art. 40. Tratando-se de obra anônima ou pseudônima, caberá
a quem publicá-la o exercício dos direitos patrimonias do autor.
Parágrafo único. O autor que se der a conhecer assumirá o
exercício dos direitos patrimoniais, ressalvados os direitos adquiridos por terceiros.
Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de I" de janeiro do ano subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.
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Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que alude o caput deste artigo.
Art. 42. Quando a obra literária, artística ou científica realizada em co-autoria for indivisível, o prazo previsto no artigo anterior
será contado da morte do último dos co-autores sobreviventes.
Parágrafo único. Acrescer-se-ão aos dos sobreviventes os direitos do co-autor que falecer sem sucessores.
Art. 43. Será de setenta anos o prazo de proteção aos direitos
patrimoniais sobre as obras anônimas ou pseudônimas, contado de 19
de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no art. 41 e seu parágrafo único, sempre que o autor se der a conhecer antes do termo do
prazo previsto no caput deste artigo.
Art. 44. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre
obras audiovisuais e fotográficas será de setenta anos, a contar de 1º
de janeiro do ano subseqüente ao de sua divulgação.
Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo
de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público:
I
as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores;
II
as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos
conhecimentos étnicos e tradicionais.

CAPÍTULO IV
Das Limitações aos Direitos Autorais
Art. 46.

Não constitui ofensa aos direitos autorais:

I - a reprodução:
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do
nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;
b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 629-711, fev. 1998

678
c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem,
feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto
encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada
ou de seus herdeiros;
d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema braille ou outro procedimento em
qualquer suporte para esses destinatários;

H - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos,
para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de
lucro;
IH - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro
meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir,
indicando-se o nome do autor e a origem da obra;
IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por
aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou
parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;
V - a utilização de obras literárias, artísticas ou cientificas,
fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos
comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde
que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;
VI - a representação teatral e a execução musical, quando
realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso
intuito de lucro;
VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas
para produzir prova judiciária ou administrativa;
VIH - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos
de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral,
quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal
da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legitimos
interesses dos autores.
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Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem
verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.
Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros
públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas,
desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.
CAPÍTULO V
Da Transferência dos Direitos de Autor
Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título
universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes
com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão
ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes
limitações:
I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei;
H - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos
direitos mediante estipulação contratual escrita;
IH - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita,
o prazo máximo será de cinco anos;
IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário;
V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já
existentes à data do contrato;
VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se
como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato.

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se
fará sempre por escrito, presume-se onerosa.
§ l' Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que
se refere o art. 19 desta lei, ou, não estando a obra registrada, poderá
o instrumento ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos.
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§ 2º Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as condições de exercício do direito quanto a
tempo, lugar e preço.

Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras
abrangerá, no máximo, o período de cinco anos.
Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre
que indeterminado ou superior, diminuindo-se, na devida proporção,
o preço estipulado.
Art. 52. A omissão do nome do autor, ou de co-autor, na divulgação da obra não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos.

TÍTULüIV
Da Utilização de Obras Intelectuais e dos Fonogramas
CAPÍTULO I
Da Edição
Art. 53. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a
reproduzir e a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica
autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la
pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor.
Parágrafo único.
nará:
I
II

Em cada exemplar da obra o editor mencio-

o título da obra e seu autor;
no caso de tradução, o título original e o nome do tradu-

tor;

III
IV

o ano de publicação;
o seu nome ou marca que o identifique.

Art. 54. Pelo mesmo contrato pode o autor obrigar-se à feitura
de obra literária, artística ou científica em cuja publicação e divulgação se empenha o editor.
Art. 55. Em caso de falecimento ou de impedimento do autor
para concluir a obra, o editor poderá:
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I - considerar resolvido o contrato, mesmo que tenha sido
entregue parte considerável da obra;
H - editar a obra, sendo autônoma, mediante pagamento
proporcional do preço;

IH - mandar que outro a termine, desde que consintam os sucessores e seja o fato indicado na edição.
Parágrafo único. É vedada a publicação parcial, se o autor manifestou a vontade de só publicá-la por inteiro ou se assim o decidirem seus sucessores.
Art. 56. Entende-se que o contrato versa apenas sobre uma
edição, se não houver cláusula expressa em contrário.
Parágrafo único. No silêncio do contrato, considera-se que
cada edição se constitui de três mil exemplares.
Art. 57. O preço da retribuição será arbitrado, com base nos
usos e costumes, sempre que no contrato não a tiver estipulado expressamente o autor.
Art. 58. Se os originais forem entregues em desacordo com o
ajustado e o editor não os recusar nos trinta dias seguintes ao do recebimento, ter-se-ão por aceitas as alterações introduzidas pelo autor.
Art. 59. Quaisquer que sejam as condições do contrato, o editor
é obrigado a facultar ao autor o exame da escrituração na parte que
lhe corresponde, bem como a informá-lo sobre o estado da edição.
Art. 60. Ao editor compete fixar o preço da venda, sem, todavia, poder elevá-lo a ponto de embaraçar a circulação da obra.
Art. 61. O editor será obrigado a prestar contas mensais ao
autor sempre que a retribuição deste estiver condicionada à venda
da obra, salvo se prazo diferente houver sido convencionado.
Art. 62. A obra deverá ser editada em dois anos da celebração
do contrato, salvo prazo diverso estipulado em convenção.
Parágrafo único. Não havendo edição da obra no prazo legal ou
contratual, poderá ser rescindido o contrato, respondendo o editor
por danos causados.
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Art. 63. Enquanto não se esgotarem as edições a que tiver direito o editor, não poderá o autor dispor de sua obra, cabendo ao editor o õnus da prova.
§ 1" Na vigência do contrato de edição, assiste ao editor o direito de exigir que se retire de circulação edição da mesma obra feita
por outrem.
§ 2" Considera-se esgotada a edição quando restarem em estoque, em poder do editor, exemplares em número inferior a dez por
cento do total da edição.
Art. 64. Somente decorrido um ano de lançamento da edição,
o editor poderá vender, como saldo, os exemplares restantes, desde
que o autor seja notificado de que, no prazo de trinta dias, terá prioridade na aquisição dos referidos exemplares pelo preço de saldo.
Art. 65. Esgotada a edição, e o editor, com direito a outra, não
a publicar, poderá o autor notificá-lo a que o faça em certo prazo, sob
pena de perder aquele direito, além de responder por danos.
Art. 66. O autor tem o direito de fazer, nas edições sucessivas
de suas obras, as emendas e alterações que bem lhe aprouver.
Parágrafo único. O editor poderá opor-se às alterações que lhe
prejudiquem os interesses, ofendam sua reputação ou aumentem
sua responsabilidade.
Art. 67. Se, em virtude de sua natureza, for imprescindível a
atualização da obra em novas edições, o editor, negando-se o autor a fazê-la, dela poderá encarregar outrem, mencionando o fato na edição.

CAPÍTULO II
Da Comunicação ao Público
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais
ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.
§ l' Considera-se representação pública a utilização de obras
teatrais no gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé,
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pação de artistas, remunerados ou não, em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica.
§ 2" Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.
§ 3' Consideram-se locais de freqüência coletiva ou teatros,
cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e
industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem
executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a
comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais.
§ 5º Quando a remuneração depender da freqüência do público, poderá o empresário, por convênio com o escritório central, pagar
o preço após a realização da execução pública.
§ 6º O empresário entregará ao escritório central, imediatamente após a execução pública ou transmissão, relação completa das
obras e fonogramas utilizados, indicando os nomes dos respectivos
autores, artistas e produtores.
§ 7º As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão
à imediata disposição dos interessados, cópia autêntica dos contratos,
ajustes ou acordos, individuais ou coletivos, autorizando e disciplinando a remuneração por execução pública das obras musicais e fonogramas contidos em seus programas ou obras audiovisuais.
Art. 69. O autor, observados os usos locais, notificará o empresário do prazo para a representação ou execução, salvo prévia estipulação convencional.
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Art. 70. Ao autor assiste o direito de opor-se à representação
ou execução que não seja suficientemente ensaiada, bem como fiscalizá-la, tendo, para isso, livre acesso durante as representações ou
execuções no local onde se realizam.
Art. 71. O autor da obra não pode alterar-lhe a substância,
sem acordo com o empresário que a faz representar.
Art. 72. O empresário, sem licença do autor, não pode entregar a obra a pessoa estranha à representação ou à execução.
Art. 73. Os principais intérpretes e os diretores de orquestras
ou coro, escolhidos de comum acordo pelo autor e pelo produtor, não
podem ser substituídos por ordem deste, sem que aquele consinta.
Art. 74. O autor de obra teatral, ao autorizar a sua tradução
ou adaptação, poderá fixar prazo para utilização dela em representações públicas.
Parágrafo único. Após o decurso do prazo a que se refere este
artigo, não poderá opor-se o tradutor ou adaptador à utilização de
outra tradução ou adaptação autorizada, salvo se for cópia da sua.
Art. 75. Autorizada a representação de obra teatral feita em
co-autoria, não poderá qualquer dos co-autores revogar a autcrização dada, provocando a suspensão da temporada contratualmente
ajustada.
Art. 76. É impenhorável a parte do produto dos espetáculos
reservada ao autor e aos artistas.
CAPÍTULO III
Da Utilização da Obra de Arte Plástica
Art. 77. Salvo convenção em contrário, o autor de obra de arte
plástica, ao alienar o objeto em que ela se materializa, transmite o
direito de expô-la, mas não transmite ao adquirente o direito de reproduzi-la.
Art. 78. A autorização para reproduzir obra de arte plástica,
por qualquer processo, deve se fazer por escrito e se presume onerosa.
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CAPÍTULO IV
Da Utilização da Obra Fotográfica
Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la
e colocá-la à venda, observadas as restrições à exposição, reprodução
e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra
fotografada, se de artes plásticas protegidas.
§ l' A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de
forma legível o nome do seu autor.

§ 2' É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja
em absoluta consonância com o original, salvo prévia autorização do
autor.

CAPÍTULO V
Da Utilização de Fonograma
Art. 80. Ao publicar o fonograma, o produtor mencionará em
cada exemplar:
I
II II] IV -

o titulo da obra incluída e seu autor;
o nome ou pseudônimo do intérprete;
o ano de publicação;
o seu nome ou marca que o identifique.

CAPÍTULOvr
Da Utilização da Obra Audiovisual
Art. 81. A autorização do autor e do intérprete de obra literária, artística ou científica para produção audiovisual implica, salvo
disposição em contrário, consentimento para sua utilização econômica.
§ I" A exclusividade da autorização depende de cláusula expressa e cessa dez anos após a celebração do contrato.
§ 2'

Em cada cópia da obra audiovisual, mencionará o produ-

tor:
I -

o título da obra audiovisual;
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II
tores;

os nomes ou pseudônimos do diretor e dos demais co-au-

III

o título da obra adaptada e seu autor, se for o caso;
IV - os artistas intérpretes;
V
o ano de publicação;
VI
o seu nome ou marca que o identifique.
Art. 82. O contrato de produção audiovisual deve estabelecer:
I - a remuneração devida pelo produtor aos co-autores da
obra e aos artistas intérpretes e executantes, bem como o tempo, lugar e forma de pagamento;
II - o prazo de conclusão da obra;
III - a responsabilidade do produtor para com os co-autores,
artistas intérpretes ou executantes, no caso de co-produção.
Art. 83. O participante da produção da obra audiovisual que
interromper, temporária ou definitivamente, sua atuação, não poderá opor-se a que esta seja utilizada na obra nem a que terceiro o
substitua, resguardados os direitos que adquiriu quanto à parte já
executada.
Art. 84. Caso a remuneração dos co-autores da obra audiovisual dependa dos rendimentos de sua utilização econômica, o produtor lhes prestará contas semestralmente, se outro prazo não houver
sido pactuado.
Art. 85. Não havendo disposição em contrário, poderão os coautores da obra audiovisual utilizar-se, em gênero diverso, da parte
que constitua sua contribuição pessoal.
Parágrafo único. Se o produtor não concluir a obra audiovisual
no prazo ajustado ou não iniciar sua exploração dentro de dois anos,
a contar de sua conclusão, a utilização a que se refere este artigo
será livre.
Art. 86. Os direitos autorais de execução musical relativos a
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diovisuais serão devidos aos seus titulares pelos responsáveis dos locais ou estabelecimentos a que alude o § 3' do art. 68 desta lei, que as
exibirem, ou pelas emissoras de televisão que as transmitirem.
CAPÍTULO VII
Da Utilização de Bases de Dados
Art. 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de
dados terá o direito exclusivo, a respeito da forma de expressão da
estrutura da referida base, de autorizar ou proibir:
I

sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou pro-

Il -

sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra

cesso;
modificação;

In - a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a
sua comunicação ao público;

IV - a reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos
resultados das operações mencionadas no inciso Il deste artigo.
CAPÍTULO VIn
Da Utilização da Obra Coletiva
Art. 88. Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em cada exemplar:
I

o título da obra;

n

a relação de todos os participantes, em ordem alfabética, se

outra não houver sido convencionada;

In -

IV

~

o ano de publicação;
o seu nome ou marca que o identifique.
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Parágrafo único. Para valer-se do disposto no § 1º do art. 17,
deverá o participante notificar o organizador, por escrito, até a entrega de sua participação.
TÍTULO V
Dos Direitos Conexos
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 89. As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se,
no que couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes,
dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão.
Parágrafo único. A proteção desta lei aos direitos previstos
neste artigo deixa intactas e não afeta as garantias asseguradas aos
autores das obras literárias, artísticas ou científicas.
CAPÍTULOII
Dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes
Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir:
I - a fixação de suas interpretações ou execuções;
II - a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou execuções fixadas;
In - aradiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não;
IV - a colocação à disposição do público de suas interpretações
ou execuções, de maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente escolherem;
V - qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções.
§ 1º Quando na interpretação ou na execução participarem vários artistas, seus direitos serão exercidos pelo diretor do conjunto.
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§ 2' A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à reprodução da voz e imagem, quando associadas às suas
atuações.

Art. 91. As empresas de radiodifusão poderão realizar fixações de interpretação ou execução de artistas que as tenham permitido para utilização em determinado número de emissões, facultada
sua conservação em arquivo público.
Parágrafo único. A reutilização subseqüente da fixação, no
País ou no exterior, somente será lícita mediante autorização escrita
dos titulares de bens intelectuais incluídos no programa, devida
uma remuneração adicional aos titulares para cada nova utilização.
Art. 92. Aos intérpretes cabem os direitos morais de integridade e paternidade de suas interpretações, inclusive depois da cessão dos direitos patrimoniais, sem prejuízo da redução, compactação, edição ou dublagem da obra de que tenham participado, sob a
responsabilidade do produtor, que não poderá desfigurar a interpretação do artista.
Parágrafo único. O falecimento de qualquer participante de
obra audiovisual, concluída ou não, não obsta sua exibição e aproveitamento econômico, nem exige autorização adicional, sendo a remuneração prevista para o falecido, nos termos do contrato e da lei, efetuada a favor do espólio ou dos sucessores.
CAPÍTULO III
Dos Direitos dos Produtores Fonográficos

Art. 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de,
a título oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes:
I - a reprodução direta ou indireta, total ou parcial;
II - a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução;
III - a comunicação ao público por meio da execução pública,
inclusive pela radiodifusão;
IV - (Vetado);
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v - quaisquer outras modalidades de utilização, existentes
ou que venham a ser inventadas.
Art. 94. Cabe ao produtor fonográfico perceber dos usuários a
que se refere o art. 68, e parágrafos, desta lei os proventos pecuniários resultantes da execução pública dos fonogramas e reparti-los com
os artistas, na forma convencionada entre eles ou suas associações.

CAPÍTULOrv
Dos Direitos das Empresas de Radiodifusão
Art. 95. Cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo
de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de
suas emissões, bem como a comunicação ao público, pela televisão,
em locais de freqüência coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais incluídos na programação.

CAPÍTULO V
Da Duração dos Direitos Conexos
Art. 96. É de setenta anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados a partir de l' de janeiro do ano subseqüente à fixação, para os fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão; e à execução e representação pública, para
os demais casos.

TÍTULüVI
Das Associações de Titulares de Direitos de Autor e dos que lhes
são Conexos
Art. 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os
autores e os titulares de direitos conexos associar-se sem intuito de
lucro.
§ I" É vedado pertencer a mais de uma associação para a gestão coletiva de direitos da mesma natureza.
§ 2' Pode o titular transferir-se, a qualquer momento, para
outra associação, devendo comunicar o fato, por escrito, à associação
de origem.
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§ 3º As associações com sede no exterior far-se-ão representar,
no País, por associações nacionais constituídas na forma prevista
nesta lei.

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem
corno para sua cobrança.
Parágrafo único. Os titulares de direitos autorais poderão praticar, pessoalmente, os atos referidos neste artigo, mediante comunicação prévia à associação a que estiverem filiados.
Art. 99. As associações manterão um único escritório central
para a arrecadação e distribuição, em comum, dos direitos relativos
à execução pública das obras musicais e !itero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer
modalidade, e da exibição de obras audiovisuais.
§ 1º O escritório central organizado na forma prevista neste
artigo não terá finalidade de lucro e será dirigido e administrado pelas associações que o integrem.

§ 2' O escritório central e as associações a que se refere este título atuarão em juízo e fora dele em seus próprios nomes corno substitutos processuais dos titulares a eles vinculados.
§ 3' O recolhimento de quaisquer valores pelo escritório central somente se fará por depósito bancário.
§ 4º O escritório central poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do empresário numerário a qualquer título.
§ 5º A inobservância da norma do parágrafo anterior tornará
o faltoso inabilitado à função de fiscal, sem prejuízo das sanções civis
e penais cabíveis.

Art. 100. O sindicato ou associação profissional que congregue não menos de um terço dos filiados de urna associação autoral
poderá, urna vez por ano, após notificação, com oito dias de antecedência, fiscalizar, por intermédio de auditor, a exatidão das contas
prestadas a seus representados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 629-711, fev. 1998

692
TÍTULüVlI
Das Sanções às Violações dos Direitos Autorais
CAPÍTULO I
Disposição Preliminar
Art. 101. As sanções civis de que trata este capítulo aplicamse sem prejuízo das penas cabíveis.

CAPÍTULon
Das Sanções Civis
Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a
apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível.
Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica,
sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se
apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido.
Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares
que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor
de três mil exemplares, além dos apreendidos.
Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir,
distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será
solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o
distribuidor em caso de reprodução no exterior.
Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio
ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais
aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação
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aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da
multa poderá ser aumentado até o dobro.
Art. 106. A sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos Os exemplares ilícitos, bem como as matrizes, moldes, negativos e demais elementos utilizados para praticar o ilícito
civil, assim como a perda de máquinas, equipamentos e insumos
destinados a tal fim, ou servindo eles unicamente para o fim ilícito,
sua destruição.
Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos
utilizados, responderá por perdas e danos, nunca inferiores ao valor
que resultaria da aplicação do disposto no art. 103 e seu parágrafo
único, quem:
I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer
maneira, dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das
obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia;
II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os
sinais codificados destinados a restringir a comunicação ao público
de obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua cópia;
III - suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão de direitos;
IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar
ou puser à disposição do público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções, exemplares de interpretações fixadas em fonogramas e emissões, sabendo que a informação sobre a gestão de direitos,
sinais codificados e dispositivos técnicos foram suprimidos ou alterados sem autorização.
Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de
obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome,
pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de
responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma:
I - tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que tiver ocorrido a infração, por três dias consecutivos;
II - tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem
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prejuízo de comunicação, com destaque, por três vezes consecutivas
em jornal de grande circulação, dos domicílios do autor, do intérprete
e do editor ou produtor;
UI - tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio
da imprensa, na forma a que se refere o inciso anterior.
Art. 109. A execução pública feita em desacordo com os arts.
68,97, 98 e 99 desta lei sujeitará os responsáveis a multa de vinte
vezes o valor que deveria ser originariamente pago.

Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e
audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimento a que
alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários
e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores
dos espetáculos.
CAPÍTULO III
Da Prescrição da Ação
Art. 111. (Vetado).
TÍTULO VIII
Disposições Finais e Transitórias
Art. 112. Se uma obra, em conseqüência de ter expirado o prazo de proteção que lhe era anteriormente reconhecido pelo § 2" do
art. 42 da Lei n" 5.988, de 14 de dezembro de 1973, caiu no domínio
público, não terá o prazo de proteção dos direitos patrimoniais ampliado por força do art. 41 desta lei.
Art. 113. Os fonogramas, os livros e as obras audiovisuais sujeitar-se-ão a selos ou sinais de identificação sob a responsabilidade
do produtor, distribuidor ou importador, sem ônus para o consumidor, com o fim de atestar o cumprimento das normas legais vigentes,
conforme dispuser o regulamento.
Art. 114. Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após sua
publicação.
Art. 115. Ficam revogados os arts. 649 a 673 e 1.346 a 1.362
do Código Civil e as Leis n"s 4.944, de 6 de abril de 1966; 5.988, de 14
dezembro de 1973, excetuando-se o art. 17 e seus §§ F e 22 ; 6.800, de
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25 de junho de 1980; 7.123, de 12 de setembro de 1983; 9.045, de 18
de maio de 1995, e demais disposições em contrário, mantidos em vigor as Leis n" 6.533, de 24 de maio de 1978 e 6.615, de 16 de dezembro de 1978.
Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort
LEI N' 9.611, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre o Transporte Multimodal
de Cargas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Do Transporte Multimodal de Cargas
Art. 10 O Transporte Multimodal de Cargas reger-se-á pelo
disposto nesta lei.
Art. 2' Transporte Multimodal de Cargas é aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de
transporte, desde a origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal.
Parágrafo único.

O Transporte Multimodal de Cargas é:

I - nacional, quando os pontos de embarque e de destino estiverem situados no território nacional;
II - internacional, quando o ponto de embarque ou de destino
estiver situado fora do território nacional.
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Art. 3' O Transporte Multimodal de Cargas compreende,
além do transporte em si, os serviços de coleta, unitização, desunitização, movimentação, armazenagem e entrega de carga ao destinatário, bem como a realização dos serviços correlatos que forem contratados entre a origem e o destino, inclusive os de consolidação e
desconsolidação documental de cargas.
Art. 4' O Ministério dos Transportes é o órgão responsável
pela política de Transporte Multimodal de Cargas nos segmentos
nacional e internacional, ressalvada a legislação vigente e os acordos, tratados e convenções internacionais.
CAPÍTULO II
Do Operador de Transporte Multimodal

Art. 5' O Operador de Transporte Multimodal é a pessoajuridica contratada como principal para a realização do Transporte Multimodal de Cargas da origem até o destino, por meios próprios ou por
intermédio de terceiros.
Parágrafo único. O Operador de Transporte Multimodal poderá ser transportador ou não transportador.

Art. 6' O exercício da atividade de Operador de Transporte
Multimodal depende de prévia habilitação e registro no órgão federal designado na regulamentação desta lei, que também exercerá
funções de controle.
Parágrafo único. Quando por tratado, acordo ou convenção internacional firmado pelo Brasil, o Operador de Transporte Multimodai puder, nessa qualidade, habilitar-se para operar em outros países, deverá atender aos requisitos que forem exigidos em tais tratados, acordos ou convenções.

Art. 7' Cabe ao Operador de Transporte Multimodal emitir o
Conhecimento de Transporte Multimodal de Carga.
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CAPÍTULO UI
Do Contrato de Transporte

Art. 8' O Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
evidencia o contrato de transporte multimodal e rege toda a operação de transporte desde o recebimento da carga até a sua entrega no
destino, podendo ser negociável ou não negociável, a critério do expedidor.
Art. 9° A emissão do Conhecimento de Transporte Multimodai de Cargas e o recebimento da carga pelo Operador de Transporte
Multimodal dão eficácia ao contrato de transporte multimodal.
§ I" O Operador de Transporte Multimodal, no ato do recebimento da carga, deverá lançar ressalvas no conhecimento se:
I -

julgar inexata a descrição da carga feita pelo expedidor;

II - a carga ou sua embalagem não estiverem em perfeitas condições físicas, de acordo com as necessidades peculiares ao transporte a
ser realizado.
§ 2' Qualquer subcontratado, no ato do recebimento da carga
do Operador de Transporte Multimodal ou de outro subcontratado
deste, deverá lançar ressalva no Conhecimento de Transporte Multimodal se verificada qualquer das condições descritas no parágrafo
anterior, ainda que respaldada por outro documento.
§ 3" Os documentos emitidos pelos subcontratados do Operador de Transporte Multimodal serão sempre em favor deste.

Art. 10. O Conhecimento de Transporte Multimodal a de Cargas apresentará as características e dados próprios deste documento, devendo explicitar o valor dos serviços prestados no Brasil e no
exterior, e conter:
I - a indicação «negociável» ou «não-negociável» na via original, podendo ser emitidas outras vias, não-negociáveis;
II - o nome, a razão ou denominação social e o endereço do
emitente, do expedidor, bem como do destinatário da carga ou daquele
que deva ser notificado, quando não-nominal;
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III -

a data e o local da emissão;

IV -

os locais de origem e destino;

V - a descrição da natureza da carga, seu acondicionamento,
marcas particulares e números de identificação da embalagem ou da
própria carga, quando não embalada;

VI
bruto;

a quantidade de volumes ou de peças e o seu peso

VII - o valor do frete, com a indicação «pago na origem» ou «a
pagar no destino»;

VIII -

outras cláusulas que as partes acordarem.
CAPÍTULO IV
Da Responsabilidade

Art. 11. Com a emissão do Conhecimento o Operador de
Tcansporte Multimodal assume perante o contratante a responsabilidade:
I - pela execução dos serviços de transporte multimodal de
cargas, por conta própria ou de terceiros, do local em que as receber
até a sua entrega no destino;
II - pelos prejuízos resultantes de perda, danos ou avaria às
cargas sob sua custódia, assim como pelos decorrentes de atraso em
sua entrega, quando houver prazo acordado.
Parágrafo único. No caso de dano ou avaria, será lavrado o
«Termo de Avaria», assegurando-se às partes interessadas o direito
de vistoria, de acordo com a legislação aplicável, sem prejuízo da observância das cláusulas do contrato de seguro, quando houver.
Art. 12. O Operador de Tcansporte Multimodal é responsável
pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou
terceiros contratados ou subcontratados para a execução dos serviços de transporte multimodal, como se essas ações ou omissões fossem próprias.
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Parágrafo único. O Operador de Transporte Multimodal tem
direito a ação regressiva contra os terceiros contratados ou subcontratados, para se ressarcir do valor da indenização que houver pago.
Art. 13. Aresponsabilidade do Operador de Transporte Multimodal cobre o período compreendido entre o instante do recebimento
da carga e a ocasião da sua entrega ao destinatário.
Parágrafo único. A responsabilidade do Operador de Transporte Multimodal cessa quando do recebimento da carga pelo destinatário, sem protestos ou ressalvas.
Art. 14. O atraso na entrega ocorre quando as mercadorias
não forem entregues dentro do prazo expressamente acordado entre
as partes ou, na ausência de tal acordo, dentro de um prazo que possa, razoavelmente, ser exigido do operador de transporte multimodal, tomando em consideração as circunstâncias do caso.
Parágrafo único. Se as mercadorias não forem entregues dentro de noventa dias corridos depois da data da entrega estabelecida,
de conformidade com o disposto no caput, o consignatário ou qualquer outra pessoa com direito de reclamar as mercadorias poderá
considerá-las perdidas.
Art. 15. O Operador de Transporte Multimodal informará ao
expedidor, quando solicitado, o prazo previsto para a entrega da
mercadoria ao destinatário e comunicará, em tempo hábil, sua chegada ao destino.
§ 1º A carga ficará à disposição do interessado, após a conferência de descarga, pelo prazo de noventa dias, se outra condição
não for pactuada.
§ 2' Findo o prazo previsto no parágrafo anterior, a carga poderá ser considerada abandonada.
§ 3' No caso de bem perecível ou produto perigoso, o prazo de
que trata o § I" deste artigo poderá ser reduzido, conforme a natureza da mercadoria, devendo o Operador de Transporte Multimodal informar o fato ao expedidor e ao destinatário.
§ 4º No caso de a carga estar sujeita a controle aduaneiro,
aplicam-se os procedimentos previstos na legislação específica.
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Art. 16. O Operador de Transporte Multimodal e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão
de:
I

ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da

carga;

II
inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga;

III -

vício próprio ou oculto da carga;

IV - manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga,
ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos;
V -

força maior ou caso fortuito.

Parágrafo único. Inobstante as excludentes de responsabilidade previstas neste artigo, o Operador de Transporte Multimodal e
seus subcontratados serão responsáveis pela agravação das perdas
ou danos a que derem causa.
Art. 17. A responsabilidade do Operador de Transporte Multimodal por prejuízos resultantes de perdas ou danos causados às
mercadorias é limitada ao valor declarado pelo expedidor e consignado no Conhecimento de Transporte Multimodal, acrescido dos valores do frete e do seguro correspondentes.

§ 1º O valor das mercadorias será o indicado na documentação fiscal oferecida.
§ 2' A responsabilidade por prejuízos resultantes de atraso na
entrega ou de qualquer perda ou dano indireto, distinto da perda ou
dano das mercadorias, é limitada a um valor que não excederá o
equivalente ao frete que se deva pagar pelo transporte multimodal.
§ 3' Na hipótese de o expedidor não declarar o valor das mercadorias, a responsabilidade do Operador de Transporte Multimodal
ficará limitada ao valor que for estabelecido pelo Poder Executivo.
§ 4' Quando a perda ou dano à carga for produzida em fase determinada o transporte multimodal para a qual exista lei imperativa ou convenção internacional aplicável que fixe limite de responsabilidade específico, a responsabilidade do Operador de Transporte
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Multimodal por perdas ou danos será determinada de acordo com o
que dispuser a referida lei ou convenção.
§ 5" Quando a perda, dano ou atraso na entrega da mercadoria ocorrer em um segmento de transporte claramente identificado,
o operador do referido segmento será solidariamente responsável
com o Operador de Transporte Multimodal, se prejuizo do direito de
regresso deste último pelo valor que haja pago em razão da responsabilidade solidária.
Art. 18. Os operadores de terminais, armazéns e quaisquer
outros que realizem operações de transbordo são responsáveis, perante o Operador de Transporte Multimodal de Cargas que emitiu o
Conhecimento de Transporte Multimodal, pela perda e danos provocados às mercadorias quando da realização das referidas operações,
inclusive de depósito.
Art. 19. A responsabilidade acumulada do Operador de
Transporte Multimodal não excederá os limites de responsabilidade
pela perda total das mercadorias.
Art. 20. O Operador de Transporte Multimodal não poderá
valer-se de qualquer limitação de responsabilidade se for provado
que a perda, dano ou atraso na entrega decorreram de ação ou omissão dolosa ou culposa a ele imputável.
Art. 21. O expedidor, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, indenizará o Operador de Transporte Multimodal pelas
perdas, danos ou avarias resultantes de inveracidade na declaração
da carga ou de inadequação dos elementos que lhe compete fornecer
para a emissão do conhecimento, sem que tal dever de indenizar exima ou atenue a responsabilidade do operador, nos termos previstos
nesta lei.
Art. 22. As ações judiciais oriundas do não cumprimento das
responsabilidades decorrentes do transporte multimodal deverão
ser intentadas no prazo máximo de um ano, contado da data da entrega da mercadoria no ponto de destino ou, caso isso não ocorra, do
nonagésimo dia após o prazo previsto para a referida entrega, sob
pena de prescrição.
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 629-711, fev. 1998

702
Art. 23. É facultado ao proprietário da mercadoria e ao Operador de Transporte Multimodal dirimir seus conflitos recorrendo à
arbitragem.
CAPÍTULO V
Da Unidade de Carga
Art. 24. Para os efeitos desta lei, considera-se unidade de carga qualquer equipamento adequado à unitização de mercadorias a
serem transportadas, sujeitas a movimentação de forma indivisível
em todas as modalidades de transportes utilizadas no percurso.
Parágrafo único. A unidade de carga, seus acessórios e equipamentos não constituem embalagem e são partes integrantes do todo.
Art. 25. A unidade de carga deve satisfazer aos requisitos técnicos e de segurança exigidos pelas convenções internacionais reconbecidas pelo Brasil e pelas normas legais e regulamentares nacionais.
Art. 26. É livre a entrada e saída, no País, de unidade de carga e seus acessórios e equipamentos, de qualquer nacionalidade,
bem como a sua utilização no transporte doméstico.
CAPÍTULO VI
Do Controle Aduaneiro e da Responsabilidade Tributária
Art. 27. No caso de transporte multimodal de carga internacional, na importação ou na exportação, quando o desembaraço não
for realizado nos pontos de entrada ou saída do País, a concessão do
regime especial de trânsito aduaneiro será considerada válida para
todos os percursos no território nacional, independentemente de novas concessões.
§ l' O beneficiário do regime será o Operador de Transporte
M ultimoda!.
§ 2'

O regime especial de trânsito aduaneiro será concedido:

I - na importação, pela unidade aduaneira com jurisdição sobre o ponto de entrada das mercadorias no território nacional;
II - na exportação, pela unidade, aduaneira em cuja jurisdição se proceder o desembaraço para exportação.
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Art. 28. O expedidor, o Operador de Transporte Multimodal
ou qualquer subcontratado para a realização do transporte multimodal são responsáveis solidários, perante a Fazenda Nacional,
pelo crédito tributário exigível.
Parágrafo único. O Operador de Transporte Multimodal será
responsável solidário preferencial, cabendo-lhe direito de regresso.
Art. 29. Nos casos de dano ao erário, se ficar provada a responsabilidade do Operador de Transporte Multimodal, sem prejuízo
da responsabilidade que possa ser imputável ao transportador, as
penas de perdimento, previstas no Decreto-Lei n'' 37, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei n" 1.455, de 7 de abril de 1976, serão convertidas em multas, aplicáveis ao Operador de Transporte
Multimodal, de valor equivalente ao do bem passível de aplicação da
pena de perdimento.
Parágrafo único. No caso de pena de perdimento de veículo, a
conversão em multa não poderá ultrapassar três vezes o valor da
mercadoria transportada, à qual se vincule a infração.
Art. 30. Para efeitos fiscais, no contrato de transporte multimodal, é nula a inclusão de cláusula excludente ou restritiva de responsabilidade tributária.
CAPÍTULO VII
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 31. A documentação fiscal e os procedimentos atualmente exigidos dos transportadores deverão adequar-se ao Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas instituído por esta lei.
Parágrafo único. Para atender ao disposto neste artigo, a União,
os Estados e o Distrito Federal celebrarão convênio, no prazo de cento e oitenta dias da data de publicação desta lei.
Art. 32. O Poder Executivo regulamentará a cobertura securitária do transporte multimodal e expedirá os atos necessários à
execução desta lei no prazo de cento e oitenta dias contados da data
de sua publicação.
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§ 1º Enquanto não for regulamentado o disposto no § 3º do art.
17, será observado o limite de 666,67 DES (seiscentos e sessenta e
seis Direitos Especiais de Saque e sessenta e sete centésimos) por
volume ou unidade, ou de 2,00 DES (dois Direitos Especiais de Saque) por quilograma de peso bruto das mercadorias danificadas,
avariadas ou extraviadas, prevalecendo a quantia que for maior.
§ 2º Para fins de aplicação dos limites estabelecidos no parágrafo anterior, levar-se-á em conta cada volume ou unidade de mercadoria declarada como conteúdo da unidade de carga.
§ 3º Se no Conhecimento de Transporte Multimodal for declarado que a unidade de carga foi carregada com mais de um volume
ou unidade de mercadoria, os limites estabelecidos no parágrafo anterior serão aplicados a cada volume ou unidade declarada.
§ 4º Se for omitida essa menção, todas as mercadorias contidas na unidade de carga serão consideradas como uma só unidade de
carga transportada.

Art. 33. A designação do representante do importador e exportador pode recair no Operador de Transporte Multimodal, relativamente ao despacho aduaneiro de mercadorias importadas e exportadas, em qualquer operação de comércio exterior, inclusive no despacho de bagagem de viajantes, no tocante às cargas sob sua responsabilidade.
Art. 34.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 35. São revogadas as Leis nOs 6.288, de 11 de dezembro
de 1975; 7.092, de 19 de abril de 1983; e demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
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LEI N° 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I" Denomina-se Serviço de Radiodifusão Comunitária a
radiodifusão sonora, em freqüência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação
do serviço.
§ I" Entende-se por baixa potência o serviço de radiodifusão
prestado a comunidade, com potência limitada a um máximo de 25
watts ERP e altura do sistema irradiante não superior a trinta metros.
§ 2' Entende-se por cobertura restrita aquela destinada ao
atendimento de determinada comunidade de um bairro e/ou vila.

Art. 2' O Serviço de Radiodifusão Comunitária obedecerá aos
preceitos desta lei e, no que couber, aos mandamentos da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, modificada pelo Decreto-Lei n" 236,
de 28 de fevereiro de 1967, e demais disposições legais.
Parágrafo único. O Serviço de Radiodifusão Comunitária obedecerá ao disposto no art. 233 da Constituição Federal.
Art. 3º O Serviço de Radiodifusão Comunitária tem por finalidade o atendimento à comunidade beneficiada, com vistas a:
I - dar oportunidade à difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade;
II - oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social;
III - prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos
serviços de defesa civil, sempre que necessário;
IV - contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas
de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente;
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v - permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais acessível possível.
Art. 4' As emissoras do Serviço de Radiodifusão Comunitária
atenderão, em sua programação, aos seguintes princípios:
I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da comunidade;
Il - promoção das atividades artísticas e jornalísticas na comunidade e da integração dos membros da comunidade atendida;
rII - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, favorecendo a integração dos membros da comunidade atendida;
IV - não discriminação de raça, religião, sexo, preferências
sexuais, convicções político-ideológico-partidárias e condição social
nas relações comunitárias.
§ 1Q É vedado o proselitismo de qualquer natureza na programação das emissoras de radiodifusão comunitária.
§ 2' As programações opinativa e informativa observarão os
princípios da pluralidade de opinião e de versão simultâneas e matérias polêmicas, divulgando, sempre, as diferentes interpretações relativas aos fatos noticiados.
§ 3" Qualquer cidadão da comunidade beneficiada terá direito
a emitir opiniões sobre quaisquer assuntos abordados na programação da emissora, bem como manifestar idéias, propostas, sugestões,
reclamações ou reivindicações, devendo observar apenas o momento
adequado da programação para fazê-lo, mediante pedido encaminhado à direção responsável pela Rádio Comunitária.

Art. 5" O poder concedente desigoará, em nível nacional, para
utilização do Serviço de Radiodifusão Comunitária, um único e especifico canal na faixa de freqüência do serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.
Parágrafo único. Em caso de manifesta impossibilidade técnica quanto ao uso desse canal em determinada região, será indicado,
em substituição, canal alternativo, para utilização exclusiva nessa
região.
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Art. 6º Compete ao poder concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de três anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta
lei e demais disposições legais vigentes.
Art. 7 9 São competentes para explorar o Serviço de Radiodifusão Comunitária as fundações e associações comunitárias, sem fins
lucrativos, desde que legalmente instituídas e devidamente registradas, sediadas na área da comunidade para a qual pretende prestar o serviço, e cujos dirigentes sejam brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos.
Parágrafo único. Os dirigentes das fundações e sociedades civis autorizadas a explorar o serviço, além das exigências deste artigo, deverão manter residência na área da comunidade atendida.
Art. 8º A entidade autorizada a explorar o serviço deverá instituir um Conselho Comunitário, composto por no mínimo cinco pessoas representantes de entidades da comunidade local, tais como associações de classe, beneméritas, religiosas ou de moradores, desde
que legalmente instituídas, com o objetivo de acompanhar a programação da emissora, com vista ao atendimento do interesse exclusivo
da comunidade e dos princípios estabelecidos no art. 4º desta lei.
Art. 9º Para outorga da autorização para execução do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, as entidades interessadas deverão dirigir petição ao poder concedente, indicando a área onde pretendem
prestar o serviço.
§ 1e Analisada a pretensão quanto a sua viabilidade técnica, o
poder concedente publicará comunicado de habilitação e promoverá
sua mais ampla divulgação para que as entidades interessadas se
inscrevam.
§ 2" As entidades deverão apresentar, no prazo fixado para
habilitação, os seguintes documentos:
I -

estatuto da entidade, devidamente registrado;
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II - ata da constituição da entidade e eleição dos seus dirigentes, devidamente registrada;

III - prova de que seus diretores são brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos;
IV -

comprovação de maioridade dos diretores;

V - declaração assinada de cada diretor, comprometendo-se
ao fiel cumprimento das normas estabelecidas para o serviço;
VI - manifestação e apoio à iniciativa, formulada por entidades associativas e comunitárias, legalmente constituídas e sediadas
na área pretendida para a prestação do serviço, e firmada por pessoas naturais ou jurídicas que tenha residência, domicílio ou sede nessa área.
§ 3" Se apenas uma entidade se habilitar para a prestação do
serviço e estando regular a documentação apresentada, o poder concedente outorgará a autorização à referida entidade.
§ 4' Havendo mais de uma entidade habilitada para a prestação do serviço, o poder concedente promoverá o entendimento entre
elas, objetivando que se associem.
§ 5' Não alcançando êxito a iniciativa prevista no parágrafo
anterior, o poder concedente procederá à escolha da entidade levando em consideração o critério da representatividade, evidenciada
por meio de manifestações de apoio encaminhadas por membros da
comunidade a ser atendida e/ou por associações que a representem.
§ 6º Havendo igual representatividade entre as entidades,
proceder-se-á à escolha por sorteio.

Art. 10. A cada entidade será outorgada apenas uma autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Parágrafo único. É vedada a outorga de autorização para entidades prestadoras de qualquer outra modalidade de serviço de radiodifusão ou de serviços de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura, bem como à entidade que tenha como integrante de
seus quadros de só cios e de administradores pessoas que, nestas
condições, participem de outra entidade detentora de outorga para
exploração de qualquer dos serviços mencionados.
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Art. 11. A entidade detentora de autorização para execução
do Serviço de Radiodifusão Comunitária não poderá estabelecer ou
manter vínculos que a subordinem ou a sujeitem à gerência, à administração, ao domínio, ao comando ou à orientação de qualquer outra
entidade, mediante compromissos ou relações financeiras, religiosas, familiares, político-partidárias ou comerciais.

Art. 12. É vedada a transferência, a qualquer título, das autorizações para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Art. 13. A entidade detentora de autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária pode realizar alterações em
seus atos constitutivos e modificar a composição de sua diretoria,
sem prévia anuência do poder concedente, desde que mantidos os
termos e condições inicialmente exigidos para a outorga da autorização, devendo apresentar, para fins de registro e controle, os atos que
caracterizam as alterações mencionadas, devidamente registrados
ou averbados na repartição competente, dentro do prazo de trinta
dias contados de sua efetivação.
Art. 14. Os equipamentos de transmissão utilizados no Serviço de Radiodifusão Comunitária serão pré-sintonizados na freqüência de operação designada para o serviço e devem ser homologados
ou certificados pelo poder concedente.
Art. 15. As emissoras do Serviço de Radiodifusão Comunitária assegurarão, em sua programação, espaço para divulgação de
planos e realizações de entidades ligadas, por suas finalidades, ao
desenvolvimento da comunidade.
Art. 16. É vedada a formação de redes na exploração do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, excetuadas as situações de guerra, calamidade pública e epidemias, bem como as transmissões obrigatórias
dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, definidas em leis.
Art. 17. As emissoras do Serviço de Radiodifusão Comunitária cumprirão tempo mínimo de operação diária a ser fixado na regulamentação desta lei.
Art. 18. As prestadoras do Serviço de Radiodifusão Comunitária poderão admitir patrocínio, sob a forma de apoio cultural, para
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os programas a serem transmitidos, desde que restritos aos estabelecimentos situados na área da comunidade atendida.
Art. 19. É vedada a cessão ou arrendamento da emissora do
Serviço de Radiodifusão Comunitária ou de horários de sua programação.
Art. 20. Compete ao poder concedente estimular o desenvolvimento de Serviço de Radiodifusão Comunitária em todo o território
nacional, podendo, para tanto, elaborar Manual de Legislação, Conhecimentos e Ética para uso das rádios comunitárias e organizar
cursos de treinamento, destinados aos interessados na operação de
emissoras comunitárias, visando o seu aprimoramento e a melhoria
na execução do serviço.
Art. 21. Constituem infrações na operação das emissoras do
Serviço de Radiodifusão Comunitária:
I - usar equipamentos fora das especificações autorizadas
pelo poder concedente;
II - transferir a terceiros os direitos ou procedimentos de execução do serviço;

III - permanecer fora de operação por mais de trinta dias sem
motivo justificável;
IV - infringir qualquer dispositivo desta lei ou da correspondente regulamentação;
Parágrafo único. As penalidades aplicáveis em decorrência
das infrações cometidas são:
I
advertência;
II - multa; e
III - na reincidência, revogação da autorização.
Art. 22. As emissoras do Serviço de Radiodifusão Comunitáfia operarão sem direito a proteção contra eventuais interferências
causadas por emissoras de quaisquer Serviços de Telecomunicações
e Radiodifusão regularmente instaladas, condições estas que constarão do seu certificado de licença de funcionamento.
Art. 23. Estando em funcionamento a emissora do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, em conformidade com as prescrições
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desta lei, e constatando-se interferências indesejáveis nos demais
serviços regulares de telecomunicações e radiodifusão, o poder concedente determinará a correção da operação e, se a interferência não
for eliminada, no prazo estipulado, determinará a interrupção do
serviço.
Art. 24. A outorga de autorização para execução do Serviço de
Radiodifusão Comunitária fica sujeita a pagamento de taxa simbólica, para efeito de cadastramento, cujo valor e condições serão estabelecidos pelo poder concedente.
Art. 25. O poder concedente baixará os atos complementares
necessários à regulamentação do Serviço de Radiodifusão Comunitária, no prazo de cento e vinte dias, contados da publicação desta lei.
Art. 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 27. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.531-15, DE 5 DE FEVEREIRO DE
1998
Altera dispositivos das Leis nr s
3.890-A, de 25 de abril de 1961, 8.666, de 21
de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, 9.074, de 7 dejulho de 1995, 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, autoriza o Poder
Executivo a promover a reestruturação da
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e de suas subsidiárias, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 5', 24, 26, 57, 65 e 120 da Lei n? 8.666, de 21 de
junho de 1993, passam a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 5º

.

§ 3' Observado o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 deverão ser efetuados no prazo máximo de 72 horas, conforme dispuser o regulamento."

"Art. 24.
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XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente
à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela
Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento à
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;

XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de
energia elétrica, com concessionário ou permissionário do serviço público de distribuição ou com produtor independente ou autoprodutor, segundo as normas da legislação específica;
XXIII - na contratação realizada por empresas públicas e
sociedades de economia mista com suas subsidiárias e controladas, direta ou indiretamente, para a aquisição de bens ou serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado;
XXN - para a celebração de contratos de prestação de
serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das
respectivas esferas de governo, para atividades contempladas
no contrato de gestão.

Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II
deste artigo serão de vinte por cento para compras, obras e serviços contratados por autarquias e fundações qualificadas como
agência executiva, na forma da loi.»
«Art. 26. A dispensas previstas nos §§ 2' e 4' do art. 17 e
nos incisos III a XXIII do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8' desta lei deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior,
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de
cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa
aos quais os bens serão alocados.»

"Art. 57.
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H - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

§ 4' Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso H do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.»
"Art. 65.
§ 2' Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, facultada a supressão além dos limites nele estabelecidos, mediante acordo entre os contratantes.
......................................................................................................»

«Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão revistos,
sempre que necessário, pelo Poder Executivo Federal, que os
fará publicar no Diário Oficial da União."

Art. 2' Os arts. 7',9' e 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 7º

IH - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha
entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente;
......................................................................................................»

§ 52 Somente nos casos expressamente previstos em lei, a
cobrança da tarifa poderá estar condicionada à existência de alternativa de serviço prestado sem ônus para o usuário e que
atenda a padrões mínimos estabelecidos nessa legíslação.»
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«Art. 15. No julgamento da licitação, será considerado um
dos seguintes critérios:
I

o menor valor da tarifa do serviço público a ser pres-

tado;
II
a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder
concedente pela outorga de concessão;
III - a combinação dos critérios referidos nos incisos I e II
deste artigo;
IV -

melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;

V - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado
com o de melhor técnica;
VI - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor
técnica; ou
VII - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
§ 1º A aplicação do critério previsto no inciso III só será
admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira.
§ 2' Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V, VI
e VII deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas.
§ 3' O poder concedente recusará propostas manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente incompatíveis com os
objetivos da licitação.
§ 4' Em igualdade de condições, será dada preferência à
proposta apresentada por empresa brasileira.
Art. 3' Os arts. 10, 12, 18,28 e 30 da Lei n" 9.074, de 7 de julho
de 1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 10. Cabe ao poder concedente declarar a utilidade
pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão
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administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de serviços de energia olétrica.»
"Art. 12.

.

..

Parágrafo único. A venda de energia elétrica na forma prevista nos incisos IV e V deverá ser exercida a preços sujeitos aos
critérios gerais fixados pelo poder concedente."
«Art. 18.

..

.

Parágrafo único. Os consórcios empresariais de que trata
o disposto no parágrafo único do art. 21 poderão manifestar ao
poder concedente, até seis meses antes do início de funcionamento da central geradora da energia elétrica, opção por qualquer
dos regimes previstos neste artigo, ratificando ou alterando o
adotado no respectivo ato de constituição.»
"Art. 28.

.

.

Parágrafo único. Em caso de privatização de empresa detentora de concessão ou autorização de geração de energia elétrica, é igualmente facultado ao poder concedente alterar o regime
de exploração, no todo ou em parte, para produção independente."
«Art. 30. O disposto nos arts. 27 e 28 aplica-se, ainda, aos
casos em que a empresa detentora da concessão ou autorização
de competência da União for empresa sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, desde
que as partes acordem quanto às regras estabelecidas."
Art. 4º Os arts. 3" e 26 da Lei n" 9.427, de 26 de dezembro de
1996, passam a vigorar com as seguintes alterações:

VIII - estabelecer, com vistas a propiciar concorrência
efetiva entre os agentes e a impedir a concentração econômica
nos serviços e atividades de energia elétrica, restrições, limites
ou condições para empresas, grupos empresariais e acionistas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.
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quanto à obtenção e transferência de concessões, permissões e
autorizações, à concentração societária e à realização de negócios entre si;
IX - zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da
concorrência, monitoramento e acompanhamento das práticas
de mercado dos agentes do setor de energia elétrica, na forma a
ser estabelecida em regulamento.
Parágrafo único. No exercício da competência prevista nos
incisos VIII e IX deste artigo, a Aneel deverá articular-se com a
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da -Iustiça.»
«Art. 26.

.

.

II - a comercialização de energia elétrica, inclusive sua
importação e exportação, bem como a implantação dos respectivos sistemas de transmissão e de distribuição associados;
III - a comercialização, por autoprodutor, de seus excedentes de energia elétrica.

Parágrafo único. A comercialização de energia elétrica resultante das atividades referidas nos incisos II e III deste artigo
far-se-ános termos dos arts. 12, 15 e 16 daLeinº9.074, de 1995, e
de seu regulamento.»
Art. 5" O Poder Executivo promoverá, com vistas à privatização, a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás) e de suas subsidiárias Centrais Elétricas do Sul do
Brasil S.A. (Eletrosul), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
(Eletronorte) e Furnas Centrais Elétricas S.A., mediante operações de cisão, fusão, incorporação, redução de capital, ou constituição de subsidiárias integrais, ficando autorizada a criação das seguintes sociedades:
I - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletrobrás, que terão por objetivo principal deter participação acionária nas companhias de geração criadas conforme os incisos II e III;
II - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletrosul, tendo uma como objeto social a geração e outra como objeto
a transmissão de energia elétrica;
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III - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Furnas Centrais Elétricas S.A., tendo uma como objeto social a geração e outra como objeto a transmissão de energia elétrica;
IV - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletronorte, cujo objeto social seja a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica, relativamente aos sistemas elétricos
isolados de Manaus e de Boa Vista.
§ I" As operações de reestruturação societária deverão ser
previamente autorizadas pelo Conselho Nacional de Desestatização
(CNDJ, na forma da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e submetidas à respectiva assembléia geral pelo acionista controlador.
§ 2' As sociedades serão formadas mediante versão de moeda
corrente, valores mobiliários, bens, direitos e obrigações integrantes
do patrimônio das companhias envolvidas na operação.

Art. 6' Relativamente às empresas incluídas em programas
de privatização da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, o balanço a que se refere o art. 21 da Lei n" 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, deverá ser levantado dentro dos noventa dias que
antecederem a incorporação, fusão ou cisão.
Art. 7' Em caso de alteração do regime de gerador hídrico de
energia elétrica, de serviço público para produção independente, a
nova concessão será outorgada a título oneroso, devendo o concessionário pagar pelo uso do bem público, pelo prazo de cinco anos, a contar da assinatura do respectivo contrato de concessão, valor correspondente a até 2,5% da receita anual que auferir.
§ I" A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) calculará
e divulgará, com relação a cada produtor independente de que trata
este artigo, o valor anual a ser pago pelo uso do bem público.

§ 2' Até 31 de dezembro de 2002, os recursos arrecadados a título de pagamento pelo uso de bem público, de que trata este artigo,
serão destinados de forma idêntica à prevista na legislação vigente
para os recursos da Reserva Global de Reversão (RGR).
§ 3' Os produtores independentes de que trata este artigo depositarão, mensalmente, até o dia quinze de cada mês seguinte ao de
competência, em agência do Banco do Brasil S.A., as parcelas duodeCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.
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cimais do valor anual devido pelo uso do bem público na conta corrente das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) - Uso de
Bem Público (UBP).
§ 4' A Eletrobrás destinará os recursos da conta UBP conforme previsto no § 2' deste artigo, devendo, ainda, proceder à sua correção periódica, de acordo com os índices de correção que forem definidos pela Aneel, e creditar a essa conta juros de cinco por cento ao
ano sobre o montante corrigido dos recursos utilizados. Os rendimentos dos recursos não utilizados reverterão, também, à conta
UBP.
§ 5' Decorrido o prazo previsto no § 2' deste artigo e enquanto
não esgotado o prazo estipulado no caput, os produtores independentes de que trata este artigo recolherão diretamente ao Tesouro Nacional o valor anual devido pelo uso do bem público.

§ 6' Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, caso ainda haja fluxos de energia comercializados nas condições de transição
definidos no art. 8' desta medida provisória, a Aneel procederá à revisão das tarifas relativas a esses fluxos, para que os consumidores
finais, não abrangidos pelo disposto nos arts. 12, inciso lII, 15 e 16
da Lei n? 9.074, de 1995, sejam beneficiados pela redução do custo do
produtor independente de que trata este artigo.
§ 7' O encargo previsto neste artigo não elide a obrigação de
pagamento da taxa de fiscalização de que trata o art. 12 da Lei n"
9.427, de 1996.
Art. 8º Passa a ser de livre negociação a contratação do suprimento de energia elétrica entre concessionários e autorizados do
respectivo serviço, observados os seguintes prazos e demais condições de transição:
I - no período compreendido pelos anos de 1998 a 2002, deverão ser supridos os seguintes montantes de energia e de demanda:
a) durante o ano de 1998, os montantes respectivamente avençados entre as partes;

b) durante os anos de 1999 e 2000, os respectivos montantes já
definidos pelo Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas
Elétricos (GCPS), no Plano Decenal de Expansão 1998/2007, a seCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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rem atualizados pelo Grupo Coordenador para Operação Interligada (GCOI), pelo Comitê Coordenador de Operações NortelNordeste
(CCON) e pelo Grupo Técnico Operacional da Região Norte (GTON);
c) durante os anos de 2001 e 2002, os montantes já definidos
pelo GCPS, no plano referido na alinea anterior, para o ano de 2001;
H - no período contínuo imediatamente subseqüente ao prazo de que trata o inciso anterior, os montantes de energia e de demanda referidos na alínea c deverão ser supridos com redução gradual, à
razão de 25% daqueles montantes ao ano, até a completa liberação
dos suprimentos de que trata este artigo para o regime de livre contratação.
IH - aos montantes de energia e de demanda de que tratam os
incisos I e H deste artigo, serão aplicadas as respectivas tarifas atualmente em vigor, sem prejuízo dos correspondentes reajustamentos
ao longo do tempo.
§ I" Os contratos de suprimento de energia elétrica devem ser
encaminhados à Aneel.

§ 2º Sem prejuízo do disposto neste artigo, o poder concedente
poderá estabelecer critérios para limitação do repasse do custo do
suprimento para as tarifas de fornecimento de energia elétrica aplicáveis aos consumidores finais não abrangidos pelo disposto nos
arts. 12, inciso IH, 15 e 16 da Lei n'' 9.074, de 1995, com vistas a garantir sua modicidade.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica à comercialização da
energia elétrica gerada pela Itaipu Binacional e pela Eletrobrás Termonuclear S. A. (Eletronuclear).

Art. 9' As usinas termelétricas, situadas nas regiões abrangidas pelos Sistemas Elétricos Interligados, que iniciarem sua operação a partir de 6 de fevereiro de 1998, não farão jus aos benefícios da
sistemática de rateio de ônus e vantagens decorrentes do consumo
de combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica, prevista
no inciso IH do art. 13 da Lei n? 5.899, de 5 de julho de 1973.
§ 1º Fica mantida temporariamente a aplicação da sistemática de rateio de ônus e vantagens, referida neste artigo, para as usinas termelétricas, situadas nas regiões abrangidas pelos Sistemas
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Elétricos Interligados, que estiverem em operação em 6 de fevereiro
de 1998, conforme os seguintes prazos e demais condições de transição:
a) no período de 1998 a 2002, a sistemática de rateio de ônus e
vantagens, referida neste artigo, será aplicada integralmente para
as usinas termelétricas de que trata este parágrafo;
b) no período contínuo de três anos subseqüente ao término do
prazo referido na alínea anterior, o reembolso do custo do consumo
dos combustíveis utilizados pelas usinas de que trata este parágrafo
será reduzido, até a sua total eliminação, conforme percentuais fixados em ato do Poder Executivo.

§ 2' Excepcionalmente, o Poder Executivo poderá autorizar a
aplicação da sistemática prevista no parágrafo anterior, sob os mesmos critérios de prazo e redução ali fixados, a vigorar a partir da entrada em operação de usinas termelétricas situadas nas regiões
abrangidas pelos Sistemas Elétricos Interligados, desde que as respectivas concessões ou autorizações sejam anteriores a 6 de fevereiro de 1998, e estejam em vigor, ou, se extintas, venham a ser objeto
de nova outorga.

§ 3º Fica mantida a aplicação da sistemática de rateio de ônus
e vantagens, referida neste artigo, para as usinas termelétricas situadas nas regiões abrangidas pelos Sistemas Elétricos Isolados.

Art. 10. O art. 15 da Lei n' 3.890-A, de 25 de abril de 1961,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15. A Eletrobrás operará diretamente ou por intermédio de subsidiárias ou empresas a que se associar, para cumprimento do seu objeto social.
Parágrafo único.

A Eletrobrás poderá, diretamente, apor-

tar recursos, sob a forma de participação minoritária, em em pre-

sas ou consórcios de empresas titulares de concessão para
geração ou transmissão de energia elétrica, bem como nas que
eles criarem para a consecução do seu objeto, podendo, ainda,
prestar-lhes fiança."

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.531-14, de 8 de janeiro de 1998.
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Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 13. Ficam revogados o Decreto-Lei n" 1.872, de 21 de
maio de 1981, e o art. 3" da Lei n" 8.631, de 4 de março de 1993.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Raimundo Brito
Sérgio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.569-11, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária, sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de cãmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;

n - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude
da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
In - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até 180 dias após
o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na
Declaração de Importação.
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§ 1º A multa de que trata o caput será cobrada para os períodos de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado, quando for o caso, o disposto no § 2' deste artigo:
a) nas importações enquadradas nos incisos I e II deste artigo,
sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base na taxa
prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco
Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de
incidência, durante o período compreendido entre a data-limite do
prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a contratação
do cãmbio e a data da sua efetiva contratação, ou do pagamento em
reais, descontado a variação cambial ocorrida no período.
b) nas importações enquadradas no inciso III, sobre o valor, em
reais, do pagamento e calculada com base na taxa prefrxada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento e a data do efetivo pagamento;

c) nas importações enquadradas no inciso IV, na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre o equivalente, em reais, do valor da importação não liquidada e calculada com base na
taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo
Banco Central do Brasil para vigência na data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre:
1. a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do câmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;

2. o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;
3.
dias.

a data do recolhimento da multa e cada novo período de 180

§ 2' Sempre que o período de incidência da multa abranger
datas anteriores a 26 de setembro de 1997 ou, simultaneamente, datas anteriores e posteriores, o cálculo será efetuado com base no renCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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dimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), para os
valores devidos até 25 de setembro de 1997, inclusive, na forma a ser
definida pelo Banco Central do Brasil, e com base nas disposições do
parágrafo anterior, quando relativo aos valores devidos a partir de
26 de setembro de 1997, inclusive.
§ 3' São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata o caput:
a) o banco vendedor do cãmbio, nas importações pagas em moeda estrangeira;

b) o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;

c) o importador, nas importações cujo pagamento não seja efetuado até 180 dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
Art. 2'

O disposto nesta medida provisória não se aplica:

I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
II -

aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;

III - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez mil
dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação, cujos valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da importação e desde que não ultrapasse o estabelecido no inciso anterior.
Art. 3º O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.569-10, de 8 de janeiro de 1998.
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Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.579-17, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 14, 18,34,44
e 49 da Lei n° 9.082, de 25 dejulho de 1995,
dos arts. 18, 19,34,35 e § 4' do art. 53 da Lei
n° 9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes
para a elaboração da lei orçamentária para
os exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F Os arts. 14, 18,34,44 e 49 da Lei n'' 9.082, de 25 de julho de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14.

..

.

§ 3' Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original.»
«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federalou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros
e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação
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específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas
a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
......................................................................................................»

«Art. 34

.

VIII - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no Anexo da Lei
Complementar n'' 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo .
......................................................................................................»

«Art. 44.

Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo
não se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de débitos da Rede Ferroviária S.A. (RFFSA) e da extinta Fundação
Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS).»
«Art. 49.
§ 4º Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:
I -

pessoal e encargos sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo
do Instituto N acionaI do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito Supervisão do Ministério da Fazenda;

Recursos sob
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VI -

o Sistema Nacional de Defesa Civil;

VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;

IX
doações;
X
XI

os subprojetos e subatividades financiados com
a atividade Crédito para Reforma Agrária;
pagamento a bolsas de estudo;

XII
pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XN - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV -

pagamento de compromissos contratuais no exte-

r'ior.»

Art. 2º Os arts. 18, 19,34 e 35 e o § 4' do art. 53 da Lei n" 9.293,
de 15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18.
§ 8º Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do relatório de execução
orçamentária de que trata o § 3' do art. 165 da Constituição, relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 1997.
§ 9º Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados os valores constantes da lei orçamentária para o exercício de
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1997 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo Municipal até 31 de outubro de 1997-"
"Art. 19.
§ 3' Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades
bancária e financeira.»
"Art. 34.
§ 4' A lei orçamentária anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público na atividade
financeira bancária.')
"Art. 35.

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos
às exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), previsto no art. 2' da Lei n" 8.187, de 1991, devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
IX - a entrega de recursos às Unidades Federadas e
seus Municípios, na forma e condições detalhadas no Anexo da
Lei Complementar n" 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus
Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com a legislação pertinente.
......................................................................................................»

«Art. 53.
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§

~

xv -

.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE)."

Art. 3º Fica a União autorizada a entregar recursos a Estado,
seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitados como limites
para as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8
do anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
bem como o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos
e demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus Municípios e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente o
respectivo protocolo.

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.579-16, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 18
da Lei n" 9.293, de 15 de julho de 1996.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
Repúblíca.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.580-7, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e a União a adquirirem
ações da Companhia Energética de Alagoas
(Ceol), da Companhia Energética do Piauí
(Cepisa), da Centrais Elétricas de Rondônia
S.A. (Ceron) e da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), para efeito de inclusão dessas empresas no Programa Nacional
de Desestatização (PND), bem como o aumento do capital social das Companhias
Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e Docas do
Estado de São Paulo (Codesp), e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1" Fica a Centrais Elétricas Brasileira S.A. (Eletrobrás)
autorizada a adquirir o controle acionário da Companhia Energética
de Alagoas (Ceal), da Companhia Energética do Piauí (Cepisa), da
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron) e da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre).
§ 1º Para o fim previsto neste artigo, a Eletrobrás ampliará a
sua participação no capital social da CeaI, da Cepisa, da Ceron e da
Eletroacre, mediante a aquisição de ações preferenciais e ordinárias
com direito a voto, pertencentes aos Estados de Alagoas, Piauí, Rondônia e Acre, respectivamente.
§ 2º Para a aquisição autorizada nesta medida provisória, a
Eletrobrás utilizará recursos do Fundo da Reserva Global de Reversão, nos termos do disposto no § 4' do art. 4" da Lei n' 5.655, de 20 de
maio de 1971, alterada pela Lei n" 8.631, de 4 de março de 1993, com
a redação dada pela Lei n" 9.496, de 11 de setembro de 1997.

Art. 2º Efetivada a aquisição do controle acionário, na forma
prevista no artigo anterior, a CeaI, a Cepisa, a Ceron e a Eletroacre
serão incluídas no Programa Nacional de Desestatização (PND), cabendo à Eletrobrás implementar as medidas de saneamento econôCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

732
mico-financeiro e administrativo que se fizerem necessárias para a
privatização dessas empresas, segundo as normas da Lei n" 9.491,
de 9 de setembro de 1997.

Parágrafo único. Até que se realize a privatização da CeaI, da
Cepisa, da Ceron e da Eletroacre, as ações representativas da participação acionária da Eletrobrás no capital daquelas empresas ficarão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização (FND), para
os efeitos do disposto na Lei n" 9.491, de 1997.
Art. 3' Os recursos obtidos com a alienação da participação
acionária da Eletrobrás serão depositados no Fundo da Reserva Global de Reversão (RGR), até o montante utilizado para a aquisição
autorizada por esta medida provisória.
Art. 4' Fica a União autorizada a adquirir as ações preferenciais e ordinárias da CeaI, pertencentes ao Estado de Alagoas.
Parágrafo único. Poderá a União, em preparação à privatização da CeaI, transferir para empresas do Sistema BNDES as ações
adquiridas na forma deste artigo.
Art. 5' Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar em
até R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) o capital social da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e em até
R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) o capital social da
Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), que serão integralizados mediante tranferência de ações de propriedade da União,
inclusive as que se encontram depositadas no Fundo de Amortização
da Dívida Pública Mobiliária Federal, de que trata o art. 29 da Lei n"
9.069, de 29 de junho de 1995.
Art. 6' A CDRJ, a CODESP, o Banco da Amazônia S.A. (Basa)
e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficam autorizados a
vender à BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) as ações que forem utilizadas na integralização de seus respectivos aumentos de
capital social e ressarcimento pela transferência de ações, conforme
estabelece esta medida provisória, não se aplicando as exigências ou
os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para realização de operações dessa natureza com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta.
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Art. 7º O ressarcimento ao INSS, de que trata o art. I" da Lei
n" 9.482, de 13 de agosto de 1997, bem assim o aumento do capital social do Basa, autorizado pelo art. 1º, inciso I, da Medida Provisória n"
1.615-25, de 5 de fevereiro de 1998, poderão ser efetuados com a utilização de ações depositadas no Fundo de Amortização da Dívida PÚblica Mobiliária Federal, instituído pelo art. 29 da Lei nº 9.069, de 29
de junho de 1995, ouvidos previamente os Ministros de Estado da
Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.580-6, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.587-6, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Institui as Gratificações de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ) de
Atividade de Informações Estratégicas
(GDIJ, de Atividade Fundiária (GAF) e Provisória (CP), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), que será concedida aos ocupantes dos
seguintes cargos efetivos, quando no desempenho de atividadesjurídicas:
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I - das carreiras de Advogado da União e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e nos seus órgãos vinculados;
II - de Procurador e Advogado de autarquias e fundações públicas federais, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e
nos seus órgãos vinculados;
III - de Assistente Jurídico, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e nos seus órgãos vinculados;
IV - da carreira de Defensor Público da União, quando em
exercício na Defensoria Pública da União.
Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Informações Estratégicas (GDI), que será concedida aos
ocupantes de cargos efetivos de nível superior e de nível intermediário do Grupo de Informações, quando no desempenho de atividades
de inteligência na Casa Militar da Presidência da República.

Parágrafo único. Os servidores ocupantes dos cargos referidos
neste artigo, quando em exercício nos demais órgãos de que trata o
caput do art. I" da Medida Provisória n" 1.549-39, de 29 de janeiro de
1998, farão jus à percepção da GDI nas condições estabelecidas nos
arts. 8º e 99, quanto aos limites máximos de pontos.
Art. 3'. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Fundiária (GAF), que será concedida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos, quando lotados no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e no desempenho de atividades
voltadas para a colonização e reforma agrária, especialmente as relativas à fiscalização e cadastro do zoneamento agrário, a projetos de
assentamento e ao planejamento da organização rural nos aspectos
fundiários, de comercialização e de associativismo rural:
I
II
III

de Fiscal de Cadastro e Tributação Rural;
de Orientador de Projeto de Assentamento;
de Engenheiro Agrônomo.

Art. 4º A GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas pela multiplicação dos seguintes fatores:
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I

número de pontos resultante da avaliação de desempe-

nho;

U
valor do maior vencimento básico do nível correspondente ao da carreira ou cargo da Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo U da Lei n" 8.460 de 17
de setembro de 1992, e alterações posteriores;

III - percentuais específicos por carreira ou cargo, correspondentes ao posicionamento do servidor na respectiva Tabela de Vencimento.
§ 19 O resultado da avaliação de desempenho poderá atingír
no máximo 2.238 pontos por servidor, divididos em duas parcelas de
1.119 pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e
outra referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade
respectivos referidos nos arts. 1º, 2!:' e 3º.
§ 29 Os percentuais para as carreiras e cargos de que trata o
art. F são os constantes do Anexo L
§ 3º O percentual para os cargos de nível superior de que trata
o art. 2' é de 0,1820%, e para os cargos de nível intermediário é de
0,0936%.
§ 4º O percentual para os cargos de que trata o art. 3' é de
0.0936%.
Art. 5' Os critérios para a avaliação de desempenho individual e institucional constarão de ato:
I - do Advogado-Geral da União, no caso das carreiras e cargos referidos nos incisos I a lU do art. 1";
U - conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e:
a) do Ministro de Estado da Justiça, no caso da carreira de que
trato o inciso IV do art. 1º;

b) do Chefe da Casa Militar da Presidência da República, no
caso dos cargos de que trata o art. 2';

c) do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária,
no caso dos cargos de que tratam os incisos I, U e UI do art. 3º.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

736
Art. 6' A GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas com base em
75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho, até que os critérios de avaliação de desempenho individual
de que trata o art. 5º sejam definidos e:
I - até que a primeira avaliação de desempenho dos servidores seja efetivamente aferida;
II - nos dois primeiros períodos de avaliação, para os servidores nomeados a partir de I" de setembro de 1997.
Art. 7' A avaliação de desempenho individual deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham exercício:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
II - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até noventa por cento limite máximo de pontos fixados para a avaliação de
desempenho individual;
III - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ 1 º Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
ou cargos nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no
Anexo II.
§ 2' Caso O número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em até vinte por cento o
limite máximo de servidores previsto para cada uma destas faixas,
serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
a) maior nível do cargo em comissão ou função de confiança, em
exercício;

b) cargo de chefia;

c) maior grau de titulação;
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d) maior tempo de permanência no órgão ou entidade;

e) melhor classificação no concurso para ingresso na carreira ou
no cargo;

fJ

data mais antiga de ingresso na carreira ou no cargo.

§ 3' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em mais de vinte por
cento o limite máximo de servidores previsto para cada uma destas
faixas, a GFJ, a GDI e a GAF serão pagas em valor equivalente a
75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho a todos os beneficiários.

§ 4' Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:
a) quando investidos em cargo em comissão em Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;
b) nos períodos referidos no inciso

II do art. 6º.

Art. 8' O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
tratam os arts. 1a e 3º desta medida provisória, quando investido em
cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus à gratificação calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para
a avaliação de desempenho.
Art. 9' O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
trata esta medida provisória, que não se encontre na situação prevista nos arts. 1Q, 3º e 8º, somente perceberá a gratificação correspondente quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República ou se investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalentes em órgãos ou entidades do Governo Federal, calculada com base
em 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 10. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional de que trata o art. 5', a GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho
individual e considerando-se o limite de 2.238 pontos.
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Art. 11. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão
fará jus à GFJ, GDI ou GAF calculada na forma definida no art. 4',
considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aos dois últimos anos em que estava na atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 12. Estão incluídos entre os beneficiários da Gratificação
Temporária instituída pelo art. 17 da Lei n" 9.028, de 12 de abril de
1995, os servidores cedidos dos demais Poderes da União e dos Estados, Distrito Federal e Municípios, para terem exercício na Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. A partir de lº de setembro de 1997, a gratificação de que trata o art. 17 da Lei nº 9.028, de 1995, fica estendida,
no seu nível I, aos ocupantes de cargos efetivos de Advogado da
União e de Assistente Jurídico dos quadros da Advocacia-Geral da
União.
Art. 13. Até que seja promulgada lei dispondo sobre a remuneração dos ocupantes de cargos da área jurídica do Poder Executivo, poderá ser paga Gratificação Provisória (GP) aos ocupantes de
cargos efetivos de Procurador e Advogado de autarquias e fundações
públicas federais, de Assistente Jurídico não transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União na forma do disposto no inciso I
do art. 19 da Lei n" 9.028, de 1995, e da carreira de Defensor Público
da União.
§ l' A GP será paga em valor correspondente a 85% do maior
valor do vencimento básico de nível superior fixado na Tabela de
Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no
Anexo II da Lei nº 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e não será
paga cumulativamente com a Gratificação Temporária instituída
pelo art. 17 da Lei n" 9.028, de 1995.
§ 2' A GP, compatível com as demais vantagens atribuídas ao
cargo efetivo, não se incorpora ao vencimento nem aos proventos de
aposentadoria ou pensão, e não servirá de base de cálculo para
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quaisquer outros benefícios, vantagens, ou contribuições previdenciárias ou de seguridade.

§ 3' Não farão jus à GP os ocupantes de cargo ou função de
confiança ou titular de gratificação de representação de gabinete.

Art. 14. A GFJ e a GP não são devidas aOS ocupantes dos cargos de Procurador da Fazenda Nacional, Procurador do Banco Central do Brasil, Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social, e
aos servidores que percebem a Retribuição Variável da Comissão de
Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP).
Art. 15. A GFJ será paga em conjunto com o respectivo vencimento básico fixado para a carreira ou cargo com a vantagem prevista no art. 1', inciso I e § lº, do Decreto-Lei n" 2.333, de 11 de junho de
1987, com a Gratificação de Atividade, instituída pela Lei Delegada
nº 13, de 27 de agosto de 1992, no percentual de 160%, com a gratificação a que se refere o art. 7' da citada lei n? 8.460, de 1992, bem
como com a GP ou alternativamente com a Gratificação Temporária
instituída pelo art. 17 da Lei n" 9.028, de 1995, observado o disposto
no § I' do art. 13.
§ 1º Para o cálculo da GFJ e da GP, não se aplica ao vencimento básico o disposto no § 1edo art. 1s do Decreto-Lei n'' 2.333, de 1987.
§ 2' O vencimento básico dos cargos efetivos da carreira de
Defensor Público da União é o fixado no Anexo IH desta medida provisória.
§ 3° O vencimento básico dos cargos efetivos de Assistente Jurídico da Carreira da Advocacia-Geral da União de que trata o art.
20, inciso IH, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
é o fixado no Anexo IV desta medida provisória.
§ 4º O vencimento básico dos cargos de Assistente Jurídico
não transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União na forma do disposto no inciso I do art. 19 da Lei n" 9.028, de 1995, é o fixado na Tabela de Vencimento dos servidores púbicos civis da União,
estabelecida no Anexo H da Lei n? 8.460, de 1992, e alterações posteriores.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

740
§ 5' Os valores da gratificação a que se refere o art. 7° da Lei
n? 8.460, de 1992, devida aos ocupantes de cargos da carreira de Defensor Público da União e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral
da União são os fixados no Anexo V.
Art. 16. A GDI será paga em conjunto com o vencimento básico correspondente ao nível do cargo fixado na Tabela de Vencimento
dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da
Lei nº 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e com a Gratificação
de Atividade (GAE), instituída pela Lei Delegada n" 13, de 1992, no
percentual de 160%.
Art. 17. A GAF será paga em conjunto com o vencimento básico fixado na Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da
União, estabelecida no Anexo II da Lei nº 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e com a Gratificação de Atividade (GAE), instituída
pela Lei Delegada nº 13, de 1992, no percentual de 160%.
Parágrafo único. O ocupante de cargo de Engenheiro Agrônomo de que trata o inciso III do art. 3" farájus, além das vantagens referidas no caput, à gratificação a que se refere o art. 7' da Lei n"
8.460, de 1992.
Art. 18' É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras e cargos de que trata esta medida provisória.
Art. 19. Os cargos de Assistente Jurídico da Administração
Federal direta, que estejam vagos em 9 de setembro de 1997, não alcançados pelo art. 19 da Lei n? 9.028, de 1995, passam a integrar a
carreira de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União.
§ I" Os cargos vagos a que se refere o caput, bem como aqueles
transpostos pelo inciso II do art. 19 da Lei n? 9.028, de 1995, serão
distribuídos pelas três categorias da carreira de Assistente Jurídico,
em ato do Advogado-Geral da União.
§ 2" Os demais cargos de Assistente Jurídico da Administração Federal direta, não alcançados pelo art. 19 da Lei n'' 9.028, de
1995, serão extintos, automaticamente, em caso de vacância.
Art. 20. O ingresso nos cargos de Procurador e de Advogado
de todos os órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União ocorre na
Classe D, Padrão r.
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Art. 21. O ingresso nos cargos de nível superior do Grupo de
Informações ocorrerá mediante aprovação em concurso público
constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias,
sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda constituída de curso de formação.

Art. 22. Os Assistentes Jurídicos, Procuradores e Advogados
a que se refere o art. 1º terão lotação e exercício na Consultoria Jurídica, ou na Procuradoria ou órgão equivalente, da estrutura organizacional, ou da entidade, em que desempenhem suas atividadesjurídicas próprias.
§ 1" Os servidores de que trata o caput poderão, excepcionalmente, ter exercício em outro setor da respectiva estrutura organizacional, ou entidade, sempre no desempenho de atividades eminentemente jurídicas e no atendimento do interesse público envolvido.
§ 2' O exercício excepcional de que trata o parágrafo anterior
dependerá de designação do respectivo Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou equivalente.
§ 3' A designação a que se refere o parágrafo anterior somente
será possível nos termos deste artigo, e observará, a cada caso, o seguinte procedimento:
a) solicitação motivada de outra autoridade da estrutura organizacional, ou entidade, ao Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou
equivalente;
b) autorização do Ministro de Estado ou do dirigente máximo
da entidade para que seja expedido o ato de designação; e
c) publicação do ato designatório no boletim interno ou seu correspondente.
Art. 23. As situações funcionais anteriores a 13 de dezembro
de 1997, que comprovadamente reúnam os pressupostos citados no §
I" do artigo anterior, serão, a cada caso, objeto de ato declaratório do
respectivo Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou equivalente, inclusive para os efeitos do art. 1'.
§ 1º O ato declaratório referido no caput, necessariamente
motivado, deverá ter publicação no boletim interno ou seu correspondente.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.
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§ 2º As situações funcionais de que trata o caput, se mantidas,
serão ajustadas ao que dispõe o artigo anterior até 13 de fevereiro de
1998.

Art. 24. É vedado aos servidores ocupantes das carreiras e
cargos referidos nos arts. 1e e 14 exercer advocacia fora das atribuições institucionais.
Art. 25. As gratificações criadas por esta medida provisória
são devidas a partir de 1" de setembro de 1997.
Art. 26. Ficam prorrogados, até 11 de fevereiro de 1999, os
prazos referidos o art. 6" da Lei nº 9.366, de 16 de dezembro de 1996.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.587-5, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 28.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa

Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Iris Rezende
Luiz Carlos Bresser Pereira
Raul Belens Jungmann Pinto
Geraldo Magela da Cruz Quintão
Anexo I
Percentuais para Cálculos da Gratificação de Desempenho da
Atividade Jurídica das Carreiras de Advogado da União,
Assistente Jurídico da AGU e Defensor Público da União
Classe

Porcentagem

Especial

0,14986%

1" Categoria

0,13881%

Categoria

0,12776%

2~
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Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho
da Atividade Jurídica das Carreiras e Cargos de Procurador e
Advogado de Autarquia e de Fundação Pública Federal,
Assistente Jurídico
Classe

Padrão

A

III

0,14986%

A

II

0,13881%

A

I

0,12776%

B

VI

0,12776%

B

V

0,12776%

B

IV

0,12776%

B

III

0,12776%

B

II

0,12776%

B

I

0,12776%

C

VI

0,12776%

C

V

0,12776%

C

IV

0,12776%

C

III

0,12776%

1

C

II

0,12776%

I

C

I

0,12776%

D

V

0,12776%

D

IV

0,12776%

D

III

0,12776%

D

II

0,12776%

D

I

0,12776%

I

,I

I

I

Porcentagem

i

L
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Anexo II
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
Total de ocupantes

Número mínimo de

de cargo ou de integrantes da carreira
no órgão

ocupantes de cargos

Número máximo de
ocupantes de cargo
ou de integrantes
da carreira com

Número máximo de
ocupantes de cargo

sempenho até 75%
do limite máximo de
pontos de desempenho individual

desempenho acima
de 75% até 100% do
limite máximo de
pontos de desempenho individual

ou de integrantes
da carreira com
desempenho acima
de 90% até 100% do
limite máximo de
pontos de des empenho individual

9

2

7

2

8

1

7

2

ou de integrantes
da carreira com de-

7

1

6

2

6

1

5

1

5

1

4

1

4

1

3

1

3

1

2

1

2

O

2

1

1

O

1

1

Anexo III
Defensor Público da União
Vencimento (R$)

Denominação

Defensor Público da União de Categoria Especial

524,30

Defensor Público da União de

1~

Categoria

490,57

Defensor Público da União de

2~

Categoria

458,43

Anexo IV
Assistente Juridico da Advocacia-Geral da União
Denominação
Assistente Jurídico da AGU de Categoria Especial
Assistente Jurtdíco da AGU de P Categoria
Assistente da AGU de

2~

Categoria
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Anexo V
Gratificação de que trata o art. 7' da Lei nº 8.460/92 para as
Carreiras de Assistente Juridico da Advocacia-Geral da União e de
Defensor Público da União

r

Classe

r

Categoria Especial

§tegoria
~tegoria

I

R$

I

208,64

I

199,43

I

190,63

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.588-5, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Cria carreiras no âmbito do Poder Executivo Federal, cria as Gratificações de Desempenho e Eficiência (ODE) e de
Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária (GDA) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e Ficam criadas as seguintes carreiras de nível superior
do Poder Executivo Federal e os seus respectivos cargos de provimento efetivo:
I - Supervisor Médico-Pericial, composta de trezentos cargos de igual denominação, lotados no quadro geral de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social com atribuições voltadas para as
atividades de gestão governamental, nos aspectos relativos ao gerenciamento, supervisão, controle, fiscalização auditoria das atividades
de perícia médica;
II - Analista de Comércio Exterior, composta de 280 cargos
de igual denominação, com lotação a ser definida em ato do Presidente da República e com atribuições voltadas para as atividades de gestão governamental, relativas à formulação, implementação, controle
e avaliação de políticas de comércio exterior;
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III - Fiscal de Defesa Agropecuária; composta de 250 cargos
de igual denominação, no quadro geral de pessoal do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, com atribuições voltadas para as
atividades de inspeção, fiscalização, certificação e controle de produtos, insumos, materiais de multiplicação, meios tecnológicos e processos produtivos na área de defesa agropecuária.
Art. 2º As carreiras referidas no artigo anterior terão a mesma estrutura de classes e padrões da Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da Lei n"
8.460, de 17 de setembro de 1992, e alterações posteriores.

Art. 3' A investidura nos cargos das carreiras de que trata
esta medida provisória ocorrerá mediante aprovação em concurso
público constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda
constituída de curso de formação.
§ 1" Será exigido do candidato diploma de curso superior oficialmente reconhecido, assim como os demais requisitos definidos no
edital do concurso.
§ 2'

O ingresso nos cargos dar-se-á na Classe D, Padrão L

Art. 4' A distribuição do quantitativo global dos cargos da carreira de que trata o inciso II do art. 1e por órgão ou entidade do Poder Executivo Federal será definida em ato do Presidente da República.
Parágrafo único. A redistribuição de servidor ocupante de cargo da carreira de que trata o caput fica condicionada à redistribuição
de cargo de igual denominação do órgão ou entidade de destino para
o órgão ou entidade de origem do servidor a ser redistribuído.

Art. 5' São qualificados como Órgãos Supervisores:
I - da carreira de Supervisor Médico-Pericial, o Ministério
da Previdência e Assistência Social;
II - da carreira de Analista de Comércio Exterior, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
III - da carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
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Art. 6" Os Órgãos Supervisores terão as seguintes competências em relação às carreiras sob sua supervisão:
I - definir a lotação inicial dos habilitados em concurso público para fins de provimento de cargos;
II - definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições da carreira;
III - definir os termos do edital dos concursos públicos para
provimento dos cargos, observando as atribuições da carreira, em
consonãncia com o regulamento definido pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
N - definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;
V - formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições da carreira, inclusive para fins de promoção, em consonância com a política de
desenvolvimento de recursos humanos;
VI
aplicar as normas e procedimentos para fins de promoção;

VII
acompanhar a aplicação das normas referentes à carreira, propondo o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado.
§ 1s O órgão supervisor, no desempenho das atividades referidas neste artigo, será assessorado por representantes dos órgãos ou
entidades de lotação dos integrantes da carreira e por um comitê
consultivo, composto por integrantes da carreira sob sua supervisão,
observadas as normas a serem estabelecidas pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2" O Ministério da Previdência e Assistência Social poderá
delegar competências referidas neste artigo ao Instituto Nacional do
seguro Social, no caso da carreira de Supervisor Médico-Pericial.
Art. 7" Caberá ao órgão ou entidade em que o servidor estiver
em exercício a gestão, o controle a supervisão das atividades desenvolvidas pelo servidor, a realização da avaliação de desempenho e a
aplicação da regra de ajuste correspondente, a formulação e impleColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.
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mentação do programa de desenvolvimento e capacitação profissional, nos aspectos inerentes às competências do órgão ou entidade.
Art. 8º O vencimento básico das carreiras criadas por esta.
medida provisória é o fixado na Tabela de Vencimento dos servidores
públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da Lei nº 8.460, de
1992, e alterações posteriores.
Art. 9' Os ocupantes de cargos efetivos das carreiras de que
trata o art. 1° farão jus, além do vencimento básico, à Gratificação
de Atividade, instituída pela Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de
1992, no percentual de 160%.

Parágrafo único. Os ocupantes de cargos efetivos da carreira
de Fiscal de Defesa Agropecuária de que trata o inciso III do art. l'
farão jus, além das vantagens referidas no caput, à gratificação a
que se refere o art. 7° da Lei nO 8.460, de 1992, conforme valores
constantes do Anexo I desta medida provisória.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Eficiência (GDE), devida aos ocupantes dos cargos de que tratam os incisos I e II do art. F desta medida provisória, quando lotados nos órgãos ali especificados, e no exercício de atividades inerentes às atribuições das respectivas carreiras.
Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária (GDA), que será concedida aos ocupantes dos cargos de que trata o inciso III do art. 1o desta medida
provisória, quando lotados no Ministério da Agricultura e do Abastecimento e no exercício de atividades inerentes às atribuições da respectiva carreira.
Art. 12. A GDE e a GDA serão calculadas pela multiplicação
dos seguintes fatores:

I

número de pontos resultante da avaliação de desempe-

nho;
valor do maior vencimento da Tabela de Vencimento dos
II
servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da Lei n'
8.460, de 1992, e alterações posteriores;
III -

percentuais específicos por carreira.
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§ 1º O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir
no máximo 2.238 pontos por servidor, divididos em duas parcelas de
1.119 pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e
outra referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade
respectivos referidos no art. 1<lo
§ 2' O percentual para as carreiras de que tratam os incisos I
e II do art. F é de 0,1820%;
§ 3' O percentual para a carreira de que trata o inciso III do
art. I" é de 0,15654%.
Art. 13. AGDEeaGDAserãocalculadascombaseem75%do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho
nos dois primeiros períodos de avaliação após a nomeação.
Art. 14. Os critérios para a determinação da avaliação de desempenho individual e institucional constarão de ato conjunto do
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado
com os Ministros de Estado dos órgãos supervisores das respectivas
carreiras.
Art. 15. A avaliação de desempenho individual deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira e órgão ou entidade referidos no art. 1º:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por
cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a
avaliação de desempenho individual;
II - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até noventa por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho individual;

III - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ I" Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no Anexo II.
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§ 2' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em até vinte por cento o
limite mãximo de servidores previsto para cada uma destas faixas,
serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
a) maior nível do cargo em comissão ou função de confiança, em
exercício;

b) cargo de chefia;
c) maior grau de titulação;

d) maior tempo de permanência no órgão ou entidade;

e) melhor classificação no concurso para ingresso na carreira;
f) data mais antiga de ingresso na carreira.

§ 3' Caso o número de servidores nas respetivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em mais de vinte por
cento o limite máximo de servidores previsto para cada uma destas
faixas, a GDE e a GDAserão pagas em valor equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho a todos os beneficiários.
§ 4' Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:
a) quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;
b) nos períodos referidos no art. 13.

Art. 16. O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de
que trata esta medida provisória, quando investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em
órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus ao valor calculado
com base no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de
desempenho.
Art. 17. O titular de cargo efetivo das carreiras de que trata
esta medida provisória, que não se encontre nas situações previstas
nos arts. 1e e 16, somente perceberá a gratificação correspondente
quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República
ou se investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalentes em órColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.
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gãos ou entidades do Governo Federal, calculada com base em 75%
do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 18. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional de que trata o art. 14, a GDE e a GDA serão calculadas
utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual e considerando-se o limite de 2.238 pontos.
Art. 19. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão fará
jus à GDE ou GDA, calculada na forma definida no art. 12, considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desempenho
referentes aos dois últimos anos em que estava na atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 20. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras e cargos de que trata esta medida provisória.
Art. 21. Compete ao Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado a definição de normas e procedimentos para promoção nas carreiras de que trata esta medida provisória.
Art. 22. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.588-4 de 8 de janeiro de 1998.
Art. 23.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Arlindo Porto
Reinhold Stephanes
Francisco Dornelles
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Gratificação de que trata o art. 7' da Lei n' 8.460/92 para a
Carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária
CR$)

Classe

Padrão

A

III

107,21

A

Il

103,86

A

1

100,63

B

VI

97,49

B

V

94,45

B

IV

91,50

B

III

88,65

B

Il

86,35

B

I

83,20

C

VI

80,61

C

V

78,10

C

IV

75,65

C

III

73,30

C

Il

71,02

C

I

68,79

D

V

66,65

D

IV

64,57

D

III

62,56

D

Il

60,60

D

I

58,71

I

I
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Anexo II
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual

~de Integran- ~ero mínimo
tes da carreira no
órgão

I

de ~~ero máximo de
rintegrantes da car- I i~~~grantes da carreiracomdesempe-I feira com desemnho até 75% do limi- penha acima de 75%
te maxrmo de ponaté 100% do limite
tos de desempenho maximo de pontos

I

Numero maxl~o de II
Integrantes da carrerr-a com desempenha acrma de 90% I
ate 100% do limite I
max>mo de pontos

6

l5

·E :
I

:

[---'1: 1 : jI
1

1

I

1

J

o

-.l

O

-I

+-2! ,--,
2

_-'--_..

1

1

I

1

'.-----J

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.592-4, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Extingue a Companhia de Navegaçâo
Lloyd Brasileiro (LloydbrásJ e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Fica extinta a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), sociedade de economia mista, instituída pelo Decreto-Lei nº 67, de 21 de novembro de 1966, ora em fase de liquidação.
§ 10 O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionará o processo de extinção da companhia, cabendolhe a designação do administrador da massa extinta.
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§ 2º Ficam imediatamente transferidos para a União, na qualidade de sucessora, todos os direitos e obrigações da companhia extinta, bem como todos os seus bens imóveis, móveis, materiais e
equipamentos, podendo estes ser alienados, inclusive mediante leilão, pelo administrador, desde que desnecessários ao Serviço Público
Federal.
§ 3" Os processos judiciais em que a companhia seja parte,
ativa ou passivamente, serão imediatamente transferidos para a
União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.
Art. 2' O Poder Executivo disporá, em decreto, a respeito das
competências e atribuições do administrador da massa extinta, de
sua remuneração, bem como aquelas relativas à Assembléia Geral
de Acionistas e ao Conselho Fiscal.
Art. 3º Em função da extinção da companhia ficam rescindidos nesta data todos os contratos de trabalho dos seus empregados,
devendo o administrador providenciar o pronto pagamento aos empregados dos direitos decorrentes da relação de emprego extinta.
Art. 4' Aos acionistas minoritários fica assegurado o direito
ao recebimento do valor de suas ações, atualizado monetariamente a
partir do último balanço aprovado, acrescido de juros de seis por cento ao ano.
Art. 5' Não se aplica à extinção de que trata esta medida provisória o disposto nos arts. 206 a 219 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.592-3, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Eliseu Padilha
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.593-4, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
partes e peças destinadas à industrialização de bens de informática a serem adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral (T8EJ.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1s Ficam isentos do Imposto de Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) as matérias-primas e os produtos intermediários que se destinem à industrialização dos coletores eletrônicos de votos de que trata o art. 1s da Lei nº 9.359, de 12 de
dezembro de 1996, e dos produtos sob os códigos 8504.40.21,
8471.60.61,8471.60.52,8534.00.00 e 8473.30.49, constantes da Nomenclatura Comum do Mercosul, a eles destinados.
Art. 2' Para efeito de reconhecimento da isenção a que se refere o artigo anterior, a empresa beneficiária deverá, previamente,
apresentar à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda relação quantitativa das mercadorias a serem importadas ou adquiridas no mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.593-3, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 4º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.599-41, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n'! 8.742, de 7 de dezembro de 1993) que dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e da outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os dispositivos abaixo indicados da Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18.

.

.

VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de
Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada
quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que
terá a atribuição de avaliar a situação da Assistência Social e
propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
......................................................................................................»

"Art. 20.
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei n"
8.213, de24 de julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 7' Na hipótese de não existirem serviços no Município
de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista
em regulamento, o seu encaminhamento ao Município mais próximo que contar com tal estrutura.
§ 8' A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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tando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do pedido.»
"Art. 29.
Parágrafo umco. Os recursos de responsabilidade da
União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação
continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao
INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção".
«Art. 37. O benefício de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive
apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até 45 dias após cumpridos as exigências
de que trata este artigo.
Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização
o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro
pagamento de benefício previdenciário em atraso.»
«Art. 38. A idade prevista no art. 20 desta lei reduzir-se-á
para 67 (sessenta e sete) anos a partir de 1º dejaneiro de 1998."
«Art. 40.

§ 1º A transferência dos benefícios do sistema previdenciário para a Assistência Social deve ser estabelecida de forma
que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, H ou IH do § 1º do art. 139
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991."
Art. 2º Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do
art. 20 e no art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, deverão, até 31 de dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que consta daqueles dispositivos.
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Art. 3" O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n" 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de I" de janeiro de 1996.
Art. 4º A revisão do benefício de prestação continuada prevista no art. 21 daLeinº8.742, de 1993, terá início em lºde setembro de
1997.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.599-40, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.604-29, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário com vistas a assegurar liquidez e solvência ao referido
sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores,
será implementado por meio de reorganizações administrativas,
operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo Banco
Central do Brasil.
§ I" O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n"
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
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§ 2' O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do Programa de que trata o caput.

Art. 2' Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como ágio,
na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição e o
valor patrimonial da participação societária adquirida;

III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas ao
lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso 11, registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no
inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuizos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta por
cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
§ L" O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência
de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o
§ 2' do art. I'.
§ 2'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
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Art. 3º Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
Programa de que trata o art. l'não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2º, 264, § 3", e 270, parágrafo único, da Lei n" 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4' O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções nOs 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de
Renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à fonte
sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa e de renda variável, bem como da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.604-28, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 6º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.605-20, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 44 da Lei n '!
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na
Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4º, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e O art. 44 da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permissível desde que
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permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta por
cento da área de cada propriedade.
§ 1e A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, será averbada à margem da inscrição da
matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão
a qualquer titulo ou de desmembramento da área.
§ 2' Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às propriedades ou às posses em processo de regularização, assim declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com
áreas de até 100ha, nas quais se pratique agropecuária familiar.
§ 4º Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do
Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, além das regiões situadas ao norte do paralelo 13º S, nos Estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44º W, no
Estado do Maranhão.
§ 5° Nas áreas onde estiver concluido o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igualou superior a 1:250.000, executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
e aprovado por órgão técnico por ela designado, a distribuição das
atividades econômicas será feita conforme as indicações do zoneamento, respeitado o limite mínimo de cinqüenta por cento da cobertura arbórea de cada propriedade, a título de reserva lega)."
Art. 2º Não será permitida a expansão da conversão de áreas
agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas regiões descritas
no art. 44 da Lei nº 4.771, de 1965, que possuam áreas desmatadas,
quando for verificado que as áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
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Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o
incremento de área convertida.

Art. 3' A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento sócioeconômico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de sua publicação.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n° 1.605-19, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.606-17, DE 5 DE FEVEREIRO DE
1998
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

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

Art. I" Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam exCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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tintos, e os cargos ocupados constantes do Anexo lI, passam a integrar Quadro em Extinção.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacãncia, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.
Art. 2' As atividades correspondentes aos cargos extintos ou
em extinção, constantes dos anexos desta medida provisória, poderão ser objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em
regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades de Motorista e Motorista Oficial.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.606-16, de 8 de janeiro de 1998.

Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Os anexos estão publicados no DO de 6.2.1998, págs. 11/26.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.607-14, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Altero, a legislação que rege o SalárioEducação) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e A contribuição social do Salário-Educação, a que se
refere o art. 15 da Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
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administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições sociais e demais importâncias devidas à seguridade social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ I" Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
Salário-Educação:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias e fundações;

b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;

c) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei
n" 8.212, de 24 de julho de 1991;
d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vieram a
ser definidas em regulamento;

e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde
que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
§ 2° Integram a receita do Salário-Educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3' Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do Salário-Educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à seguridade social.
Art. 2º A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.424, de 1996, será redistribuída entre o Estado e os respectivos Municípios, de conformidade com critérios estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental
nas respectivas redes de ensino.
Art. 3° O Salário-Educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário
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ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 4" A contribuição do Salário-Educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de
administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1", da Lei n" 9.424,
de 1996.
Art. 5º A fiscalizaçâo da arrecadação do Salário-Educação
será realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre
a matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.
Art. 6' As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do Salário-Educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Art. 7" O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará,
por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do
Salário-Educação, na forma do regulamento e das instruções que
para este fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
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Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.607-13, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 10.
publicação.
Art. 11.

Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
Revoga-se a Lei n" 8.150, de 28 de dezembro de 1990.

Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 17T da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.608-11, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições
sociais e outras importâncias devidas ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dívidas para com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), oriundas de contribuições sociais, bem
como as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência
março de 1997, mediante o emprego de um percentual de quatro por
cento do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e nove por cento
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
§ I" Observado o emprego mínimo de três por cento do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), os percentuais estabelecidos no caput deste artigo serão reduzidos ou acrescidos para que o prazo de amortização
não seja inferior a 96 meses.
§ 2' As unidades federativas mencionadas poderão optar por
incluir nesta espécie de amortização as dívidas, até a competência
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março de 1997, de suas autarquias e das fundações por elas instituídas e mantidas, hipótese em que haverá o acréscimo de três pontos
nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e de
três pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), referidos no caput.
§ 3' Mediante o emprego de mais quatro pontos percentuais
do respectivo Fundo de Participação, as Unidades Federativas a que
se refere este artigo poderão optar por incluir, nesta espécie de
amortização, as dívidas constituídas até a competência março de
1997, para com o INSS, de suas empresas públicas, mantendo-se os
critérios de atualização e incidência de acréscimos legais aplicáveis
às empresas desta natureza, a elas se aplicando as vantagens previstas nos incisos I e II do art. 7º.

Art. 2' As unidades federativas mencionadas no artigo anterior poderão assumir as dívidas para com o INSS de suas empresas
públicas e sociedades de economia mista, facultando-se-lhes a subrrogação no respectivo crédito para fins de parcelamento ou reparcelamento, seja na forma convencional estabelecida no art. 38 da Lei
n" 8.212, de 24 de julho de 1991, sem a restrição do seu § 5º, seja na
forma excepcional prevista no art. 7º desta medida provisória, mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos legais
aplicáveis a essas entidades.
Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento das prestações referentes ao acordo de parcelamento celebrado na forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer
após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 3'
zido em:

O percentual de que trata o caput do art. I" será redu-

I - seis pontos, para os mil municípios de menor capacidade
de pagamento, medida pela i eceita per capita das transferências
constitucionais da União e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e em três pontos, para os mil Municípios seguintes; ou
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II - seis pontos, para os Municípios com até 20.000 habitantes e onde estão localizados os bolsões de pobreza, identificados como
áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária, e em três
pontos, para os Municípios com mais de 20.000 e menos de 30.000 habitantes e identificados por aquele Programa; ou

III - seis pontos, para os Municípios com Índice de Condições
de Sobrevivência (ICS) nacional- das crianças de até seis anos, calculado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (U nicef) em
conjunto com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), maior do que 0,65 e em três pontos, para os Municípios
com ICS nacional maior do que 0,5 e menor ou igual a 0,65.
§ l' Excluem-se do disposto nos incisos I e II deste artigo os
Municípios com Índice de Condições de Sobrevivência (ICS) nacional - das crianças de até seis anos, menor do que 0,3.
§ 2' A aferição da receita a que se refere o inciso I deste artigo
terá como base as transferências observadas no exercício de 1996.
§ 3' Os Municípios a que se refere o inciso II deste artigo são
aqueles identificados pelo Programa Comunidade Solidária até o final do ano de 1996.
§ 4' A população de cada Município será a informada pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo a estimativa disponível em 31 de dezembro de 1996.
Art. 4º Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias e as fundações por eles instituídas e mantidas, ao celebrarem acordos na forma do art. I" desta medida provisória, terão todas
as outras espécies de parcelamento ou amortização de dívida para
com o INSS por eles substituídas.
Art. 5º O acordo celebrado com base nos arts. 1º a 3' desta medida provisória conterá cláusula em que o Estado, o Distrito Federal
ou o Município autorize, quando houver a falta de pagamento de débitos vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no cumprimento
das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o repasse autarquia previdenciária do valor correspondente à mora,
à
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por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 6' Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuíções sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas
ao INSS, até a competência março de 1997, pelas entidades ou hospitais contratados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde
(SUS), bem como pelas entidades ou hospitais da Administração PÚblica direta e indireta, integrantes desse sistema, poderão ser parceladas em até 96 meses, mediante cessão de créditos que tenham junto
ao SUS, na forma do disposto nos arts. 1.065 a 1.077, do Código Civil.
§ l' As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribuições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30 da Lei n'' 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até trinta meses, sem redução da multa prevista no § 7' deste
artigo, mediante a cessão estabelecida no caput.
§ 2' O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Único de
Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
§ 3' Os prestadores de serviços de assistência médica e ambulatorial, mediante contrato ou convênio com Municípios, somente
poderão formalizar o acordo de parcelamento com a interveniência
do órgão do Sistema Unico de Saúde competente para pagá-los.
§ 4° Insuficiente o pagamento mensal efetuado pelos órgãos
integrantes do Sistema Único de Saúde ao INSS, em cumprimento à
notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia de
recolhimento complementar da diferença verificada a menor, com
vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo
pagamento será efetuado diretamente pela entidade ou hospital beneficiário do parcelamento acordado.
§ 5' Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 200,00 (duzentos reais).
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§ 6º Os hospitais ou entidades que já tenham celebrado acordo de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis nOs 8.212, de
1991,8.620, de 5 de janeiro de 1993, ou 9.129, de 20 de novembro de
1995, poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.
§ 7' Para os efeitos do parcelamento a que se refere este artigo, ressalvado o disposto no § F, as importãncias devidas a título de
multa moratória serão reduzidas, atendidos aos seguintes prazos
contados a partir do dia 1" de abril de 1997, inclusive:
a) oitenta por cento, se o parcelamento for requerido até o terceiro mês;
b) quarenta por cento, se requerido até o sexto mês;
c) vinte por cento, se até o nono mês;

d) dez por cento, se até o 12' mês, inclusive.

§ 8' As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo,
aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no parágrafo anterior.
§ 9' O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta medida provisória, denunciar o COnvênio ou rescindir o contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS),
ou for por este descredenciado, terá o seu parcelamento rescindido,
podendo reparcelar o saldo devedor na modalidade convencional
prevista no art. 38 da Lei nº 8.212, de 1991, com restabelecimento da
multa e demais acréscimos legais.

§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração de acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 11. Do total de recursos financeiros a serem repassados a
Municípios habilitados para gestão semi-plena do Sistema Único de
Saúde, serão mensalmente, retidos e recolhidos ao INSS os valores
correspondentes às parcelas de créditos que lhe foram cedidos pelos
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hospitais e entidades, decorrentes de serviços médicos e ambulatoriais prestados mediante contrato ou convênio com a administração
municipal.

Art. 7' Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal até a competência março de 1997,
incluídas ou não em notificação, poderão ser parceladas em até 96
meses, sem a restrição do § 5' do art. 38 da Lei n° 8.212, de 1991, com
redução das importãncias devidas a título de multa moratória nos
seguintes percentuais:
I - cinqüenta por cento, se o parcelamento for requerido até
31 de dezembro de 1997;
II - trinta por cento, se o parcelamento for requerido até 31 de
março de 1998.

§ l' O acordo será lavrado em termo específico, respondendo
como seus fiadores os acionistas ou sócios controladores com seus bens
pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações nele assumidas,
por dolo ou culpa, ou em caso de insolvência das pessoas jurídicas.
§ 2° As pessoas jurídicas, que já tenham celebrado acordo de
parcelamento com o INSS, poderão optar pelo parcelamento a que se
refere este artigo, exceto quanto aos valores parcelados na forma da
Lei n" 9.129, de 1995, os quais não poderão ser reparcelados nos termos desta medida provisória.
§ 3º As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo,
aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no caput.

§ 4º O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração do acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 5º O prazo de parcelamento definido no caput poderá ser
ampliado para até 120 meses, no caso das micro e pequenas empresas, definidas no art. 2º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
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§ 6' As dívidas provenientes das contribuições descontadas
dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30
da Lei n" 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até dezoito meses, sem redução da multa prevista no caput.
§ 7' Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

§ 8' Na hipótese de pagamento à vista das dívidas, a redução
da multa será de oitenta por cento.
Art. 8º Fica a União autorizada a contratar operação de crédito com o INSS, até o limite de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de
reais).
§ l' Os recursos a que se refere este artigo destinar-se-ão a financiar o déficit financeiro do INSS e serão representados por Letras Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas para esse fim, com características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 2º O INSS fica autorizado a garantir a operação de que trata
este artigo com bens integrantes de seu ativo, podendo, inclusive,
caucionar créditos decorrentes de parcelamento de débitos de pessoas jurídicas.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.608-10, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.609-10, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1° O salário mínimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a partir de 1º de maio de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário minimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro reais) e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
Art. 2° Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em I" de junho de 1997, em 7,76%.
Art. 3º Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
anexo a esta medida provisória.
Art. 4º Para os benefícios que tenham sofrido majoração em I"
de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$ 120,00
(cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do disposto no art. 2', de acordo com normas a serem
baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.609-9, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,5 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiua
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
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Anexo
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de Acordo com as
Respectivas Datas de Início
Data de Início do Beneficio
até maio/96
emjunho/96

i

Reajuste (%)
I

I
I

7.76
7,14

emjulho/96

6,53

em agosto!96

5,92

em setembro/96

5,31

em outubro/96

4,71

em novemhro/96

4,11

em dezembro/96

3,51

em janeiro/9?

2,92

em fevereiro/â?

!

2,33

em março/9?

I

1,74

em abril/9?

1,16

em maio/9?

0,58

i

I

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.610-6, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Cria o Fundo de Garantia à Exportação
(FGE), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE),
de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas
operações de seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida provisória.
Art. 2º O patrimônio inicial do FGE será constituído mediante a transferência de 98.000.000.000 (noventa e oito bilhões) de
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ações preferenciais nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A.
e 1.200.000.000 (um bilhão e duzentos milhões) de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A.
(Telebrás), que se encontram depositadas no Fundo de Amortização
da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD), criado pela Lei n°
9.069, de 29 de junho de 1995.
§ IR Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FAD.
§ 2' O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as
ações tenham sido negociadas.
§ 3° As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4' O produto da venda das ações transferidas ao FGE deverá constituir reserva de liquidez, nas condições definidas pelo Conselho a que se refere o art. 6º, e o restante será aplicado em títulos
públicos federais, com cláusula de resgate antecipado.
Art. 3º Constituem recursos do FGE:

I
II

o produto da alienação das ações;
a reversão de saldos não aplicados;

III

os dividendos e remuneração de capital das ações;

IV

o resultado das aplicações financeiras dos recursos;

V
as comissões decorrentes da prestação de garantia;
VI
recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.

Art. 4' O FGE proverá recursos para cobertura de garantias
prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
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I - contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da
operação;

II -

contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.

Art. 5' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para a cobertura de garantias prestadas pela União:
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total
da operação de financiamento de exportações brasileiras de bens e
serviços, desde que o prazo da operação não seja inferior a dois anos;
II - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e condições de oferta, para operações de
exportação de bens de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso
II deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes à cobertura do risco assumido.

Art. 6" Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado
o disposto no artigo seguinte.
§ I"

O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.

§ 2' Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDES a alienar as
ações vinculadas ao FGE.

Art. 7" Compete à Câmara de Comércio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE:
I - as diretrizes, os critérios, os parâmetros e as condições
para a prestação de garantia prevista nesta medida provisória;
II -

os limites globais e por países para concessão de garantia.

Art. 8' O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as determinações da Câmara de Comércio Exterior e do
CFGE:
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à
cobertura de garantias;
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U - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do
BNDES;
UI - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
IV - autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.
Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos
relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.
Art. 9' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28
de agosto de 1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31
de maio de 1997.
Art. 10. O Poder Executivo poderá pôr termo ao provimento
de recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias às
operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos
desta medida provisória.
§ I" Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integral de
todas as obrigações já assumidas.
§ 2º Caso haja recursos remanescentes, estes serão transferidos, anualmente, à conta do Tesouro Nacional.

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.610-5, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
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MEDIDAPROVISÓRlANº 1.611-5, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei n<] 8.313) de
23 de dezembro de 1991, e dá outras provi.
dências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1" Os arts. 3º, 4º, 9", 18, 19,20,25,27,28 e 30 da Lei n'
8.313, de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 3º

v-

.

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas
relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura."

«Art. 4Q
§ 1º O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura
e gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios estabelecidos nos arts. 1s e 3'.

§ 2º Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico
competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.
§ 6' Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens
necessários ao cumprimento das finalidades do fundo .
••••...•.......••..••••••.••••..••...............••..•••..•...........••.••...•..............•.......»
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«Art. 9" São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além de outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura:
.......................................................................................................

v - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura."
«Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda, a título de
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5', inciso II, desta lei, desde que os projetos atendam
aos critérios estabelecidos no art. I" desta lei.
§ I" Os contribuintes poderão deduzir do Imposto de Renda devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos
elencados no § 3', previamente aprovados pelo Ministério da
Cultura, nos limites e condições estabelecidos na legislação do
Imposto de Renda vigente, na forma de:
a) doações; e
b) patrocínios.

§ 2' As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional.
§ 3' As doações e os patrocínios na produção cultural, a
que se refere o § 1', atenderão exclusivamente aos seguintes seguimentos:
a) artes cênicas;
b)

livros de valor artístico, literário ou humanístico;

c) música erudita ou instrumental;
d) circulação de exposições de artes plásticas;

e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus.»
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

780
"Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar
atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprova.
ção de seu enquadramento nos objetivos do Pronac.
§ 10 O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco
dias.
§ 2' Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura,
a ser decidido no prazo de sessenta dias.

§ 7º O Ministério da Cultura publicará anualmente, até
28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário.
§ 8' Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não concentração por segmento e por beneficiário, a ser
aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos,
pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fiscal.»

«Art. 20.
§ 2' Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a
ser decidido no prazo de sessenta dias .
......................................................................................................»

"Art. 25.
Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com
os segmentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções
culturais-educativas de caráter não comercial, realizadas por
empresas de rádio e televisão.»
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"Art. 27 .
.......................................................................................................
§ 2' Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador,
desde que devidamente constituídas e em funcionamento, na
forma da legislação em vigor."
«Art. 28.
Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo."
"Art. 30.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto.
§ 2' A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura
suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até a efetiva regularização.
§ 3º Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes
desta lei.»
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.611-4, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 3º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Francisco Weffort
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.612-20, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da,presença do setor público estadual na atividade financeira
bancária, dispõe sobre a priuatização de
instituições financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, O uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação.
§ 1e A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
§ 2' O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.
Art. 2º A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida provisória.

Art. 3' Para os fins desta medida provisória, poderá a União,
a seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-Ia ou extingui-Ia;
II - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu
respectivo controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes especiais;
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III - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 7', financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ I" Aadoção das medidas previstas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade da Federação respectiva.
§ 2' Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3' O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo
será precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4' O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso III do artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I -

autorização legislativa da Unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos III e IV do
artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta;
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c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n" 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 5' Os financiamentos de que trata esta medida provisória, quando concedidos pela União, serão pagos em até 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na TabelaPrice, vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura do contrato e as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima
de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
II - atualização monetária calculada e debitada mensalmente, com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DIl, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou
outro índice que vier a substituí-lo.
§ lº As obrigações correspondentes ao serviço dos financiamentos concedidos pela União, nos termos desta medida provisória,
poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas
ao refinanciamento de dívidas previsto pela Lei n" 9.496, de 11 de setembro de 1997,especificamente para fins de aplicação do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real (RLR) referido
no art. 5' da citada lei.
§ 2º' O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando,
detendo a Unidade da Federação a maioria do capital social em mais
de uma instituição financeira, remanescer alguma sob seu controle.
§ 3' Para o cumprimento do disposto neste artigo, a União poderá contratar com instituição pública federal os serviços de agente
financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos contratos de financiamento ou refinanciamento, cuja remuneração será
custeada pelas Unidades da Federação.
Art. 6º O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

785
I -

contar exclusivamente com a garantia da União;
II - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.

Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o
valor nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte
por cento o montante garantido.
Art. 7' Nas hipóteses dos incisos III e V do art. 3", quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade
da Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a Unídade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas, envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante pelo menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
II - assunção de dívidas de instituição financeira junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em balanço,
incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
III - capitalização da instituição financeira.
Parágrafo único. O financiamento de que trata o inciso V do
art. 3º depende, ainda, de manifestação favorável do Banco Central
do Brasil, até 5 de dezembro de 1997, quanto à proposta do Estado
para o atendimento ao disposto no caput.
Art. 8º Quando a participação da União se der exclusivamente mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3", a aquisição dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
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Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do
crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta, ou transformada em instituição não financeira, o contrato de
refinanciamento deverá prever a entrega, pela unidade da Federação, de ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a, no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado,
para fins de posterior amortização.
Art. 9' Nos casos de que tratam o art. 7' e o parágrafo único do
art. 8', a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do
Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.
Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos e concederá os financiamentos de que trata O art. 3', com títulos
do Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art.
4', o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacionai, em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente
ou em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
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instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.
Art. 12. Na hipótese do inciso II do art. 4', o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União
na quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento
concedido com base nesta medida provisória.
Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3', inciso r, bem assim daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as
disposições do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987.
Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155,
157 e 159, inciso r, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim,
quando for o caso, ações representativas do controle acionário da
instituição financeira.
Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
de que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias e contragarantias referidas no artigo anterior:

r - estar oTesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos valores
não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos a
limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores à sua
celebração;
Hl - que, na hipótese de não transferência do controle acionário
da instituição ou da não transformação em instituição não-financeira,
pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela distribuídos ao
controlador serão utilizados para a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.
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Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores independentes contratados pelas partes.
Art. 17. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais ou contratuais.
Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 31'
de março de 1998, desde que os Governos estaduais tenham assinado, até 30 de setembro de 1997, protocolo de acordo com o Governo
Federal visando à renegociação de suas dívidas, nos termos da Lei n"
9.496, de 11 de setembro de 1997.
Art. 19. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
com base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n'' 2.321, de
1987, e de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 20. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação
dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados
programas.
Art. 21. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, se a respectiva unidade da Federação tiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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ver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente
ajustado com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste
artigo poderá ser feita por até 360 dias, se a respectiva unidade da
Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição financeira estadual, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 22. No processo de redução da participação do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ I" A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2º Os créditos da Uniào decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis n's 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo
a União refinanciar a dívida nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
§ 3º A equalização de que trata o § 1e observará o previsto
no art. 10.
Art. 23. Os arts. 1',3' e 6' da Lei n" 9.496, de 1997, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. IQ

.

§ 3' As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão
ao estabelecimento, pelas unidades da Federação, de Programa
de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo
Federal.
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......................................................................................................»

§ 6' O não-estabelecimento do programa no prazo fixado
nos contratos de refinanciamento ou o descumprimento das metas e compromissos nele definidos, implicarão, enquanto não
estabelecido o programa ou durante o período em que durar o
descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das demais CO~
minações pactuadas nos contratos de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo
custo médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido
de um por cento, e a elevação em quatro pontos percentuais do
comprometimento estabelecido com base no art. 5'."

«Art. 6' Para fins de aplicação do limite estabelecido no
art. 5', poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas efetivamente realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações:
VII - dívidas de que tratam os incisos I e Il, de entidades
da Administração indireta, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 31 de dezembro de 1997.
......................................................................................................»

Art. 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus decorrente
da redução de encargos prevista nos contratos, por ela garantidos,
celebrados, até 30 de outubro de 1997, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 25. Fica a União autorizada a equalizar a diferença acumulada, desde 30 de outubro de 1997, entre os custos médios de captação utilizados na composição de encargos financeiros ajustados
nos contratos celebrados, pelos Estados, com instituições financeiras públicas federais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, e o custo médio de captação da instituição contratante no mês de referência.
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Art. 26. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.612-19, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 28. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.613-4, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Deeeetatixoçao, de que
trata a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de
1997, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Fica a União autorizada a transferir:
I - para a Caixa Econômica Federal (CEF), ações ordinárias
nominativas, de sua propriedade, representativas do capital social
da Companhia Vale do Rio Doce e da Light Serviços de Eletricidade
S.A., até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais);
II - para o Fundo Nacional de Desestatização (FND), ações representativas do capital social da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública
Mobiliária Federal (FAD).
§ I" A CEF, em contrapartida à transferência das ações pela
União, a que se refere o inciso I deste artigo, deverá assumir dívidas
caracterizadas e novadas da União, nos termos da legislação em viCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p- 713-1036, fev. 1998
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gor, relativas ao Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS), pelo valor nominal equivalente ao valor de venda das referidas ações.
§ 2" As ações de que trata o inciso I deste artigo permanecerão
depositadas no FND, em nome da CEF.
§ 3" Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o inciso I deste artigo o disposto no inciso IH do art. 6" e no art.
13 da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e no art. 30 da Lei n?
S.177, de I" de março de 1991, com a redação ora vigente.
§ 4' A CEF somente poderá vender as ações a que se refere o
inciso I deste artigo para Fundos Mútuos de Privatização de que trata o inciso XII do art. 20 da Lei n" S.036, de 11 de maio de 1990, com a
redação dada pela Lei n" 9.491, de 1997.
§ 5" A transferência das ações a que se refere o inciso I deste
artigo fica condicionada à aprovação, por parte do Conselho Nacional de Desestatização (CND), do limite para participação dos Fundos Mútuos de Privatização (FMP-FGTS), de que trata o inciso XII
do art. 20 da Lei nº S.036, de 1990, nas respectivas ofertas públicas e
leilões de privatização, e dar-se-á no momento em que for estabelecido o preço de venda dessas ações.

Art. 2" O § 6º do art. 20 da Lei n" S.036, de 1990, introduzido
pelo art. 31 da Lei nº 9.491, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:
«§ 6' Os recursos aplicados em quotas de Fundos Mútuos
de Privatização, referidos no inciso XII deste artigo, serão destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a aquisições de valores mobiliários, no ãmbito do Programa Nacional de
Desestatização, de que trata a Lei n" 9.491, de 1997, e de programas estaduais de desestatização, desde que, em ambos os casos,
tais destinações sejam aprovadas pelo CND."

Art. 3' O parágrafo único do art. lS da Lei n" 9.491, de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Na contratação dos serviços de que se
refere o inciso IV deste artigo, poderá o gestor do fundo estabelecer, alternativa ou cumulativamente, na composição da remuneCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p\ 713

wl036,
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ração dos contratos, pagamento a preços fixo ou comissionado,
obedecidos aos dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.»
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.613-3, de 8 de janeiro de 1998.

Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.614-15, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 1997:

I -

os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regio-

nal:
a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finar), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres),
de que trata o art. 1', parágrafo único, alíneas a, b eg, do Decreto-Lei
nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974;
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b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei n" 8.167, de 16
de janeiro de 1991;

c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei n" 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do Decreto-Lei n? 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. I" da Lei n? 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
n" 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei nº 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. 1º do Decreto-Lei n" 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. A partir de 1" de janeiro de 1998, os incentivos de que trata este artigo observarão o disposto nos arts. 2', 3º e 4'
da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 2" Os dispositivos da Lei n" 8.167, de 1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º

.

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.
§ 4" As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5º Aemissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
§ 8" Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
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projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendéncia de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro..
«Art. 79

.

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
......................................................................................................»

§ 4º Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem
como aos considerados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, estruturadores para a
economia regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o
limite de que trata o § 2" deste artigo será de cinco por cento.
§ 6' Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à
aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do
controle acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, e, nos casos de participação conjunta minoritária, quando
observadas as condições previstas no § 8º deste artigo.
§ 7"
I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
§ 8' Os Conselhos Deliberativos das Superintendências
de Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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rizar, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva,
o ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida
no § 2' ou no § 4', com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desde que:

I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada por subscrição e integralização de capital novo e não por transferência de ações existentes;
II - a nova participação acionária minoritária venha garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas que:
a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liqui-

dação;
b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos dois últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.

§ 9' Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo, será
automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora.»
«Art. 12.

.

.

§ 10 O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:
II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de mora
de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
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§ 4' Poderão, igualmente, ser canceladas pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
I - que não tenham iniciado a implantação física de
seus projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo
motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por periodo superior a seis
meses consecutivos;

III - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica, financeira, mercadológica ou legal;
IV -

que tenham desistido da implantação de seus proje-

tos.

§ 5º Nas hipóteses de que tratam os incisos II, III e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de
Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e
que integrem a carteira do fundo.
§ 6' Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7' Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei."
"Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional, que solicitará, quando julgar necessário, a participação do
banco operador, admitida ao infrator ampla defesa."
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Art. 3' Fica vedada a transferência para fora da região de máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela
Sudene ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da
Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico que a justifique.
§ l' O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a
empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importãncias liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas
pelo índice oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2º Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3' do art. 12 e dos arts. 13, 14, 15 e 17 da Lei n" 8.167, de
1991.
Art. 4' Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operaçôes de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 5' O art. 2º da Lei n" 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive, às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 2()

.

§ 1e As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 2º O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de
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aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua
Secretaria Executiva»,
Art. 6º Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei n" 1.376, de 1974, autorizados a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscritas pelos referidos fundos, na forma prevista no art. 5' da Lei n"
8.167, de 1991, exclusivamente para os casos em que a falta de pagamento tenha decorrido de fatores que não possam ser imputados à
responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados
os limites e critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
Art. 7º A exigência da garantia real, de que trata o § 4' do
art. 5º da Lei nº 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 2' desta
medida provisória, não Se aplica a debêntures a serem subscritas
por empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de
1996.
Art. 8º Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.
Art. 9' Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem adotadas.
Art. 10. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 11. O art 77 da Lei n? 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 77.
§ l' O disposto no caput deste artigo deixará de produzir
efeitos se as leis mencionadas nos incisos I e II não forem sancionadas e publicadas até 15 de maio de 1998.
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§ 2' Ficam extintos, a partir de 4 de outubro de 2013, os
benefícios fiscais a que se referem os dispositivos legais mencionados no caput deste artigo.
§ 3' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos projetos protocolizados no órgão competente para sua apreciação
até 14 de novembro de 1997."
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n°· 1.614-14, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 13.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.615-25, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre a emissão de Notas do Te·
couro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até O limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
da Amazônia S.A., até o limite de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro
Nacional (NTN), nas modalidades nominativas e negociável, com
prazo máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos,
para principal e encargos, e taxas de juros calculadas na forma do
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§ 3' do art. 2' da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a
utilização de outras fontes, a critério do Poder Executivo;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da carteirado Banco do Brasil S.A., até o limite de R$1.550.000.000,00 (um
bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso I
deste artígo;
III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Leí n" 9.491, de 9
de setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária Federal, de que trata a Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais)
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento de efeito equivalente, no período compreendido entre 1s de julho
de 1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre F de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e
juros de 21% ao ano e a taxa pactuada - Taxa Referencial
(TR) e juros de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido,
por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de
Janeiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto
Linha Vermelha;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

802
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF n" 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei n?
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb l,
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referentes à diferença entre o
custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas
pelo Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela
subsidiária da importância ali investida;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento
ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de Leite, no
âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes
(PNLCC);
IX - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de doze por cento ao ano, com
sub-rogação nos respectivos créditos, a dívida do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) decorrente de saldo devedor na conta de benefícios do extinto Instituto de Administração Financeira da Previdência Social (IAPAS), no período de l' de janeiro de 1984 a 31 de
março de 1986, até o valor de R$ 1.363.000.000,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e três milhões de reais) - posição em 31 de dezembro de 1995, objeto de acordo entre aquela instituição financeira
e o INSS.
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§ I" Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo,considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nOS vintes pregões anteriores à data de alienação.
§ 2' O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso 1.
§ 3' As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4' O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Prcagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5' A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia
geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
§ 6º A dívida referida no inciso IX deste artigo será paga pela
União com títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), após homologação judicial do acordo e encerramento
do feito.
§ 7' O INSS pagará a obrigação para com a União, decorrente
do pagamento com sub-rogação de que trata o inciso IX, com créditos
por ele titulados, relativos a parcelamentos de débitos contratados
por pessoas jurídicas, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios da Fazenda e da Previdência e Assistência Social.

Art. 2º As dívidas da União, a que se referem os incisos V a
VIII do art. I" desta medida provisória, assim como as dívidas da
União para com o Banco do Brasil S.A., reconhecidas como líquidas,
certas e exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria
MF n" 150, de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro
de Estado da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro
Nacional, emitidos para esse fim, regístrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
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§ I" Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo
de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento
ao ano.

§ 2º Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de propríedade da União, deposítadas no Fundo de Amortização da Dívida
Pública Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização
(FND), de quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em bolsa
de valores, representativas de participação em sociedades anõnimas
de capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 3' As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:
a) no caso de sociedades anônimas com ações negociadas em
bolsa de valores, pela sistemática prevista no § I" do art. l' desta medida provisória;
b) no caso de sociedades anõnimas relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de
acordo com o preço mínimo estipulado no respectivo edital de privatização;

c) no caso de sociedades anônimas não abrangídas pelas alíneas a e b, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço
publicado pela companhia.
§ 4" As ações de que tratam o inciso III do art. l' e o § 2' do art.
2º desta medida provisória, depositadas no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele fundo.
Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy
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WWarszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado da referida operação.
Art. 4" As disponibilidades financeiras dos fundos a que se referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n" 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. l' da Lei n" 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário N aciona!.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9' da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5' As sociedades de economia mista de capital aberto, detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei n"
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente
nos casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente, provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro semestre de 1994.
Art. 6º

O art. 2' da Lei n'' 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3':

«§ 3' Será admitida, para fins de cálculo dos juros das
NTN, a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do
Tesouro Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de
cada período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade, a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»

Art. 7' O caput do art. 2º da Lei n" 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2' O FND fica autorizado a resgatar quotas da
União ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União,
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até o montante estabelecido nesta lei, mediante transferência
das ações subscritas na forma do artigo anterior."
Art. 8' Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.615-24, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de

SUa

Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.637-1, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre a regulação, fiscalização e
supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimento coletivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Constituem valores mobiliários, sujeitos ao regime da
Lei n? 6.385, de 7 de dezembro de 1976, quando ofertados publicamente, os títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem
direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
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§ lº Aplica-se aos valores mobiliários a que se refere este artigo a ressalva prevista no art. 2', parágrafo único, da Lei n'' 6.385, de
1976.

§ 2' Os emissores dos valores mobiliários referidos neste artigo, bem como seus administradores e controladores, sujeitam-se à
disciplina prevista na Lei nº 6.385, de 1976, para as companhias
abertas.
§ 3' Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:
a) exigir que os emissores se constituam sob a forma de sociedade anônima;

b) exigir que as demonstrações financeiras dos emissores, ou
que as informações sobre o empreendimento ou projeto, sejam auditadas por auditor independente nela registrado;

c) dispensar, na distribuição pública dos valores mobiliários referidos neste artigo, a participação de sociedade integrante do sistema previsto no art. 15 da Lei nº 6.385, de 1976;
d) estabelecer condições específicas para o exercício, no ãmbito
desse mercado, das atividades previstas no art. 16 da Lei n" 6.385,
de 1976, inclusive quanto a requisitos de idoneidade, habilitação
técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os administradores de sociedades e demais pessoas que atuem nesse mercado;

e) estabelecer padrões de cláusulas e condições que devam ser
adotadas nos títulos ou contratos de investimento, destinados à negociação em bolsa ou balcão e recusar a admissão ao mercado da
emissão que não satisfaça a esses padrões.

Art. 2' As alíneas b e g do inciso I e o inciso II do art. 9' da Lei
nº 6.385, de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º

I-
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b) das companhias abertas e demais emissoras de valores
mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais,
das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum;

.......................................................................................................
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas,
quando da ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada
nos termos do inciso V deste artigo, desde que, direta ou indiretamente, tenham tido qualquer participação nessas irregularidades;

II ~ intimar as pessoas referidas no inciso anterior a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11;
...................................................................................................... »

Art. 3' Fica incluído o inciso VI ao art. 15 da Lei nº 6.385, de
1976, com a seguinte redação:
«Art. 15.
VI - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.»

Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.637, de 8 de janeiro de 1998.
Art. 5'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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MEDIDAPROVISÓRIAN" 1.616-15, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais de Ensino Superior, dos
Centros Federais de Educação Tecnológica e
das Escolas Agrotécnicas Federais, e dá ou-

tras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior, dos Centros Federais de
Educação Tecnológica e das Escolas Agrotécnicas Federais observarão, quanto ao número e classificação, os quantitativos constantes
dos Anexos I e II a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos nos Anexos
I e Il serão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 4"
desta medida provisória.

Art. 2º Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados
a expedir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções indicados
no caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.
§ I" As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes
da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados no
Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte dias, a
contar da publicação do ato de distribuição dos cargos e funções.
§ 2' No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior, as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se referem os Anexos I e lI, indicando, inclusive, o número de cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos níveis.

Art. 3" Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
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Reitor ou Vice-Reitor, Diretor ou Vice-Diretor, pro tempore, cujo
exercício das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter
custeio de sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a
ser aprovado pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, ao
servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino superior.
Art. 4" Ficam excluídos do Quadro II do Anexo I, a que se refere a alínea b, art. 4", da Lei n" 8.670, de 30 de junho de 1993, onze
CD-3, 22 CD-4, 33 FG-1, 132 FG-4, 44 FG-5, 55 FG-6, onze FG-7 e 44
FG-8.

Art. 5' Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo pertinentes à distribuição de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, editados até 18 de dezembro de 1996, das Instituições Federais de Ensino Superior e Centros Federais de Educação Tecnológica, e editados até 31 de janeiro de 1998, das Escolas Agrotécnicas Federais.
Art. 6' Fica instituído o Programa de Bolsas de Incentivo a
Docência nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), com
a finalidade de estimular e valorizar o envolvimento de docentes
com o ensino, especialmente com a modernização e transformação
do ensino de graduação.
§ lº Poderão ser beneficiários do programa ora instituído os
docentes do quadro efetivo em regime de trabalho de dedicação exclusiva ou quarenta horas semanais, com dedicação de pelo menos
dez horas semanais à docência, incluindo obrigatoriamente seis horas semanais em classe no ensino de graduação, que não recebam
proventos de aposentadoria de qualquer órgão público e não sej am
beneficiários de bolsas de formação.
§ 2' Os docentes contemplados com bolsas do programa ora
instituído poderão manter, na sua integralidade, as bolsas de produtividade e pesquisa concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
§ 3" A atribuição de quotas de bolsas às IFES, seus valores e
duração, bem como os critérios para sua concessão serão objeto de
regulamentação específica.
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Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.616-14, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9º Revogam-se o Quadro V do Anexo III à Lei nº 8.670, de
30 de junho de 1993, o Anexo III da Lei nº 8.956, de 15 de dezembro
de 1994.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior e
dos Centros Federais de Educação Tecnológica
Cargo/Função

I

Cargos de Direção

CD-1
CD-2
,CD-3

~4

Quantitativos

I
Subtotal

40
210

625
1.486
2.361

Funções Gratificadas

FG-l
IFG-2
IFG-3
IFG-4
IFG-5
FG6

4.094
1.122
899
2.796
1.608
2.012
2.282
457

I

I
I

FG-7

FG-S
FG-9

209
Subtotal

15.479

Total

17.840
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Cargos e Funções das Escolas Agrotécnicas Federais
Cargo/Função

Quantitativos

-

Cargos de Direção
46

CD-2
CD-S

92

CD-4

232

Subtotal

I

370

Funções Gratificadas

FG-1

46

FG-2

48

FG-S

192

FG-4

322

FG-S

552

Subtotal

1.160

Total

1.530

I

I
I

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.617-48, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoasjuridicas
a que se refere o § li! do art. 22 da Lei n'!
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1e do art. 22 da Lei n" 8.212,
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de 24 dejulho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuizo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;
111 - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de titulas e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com titulas públicos;

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

c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especial por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinadas à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
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VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 1" É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas
na cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2' Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3º As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente.
Art. 2º A contribuição de que trata esta medida provisória
será calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a
base de cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3º As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § l' do art. 22 da Lei n'
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4' O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.617-47, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 6º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 7' Ficam revogados o art. 5' da Lei nº 7.691, de 15 de dezembro de 1988, e os arts. 1', 2º e 3º da Lei n" 8.398, de 7 dejaneiro de
1992.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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MEDIDAPROVISÓRIAN" 1.618-50, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata, a Lei n"9.491, de9deselembro de 1997, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n'! 8.177, de
1" de março de 1991, e da Lei n' 8,249, de 24
de outubro de 1991, e altera os arts. 2" e 3"
da Lei n° 8,249, de 1991,

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" O art. 30 da Lei n" 8'.177, de l' de março de 1991, alterado pela Lei n" 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com
a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos
ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ l' Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata a Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997,
para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.
§ 2º Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do
meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3' A exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, a NTN poderá ainda ser emitida para troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida
externa brasileira.
§ 4º A troca por títulos emitidos em decorrência de acordos
de reestruturação da dívida externa para utilização em projetos
voltados às atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra audiovisual brasileira,
preservação de sua memória e da documentação a ela relativa,
aprovados pelo Ministério da Cultura, bem como mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), nos termos do inciso
XI, do art. 5', da Lei n'' 8.313, de 23 de dezembro de 1991, será regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.»
Art. 2º Os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de
1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2' A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I -

UI -

prazo: até 30 anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;

b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do
Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por
valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par, quando se tratar de emissão para
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atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex),
instituido pela Lei n" 8.187, de I" de junho de 1991, e nas operações de troca por Brazil lnvestment Bond (BIB), instituída pelo
art. I" desta lei;
d) direta, em favor do interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par nas operações de troca para
utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro e doações ao FNC, de que trata o art. 30, § 3', da Lei n" 8.177,
de l' de março de 1991, em sua redação atual e colocada ao par,
com ágio ou deságio, nas demais operações de troca por títulos
emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa.
§ 2º

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

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997."
Art. 3' O art. 1e do Decreto-Lei n'' 1.079, de 29 de janeiro de
1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. I? É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras do
Tesouro Nacional (LTN), com as seguintes características gerais:
I - formas de colocação:
a) oferta pública, por meio de realização de leilões;
b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro
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de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par;
modalidade: nominativa e negociável;
II
III
minal;
IV

rendimento: definido pelo deságio sobre o valor noresgate: pelo valor nominal.

§ I" O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LTN, podendo, inclusive, criar séries específicas desse título com fluxos intermediários de pagamento.
§ 2' A emissão das LTN processar-se-á exclusivamente sob
a forma escriturai, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia por intermédio do qual serão
também creditados os resgates do principal e os rendimentos.
§ 3' O Ministro de Estado da fazenda fica autorizado a celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação e
resgate das LTN."

Art. 4' O art. 5' do Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de
1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5' É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro (LFT), destinadas a prover recursos necessários à cobertura de déficit orçamentário ou para a realização de
operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo.
§ l' As LFT terão as seguintes características gerais:
a) formas de colocação:

1.

oferta pública, por meio de realizações de leilões;

2. direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro
de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor
inferior ao par;
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b) modalidade: nominativa e negociável;

c) rendimento: definido pela taxa média ajustada dos financiamentos apurados em sistema centralizado de liquidação e
custódia para títulos públicos federais, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, calculado sobre o valor nominal e pago no resgate do título;
d) resgate: pelo valor nominal, acrescido do respectivo rendimento.

§ 2' O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LFT.
§ 3' A emissão das LFT processar-se-á exclusivamente sob
a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia, por intermédio do qual serão
também creditados os resgates do principal e os rendimentos.
§ 4º As LFT terão poder liberatório, pelo seu valor nominal, acrescido dos rendimentos, dez dias após o vencimento, para
pagamento, na forma de instruções baixadas pelo Ministro de
Estado da Fazenda, de qualquer tributo federal.

§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação e
resgate das LFT."
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.618-49, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.619-41, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição.
Art. 2' A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
por estes escolhida, integrada, ainda, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria.
§ I" Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

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

mente.
§ 2' O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3' Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;
b)

a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
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1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;

2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
Art. 3' A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ l' Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional as participaçôes atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituíção.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3º A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 1998, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou previdenciárias.
§ 4º As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I
mediação;
II - arbitragem de ofertas finais.
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§ l' Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que
o árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.

Art. 5' Aparticipação de que trata o art. I" desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o
trabalho aos domingos no comércio varejista em geral, observado o
art. 30, inciso I, da Constituição.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas,
com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras previstas em acordo ou convenção coletiva.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.619-40, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Polvo
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.620-34, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. L" As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real,
pelo seu valor nominal.
Parágrafo único.
quer estipulações de:

São vedadas, sob pena de nulidade, quais-

a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei nº
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei n''
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;

c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou
dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igualou superior a um ano.
§ F É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data
em que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n" 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
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produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4° Nos contratos de prazo de duração igualou superior a
três anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou
a aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada
a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória
até 11 de outubro de 1997.

§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n" 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5' do art. 27 da Lei n? 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5' Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para
ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
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Art. 6' A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
n" 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I II -

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
anualmente, a partir de 1º de janeiro de 1997.

Art. 7' Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de 1º de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1Q de janeiro de 1996.
§ 1º Em l' de julho de 1995 e em 1" de janeiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta
extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real,
com observância do disposto no art. 44 da Lei n'' 9.069, de 1995, no
que couber.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.

Art. 8º A partir de I'' de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
§ I" Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1º de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.

§ 2º Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3' A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6º do art.
20 e no § 2' do art. 21, ambos da Lei n'' 8.880, de 1994.

Art. 9º É assegurado aos trabalhadores, na primeira database da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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juste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base, anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.

Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base
anual, por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ F O mediador será designado de comum acordo pelas partes ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
§ 2º A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desde logo, solícitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4º Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as
causas motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica, documento que instruirá a representação para o ajuizamento do dissídio coletivo.
§ 5'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

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

§ F A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com
o interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.
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Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a índíce de preços.
§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2º Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas
a correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes
de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude
de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção
e liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n? 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n" 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
,,§ 3º Incluem-se nos atos de que trata ocaput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)."

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.620-33, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 18.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 19. Revogam-se os §§ 1º e 2' do art. 947 do Código Civil, Os
§§ 1s e 2' do art. l ' da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n" 8.177, de I" de março de 1991.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.621-32, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2' O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF);
b)

declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuinte

(CGC).
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§ l' Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade,
às inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2' Na data do registro, o órgão ou a entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin, fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3' A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa atenderá ao disposto no parágrafo anterior.
§ 4' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu
causa à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 5' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2' e 3', ou a não exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 4º, sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de I" de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho).
Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin.
Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação,
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5'

O Cadin conterá as seguintes informações:
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I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contri_
buintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsg,
vel pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2~, inciso 11, inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Cont-],
buintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela inclusão;
IV -

data do registro.

Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender ao que dispõe o parágrafo único do art. 3'.

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

III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos
que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único.

O disposto neste artigo não se aplica:

a) à concessão de auxílio a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;

c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.
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Art. 7' A existência de registro no Cadin há mais de trinta
dias constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos
atos previstos no artigo anterior.
§ l' Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

§ 2' O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3º Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou
a inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importãncia do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ações
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4º Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este artigo.

Art. 8' A não-observância do disposto no § I" do art. 2º e nos
arts. 6" e 7º desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei n" 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n" 5.452, de 1943.
Art. 9º Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a aplicação do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2º, do Decreto-Lei n"
147, de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do
Decreto-Lei n" 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do DecretoLei n" 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
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da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis
de inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condiçães
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ F Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei nº 9.317, de 5
de dezembro de 1996.
§ 2º Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3º O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não-manifestação da autoridade fazendária no
prazo de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
§ 6º Atendendo ao princípio da economicidade, observados os
termos, os limites e as condições estabelecidos em ato do Ministro de
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Rstado da Fazenda, poderá ser concedido, de ofício, parcelamento
;implificado, importando o pagamento da primeira parcela confissão irretratável da dívida e adesão ao sistema de parcelamento de
que trata esta medida provisória.
§ 7' Ao parcelamento de que trata o parágrafo anterior não se
aplica a vedação contida no parágrafo único do art. 14.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 2', e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ 1º Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão.
§ 2" No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3º O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14.
lativos a:

É vedada a concessão de parcelamento de débitos re-

I - Imposto de Renda retido na fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
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H - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
IH - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei nº 8.981, de
20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou
empresa de pequeno porte, como definidas na Lei n" 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos
nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até
31 de outubro de 1996 poderão ser efetuados em até:
I
H

72 prestações, se solicitados até 31 de maio de 1997;
60 prestações, se solicitados até 30 de junho de 1997;
IH
48 prestações, se solicitados até 31 de julho de 1997;
IV
36 prestações, se solicitados até 31 de agosto de 1997.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2' A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.
Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
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com prazo de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos aos requisitos
e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ 1º O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
O 5% (meio por cento) ao ano sobre o saldo devedor destinado à administração do crédito pelo agente financeiro.
§ 2' O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro N aciona!.
§ 3º Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n'' 8.981, de 1995:
«Art. 84. .
.
§ 8' O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.»

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n'' 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base
encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n" 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
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III - À contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de
mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9' da Lei nº 7.689, de
1988, na alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis
nOs 7.787, de 30 dejunho de 1989, 7.894, de24 de novembro de 1989, e
8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1 % (um
décimo por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de
1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei n" 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou a transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar n" 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c, e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação
da Lei n" 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunícações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto de
comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei n" 2.445, de 29 de junho de 1988, e
do Decreto-Lei n" 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o
valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de
1970, e alterações posteriores;
IX - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), nos termos do art. 7º da Lei Complementar n" 70, de 30 de
dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. l' da Lei Complementar nº 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ l' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o
Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.
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§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
de a decisão versar sobre:
matérias de que trata o artigo anterior;
n - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça,
sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
NacionaI, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
I -

§ F Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da
Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar expressamente o seu desinteresse em recorrer.
§ 2º A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3º Encontrando-se o processo no Tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da
União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais
de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras
execuções de débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1º Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2 Q Serão extintas as execuções que versem exclusivamente

sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
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Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo juiz, pelo relator do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ I" Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao
juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão dos depósitos em renda da União, independentemente do retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de
origem.
§ 2' A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.
§ 3º Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.
Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.

Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em juízo.
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por
chancela mecãnica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
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Art. 26. Fica suspensa, até 31 de março de 1998, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais e ações em faixa
de fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de registro
no Cadastro Informativo (Cadin) e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).
§ l' Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3° Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas entidades da administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados
nas seguintes condições:
a) O pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre a
conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alínea a e c,
e II da Constituição;

c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;

e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
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f) o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4' Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida provisória.

Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo a restituição de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 28. O inciso Ir do art. 3' da Lei nº 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«Il - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados."
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir,
serão reconvertidos para Real, com base no valor daquela fixado
para l' de janeiro de 1997.
§ I" A partir de 1º de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em reais.
§ 2' Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo
em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda
vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.

Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de I'' de janeiro de 1997,juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do
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mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.

Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a inscrição na sua Dívida Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei
nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida a partir de F de janeiro
de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias
de incentivos fiscais;
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas companhias nos termos da Instrução CVM n" 92, de 8 de dezembro de 1988.
§ I? O disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias que tenham patrimônio líquido igualou inferior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações financeiras no último exercício social, devidamente auditadas por auditor independente registrado na CVM e procedam ao cancelamento
do seu registro na CVM, mediante oferta pública de aquisição da totalidade desses títulos, nos termos do art. 20 e seguintes da Instrução CVM n" 265, de 18 de julho de 1997, caso tenham ações disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997.
§ 2' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 3º O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.

Art. 32. Os arts. 33 e 43 do Decreto n" 70.235, de 6 de março de
1972, que, por delegação do Decreto-Lei n" 822, de 5 de setembro de
1969, regula o processo administrativo de determinação e exigência
de créditos tributários da União, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
«Art. 33.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

842
§ I" No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o prazo para a interposição de recurso voluntário começará a
fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida no julgamento do recurso de ofício.
§ 2º Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá
seguimento se o recorrente o instruir com prova do depósito de
valor correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência
fiscal definida na decisão."

«Art. 43.

.

.

§ 3' Após a decisão final no processo administrativo fiscal,
o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário
será:
a) devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;

b) convertido em renda, devidamente deduzido do valor da
exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo e este não
houver interposto ação judicial contra a exigência no prazo previsto na legislação.

§ 4º Na hipótese deter sido efetuado o depósito, ocorrendo
a posterior propositura de ação judicial contra a exigência, a autoridade administrativa transferirá para conta à ordem do juiz
da causa, mediante requisição deste, os valores depositados, que
poderão ser complementados para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário."

Art. 33. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição
de exigência fiscal fixada pela primeira instãncia no julgamento de
litígio em processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto n"
70.235, de 1972, extingue-se com o decurso do prazo de 180 dias, contados da intimação da referida decisão.
§ l' No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o
prazo previsto no caput começará a fluir a partir da ciência da primeira decisão contrária ao sujeito passivo.
§ 2º Não se aplica à hipótese de que trata este artigo o disposto no art. I" do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e no art. 2'
do Decreto-Lei nº 4.597, de 19 de agosto de 1942.
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§ 3º A decisão administrativa final que eventualmente fixe
exigência superior a definida pela primeira instãncia de julgamento,
enseja a abertura de novo prazo, corno previsto no caput; para desconstituição da exigência fiscal.
Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.621-31, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 35. Esta medida entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 36. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n" 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei nº
2.049, de 1º de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.163, de 1984, e os
arts. 91, 93 e 94 da Lei nº 8.981, de 1995.
Brasilia, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.622-32, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Ditecão e Assessoramento Superiores e de
Funções de Confiança existentes nos órgãos
da Administração Pública Federal direta)
autárquica e fundacional) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1a Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança existentes
nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autáquica e
fundacional, exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a esta medida provisória.
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§ I" O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação
entre as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis
dos cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções de Confiança, de acordo com a legislação pertinente.
§ 2º No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
Art. 2" O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada até a data da publicação desta medida provisória.
Art. 3", Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível, cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 4º Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicaçâo
do decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental
ou do estatuto do qual decorra.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.622-31, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 7' Revoga-se a Lei n'' 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função

Quantitativos

Natureza Especial

76

Subtotal

76

!Direção e Assessoramento Superiores
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-I

145
665
1.908
2.841
6.259
7.278
Subtotal

I

Função Gratificada
FG-l
FG-2
FG-3

C--

Subtotal

Função Comissionada de Telecomunicações (*)
FCT-V
FCT-IV
FCT-III
FCT-II
I FCT-[
Subtotal

19.096

8.957
8.430
11.510
28.897

38
53
43
53

63
250
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Cargo/Função

Quantitativos

I
,

Função Comissionada de Energia Elétrica (")
32
33
26
20
19

FCE-V

FCE-IV
FCE-I1I
FCE-I1
FCE-I

Subtotal

130

Função Comissionada do Banco Central (")
FDS-l
FDE-l
FDE-2
FDT-l
FDO-l
FCA-l
FCA-2
FCA-3
FCA-4
FCA-5
FTS-l
FTS-2
FTS-3

Subtotal
Função Comissionada de Petróleo ("')
FCP-V
FCP-IV
FCP-I1
FCP-I

Subtotal
Total

1
39
46
246
531
11
39
17
112
229
12
96
56

I

1.435
19
36
8
39

102
49.986

C',) Níveis e quantitativos sujeitos a alterações, sem aumento de despesa, consoante

legislação específica.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.623-29, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS / Pasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PISfPasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares n" 7, de 7 de setembro de
1970, e nº 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2' A contribuição para o PISfPasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista e as fundações, com base na
folha de salários;

III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ I" As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
§ 2º Exclui-se do disposto no inciso II deste artigo os. valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3' Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
§ 4' Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
os recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União.
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§ 5º O disposto nos §§ 2', 3' e 4' somente se aplica a partir de 1e
de novembro de 1996.
Art. 3º Para os efeitos do inciso I do artigo anterior conside_
ra-se faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do
Imposto de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de
conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre
Operações Relativas ã Circulação de Mercadorias (ICMS), retido
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.
Art. 4º Observado o disposto na Lei n" 9.004, de 16 de março
de 1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
Il - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
In - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5º A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente a que se refere este artigo.
Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
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tes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7' Para os efeitos do inciso III do art. 2', nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
II

0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;
III
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9' À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas
do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § I" do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição
para o PIS/Pasep observarão legislação específica,
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de 1Q de março de 1996.
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Art. 14. O disposto no inciso IH do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de 1ode março de 1996.
Art. 15. A contribuição do Banco Central do Brasil para o
Pasep terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas e consideradas como fonte para atender às suas dotações
constantes do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de L" de novembro de 1996.
Art. 16. O art. 7' da Lei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 7º Os contratos de repasse de recursos do Fundo de
Participação (PIS/Pasep), do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) e de outros fundos ou
instituições oficiais federais, quando lastrearem dívidas de financiamentos rurais objeto do alongamento de que trata o art.
5Q , terão seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados às respectivas operações de alongamento.
Parágrafo único. O custo da equalização nessas de alongamento correrá à conta do respectivo fundo, excetuados os casos
lastreados com recursos do Fundo de Participação (PIS/Pasep) e
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), em observância ao
disposto no art. 239, § 1', da Constituição para os quais o õnus da
equalizaçâo será assumido pelo Tesouro Nacional.»
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.623-28, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de I"
de outubro de 1995.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROV1SÓRIA Nº 1.624-40, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização (CDAF), a Gratitícoçõo de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (CDACTA), e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização (GDAF) devida aos ocupantes dos cargos efetivos de Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício
das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A GDAF será concedida aos servidores com
carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA) devida aos ocupantes dos cargos efetivos de níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Dacta).
Parágrafo único. A GDACTA será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3' As gratificações de que tratam os arts. 1º e 2º terão
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto da GDAF a 0,0936%, de I? de janeiro de 1995 a 31 de outubro
de 1997, e a 0,15654%, a partir de 1º de novembro de 1997, e da
GDACTA a 0,0936%, a partir de l' de janeiro de 1995, do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior e intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n" 8.477, de 29 de outubro de
1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2º da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1º As gratificações serão calculadas obedecendo a critérios
de desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos
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e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2º Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. P
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal,
para o exercicio de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de niveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;

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

§ 3' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargo de direção, chefia e assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4' As gratificações a que se referem os arts. l' e 2' serão pagas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de
Atividade de que trata a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992.

§ 5' As gratificações serão pagas em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1'.
Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O docente da carreira de Magistério, integrante do Plano
Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a que se
refere a Lei n" 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de
Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção, (CD) ou Função
Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino, desde que faça
opção nos termos do art. 2' da Lei n" 8.911, de 11 de julho de 1994.
§ l' O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalente, quando optante pela remuneração do cargo
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efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2' O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.624-39, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de 'Sua
publicação.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.625-41, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, de Desempenho Diplomático (GDD), de
Desempenho de Atividade de Chancelaria
(GDC) e de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP), devida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos:
I - da carreira de Finanças e Controle, quando em exercício
no Ministério da Fazenda ou nos órgãos do Sistema de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo Federal;
II - da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de
Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500, quando em
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exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento ou nos órgãos
dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento e de Controle Interno
do Poder Executivo Federal;

III - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, quando em exercício em órgão ou entidades do
Poder Executivo Federal nos quais haja previsão de lotação, conforme disposto em ato do Presidente da República, no desempenho de
atividades inerentes às atribuições da carreira;
IV - de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) quando em exercício no Ipea,
no Ministério do Planejamento e Orçamento ou nos Sistemas de
Planejamento e Orçamento e de Controle Interno do Poder Executivo
Federal;
V - de nível superior do Ipea, não referidos no inciso anterior,
quando em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento ou
no Ipea no desempenho de atividades de elaboração de planos e orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, quando em exercício no
Ministério do Planejamento e Orçamento ou no Ipea no desempenho
de atividade de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em quantitativo fixado no ato a que se refere o § 2' do art. 2'
desta medida provisória.
Parágrafo único. AGDP a que se refere o artigo será concedida
aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2' A GDP terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondente cada ponto a 0,2124% e 0,0936% do maiorvencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n" 8.477, de 29 de
outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460,
de 17 de setembro de 1992, e no art. 2º da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 10 A GDP devida aos ocupantes dos cargos ou carreiras referidos nos incisos I a IV do artigo anterior será calculada obedecendo
a critérios de desempenho individual dos servidores e institucional
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tros de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e dos
demais órgãos supervisores.
§ 2' A GDP devida aos ocupantes dos cargos referidos nos incisos V e VI do artigo anterior será calculada obedecendo a critérios
de desempenho individual dos servidores e institucional do Ipea,
conforme dispuser ato conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e do dirigente máximo daquele
órgão.

Art. 3º São qualificados como órgãos superviores:
I - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
II
da carreira de Finanças e Controle, o Ministério da Fazenda;
III
da carreira de Planejamento e Orçamento, dos cargos de
Técnicos de PlanejamentoP-1501 do Grupo TP-1500 e de Técnico de
Planejamento e Pesquisa, o Ministério do Planejamento e Orçamento.

Art. 4º Os órgãos supervisores terão as seguintes competéncias em relação às carreiras ou cargos sob sua supervisão:
I - definir a lotação inicial dos habilitados em concurso público para fins de provimento de cargos;
II - definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições da carreira ou cargo;
III - definir os termos do edital dos concursos públicos para
provimentos dos cargos, observando as atribuições da carreira ou
cargo, em consonância com as normas definidas pelo Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
IV - definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;
V - formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições da carreira ou
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cargo, inclusive para fins de promoção, em consonância com a Pclrti.,
ca de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
VI -

aplicar as normas e procedimentos para fins de promoção;

VII - acompanhar a aplicação das normas referentes à carreira ou cargo, propondo o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 1º O órgão supervisor, no desempenho das competências referidas neste artigo, será assessorado por representante dos órgãos
ou entidades de lotação dos integrantes da carreira ou cargo e por
um Comitê Consultivo, composto por integrantes da carreira ou cargo sob sua supervisão, observada as normas a serem estabelecidas
pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, ouvido o respectivo órgão supervisor.
§ 2' O Ministério do Planejamento e Orçamento poderá delegar as competências referidas neste artigo ao Ipea, no caso do cargo
de Técnico de Planejamento e Pesquisa.

Art. 5' Caberá ao órgão ou entidade em que o servidor estiver
em exercício a gestão, o controle e a supervisão das atividades desenvolvidas pelo servidor, a aplicação da avaliação de desempenho, bem
como da regra de ajuste correspondente, a formulação e implementação do programa de desenvolvimento e capacitação profissional,
nos aspectos inerentes às competências do órgão ou entidade.
Art. 6º A avaliação de desempenho individual das carreiras e
cargos de que trata o art. 1', exceto para os de nível intermediário do
Ipea, deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham
exercício:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
II - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual de 75% até noventa por
cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
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III - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ I" Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
ou cargo nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste
da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no
Anexo r.
§ 2' Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo
não serão computados os servidores ocupantes de cargos efetivos:
a) quando investidos em cargos em comissão de Natureza Especial, DAS-6, ou 5;
b) no seu primeiro período de avaliação.

§ 3º O número de servidores de nível intermediário do Ipea,
com pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual, não poderá superar
trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários
poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.

Art. 7º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referidos no art. 1', quando investido em cargo em comissão de Natureza
Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalente, em órgãos ou entidades do
Governo Federal, fará jus à GDP calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 8º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referidos no art. 1', que não se encontre nas respectivas situações ali definidas, ou na prevista no artigo anterior, somente perceberá a gratificação correspondente, quando cedido para a Presidência ou VicePresidência da República ou se investido em cargo em comissão
DAS-4, ou equivalente em outros órgãos ou entidades do Governo
Federal.
§ 1" Nos casos de cessão para a Presidência ou Vice-Presidência da República o servidor será avaliado de acordo com as regras de
avaliação de desempenho definidas para o cargo efetivo que ocupa.
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§ 2º No caso de cessão não prevista no parágrafo anterior para
ocupar cargo em comissão DAS-4, ou equivalente, em outros órgãos
ou entidades do Governo Federal, o servidor perceberá a respectiva
gratificação de desempenho a que faz jus, calculada com base em
75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desem_
penho.
Art. 9º Durante os períodos de definição dos critérios previstos nos §§ I" e 2' do art. 2' e de sua primeira avaliação de desempe_
nho, o servidor perceberá a gratificação de desempenho a que faz jus
calculada com base em 75% do limite máximo de pontos fixados para
a avaliação de desempenho.
Parágrafo único. O primeiro período de avaliação de que trata
o caput não poderá ser inferior a seis meses.

Art. 10. Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e
a redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer Órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, para o Ipea.
Art. 11. A investidura nos cargos de Especialista em Politicas
Públicas, Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do
Ipea depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e e a segunda constituída de curso de formação.
§ 1 º As carreiras e o cargo de que trata o caput deste artigo
exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimento em
nível de pós-graduação.
§ 2' As carreiras e cargos referidos no art. L" desta medida
provisória terão a mesma estrutura de classes e padrões da Tabela
de Vencimento dos servidores públicos civis da União, e o ingresso
dar-se-á na Classe D, Padrão r.

Art. 12. Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da carreira
de Diplomata em exercício de atividades inerentes às atribuições da
carreira no Ministério das Relações Exteriores.
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Parágrafo único. A GDD terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,2124% do maior
vencimento básico do nivel superior, observados o disposto no art. 2'
da Lei n" 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
n" 8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n? 8.852, de 1994.
Art. 13. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Chancelaria (GDC), devida aos ocupantes de cargos efetivos da carreira de Oficial de Chancelaria em exercicio de atividades
inerentes às atribuições da carreira no Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. A GDC terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto aos percentuais estabelecidos no Anexo H, incidentes sobre o maior vencimento básico do
nivel superior, observados o disposto no art. 2' da Lei n" 8.477, de
1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 1992, e
no art. 2º da Lei nº 8.852, de 1994.
Art. 14. A GDD e a GDC serão calculadas obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e institucional do Ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado
das Relações Exteriores e da Administração Federal e Reforma do
Estado.
Art. 15. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT), devida aos ocupantes dos
cargos efetivos de nível superior das carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, criadas pela
Lei n'' 8.691, de 28 de julho de 1993.
§ l' A GDCT também será devida aos ocupantes dos cargos
efetivos de nivel intermediário da carreira de Desenvolvimento Tecnológico criada pela Lei n" 8.691, de 1993, em exercicio de atividades
inerentes às suas atribuições e órgãos e entidades a que se refere o
§ 1e do art. I" da referida lei.
§ 2º A GDCT terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto, para 08 cargos de nível superior, aos
percentuais estabelecidos no Anexo IH, e para os cargos de nível
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intermediário, aos percentuais estabelecidos no Anexo N, inciden.
tes sobre o maior vencimento básico do nível correspondente ao do
cargo, observados o disposto no art. 2' da Lei n" 8.477, de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n" 8.460, de 1992, e no art. 2'
da Lei n' 8.852, de 1994.
§ 3"

Os ocupantes de cargos de nível superior de que trata o

caput somente farão jus à GDCT se em exercício de atividades ine-

rentes às atribuições das respectivas carreiras nos órgãos e entida,
des a que se refere o § I" do art. I" da Lei n" 8.691, de 1993, e se opta.
rem expressamente por regime de trabalho com dedicação exclusiva.
§ 4' O regime de que trata o parágrafo anterior implica a obri,
gação de prestar quarenta horas semanais de trabalho e o impedi.
mento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, admitindo-se:
a) participação em órgãos de deliberação coletiva;

b) participação em comissões julgadoras ou verificadoras relacionadas com a pesquisa e desenvolvimento tecnológico;

c) percepção de direitos autorais ou correlatos;
d) colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de
sua especialidade, de acordo com normas aprovadas pelo Conselho
do Plano de Carreira de Ciência e Tecnologia.

§ 5" A GDCT será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividades em Ciência e Tecnologia de que
trata o art. 22 da Lei n" 8.691, de 1993.
§ 6' Para cálculo da GDCT não se aplica ao vencimento básico
a vantagem de que trata o art. 21 da Lei n'' 8.691, de 1993.
Art. 16. A GDCT será calculada obedecendo a critérios de desempenho individual do servidor e institucional do órgão ou entidade em que estiver lotado, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e da
Ciência e Tecnologia.
Art. 17. A GDP, a GDD e a GDC serão pagas em conjunto, de
forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata
a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.
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Art. 18. Aplica-se o disposto nos arts. 6', 7", 8º e 9' aos servidores das carreiras de Diplomata, de Oficial de Chancelaria, de nível
superior das carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnología, e de
nível superior e intermediário da carreira de Desenvolvimento Tecnológíco.
Art. 19. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional referidos nesta medida provisória, as gratificações serão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos órgãos e
entidades que possuam critérios de avaliação de desempenho institucional já implantados.
Art. 20. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão
fará jus à GDP, GDD, GDC e GDCT, considerando-se a média dos
pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aos dois
últimos anos em que estava na atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos Considerados Para O Cálculo Será O
Equivalente A 75% Do Limite Máximo De Pontos Fixados Para A
Avaliação De Desempenho.
Art. 21. Aos Ocupantes Dos Cargos Efetivos Da Carreira De
Especialista Em Políticas Públicas E Gestão Governamental Compete O Exercício De Atividades De Gestão Governamental, Nos Aspectos Técnicos Relativos à formulação, implementação e avaliação
de políticas públicas.
Art. 22. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
da carreira de Finanças e Controle compete o exercício de atividades
de gestão governamental nos aspectos técnicos relativos à formulação e implementação de políticas na área econômico-financeira e patrimonial, de auditoria e de análise e avaliação de resultados.
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Art. 23. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de Técnico de
Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500 compete o exercício de atividades de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à
formulação e implementação e avaliação de políticas nas áreas orça_
mentária e de planejamento.
Art. 24. Aos ocupantes dos cargos efetivos de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea compete o exercicio de atividades de
gestão governamental, nos aspectos relativos ao planejamento, à
realização de pesquisas econômicas e sociais e à avaliação das açôes
governamentais para subsidiar a formulação de políticas públicas.
Art. 25. A distribuição do quantitativo global dos cargos da
carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governa.
mental, por órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, será definida em ato do Presidente da República.
§ 1" Aredistribuíção de servidor ocupante de cargo da carreira de que trata o caput fica condicionada à redistribuição de cargo de
igual denominação do órgão ou entidade de destino para o órgão ou
entidade de origem do servidor a ser redistribuído.
§ 2' Os servidores ocupantes de cargos da carreira de que trata o caput serão lotados nos órgãos ou entidades do Poder Executivo
Federal em que ocorrer a nomeação.
Art. 26. Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, até que sejam distribuídos, os cargos de
que trata o artigo anterior.
Parágrafo único. Até que seja definida a distribuição prevista
no caput, fica garantido o recebimento do GDP, a partir do mês de outubro de 1997, na forma legal vigente até setembro de 1997.
Art. 27. Durante os meses de outubro, novembro e dezembro
de 1997 e janeiro, fevereiro e março de 1998, os servidores titulares
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de cargos de que trata o art. 1"perceberão a GDP calculada com base
nos critérios de concessão vigentes até setembro de 1997.
Art. 28. Se a aplicação do disposto no art. 20, para os servidores aposentados e beneficiários de pensão, resultar redução de proventos ou pensão, serão preservados os valores praticados até 30 de
outubro de 1997.
Art. 29. O Anexo I da Lei n" 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante do Anexo V desta medida provisória para
efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de
vencimento.
Art. 80. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.625-40, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 31.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
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Anexo I
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
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Anexo II
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Chancelaria
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Anexo III
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia dos Cargos de Nível Superior
das Carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de
Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e
Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia
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Anexo IV
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia dos Cargos de Nível
Intermediário da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico
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Anexo V
(Anexo I da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.626-49, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executiuo, e dá outras
providências.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo
Art. 1e O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
visa à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores
públicos.
Art. 2' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo,
sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes, bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem
as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto
à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito
privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
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Art. 5º

Integram a Secretaria Federal de Controle:

I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno
nos Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;

III -

a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6º Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em
exercício nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente
ao qual a entidade esteja vinculada.
Art. 7' Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuacão da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Na~ional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;

IH - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas
cujas aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.
Art. 8' O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os titulaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,11. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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res de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de controle
interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.

CAPÍTULO II
Das Competências

Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão
Art. 9' Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:

I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer titulo, na administração direta e indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da Administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;
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IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
exercer o controle da execução dos orçamentos da
XI
União;
XII
estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e
patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XN - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.
Seção 11
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

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

III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional;
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IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos interna~
danais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanha.
menta, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
X -

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização
dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULO IH
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
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rem disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo, têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 1º Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento
da Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;

e) a Secretaria de Orçamento Federal;

fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;

h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência da República.

§ 2º Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e coordenação técnicas do órgão centra!.
§ 3° Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto.

§ 4" Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 59 Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e
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ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da
gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os ocupantes dos cargos das carreiras Finanças e
Controle de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4º e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser
ato do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto n"
75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos humanos dos Sistemas de Planej amento e de Orçamento do Poder Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
§ l' Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n" 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2º Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-1501, do Grupo P-1500, poderão ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, as restrições impostas
nos arts. 7' e 8' da Medida Provisória n" 1.625-41, de 12 de fevereiro
de 1998.
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Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei nº 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.

CAPÍTULO II
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n'' 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na Administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como de membros para compor as comissões de licitação.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planej amento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes dos arts. 12 e 13.
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TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas
de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e O funcionamento dos órgãos componentes do sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle Interno,
que, excetuando o Ministério das Relações Exteriores, poderá
abranger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas e
supervisionadas.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional
das secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do
Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central
de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de
Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de janeiro de 1999, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimõnio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
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Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

H
tatais;

o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Es-

HI

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir
as competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências De.
cessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Con-,
denação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1Q O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder ExecutiVO, no prazo de sessenta dias.
§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao
exercício de suas competências.

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

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

VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.
Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permanentes:

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

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

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

II -

como membros não-permanentes:

a) O Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

880
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob SUa
supervisão.

§ I" Poderão participar das reuniões do Conselho de Coords.
nação e Controle das Empresas Estatais, a critério do Presidente,
sem direito a voto:
a) os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões
em que forem objeto de deliberação matérias de interesse específico
das respectivas empresas;
b) os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.

§ 2" A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3" Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos secretários executivos.
§ 4' O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.
Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação dos respectivos cargos vigentes em 26 de setembro de 1995.
Art. 33. Os órgãos e entidades, da Administração direta e indireta, da União, ao celebrarem compromissos em que haja a previsão de transferência de recursos financeiros, de seus orçamentos,
para Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecerão nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes recebedores de fazerem incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos.
§ 1f! Ao fixarem os valores a serem transferidos, conforme o
disposto neste artigo, os entes nele referidos farão análise de custos,
de maneira que o montante de recursos envolvidos na operação seja
compatível com o seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, nem o excesso que permita
uma execução por preços acima dos vigentes no mercado.
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§ 2º Os órgãos do sistema de controle interno e o controle externo, a que se vincule a entidade governamental recebedora dos recursos transferidos, por órgão ou entidade de outra esfera de governo, incumbir-se-ão de verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade da gestão dos recursos, bem como a eficiência e a eficácia
de sua aplicação.
§ 3º Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, zelarão pelo cumprimento do disposto neste artigo, e
nos seus trabalhos de fiscalização, verificarão se o objeto pactuado
foi executado obedecendo os respectivos projeto e plano de trabalho,
conforme convencionado, e se a sua utilização obedece a destinação
prevista no termo pactua!.
§ 4' O disposto nos parágrafos anteriores não impede que, nos
casos em que julgar conveniente, o órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal verifique a aplicação dos recursos
em questão sob os aspectos da legalidade, da eficiência, da eficácia,
da legitimidade e da economicidade.

§ 5' Nas hipóteses de haver descumprimento de cláusulas ou
de obrigações por parte do convenente, ou de qualquer forma de inadimplência, os órgãos de controle referidos no § 2' tomarão as providências no sentido de regularizar as impropriedades ou irregularidades constatadas, inclusive promovendo ou determinando o levantamento da tomada de contas especial, quando for o caso.
§ 6' Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, ao desempenhar o seu trabalho, constatando indícios
de irregularidades comunicarão aos respectivos órgãos de controles
interno e externo para que sejam tomadas as providências de suas
competências.
Art. 34. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Art. 35. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n" 8.460, de 17 de setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
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do para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação.»
Art. 36. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.626-48, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 37.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 38.
1983.

Revoga-se

O

Decreto-Lei nº 2.037, de 28 de junho de

Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 1I0º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.627-32, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Altera a legislação referente ao A..dicional ao Frete para a Renovação da M arinJw
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Os arts. 2º, 3º, 5º, 9', 10, 16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei n? 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n" 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n'' 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n" 8.032, de 12 de abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2' O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem
em porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque
e o manifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer naCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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tureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá
apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do
Fundo da Marinha Mercante.
......................................................................................................»

«Art. 3º

I

25% na navegação de longo curso;

II
10% na navegação de cabotagem;
III
20% na navegação fluvial e lacustre, observado o disposto no art. 2º .
......................................................................................................»

«Art. 5º

IH -

.

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

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

N-

.

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das
importações autorizadas;
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v-

.

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

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

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;

2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4.

por motivo de guerra ou calamidade pública;

5.

por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios

à vontade do exportador brasileiro;

fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas
alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou granéis líquidos;
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g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeações, em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;

j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

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

1.

trânsito aduaneiro;

2.

entreposto aduaneiro;

3.

entreposto industrial;

b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:

1.

depósito especial alfandegado;

2.

depósito afiançado;

3.

depósito franco.»

"Art. 9' As parcelas recolhidas às contas a que se refere o
item IH do art. 8' serão aplicadas pelos agentes financeiros em
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações
próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que trata
o § 1Q do art. 8", incluídas as embarcações fluviais que participarem do transporte de bens para exportação.
......................................................................................................»

«Art. 10.

.

1-

.

.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;

II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.»

«Art. 16.
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimo, Ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:
1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
Col. Leis Rap. Fed. Brasil, Braaília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

887
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção
de embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento
do seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
H -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5º do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;
IH - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1" As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso Il
deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e
revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com
recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta
Superintendência Nacional da Marinha Mercante (Sunamam).
§ 2" As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos In e IV, deste artigo, terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no art.
26.»
«Art. 29. .
.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha
mercante e dos serviços administrativos da arrecadação.»
Art. 2º Fica o FMM autorizado a efetuar, atê 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ I" A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos
que detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3" Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será liquidado na forma referida no inciso Il do art. 16 do Decreto-Lei n" 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida provisória.
§ 4º O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para quitação de suas obrigações vencida junto à União, na qualidade de sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à indústria naval.
§ 5º A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 6º Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade
com o disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência
estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3° Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5º do Decreto-Lei n" 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos do § 2' do art. l' da Lei n" 8.402, de 1992.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.627-31, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei nº 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9° da Lei
nº 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Eliseu Padilha
Antonio Kandir
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.628-20, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000)00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçaman,
to Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$
106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo II!.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.628-19, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 5º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.2.1998, págs. 21 e 22.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.629-10, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no merCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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cado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex).
Art. 2' Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no
artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens
destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional.
§ 1º O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
§ 2' O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções nºs 509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de 1º de julho de 1991,
ambas do Conselho Monetário Nacional.

Art. 3' Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.629-9, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Fica revogada a Lei n' 8.187, de l' de junho de 1991.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
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MEDIDAPROVISÓRIAN" 1.630-9, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Observado o disposto nos arts. 18 e seu parágrafo único, 19 e seus parágrafos, 20, 21, 22, 25 e 27 e seus parágrafos, 29, 47,
49 e 56 e seu parágrafo único, da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de
1993, a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2'

Para os fins previstos no art. l' desta medida provisória:

I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes
à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a décimo terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de 24 horas da
realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador
portuário avulso;
II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes
a décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador por.tuário avulso.
§ 1º O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de 48 horas após o término do serviço.
§ 2' Os prazos previstos neste artigo podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o
prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários.

§ 3' O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabaCaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.
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lhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à seguridade social, arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do
benefício de ordem.
§ 4' O pagamento das parcelas referentes a décimo terceiro
salário e férias e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e
previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder
Executivo, observado o disposto no inciso II deste artigo.
Art. 3º O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente.

§ l' Enquanto durar a cessão de que trata o caput deste artigo, o trabalhador deixará de concorrer à escala como avulso.
§ 2º É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter
permanente.
Art. 4' É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala
diária complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5" A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, far-se-á nos termos da Lei nº 8.630, de 1993.
Art. 6' Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de mãode-obra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores
constantes da escala diária.
Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.
Art. 7' O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por
operador portuário e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados
nas listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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não haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.
Art. 8' Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas
consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais,
constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 9' Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes à saúde e à segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as
normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.
Art. 10. O descumprimento do disposto nesta medida provisória sujeitará o infrator às seguintes multas:
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1.730,00
(um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 7';
II - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a R$
5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às
normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos
termos do art. 9Cl ;

III - de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$
3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador
em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 7º e aos
demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação previdenciária.
Art. 11. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei n"
8.630, de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o
dos arts. 26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso III do artigo
anterior, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.

713~l036,

fev. 1998

895
Art. 12. O processo de autuação e imposição das multas previstas nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII
da Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária, conforme o caso.
Art. 13. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.
Art. 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta medida provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3º da Lei n" 8.630,
de 1993, colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais
do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a
bordo de navios.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.630-8, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 16.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Eliseu Padilha
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.631-9, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre a extinção dos órgãos que
menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) e a Superintendên_
cia Nacional do Abastecimento (Sunab).
§ 1" A extinção do Inan ocorrerá após absorção pelo Ministério
da Saúde de suas competências, direitos e obrigações, de modo a ga~
rantir a continuidade dos serviços prestados por aquela autarquia.

§ 2' Os processos judiciais em que a Sunab e o Inan sejam partes, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da
União.
§ 3º São suspensos, até 31 de janeiro de 1998, os prazos nas
causas ajuizadas pela Sunab, ou contra ela movidas.
§ 4" Os servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal
do Inan, na data de publicação do ato de sua extinção, passam automaticamente a integrar o Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, permitida a manutenção do seuexercício no órgão extinto, se irnprescindíveis à conclusão do processo de inventário, mediante autorização do Ministro de Estado da Saúde.
§ 5" Os responsáveis pela condução dos inventários da Sunab
e do Inan poderão proceder à requisição de servidores, nos termos do
inciso I do art. 93 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 2º Ficam transferidas da Sunab para o Ministério da Fazenda, com a finalidade de instruir procedimentos no contexto da
Lei n? 8.884, de 11 de junho de 1994, as competências para:
I - estabelecer sistema de informações sobre produção, distribuição e consumo de bens e serviços, requisitando o fornecimento
de quaisquer dados, periódicos ou especiais, em poder de pessoas de
direito público ou privado;
II - proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaisquer empresas ou pessoas que se dediquem às atividades previstas
no inciso anterior.
Art. 3'

Fica, também, o Poder Executivo autorizado a:

I - redistribuir os servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Sunab, mantido o seu exercício no órgão extinto, se
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imprescindíveis à conclusão do inventário, mediante solicitação do
responsável pela condução do processo e autorização do Ministro de
Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
11 - transferir, após inventário, o acervo patrimonial do Inan
para o Ministério da Saúde e o da Sunab para o Ministério da Fazenda e para órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor;
III - ceder, nos termos do § 4' do art. 37 da Lei n" 8.112, de
1990, os servidores efetivos remanescentes do Quadro de Pessoal da
Sunab, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, com ônus para a
União, por prazo determinado, a ser fixado pelo Ministro de Estado,
para terem exercício em órgãos e entidades públicas integrantes do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), previsto na Lei
n" 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parágrafo único. A cessão de que trata o inciso III fica condicionada ao comprometimento dos órgão e entidades cessionários de
prestarem colaboração em suas áreas de atuação aos órgãos e entidades federais integrantes do SNDC ou sucessores das competências legais da Sunab.
Art. 4º O pagamento dos inativos e pensionistas do Inan e da
Sunab será transferido, respectivamente, para os Ministérios da
Saúde e da Fazenda, a partir de julho de 1997.
Art. 5" A Central de Medicamentos (Cerne) será desativada, devendo suas atividades ser assumidas pelos órgãos integrantes da estrutura do Ministério da Saúde, conforme disposto em regulamento.
Art. 6' Os Ministérios da Saúde e da Fazenda adotarão, em
suas respectivas áreas de competência, as providências necessárias
para o cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 7' O Poder Executivo poderá remanejar; transferir ou
utilizar as dotações orçamentárias do Inan, da Ceme e da Sunab, observado os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa
previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.631-8, de 13 de janeiro de 1998.
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Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 10. Ficam revogados o art. 18 da Lei n" 8.029, de 12 de
abril de 1990, e após a extinção da Sunab, a Lei Delegada nº 5, de 26
de setembro de 1962.
Brasilia, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.632-9, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 2", 6r! 7<], 11 e
12 da Lei n" 8.629, de 25 defeuereiro de 1993,
acresce dispositiuo à Lei n'.18.437,de 30 dejunho de 1992, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 2', 6', 7', 11 e 12 da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 2 9

.

§ 29 Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações,
mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
§ 3' Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.

713~1036,

fev. 1998
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cada, por três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação
na capital do Estado de localização do imóvel.

§ 4" Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de
uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data
da comunicação para levantamento de dados e informações de
que tratam os §§ 2" e 3".
§ 5' No caso de fiscalização decorrente do exercicio de poder de polícia, será dispensada a comunicação de que tratam os
§§ 2" e 3'."
«Art. 6º
§ 3º

v ~ as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente
conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
......................................................................................................»

«Art. 7º

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes da comunicação de que tratam os §§ 2' e 3" do art. 2".
......................................................................................................»

"Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e
tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos
Ministros de Estado Extraordinário de Política Fundiária e da
Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de
Política Agrícola.»
«Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas
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as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I
II

localização do imóvel;
aptidão agrícola;

III

dimensão do imóvel;

IV

área ocupada e ancianidade das posses;

funcionalidade, tempo de uso e estado de conserva.
V
ção das benfeitorias.
§ I? Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a
ser indenizado em TDA.
§ 2' Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de
mercado do imóvel.
§ 3' O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro
Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na
identificação das informações."
Art. 2" A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais.
§ 1º O convênio de que trata o caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária no âmbito estadual.
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§ 2º Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural
para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força policial.
Art. 3º No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive
para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço
ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em
termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ F O disposto no caput deste artigo aplica-se também às
ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial
aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o
valor fixado na sentença.
§ 2º Nas ações referidas no parágrafo anterior, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da
ação.
Art. 4' O direito de propor ação rescisória por parte da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem corno das autarquias e das fundações instituídas pelo Poder Público extingue-se
em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão.
Parágrafo único. Além das hipóteses referidas no art. 48 do
Código de Processo Civil, será cabível ação rescisória quando a indenização fixada em ação de desapropriação, em ação ordinária de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, e também em ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à
proteção ambiental, for flagrantemente superior ao preço de mercado do bem objeto da ação judicial.
Art. 5' Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,
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Art. 6º A Lei n" 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo, remunerando-se os atuais 52 e 62 para
6Q e 7º:
"Art. 5' Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e
fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a qualquer
tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da
sentença rescindenda.»
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.632-8, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Paulo Paiva
Gustavo Krause
Clovis de Barros Carvalho
Raul Belens Jungmann Pinto
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.633-6, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Autoriza a União a receber em valores
mobiliários os dividendos e juros sobre o capital próprio a serem pagos por entidades ele
cujo capital o Tesouro Nacional participe.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. L" Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.
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I - a receber de empresas públicas, sociedade de economia
mista e outras entidades de cujo capital o Tesouro Nacional participe, ainda que minoritariamente, valores mobiliários como pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos a que tem direito;
II - a alienar, ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), os
valores mobiliários que receber na forma do inciso 1.
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.633-5, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177° da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.634-2, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 1~ da Lei nº
9.530, de 10 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. lº O art. 1º da Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 19

•...••••••••••••••...•••...•••••••••••••••••••.•••.•.••••••••••••••••••••••.•••

II - o superaoit financeiro dos fundos, das autarquias e
das fundações, integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1997 e seguintes, nos termos do art. 43, § 2º da Lei n" 4.320, de 17 de março
de 1964, ressalvados o do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), o do Fundo Nacional da Cultura (FNC), o
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do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e os recur.
sos provenientes de contribuições diretas dos servidores públicos com finalidade específica;
••....•••.....•....................••...............••..............•.........•.......................»

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.634-1, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasilia, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRlA N' 1.635-18, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n~ 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e
as Leis 71'S 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, 28 de
julho de 1993, respectivamente) e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVSJ, junto às instituições financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação (SFHJ, poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
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§ 1" Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e o expirado o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;

b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a responsabilidade do fundo está definida,
mas o prazo para quitação das parcelas mensais ainda não chegou a
seu termo:
c) dívida não caracterizada, a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.

§ 2" A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes
condições:
a) prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1Q de janeiro de 1997, com carência de oito anos para o juros e de doze anos
para o principal;
b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida:

1. de juros à taxa efetiva de 3.12% a.a., para as operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);
2. de juros de 6,17% a.a., correspondente à taxa efetiva de juros aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
c) registro sob a forma escrituraI em sistema centralizado de liquidação e de custódia.
§ 3' As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quanto devida,
contribuição ao fundo.
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§ 4" As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser objeto de novação ainda que os respectivos crédítos tenham sido trans_
feridos a terceiros.
§ 5' Independentemente da data em que for realizada a nova_
ção, a partir de l ' de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observan_
do-se os critérios estabelecidos na alínea b do § 2º deste artigo.
§ 6º A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de I" de janeiro de
1997, de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do
Ministro de Estado da Fazenda.
§ 7º As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 30 de junho de 1998,
manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8' A adesão a que se refere o § 7º deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos dasta medida provisória.
Art. 2º As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas aos
contratos vinculados ao Programa de Cooperativas Habitacionais,
Programa de Habitação Popular (Prohap) e ao Plano de Ação Imediata para Habitação (PAIH), realizados com recursos do FGTS, cujos financiamentos aos empreendimentos tenham sido contratados
até 30 de abril de 1993, poderão ser equiparados às dívidas caracterizadas vencidas, de que trata a alínea a do § 1º do artigo anterior,
para efeito de novação antecipada desses créditos, observando-se as
condições estabelecidas nos §§ 2ºa 7' do artigo anterior.
§ 1º As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser
novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do
saldo devedor posicionado na data de reajustamento do contrato no
mês de janeiro de 1997, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS
sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado entre o
agente financeiro e o mutuário.
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§ 2' O saldo que remanescer da aplicação do disposto no parágrafo anterior será objeto de renegociação entre as partes por meio
de aditivo contratual particular, com força de escritura pública, onde
se estabelecerá novas condições financeiras relativas a prazo, taxa
nominal de juros, sistema de amortização e plano de reajuste, preservando-se a prerrogativa de os mutuários utilizarem os recursos
da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos inciso V
e VI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 3º A formalização das disposições contidas no caput e §§ I" e
2º deste artigo condiciona-se à prévia e expressa anuência do devedor.

Art. 3º A novação de que trata o art. 1º far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas, apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no
§ 5' do art. 1º desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoreas do SFHjunto à CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de AssistênciaHabitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional da Habitação (BNH);

c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;

III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso II
deste artigo;
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IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8" do art. F dessa medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores, quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
VIII
IX -

parecer da Secretaria do Tesouro Nacional;
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ F As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento
de créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS,
desde que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou curadores .
.§ 2' A CEF, como administradora ou gestora dos diversos fundos do SFH no âmbito de sua competência, apurará os valores dos
débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3º A superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
§ 4º O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua
inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a
cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com
a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
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§ 5' A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
§ 6' As instituições financiadoras do SFH que prestarem informações inverídicas, destinadas à contribuição do Cadastro N acional de Mutuário (Cadmut), e receberem valor indevido do FCVS, serão cobradas, a qualquer época, na forma do § 4' deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.
§ 7' As Companhias de Habitação Popular (Cohab's), e assemelhadas, que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória, poderão, excepcionalmente, pagar seus débitos, existentes até 31 de dezembro de 1997,junto ao Seguro Habitacional do
Sistema Financeiro da Habitação, mediante prévio encontro decantas em créditos do FCVS, no ato da primeira novação, observada a
equivalência econômica da operação, sem prejuízo da incidência dos
encargos previstos na legislação pertinente.
§ 8' O encontro de contas previstos no parágrafo anterior será
operacionalizado pelo CEF, na qualidade de administradora do
FCVS, por meio da subconta Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional (FesaIFCVS), ouvida a Secretaria do Tesouro N aciona!.
§ 9' As instituições operadoras do Seguro Habitacional do
SFH não farão jus a qualquer remuneração sobre o montante dos valores envolvidos no encontro de contas, citado no § 7' deste artigo.
Art. 4" Ficam alterados o caput e o § 3º do art. 3" da Lei n"
8.100, de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4º, os quaispassam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' O Fundo de Compensação de Variações Salarias
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do evento
caracterizador da obrigação do FCVS.
§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de administradora do FCVS, autoriColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.
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zada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), const],
tuido a partir dos cadastros de operações imobiliários e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4' O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os
atos normativos necessários à administração e manutenção do
cadastro a que se refere o § 3' deste artigo.»

Art. 5' As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independentemente da adesão a que se refere
o § 7º do art. l' desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31
de dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do Cadmut, conforme disposto no § 3' do art. 3' da Lei nº 8.100,
de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
§ I" As informações correspondentes aos contratos de financiamentos imobiliários com recursos do SFH, firmados a partir do
exercício de 1997, deverão ser encaminhadas mensalmente ao
Cadmut.

§ 2° O não-cumprimento do disposto neste artigo importará,
para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.

Art. 6' Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2' deste artigo e no art. 7', são livremente
negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso U do art. 3' desta medida provisória;
U - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos
agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso 11
do art. 6' do Decreto-Lei n'' 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisória;

UI - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatizaçâo (PND), obCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

911
servados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em
moedas de privatização.
§ l' A utilização dos créditos novados para os fins previstos
nos incisos II e II! deste artigo ficará limitada àqueles substituídos
por dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2' As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e II! deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação a
ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 7º Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
agente operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
Art. 8' O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade
de Agente Operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições previstas no art. 15 da Lei n" 8.036, de 1990;
II - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior;
II! - promover amortização extraordinária da dívida de responsabidade das instituições financiadoras, relativamente às operações de financiamento a mutuários do SFH realizadas com repasses
de recursos oriundos do FGTS, em montante correspondente a eventual diferença, se positiva, entre os valores:
a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caracterizador da obrigação do FCVS; e
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b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS
apurado nas condições estabelecidas no n" ,,1» da alínea b dos §§ 2º ~
5º do art. I" desta medida provisória.

§ L" A amortização extraordinária prevista no inciso III deste
artigo será integralmente assumida pelo FGTS, aplicando-se apenas às instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 2' O dispositivo previsto no inciso III deste artigo alcança
também as dívidas de responsabilidade do FCVS, relativas às operações de financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos conceitos definidos nas alíneas a e b do § 1º art. 1º desta medida provisória.

Art. 9' Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de
1988, na utilização dos créditos de que trata o art. 6º, como contrapartida da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado
o disposto nos §§ 3º e 4" art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro de
1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos
créditos de que trata o art: 6º desta medida provisória ou dos bens e
direitos adquiridos no âmbito do PND.
Art. 10. "O valor correspondente aos créditos a que se refere o
art. 69 desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamentoobrigatório de recursos de depósitos de poupança, como
aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório
dos recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos
saldos de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos
créditos a que se refere o caput deste artigo.
Art. 11. A partir de l' de março de 1998, somente as instituições financiadoras, que exercerem a opção pela 'novação prevista
nesta medida provisória, poderão computar, como operações de financiamento habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto ao
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,11.2, p. 713-1036, fev. 1998

913
FCVS, para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de recursos captados em depósitos de poupança.
Art. 12. O art. 6' do Decreto-Lei nº 2.406, de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º

.

II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em 0,1 %, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com títulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financiadores;
§ 1º A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso II deste artigo, é devida
desde 26 de setembro de 1996.
§ 2' Enquanto não for efetivada a primeira novação da dívida do FCVS, o valor que corresponder a até 75% da contribuição trimestral não será exigido.

§ 3º O valor da parcela de contribuição, a que se refere o
§ 2º deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização dos saldos de cadernetas de poupançacom data de crédito
de rendimento do dia F de cada mês, acrescido de juros correspondentes à taxa dos títulos recebidos na primeira novação, incidindo desde o último dia do trimestre de referência da
contribuição até o dia do efetivo pagamento.
§ 4º A prerrogativa prevista no inciso II deste artigo somente poderá ser exercida pelos agentes financiadores que, nos
termos desta medida provisória, se manifestarem pela novação e
se encontrarem em dia com as contribuições ao FCVS.})
Art. 13. O saldo de recursos existente no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto Seguro de Crédito do SFH.
Art. 14.

Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.
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Art. 15. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF'
na qualidade de Agente Operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as Características descritas nas alíneas a a c do § 2º do art. 1º desta medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspon,
dentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5'
do art. l' desta medida provisória.
§ 1º Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradora do FCVS.
§ 2º A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 16. O parágrafo único do art. 10 e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
nº 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 12

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória
da instituição financiadora.
Art. 2' Nos contratos que tenham cláusula de cobertura
de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato original, desde que se trate de financiamento destinado à
casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo
mensal, bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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to desse encargo até a data da formalização da transferência,
com base no indice de atualização das contas de poupança mantidas na Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE),
e acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros e, quando devida,
da contribuição mensal ao FCVS;

b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n'' 2.164, de 19 de setembro de
1984, o enquadramento na categoria profissional do novo mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal,
após a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea
anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data do
último reajustamento contratual até a data da formalização da
transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo
devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ 1Q Nas transferências dos contratos de financiamento
da casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n"
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribuição ao FCVS.
§ 2" Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;
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b) limite máximo de preço de venda ou da avaliação do imóvel objeto da transferência;

c) localização do imóvel no domicílio do comprador.
Art. 3º A critério da instituição financiadora, as transfs.,
rências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mn,
tuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data da transferência,
observados os percentuais de pagamento previstos no caput e
nos incisos I, II e III do art. 5º desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de
pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo
mensal.»
«Art. 5' O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 31 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
II - contratos firmados de 1" de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
III - contratos firmados de 1º de janeiro de 1989 até31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ 1º A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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total das mensalidades vincendas, que será integralmente utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer repasse para a apólice do segurado SFH, cuja cobertura se encerra
no momento da liquidação do contrato.
......................................................................................................»

Art. 17. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei n" 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996, sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Art. 18. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais cujas propostas de transferência de financiamento
tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH até
25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 19. Na liquidação antecipada da dívida prevista no art.
5' da Lei nº 8.004, de 1990, o comprador de imóvel, cuja transferência foi efetuada sem a interveniência da instituição financiadora,
equipara-se ao mutuário final, para todos os efeitos inerentes aos
atos necessários à liquidação, inclusive quanto à possibilidade de
utilização de recursos de sua conta vinculada do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
Parágrafo único. A condição de cessionârio poderá ser comprovada, junto à instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do
imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
Art. 20. O § 2' do art. 21 da Lei n" 8.692, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
,,§ 2º Para efeito de registro e averbação de contratos de financiamento para moradia, as taxas e emolumentos serão cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até um décimo por cento sobre o valor do financiamento,
quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas
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custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não no
SFH;
b) até um por cento incidente sobre o valor do negóciojurídj,
co, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos demais contratos pactuados no âmbito do SFH."

Art. 21. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do
FCVS de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do
FCVS.
Art. 22. Fica assegurada à CEF o recebímento do FCVS de
taxa de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab,
correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 23. O FCVS será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um conselho curador a ser regulamentado em ato do
Poder Executivo, que disporá sobre a estrutura, funcionamento e
competência do colegiado.
Parágrafo único. Além das atribuições definidas no ato regulamentador a que se refere o caput competirá ao Conselho Curador
do FCVS (CCFCVS) julgar, em instância administrativa única, os litígios decorrentes da aplicação das condições de cobertura, normas e
rotinas do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, relativamente aos contratos de financiamentos habitacionais
cujo equilíbrio da apólice esteja sob garantia do FCVS, podendo delegar essa competência a um comitê de recursos integrante de sua estrutura.
Art. 24. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do SBPE, nos termos da Lei nº 4.380, de 21 de
agosto de 1964.
Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do CMN
que dispuseram sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput.
Art. 25. O FCVS é autorizado a transferir ao Tesouro Nacional Letras Hipotecárias, de emissão da CEF, ficando credor da União em valor equivalente.
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Parágrafo único. A União pagará a dívida decorrente da transferência dos ativos de que trata este artigo mediante a securitização
das obrigações, pelo Tesouro Nacional, observadas as condições previstas no art. I" desta medida provisória, mantendo a equivalência
econômica entre os ativos.
Art. 26. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente, observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário de sociedade anônima que tenha por objeto social a securitização de créditos hipotecários e imobiliários.
Art. 27. O prazo de um ano a que se refere o art. 5º da Lei nº
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória, contar-se-á a partir de 31 de março de 1997.

Art. 28. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
Art. 29. Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a compensar os créditos decorrentes dos contratos de refinanciamento de que trata a Lei n? 9.496, de 11 de setembro de 1997, com créditos detidos pelas unidades da Federação e
que tenham sido objeto da novação a que se refere esta medida provisória.
Parágrafo único.
tes critérios:

Na compensação, observar-se-ão os seguin-

a) os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida
de juros a taxa efetiva de 6,17% a.a. serão aceitos pelo seu valor de
face;

b) os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida
de juros a taxa efetiva de 3,12% a.a. serão aceitos com deságio sobre
seu valor de face a ser estabelecido pelo Ministério da Fazenda.

Art. 30. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.635-17, de 13 de janeiro de 1998.
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Art. 31.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa

Art. 32.
de 1990 .

Fica revogado o art. 6' da Lei nº 8.004, de 14 de março

. Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.636-2, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe acerca da incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre rendimentos de
aplicações financeiras e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate de quotas dos fundos de investimento de que trata o § 6" do art. 28 da Lei n" 9.532, de 10 de dezembro de 1997, coma alteração introduzida pelo artigo subseqüente, fica reduzida para dez por cento.
Art. 2º O percentual de oitenta por cento a que se refere o § 6'
do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997, fica reduzido para 67%.
Art. 3º A determinação da base de cálculo do Imposto de Renda na fonte, em conformidade com o disposto no art. 28 da Lei n"
9.532, de 1997, será aplicável somente a partir de 1º de julho de
1998.
Art. 4º No primeiro semestre de 1998, a incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos em aplicações em
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fundos de investimento dar-se-á no resgate de quotas, se houver, às
seguintes alíquotas:
I - de dez por cento, no caso:
a) dos fundos mencionados no art. F desta medida provisória; e
b) dos fundos de que trata o art. 31 da Lei n" 9.532, de 1997, enquanto enquadrados no limite previsto no § I" do mesmo artigo.

II -

de vinte por cento, no caso dos demais fundos.

Parágrafo único. A base de cálculo do Imposto de Renda de que
trata este artigo será determinada conforme o disposto no § 7º do art.
28 da Lei n" 9.532, de 1997.
Art. 5' Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte,
consideram-se pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que se completar o primeiro período de carência no segundo semestre de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota, em 30 de junho de
1998, e:
I - o respectivo custo de aquisição, no caso dos fundos referidos no art. 31 da Lei n" 9.532, de 1997;
II - o respectivo custo de aquisição, no caso de quotas adquiridas a partir de I" de janeiro de 1998;

III - o valor da quota verificado em 31 de dezembro de 1997,
nos demais casos.
§ l' O disposto neste artigo não se aplica aos fundos que, no
mês de junho de 1998, se enquadrarem no limite de que trata o § 6º
do art. 28 da Lei n'' 9.532, de 1997, com a alteração do art. 2' desta
medida provisória.
§ 2' No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de
quotas com rendimento ou cujo prazo de carência seja superior a noventa dias, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no
dia l' de julho de 1998.
Art. 6' Os dispositivos, a seguir enumerados, da Lei n" 9.532,
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
I -

o art. 6', II:
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«Art. 6!J

.

II - o art. 26 da Lei n" 8.313, de 1991, e o art. I" da Lei n'
8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá exceder quatro por centro do Imposto de Renda devido.»
II - o art. 34:

«Art. 34. O disposto nos arts. 28 a31 não se aplica às hipó_
teses de que trata o art. 81 da Lei n" 8.981, de 1995, que cont],
nuam sujeitas às normas de tributação previstas na legislação

vigente.»
III -

o art. 82, inciso II, alínea f:

"Art. 82 . .............................................................................
......................................................................................................,
I I - ..................................................................................... ,
.......................................................................................................

fJ o art. 3' da Lei n" 7.418, de 16 de dezembro de 1985, remunerado pelo art. 1º da Lei n" 7.619, de 30 de setembro de 1987."
Parágrafo único. O art. 4' da Lei n'' 7.418, de 1985, remunera,
do pelo art. I' da Lei n" 7.619, de 1987, cujos efeitos são restabelecidos em virtude do disposto no inciso III deste artigo, permite a dedução dos correspondentes gastos como despesa operacional.
Art. 7º Os arts. 5' e 21 da Medida Provisória nº 1.612-20, de 5
de fevereiro de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 5º

.

§ 2' Cessa a aplicação do disposto no parágrafo anterior
se, decorridos dezoito meses da data da assinatura do contrato
de refinanciamento a que se refere a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, detiver a Unidade da Federação o controle de qualquer instituição financeira .
.....••...••••..........................................•...•••..••••.••••..•••..•••••..••..•.........»

«Art. 21.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste artigo poderá ser feita por até 420 dias, se a respectiva Unidade
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da Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento de
instituição financeira estadual, no âmbito do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados."
Art. 8· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.636-1, de 13 de janeiro de 1998.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 1998.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e Ll.O"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.638-1, DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispôe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas Juntas Comerciais e do
protesto de titulo de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" O arquivamento, nas Juntas Comerciais, dos atos
constitutivos das microempresas e empresas de pequeno porte, bem
como de suas alterações, fica dispensado das seguintes exigências:
I - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito
referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza, salvo no
caso de extinção de firma individual ou sociedade;
II - certidão de inexistência de condenação criminal, que será
substituída por declaração do titular ou administrador, firmada sobre as penas da lei, de não estar impedido de exercer o comércio ou a
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administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal.
Art. 2" Não se aplica às microempresas e empresas de peque_
no porte o disposto no art. 1", § 2º da Lei n" 8.906, de 4 de julho de
1994.
Art. 3' Fica mantida a dispensa da prova de quitação fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte no caso do art. 29 da Lei
n" 8.864, de 28 de março de 1994.
Art. 4' Aplica-se ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
que couber, o disposto no art. I" desta medida provisória.
Art. 5º O protesto de título, quando o devedor for microempro.
sa ou empresa de pequeno porte, fica sujeito às normas estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 6' Os emolumentos devidos ao tabelião de protesto não
excederão um por cento do valor do título, observado o limite máximo de R$ 20,00 (vinte reais).
Parágrafo único. Incluem-se nos limites deste artigo as despesas de apresentação, protesto, intimação, certidão e quaisquer OU~
tras relativas à execução dos serviços.
Art. 7' Para o pagamento do título em cartório, não poderá ser
exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o
pagamento por meio de cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto ficará condicionada à efetiva liquidação do cheque.
Art. 8º O cancelamento do registro de protesto, fundado no
pagamento do título, será feito independentemente de declaração de
anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado.
Art. 9º Para os fins do disposto nos arts. 5º a 8' , caberá ao devedor provar sua qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso.
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Art. 10. Os arts. 29 e 31 da Lei n'' 9.492, de 10 de setembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção
do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a
nota de se cuidar de informação reservada da qual não se poderá
dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.
§ I" O fornecimento da certidão será suspenso caso se desatenda ao disposto no caput ou se forneçam informações de protestos cancelados.
§ 2' Dos cadastros ou bancos de dados, das entidades
referidas no caput, somente serão prestadas informações restritivas de créditos oriundas de títulos ou documentos de dívidas regularmente protestados, cujos registros não foram
cancelados.»
«Art. 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos,
não cancelados, a quaisquer interessados, desde que requeridas
por escrito.»
Art. 11. Para os efeitos desta medida provisória, consideramse microempresa e empresa de pequeno porte as assim definidas na
Lei n" 8.864, de 1994.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.638, de 14 de janeiro de 1998.
Art. 13.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Francisco Dornelles
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.639-38, DE 18 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre o pagarnentodos militares
e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e funda.

côes, bem como dos empregados das empre_
sas públicas e das sociedades de economia
mista e de suas subsidiárias, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei:
Art. 1c A partir do mês de março de 1998, o pagamento da remuneração dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos
empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
mista e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente
pela União, independentemente da fonte de recursos utilizada para
pagamento destas despesas, será efetuado dentro do mês de competência a partir do dia 25.
§ I" Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa pública e da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela União, deverá providenciar,
por ocasião do próximo dissídio ou acordo coletivo, a alteração da
data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput
deste artigo.
§ 2' Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
§ 3º O pagamento referente ao mês de dezembro será efetuado
no período compreendido entre o segundo e o quinto dia útil do mês
de janeiro seguinte.
Art. 2' Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderá ser concedido adiantamento de remuneração, conforme dispuser ato do Poder Executivo.
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Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.479-37, de 29 de janeiro de 1998.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revogam-se o art. 6º da Lei n" 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993, e a Medida Provisória n" 1.479-37, de 29 dejaneiro de 1998.
Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.512-20, DE 26 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 2" da Lei n~)
9.138, de 2.9 de novembro de-l.995, e 1º) 2() e
3º da Lei n() 8.427, de 27 de maio de 1992,
que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1" O art. 2' da Lei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicrão desta lei e até 31 de julho de 1998, não se
aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei nº 8.880, de 27 de maio
de 1994.»
Art. 2' Os arts. 1º , 2' e 3' da Lei n'' 8.427, de 27 de maio de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta lei, subvenções econômicas a produtores
rurais, sob a forma de:

I - equalização de preços de produtos agropecuários ou
vegetais de origem extrativa;
II - equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros de operações de crédito rural.
Parágrafo único. Considera-se, igualmente, subvenção de
encargos financeiros os rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais concedidos, direta ou indiretamente, por bancos oficiais federais.
Art. 2º
§ F Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação a operações de crédito rural:
a) a concessão de prêmio ou bonificação, apurado em leilão
ou em outra modalidade de licitação, para promover o escoamento do produto pelo setor privado;
b) a diferença entre o preço de exercício em contratos de opções de venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder
Executivo e o valor de mercado desses produtos.

§ 2' A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado.
Art. 3' A concessão de subvenção econômica, sob a forma
de equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de
empréstimos rurais, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios e à forma estabelecidos, em conjunto, pelos Ministérios da
Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Agricultura e do
Abastecimento.'>
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.512-19, de 29 de janeiro de 1998.
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Art. 4º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 26 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.535-15, DE 26 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é formado pela Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil, composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível superior, e por cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil, de nível médio, e pela Carreira Jurídica do Banco Central do
Brasil, composta por cargos de Procurador do Banco Central do Brasil, de nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
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CAPÍTULO II

Das Atribuições
Art. 3º
do Brasil:

São atribuições do cargo de Analista do Banco Central

I - formulação e implementação de planos, programas e projetos de gestão das reservas internacionais, da divida pública interna
e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
II - regulação e fiscalização do sistema financeiro;
III - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econõmicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País;
IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;

V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividade de natureza organizacional e outras a elas relacionadas.
Art. 4' São atribuições do cargo de Procurador do Banco CentraI do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e à
defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, em juizo e fora dele;
II - consultoria e assessoramento jurídicos, e toda as demais
próprias da profissão de advogado.

Art. 5" São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades
dos Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;
II - operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sisbacen);
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III - suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda
ao sistema bancário;
IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida
pelo Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividade de suporte e apoio técnico que, por envolverem
sigilo e segurança do sistema financeiro, não possam ser terceirizadas;
VIl - operação de máquinas em geral, excetuadas as referentes a atividades terceirizadas.

CAPÍTULO III
Do Ingresso
Art. 6" O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-se-á mediante concurso público específico, de provas ou
de provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo
cargo.
§ 1º O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á
em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a
primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.
§ 2" Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de prova de
títulos.
§ 3' O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua Diretoria definir normas específicas e os pré-requisitos de formação e titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
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CAPÍTULON
Do Desenvolvimento
Art. 7' O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. I" ocorrerá mediante progressão funcional
e promoção.
§ l' Progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o intersticio de 730 dias, redutível, mediante processo de avaliação de desempenho em até 182 dias, exceto o do Padrão l da Classe D dos cargos das Carreiras de Especialista e Jurídica do Banco Central do Brasil.
§ 2' Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o interstício mínimo de 365 dias.
§ 3' Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.
CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações
Art. 8' A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos
dos servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II desta medida provisória.
Art. 9' Os vencimentos dos cargos da Carreira Jurídica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e
Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes
aplicando as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei n" 8.270, de 17
de dezembro de 1991, a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992,
e a prevista no art. 1', inciso l, e § l' do Decreto-Lei nº 2.333, de 11
de junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ),
em percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
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I -

Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;
b) de quinze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialista
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de Mestrado, até o máximo de trinta por
cento do quadro de pessoal de nível superior;

c) de trinta por cento aos que concluírem, com aproveitamento,

os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em
Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialista do
Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores,
ou de Doutorado, até o máximo de quinze por cento do quadro de pessoal de nível superior;
II -

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;
b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2' grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.

§ 1 Q A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções sobre:
a) os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos I e II deste artigo, a quantidade de oportunidades, as áreas de
formação, bem como o enquadramento dos servidores na gratificação, considerados o exercício de funções e a participação nos programas de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especialização
lato e stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo Banco, inclusive anteriormente à edição desta medida provisória;
b) a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.
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§ 2' Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativg,
mente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.
Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco
Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo
lII.
§ 1º O percentual da GABC para o servidor do padrão I da
classe D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do
Brasil será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para
cinqüenta e cinco por cento a partir do 366' dia de exercício, mediante avaliação de desempenho vinculada ao estágio probatório.
§ 2' Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas
pela Diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em exercício de atividades:
a) externas de fiscalização do sistema financeiro nacional, inclusive de câmbio;
b) que importem risco de quebra de caixa;

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

§ 2º O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
a) a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa retribuição for igualou inferior à soma dos décimos incorporados;

b) à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
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parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior
à soma dos décimos.
§ 3º Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 4" As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida provisória serão incorporadas, observados os valores equivalentes aos
percentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo VII,
gerando efeitos financeiros somente a partir de lº de dezembro de
1996.
§ 5" A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da estrutura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valores de
retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos
no Anexo IV.
§ 6" Os quantitativos das FCBC, observados os valores unitários e o custo global previstos no Anexo IV desta medida provisória,
poderão ser alterados por regulamento.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e
de Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada na forma do Anexo V desta medida provisória.

Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos empregados do Banco Central do Brasil que se aposentaram sob o Regime Geral de Previdência Social até 31 de dezembro de 1990, bem como todas as responsabilidades do Banco Central do Brasil em relação a esses empregados, inerentes à condição de patrocinador da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus).
§ 1º O Banco Central do Brasil permanece como responsável
pela indicação dos administradores e membros do Conselho de
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Curadores da Centrus, nas proporções previstas no respectivo estatuto, podendo, a qualquer tempo, substituir os administradores e
conselheiros que indicar.

§ 2' Observado o disposto no caput o Banco Central do Brasil
poderá exercer patrocínio não contributivo à Centrus, relativamente
aos servidores regidos pela Lei n? 8.112, de 1990.
§ 3' A fração patrimonial da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), correspondente às «reservas de beneficios a conceder» relativas aos participantes incluídos no Regime Jurídico Unico, no volume global das reservas, será dividida na razão
do custeio de sua formação até 6 de setembro de 1996, por parte do
patrocinador e de cada participante, observado o seguinte:
a) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições do patrocinador serão deduzidos e devolvidos ao Banco Central
do Brasil, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta
medida provisória, os valores relativos às contribuições realizadas
desde I" de janeiro de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial
correspondente;

b) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições dos participantes, nominalmente identificada, serão deduzidos
e devolvidos aos respectivos titulares, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta medida provisória, os valores relativos
às contribuições individuais realizadas desde 10 de janeiro de 1991,
incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;

c) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente
das contribuições do patrocinador será administrada pela Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus), para custeio de
aposentadorias e pensões concedidas com base na Lei nº 8.112, de
1990, na forma em que vier a dispor o regulamento;
d) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente
das contribuições dos participantes será liberada aos respectivos titulares a partir da edição do regulamento a que se refere o art. 21
desta medida provisória, em até doze parcelas mensais consecutivas, de acordo com as disponibilidades financeiras da instituição,
ou, a critério dos servidores, mantida, total ou parcialmente, sob a
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os no sistema de contribuição definida, a serem estabelecidos por
essa entidade de previdência privada, com base exclusivamente em
contribuições dos participantes.
§ 4' Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores do Banco
Central do Brasil exonerados, demitidos, e no que couber aos sucessores dos servidores falecidos, após 31 de dezembro de 1990.
§ 5' Na forma que dispuser convênio específico a ser celebrado
entre o Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus) e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), serão centralizadas na Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus)
as devoluções e complementações de responsabilidade direta ou indireta da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
(Previ), e do Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., enquanto seus patrocinadores, relativas aos participantes optantes pelo
quadro de pessoal do Banco Central do Brasil, na forma da Lei n''
4.595, de 31 de dezembro de 1964.
§ 6º O convênio de que trata o parágrafo anterior disporá sobre a destinação dos recursos garantidores das reservas matemáticas necessárias ao custeio dos compromissos nele previstos.
§ 7º Aos recursos que forem repassados à Centrus, em razão
do convênio a que se referem os §§ 5' e 6º, aplica-se o disposto no § 3'
deste artigo.

Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas, mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
mensal dos participantes.
§ I? A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive o
adicional por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos dependentes não presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.
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§ 2 2 A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as nor,
mas para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que Se
refere este artigo.
Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro Nacional.
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei nº
8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercício no
Banco Central do Brasil:
I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancário), de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;
II -

as seguintes proibições:

a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja a.tivi,
dade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;
b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
ou privada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.

§ 1s A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132
e134 da Lei n' 8.112, de 1990.
§ 2º As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
punidas com a pena de advertência Ou de suspensão, conforme os
arts. 129, 130 e seu § 2º, da Lei n" 8.112, de 1990.
Capítulo VII
Das Disposições Transitórias
Art. 18. A partir de 1 º de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
Carreira de Especialista no Banco Central do Brasil e os do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
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Procurador da Carreira Juridica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários do Banco Central do Brasil.
Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no periodo de I' de janeiro de 1991 até 30 de novembro de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos
aOS servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão considerados
como pro labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para
apuração dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do
Brasil estabelecidas nesta medida provisória.
§ I' O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto
no caput quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos,
direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos
aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for o caso, o débito verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto
pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
§ 2' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das
quais caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de
sentença posteriormente cassada ou revista.
§ 3' São também consideradas como pro labore facto, apenas
para efeito de mútua quitação entre o Banco Central do Brasil e seus
dirigentes, ex-dirigentes e servidores, todas as demais verbas remuneratórias efetivamente pagas, a qualquer título, no periodo de I" de
janeiro de 1991 a 30 de novembro de 1996.
Art. 20. Se o enquadramento nas Carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos de Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos
na função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente
identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geralou antecipação de reajustes de vencimento.
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Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 31 de julho de 1997
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por urna
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as instituições e entre estas e o servidor, na
forma que dispuser o regulamento.
§ 1e Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere
o caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir de I"
de janeiro de 1991.
§ 2' Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro
de 1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 de janeiro de 1997, descontados os saques efetuados
após aquela data.
§ 3º Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores
do Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de
1990, ficarão indisponível inclusive para as hipóteses de saques autorizados com base no art. 20 da Lei n'' 8.036, de 11 de maio de 1990,
até a completa apuração e edição do regulamento de que trata o caputo

§ 4' A Caixa Econômica Federal, a partir da edição do regulamento previsto no caput, providenciará a devolução, ao Banco Central do Brasil, dos depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores da autarquia, de competência após 31 de dezembro de 1990,
tornados indisponíveis na forma desta medida provisória.
§ 5º Os servidores ativos e inativos, como também aqueles
exonerados ou demitidos, titulares das contas vinculadas ao FGTS,
que realizaram saques de saldos constituídos por depósitos efetuados pelo Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de 1990, indenizarão a autarquia pelo valor de responsabilidade
de cada um, observado o seguinte, quanto à indenização:
a) aos servidores ativos e inativos, bem como aos exonerados e
aos pensionistas que permaneçam na condição de servidores da
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União, Autarquia e Fundações Públicas Federais, aplicar-se-á o previsto no art. 46, § 1', da Lei nº 8.112, de 1990;
b) aos ex-servidores do Banco Central do Brasil que tenham
sido demitidos, bem como aos exonerados após I" de janeiro de 1991,
que não permaneçam no Serviço Público Federal, é facultado requerer à autarquia o parcelamento, em até sessenta meses, dos valores
de sua responsabilidade.

§ 6' O disposto no parágrafo anterior aplica-se, ainda, aos sucessores dos servidores do Banco Central do Brasil, falecidos, que
permaneçam como pensionistas da União, Autarquias e Fundações
públicas Federais.
Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de contas com as entidades privadas de previdência complementar por ele
patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos a aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social, na
forma da legislação pertinente e de seus normatívos ínternos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo
ser transferidos integralmente à entidade de previdência privada,
patrocinada pela autarquia e seus servidores, medíante constituição
das reservas necessárias, apuradas atuarialmente.
Art. 23. Os anuênios adquiridos pelos servidores do Banco
Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço, conforme disposto no art. 67 da Lei n" 8.112, de 1990.
Art. 24. Os períodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria, ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da
legislação em vigor até aquela data.
Art. 25. Ressalvado O contido no § 1e do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei n? 8.112, de
1990, o disposto nesta medida provisória.
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§ F As aposentadorias e pensões concedidas aos servidores do
Banco Central do Brasil e a seus dependentes, respectivamente,
pelo Regime Geral de Previdência Social, a partir de I" de janeiro de
1991, ficam transformadas em benefícios previstos no regime instituídopela Lei n" 8.112, de 1990, considerando-se o tempo de serviço
computado pelo INSS no ato da concessão, observado o seguinte:
a) na transformação de que trata este parágrafo, o tempo em
que o servidor esteve aposentado pelo Regime Geral de Previdência
Social será contado apenas para estabelecer a proporcionalidade de
sua aposentadoria estatutária, respeitado o disposto nas alíneas a e
c do inciso UI do art. 186 da Lei nº 8.112, de 1990;
b) o Banco Central do Brasil procederá ao enquadramento dos
servidores inativos e das pensões de que trata este parágrafo nas
disposições desta medida provisória, com efeitos financeiros a partir
de 1º de dezembro de 1996;

c) será promovida de ofício, pelo Banco Central do Brasil, a revisão das aposentadorias transformadas na forma desta medida
provisória que tenham sido concedidas pelo INSS com base em contagens especiais de tempo de serviço não previstas na Lei n" 8.112,
de 1990, procedendo-se às necessárias correções.

§ 2º É assegurado prazo de trinta dias, contados da data de
publicação dos respectivos enquadramentos, para sob pena de decadência:
a) os aposentados e pensionistas de que trata o parágrafo anterior requererem a revisão prevista no § l' do art. 19 desta medida
provisória;
b) os aposentados de que trata o parágrafo anterior requererem
o retorno à atividade, nos casos de aposentadoria voluntária, hipótese em que lhes será aplicado o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei n"
8.112, de 1990.

Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até I" de dezembro
de 1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
Art. 27. Ficam criadas, até 31 de dezembro de 1999, trinta
Funções Comissionadas Temporárias, de livre nomeação, a fim de
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atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
jurídico de seus servidores.
§ l' A Diretoria do Banco Central do Brasil estabelecerá o valor da retribuição pecuniária das funções de que trata o caput, observado o limite máximo de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
§ 2' O servidor inativo do Banco Central do Brasil, ocupante
de Função Comissionada Temporária, poderá, em caráter excepcional, ser investido em FCBC, sem direito a qualquer remuneração
adicional.
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.535-14, de 29 de janeiro de 1998.
Art. 29 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras
do Banco Central do Brasil
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Anexo II
1. Quadro de Pessoal - Estrutura e Vencimento
1.1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
Ll.1 Cargo de Analista do Banco Central do Brasil
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570,00

--'

1.2. Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
1.2.1. Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil
------~-,---

r

Classe

I

--~-~Vencime~~V}3;)l

1

A

I

+--- 40li~~:~~ais

IV

--L---

III
I1
I

,

I

1----

I

------B

r----c-----

I

1------

Padrão

1

+---.

I

iri

----jl

3.614,10
3.346,20
3.098,10

I

;

~+;~:~~

I

2.600,70
2.453,40

I

1

Jri ---~----~~~~:6no '

I

2180,70
2 096 70

J

!

,

I

II
I

_____

1

I L __'."75,2_0_

r------;-----I-----Vf--- -1--- ~ ~iÚ~
I

I

------

I

I1
I

.

Anexo

In

1. Gratificação de Atividade do Banco Central do Brasil (GABC)
1.1. Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil

,-------

---------r-;-----------I~~cni.co d~~por1er~~i~ancoCentral do

LAnalista do Ban~o Central do Brasil
1

"T"

r

Classe
A

-1

I

I

I

I

-

Padrao
IV
In
I1
I

1

T

e Base da
_ GABe
65%-A I
65%-A I
65%-A-I

1

I
I

I

65%-A-I,

I

--

D~..:I, ~

I

I

"I

% e Base da

~lasse _~~~_o_LGABC
A

I
1

.

I

IV
III
I1
I

I
I'
.

90%-A-IV
90%-A-III
90%-A-Il
900/0-A-I
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------

!--~-n-~;:~a do Banco Cent~al do Brasil
Classe

_

% e Base da

Padrão

Classe

GABC

I

IV
III
II
I

B

Técnico de Suporte do Banco Central do
Brasil
.._ - - - - -

~~-~--

-------

75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I

B

IV
III
II
I

----

C

IV
III
II
I

D

III
II
I
I

I
I

I

_._---'---

j

75%-C-I
75%-C-I
75%-C-I
75%-C-I

C

IV
III
II
I

-------

75%-D-I

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

D

% e Base da

Padrão

III
II
I

-

90~~:~v-1
90%-B-III
90%~B~II

I

90%-B-I

I

90%~C~In
90%-C-I11
90%-C-1I

90%-C-I
90%-D-III
90%-D-I1
90%-D-I

35%-D-I(jJ

_._----

Procurador do Banco Central do Brasil
f---;~----------I

-P"ch

~~o
A

I

I

i

ri
I

1

,

I
i

----'

1.2 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil

(;b"""

,

I

% e Base da

GABe

IV

65%-A-I

III

65%-A-I

II

65%-A-I

I

65%-A-I

IV

75%-B-I

III

75%-B-I

II

75%-B-I

I

75%-E-I

--+-------IV

75%-C-I

III

75%-C-I

II

75%-C-I

I

75%-C-I

LI_ _
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IProcurador do Banco 'Central d~-:Srasil

rla"e.\

'l

III

D

-T~~~~I

i

'l

1:1

_-C-----

(1)

edl~~;;-

padcâoi %

--,-

I

75%-D-I
55%-D-I(1)

'i

35%D-I(I)

I

Conforme disposto no § 1º do art. 11 desta MP.

Anexo IV
1. Funções Comissionadas do Banco Central

(FCBC) Criadas

1·_--·_----------·_----

1-

Direção/Assessoramento

Código

Valor unitário

1-------

.

~uantitat~ol

1.975,20

1

FDE-l/FCA-l

1.876,20

50

FDE-2/FCA-2

1.678,80

85

FDT-l/FCA-3

1.086,30

26.3

FDO-l/FCA-4

987,60

643

FCA-S

592,50

229

:~

Suporte

FDS-l

,

I

I

F8T-3

354,90

'i

12

213,00

i

96

177,~

,-------============
L
,

?usto Globa:,~utorizado _ _ _ _ _

56

========'--

~1~329.525,00 __=:J
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2. Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas

~
I

N' 1
rve

,

Cargos

-----J.I

I

AP Dl
AP 03
Técnico
e
Procurador

I
f- __~

I

155.582,30
247.612,50
240.707,25

AP 16
AP 18

976
150

444,00
333,00

--i=-I--.

Adicional Especial

2.218,50
85.420,72

776,63
554,63

AAPp 8
889

'I'

I

922
115

713

Tol;l
•

L T-t ol

I

---+-~
1

1

Total

716.052,86
63.782,45
43.3.344,00
49.950,00

277,50

197857,50

_ 222,00

---I-- 64 158,00

-

1

2256686,OS2 442,00

222 ,00

1

162
132

1

I

~~

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

I
I

i

16.983,00
7.770,00

I

i63-r - j

17 982 00
10 989,00
56 J 66,00

238

185.35.'3,14

4.399

2.498.205,22

__

.

I
'I

11--1-- I

102
56

I
- ,_

I

3.698

I

-

I

289

--

AP 85
AP 86

I

Auxiliar

2.218,50
1.941,38

I

AP 13
AP 15

.L_ _
T_ot_a_l-tI..

I

I

1.830,38
1.331,25
1.109,25

I

-'

'I

85
186
217

AP 23

I

'_
r

1
44

__,__

. VI'. Unitário

+-:-~

AP 04
AP 06
AP 08

AP 83

I
I

Servid
ervi ores

I

AP 20
1

I

.. --,-----.

'~-'-I---'I'---'

I

Anexo V
Cargos de Natureza Especial

I---Nível --[--S:~'vidor:~--r
~esidente

I

Diretor

I

Total

I

1

__~

8

I

9

Valor

~$itário ~ T~~f'

t-~~
"I

I

--8.000,00

8.000,OO_ _ I_.~OOO,OO
L....'7~.OOO,OO_
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Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Cargo extinto
I

Carreira

I

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Referência

Padrão

Classe

..

B

11I

A

C

~--T
F

I
IV

E

11I

B

11

G
H

I

I

-I

I

IV

Auxiliar

J
L
M

I!

N
O

,

p

I

I

!

3
106
S06
176
78
16

III
11

C

I

9

I

i

i

i

I

11

D

I

I_n Servidores J

IV

A

r

~._---

7

III
11

D

i

L

6
2

I

2

711

12'0tal paTa a Carrelra/Cargo

~

Cargo extinto
Carreira

I

Técnica

i
i
i
I

Referência

I

D

I

E
F

i

I

i

A

B
C

G

c
i

---

Analista do Banco Central do Brasil

--

Classe

I,

B

i

L

M

C

L

I

~

O

P

tal pura a Carreira/Cargo

IV
III
11

I
IV
III
11

I

I!

III
11

I

I

I,

III
11

,
D

Padrão

I
-IV

,

N

I

i
i

I

I

----

i

Li

H

.J

I

I

I

Servidores
57
30
80
473
602
487
471
202
74
196
868
672
138
445
278
5.073
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Procurador

Anexo VII
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para efeito de Incorporação de Décimos
. - - - _ ..

__..

__..

_-----

Estruturas Extintas
(Código)

i

100% FCA-2

'006033,100463,445045,446041,780049
- - - - -

100% FCA-S

013064,100498,101494,449067,781061,909939, 952001, 953970,
966894

I 15%

FCA~

i!13.6_7_3-

._-_.

__

._--

_

l

18' 75% FCA-4

601624, 602620, 603627, 605620, 606626, 607622, 608629, 609722, 614645, i
615625,616680,617628,618624,619620,620688, 621641, 631175, 640190,
641219, 642215, 643211, 644218
-------'-------.
--'-------- --------. ~
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I-Estrut~---[---:

Criada

~~iv~~ncia) I
20% FCA-4
I_~-

1

I

Estruturas Extintas

I

(Códi~~~________

_

:

1032310,033324,034320,035335,036340,038342, 039357, 302660, 302732, I
;

i 350699, 353701, ~~0233, 521230, 919845, 972894

22,5090 FCA-4 1604623

125% FCA-4

_

019097,020192,020109,020206,071633,080594, 081590, 080561,100595,
110590,111597, 113590, 114596, 115592,120596, 121592, 122599, 123595,
124591,125598,126594,127590, 128597, 130591 140597, 141593, 142590,
143596,144592,145599, 146595, 147591,200590,200638,201634, 202630,

[

203599,203637, 204595,204633,205591, 205630,206598,207594, 208590,
209597,210595,211591,300691,301566, 303690, 500208,502200, 503207,

505200,506206,507202,508209,509205,510203, 914002, 914797, 917893,
922005,923869,924865,925004,926841,927864, 928887, 929867, 930008"
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005
30% FCA-4
I

[495182, 496189, 600628, 605573, 611620, 612677, 630179,
1796182

i
795208~

1----------------------

i40% FCA-4

!

70% FCA-4

I

,CO";;
I

1011061, 012068, 016071, 017086, 019186, 019178, 070505, 101508, 110507,
111503, 112500, 112593, 113506, 114502, 115509, 121509, 122505, 123501,
I 124508, 125504, 126500, 127507, 128503, 130508, 140503, 141500, 142506,
i 143502, 144509, 145505, 146501,200506,200530,201502,201537,201596,
i 202509, 202533, 20350.5, 203530, 204501, 425133, 460133, 461130, 462136,
, 463132, 464139, 465135, 466131, 481165, 973815, 975940, 977942, 978949,
984914

i

1

100% FCA-4

I

009059, 009113, 009121, 100501, 450081, 451088, 453080, 457086, 459089,
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932
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-1

Estrutura

Criada

Estruturas Extintas

(Equivalência)

100% FDE-l

(CÓdigO)---l

~0~1023, 002020, 003018, 002011, 004030, 051~38, 053430, 05~:, ~~4467,

I

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

I

I

-------,

100% FDE-2

005037, 061468, 062464, 063460, 405043, 409049, 751049, 899003, 900974,
901970, 902977, 903000, 905976, 906972, 907979, 996009

100% FDO-l

008052, 008214, 010057, 010065, 014133, 014141, 014079, 015075, 015130,
015148,060500,061506, 061530, 062502, 063509, 080560, 082562, 082597,
083569, 084565, 086568, 088560, 416088, 417084, 418080, 420131, 421138,

i
I
I

422134,424137,426164,427136,427160,440086, 452084, 454087, 455083,

458082, 760137, 904945, 943940, 949930, 946001, 947954, 948004, 95694.5: I
957941,958948,959944,960942,968900,971901, 992968, 995002

~
100% FDS-l

001015,050407,051403,400017,938009

100% FDT-l

007048,061492,062499,063495,081566, 414069,413062, 423130, 755060,
761133,936979,944980,945978

37,5% F8T-l

043370, 044385, 300730, 301698, 301736, 302694, 609676, 834882, 840890, I
920819, 921815, 931810

50% F8T-l

037346,300667,300705,301663,303666,350737, 351709, 352691, 354694, I
817880,832880,933830,951811,955809

52,5% F8T-l

350702,833886

70% F8T-l

070700, 939820, 941824

!

i

~

~
040312,070637,810835,950858

100% F8T-l

I

------l

I

100% F8T-2

75% FST-3
100% FST-3

i

070661,084590, 355690,813850,815853,820857,821853, 830852

I

665878

J

1~41343, 042366,071668,200603,351695,353698, 816868,825~67

!
~
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.549-40, DE 26 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá
outras providências.

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

Seção I
Da Estrutura
Art. I" A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e
pela Casa Militar.
§ 1º Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 2º Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos de consultas do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b)

o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
Das Competências e da Organização
Art. 2º À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e indiretamente ao Presidente da República no desemCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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penho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do Governo, na verificação prévia e supletiva da cons,
titucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relaciona_
mento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Adminís,
tração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3" À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e eXecução das atividades administrativas da Presidência da República e
supletivamente da Vice-Presidente da República, tendo como estni.
tura básica:
I
II

Gabinete;

III

Subsecretaria-Geral;
Gabinete Pessoal do Presidente da República;

IV

Assessoria Especial;

V

Secretaria de Controle Interno.

Art. 4" À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o gabinete e até quatro subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5º À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na, análise e avaliação estratégicas, na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação
da concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração, coordenação e controle de planos, programas e projetos de natuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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reza estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do Conselho de Defesa Nacional, tendo como Estrutura básica, além do Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o gabinete
e até três subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do
Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como
pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7' Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da Repúbica
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de formular politicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de
um único ministério, integradas pelos Ministros de Estado das áreas
envolvidas e presididas, quando determinado, pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1º Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso 11, serão constituídos Comitês Executivos, integrados pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares
as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência
da República, presididos por um de seus membros, designado pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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§ 2' O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3' É criada a Cãmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a criação das demais câmaras.
§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso n do caput.
§ 5º O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso 11 do caput e o § 1'.

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

Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das forças combiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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nadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de operações. n;ilitares,.levando em consider~ção os ~studos e.as
sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações
estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os
programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação
das representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis n's
8.041, de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente,
o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
e o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as
ações visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o
combate à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária, a que se refere o art. 2 8 .
CAPÍTULO II
Dos Ministérios
Seção I
Da Denominação
Art. 13.
I
II
III

São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
da Agricultura e do Abastecimento;
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IV

da Ciência e Tecnologia;

V
VI

das Comunicações;

da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;

VII
VIII

IX

da Fazenda;

X

XI
XII
XIII

da Indústria, do Comércio e do Turismo
da -Iustiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô-

nia Legal;

XIV
XV

XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

de Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

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

Seção II
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I tado:

Ministério da Administração Federal e Reforma do Es-

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
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b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no ãmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais;

e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;

fJ desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec);
II -

Ministério da Aeronáutica:

a) formulação e condução da Política Aeronáutica Nacional, civil e militar, e contribuição para a formulação e condução da Política
Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento (1"
Força Área Brasileira;

c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
fesa interna e externa do País, no campo aeroespacial;

C~'é-~

d) operação do Correio Aéreo Nacional;

e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;

fJ planejamento, estabeleciu1clli;o) equip8.1?:lGnto) operação e
exploração) diretamente ou mediante concessão ou aut.orização.
conforme o caso) da infra-estrutura aeronáutica e espacial) de SUe.
competência, inclusive os serviços de apoio necessários à navegação aérea;
g) incentivo e realização de pesquisa e desenvolvimento rel»cionados com as atividades aei uespaciais;

h) estímulo à indústria aeroespacial;

III -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

960
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;

b) produção e fomento agropecuário, inclusive das atividades
pesqueira e da heveicultura;

c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e)

defesa sanitária animal e vegetal;

fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;

I) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação

rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;

c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifu-

são;
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b)

regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de teleco-

municações;

c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII a)

Ministério da Educação e do Desporto:

política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;

e) pesquisa e extensão universitária;

fJ magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a criança e
adolescentes;
VIII - Ministério do Exército:
a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento
das forças terrestres;

c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa aérea;

fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
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g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;

h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

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

b) politica e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;

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

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

h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;

b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;

e) turismo;
j) formulação da politica de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) politica relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

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

c) direitos da cidadania, direitos da criança.do adclescente, das
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivos dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;

I) assistênciajurídica,judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
XII -

Ministério da Marinha:

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

c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse
da Marinha;

e) política marítima nacional;

fJ orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
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i)

inspeção naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente aos recursos hídricos;

b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;

c) preservação, conservação e uso racional dos recursos natu,
rais renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambien-

tal;
e) política integrada para a Amazônia Legal;
XN -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b)

aproveitamento da energia hidráulica;

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

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;

c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;

e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;

fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
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h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;

j) defesa civil;
I) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;
b) previdência complementar;

c) assistência social;
XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;

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

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

Ministério da Saúde:

a) politica nacional de saúde;
b) coordenação e

fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e
dos índios;
d) informações de saúde;

e) insumos críticos para a saúde;

f) ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
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alimentos;
h) pesquisa cientifica e tecnologia na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;

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

e) relações do trabalho;

fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e
aquaviário;

b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1 º Em casos de calamidade pública ou de necessidade de especial atendimento à população, o Presidente da República poderé
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2º A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
§ 3' A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de
que trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário, bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.713-1036, fev. 1998

967

Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15.

Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:

I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II
Gabinete do Ministro;

IH -

Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;

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

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos
Art. 16.

Integram a estrutura básica:

1 ~ do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
II - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agrícola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;
III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto NacionaI de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, até duas secretarias;
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v - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivos à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do
Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho
Nacional de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1',
2" e 3" Conselhos de Contribuintes, do Conselho Diretor do Fundo de
Garantia à Exportação (CFGE), do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional, da Escola de Administração
Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política Criminal
e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do Conselho Federal
de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da Ouvidoria-Geral
da República e da Defensoria Pública da União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho
Nacional dos Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional
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te, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até
quatro secretarias;

XI

do Ministério de Minas e Energia, até duas secreta-

rias;

XII
do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis Secretarias, sendo uma especial;

XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social,
além do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de
Gestão da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência Social, até três secretarias;
XN - do Ministério das Relações Exteriores, O Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;

XV -

do Ministério da Saúde, além do Conselho de Saúde,

até quatro secretarias;

XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
Parágrafo único. O Conselho de Política Externa, a que se
refere o inciso XN deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo
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ria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das Relações Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de Órgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidên_
cia da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidâjj..
cia da República;
U - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordsng,
ção da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e
Orçamento;
IlI - a Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b) a Assessoria, em Assessoria Especial.
Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I - para o Ministério do Planej amento e Orçamento:
a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
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c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério do Bem-Estar Social;

II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazõnia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração
Regional;
b) do Jardim Botãnico do Rio de Janeiro;

III - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, da
Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V - para o Ministério da Justiça:
a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei nº 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei n'' 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em
ato conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;

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

VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto:

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

972
a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Delibera_
tivo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § lOdo art. 33 desta medida provisória;

b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de
Desenvolvimento do Desporto (Indesp);

c) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da
Lei n'' 7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II - o Ministêrio do Bem-Estar Social;
III - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão;

b) a Secretaria de Polícia Federal;

c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;

V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração Geral, em cada ministério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
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a)

o Conselho Superior de Desporto;

b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);

IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.

Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art.
16, será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
U - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais de desenvolvimento;
UI - defesa civil.
Art. 21.

Ficam extintos os cargos:

I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
U - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia Federal, todos do Ministério da Justiça;
UI - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que tratam os incisos I
e VIU, alínea d, do art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos U e UI
do art. 19 desta medida provisória;
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VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;

IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secreta_
ria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência
da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral
da Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social
da Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos
de Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

975
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, que terá as seguintes atribuições:
I ~ estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo, a que se refere o § 3" do art. 7° desta medida provisória, será também o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento
e Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o
art. 43, § 1°, inciso Il, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria Especial, a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no
Conselho de Administraçâo da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios, órgãos
e entidades que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação,
de saúde ou de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas
na forma da lei.
§ F O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
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tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder ao Distrito Federal, a
Estados e Municípios, com ônus para o Governo Federal, e por perío_
do não superior a doze meses, os servidores necessários à contimj],
dade dos serviços a eles descentralizados.
§ 2' Não se aplica o disposto no caput, deste artigo aos bens móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência social
pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida provi:
sória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de saúde
ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos
de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas em
decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existan,
tes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4' Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado
os requisitos previstos na legislação pertinente.
§ 5º Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o disposto
no § 1º deste artigo.
§ 6' O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se l,he aplicando o disposto nos §§ 2' e 3" deste artigo.
§ 7'. Os processos judiciais em que a FAE seja parte serão imediatamente transferidos:
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a) para a União, na qualidade de sucessora, representada pela
Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;

b) para a Procuradoria Geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito Federal.

§ 8' Ficam transferidos para o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS) os projetos de irrigação denominados Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba e Platôs de Guadalupe, no
Estado do Piauí, Tabuleiros de São Bernardo, Baixada Ocidental
Maranhense e Hidroagrícola de Flores, no Estado do Maranhão, e
J aguaribelApodi, no Estado do Ceará, e os direitos e obrigações deles
decorrentes.
§ 9' Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o
DNOCS, após inventário, os bens móveis e imóveis integrantes do
Patrimônio da União, relacionados aos projetos mencionados no parágrafo anterior, localizados nos Municípios de Parnaíba, Buriti dos
Lopes, Antônio Almeida, Floriano, Jerumenha, Landri Sales, Magalhães e Almeida, Marcos Parente e Nova Guadalupe, no Estado do
Piauí, São Bernardo, Palmeirándía, Pinheiro e Joselândia, no Estado do Maranhão, e Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo
em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em
19 de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar,
transferir ou utilizar as dotaçôes orçamentárias dos órgãos extintos,
transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa
previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura,
competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência
(ABIN).
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§ 10 Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteli_
gência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitorja,
mente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2' Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisó_
ria, o Secretário-Geral e O Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à trans,
ferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão Ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se
refere o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à Secretaria-Geral da Presidência da República.
Art. 31. São transferidos, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei nº 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1º O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
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um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente
da República.
§ 2" As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.
Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil.
CAPÍTULO IV
Do Órgãos Reguladores
Art. 35. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a
Agência Nacional do Petróleo (ANP) poderão requisitar, com ônus
para as agências, servidores ou empregados de órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública Federal direta, indireta ou
fundacional, quaisquer que sejam as atividades a serem exercidas.
§ l' Durante os primeiros 36 meses subseqüentes instalação da Aneel e da ANP, as requisições de que trata o caput serão irrecusáveis e desde que aprovadas pelos Ministros de Estado de Minas
e Energia e da Administração Federal e Reforma do Estado.
à

§ 2" A Aneel e a ANP poderão solicitar, nas mesmas condições
do caput, a sessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da administração pública do Distrito Federal dos
Estados ou dos Municípios, mediante prévio consentimento do órgão
ou entidade de origem.
§ 3º Quando a requisição ou cessão implicar redução de remuneração do servidor requisitado, ficam a Aneel e a ANP autorizadas
a complementá-Ia até o limite da remuneração percebida no órgão de
origem.
§ 4" Os empregados requisitados pela ANP de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta ou fundacionalligados à indústria do petróleo, de acordo com o estabeleciCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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do no caput deste artigo, não poderão ser alocados em processos organizacionais relativos às atividades do monopólio da União.
§ 5º Após o período indicado no § 1', a requisição para a ANp
somente poderá ser feita para o exercício de cargo do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores, vedada, também, a utilização de pessoal de entidades vinculadas à indústria do petróleo.

Art. 36. Ficam criadas 130 funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas de Energia Elétrica (FCE), sendo: 32 FCE
V, no valor unitário R$ 1.170,20; 33 FCE IV, no valor unitário de R$
855,00; 26 FCE III, no valor unitário de R$ 515,00; vinte FCE n, no
valor unitário de R$ 454,00; e dezenove FCE I, no valor unitário de
R$ 402,00.
§ 1º As FCE são de ocupação exclusiva de servidores do quadro efetivo da Aneel, podendo, conforme dispuser o regulamento, ser
ocupadas por servidores ou empregados requisitados na forma do
artigo anterior.
§ 2' O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e
os quantitativos das FCE dentro da estrutura organizacional da
Aneel, mantido o custo global correspondente às funções definidas
no caput.
§ 3' O servidor ou empregado investido na FCE exercerá atribuições de assessoramento e coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente,
acrescida do valor da função para a qual foi designado.

§ 4° A designação para a FCE é inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento,
cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do
servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, IV, VI, VIII, alíneas a
ae, e inciso X do art. 102 daLei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais, Finais e Transitórias

Art. 37.

Ficam criados:
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I - na Administração Pública Federal, 121 cargos em comissão, sendo dez de Natureza Especial, e 111 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim distribuidos: 39 DAS 101.5;
dezesseis DAS 102.5; um DAS 101.4; 22 DAS 102.4; 21 DAS 102.3; e
doze DAS 102.1;
II - no Ministério de Minas e Energia, 102 funções de confiança denominadas Funções Comissionadas de Petróleo (FCP), sendo
dezenove FCP V, no valor unitário de R$ 1.170,20; 36 FCP IV, no valor unitário de R$ 855,00; oito FCP II, no valor unitário R$ 454,00; e
39 FCP I, no valor unitário de R$ 402,00.
§ 1º O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos das FCP, mantido o custo global correspondente às
funções definidas no inciso II.
§ 2º O servidor ou empregado investido na FCP exercerá atribuições de coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida do valor da
função para a qual foi designado.
§ 3' A designação para a FCP é inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento,
cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do
servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, IV,VI, VIII, alíneas a
a e, e inciso X do art. 102 da Lei n" 8.112, de 1990.

Art. 38. Até que sejam aprovados os planos de carreiras da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
do Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n" 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
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Art. 39. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágra_
fo único do art. 4" e § 2º do art. 5º do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevs.,
reiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida
pela Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
Art. 40. O Poder Executivo disporá, até 30 de junho de 1998,
sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos ministg,
rios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de sua lotação de pessoal.
Art. 41. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções
e atribuições:
I - da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma a separar as funções e atividades diversas da utilização de
recursos hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria
Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento;
II - do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), de forma a separar as funções de
desenvolvimento e fomento dos recursos pesqueiro e da heveicultura, com o objetivo de transferi-las para o Ministério da Agricultura e
do Abastecimento.
Art. 42. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e AsCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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sistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
na forma estabelecida em regulamento;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça;
IV - pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);
a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);
b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e do
Desporto.

Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entid.ades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados
pelos órgãos extintos e seus antecessores.

Art. 44. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério
da Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter
exercício naquele instituto.
Art. 45. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
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Art. 46. O art. 2' da Lei n" 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. No sistema federal de ensino, a autorj,
zação para o funcionamento, o credenciamento e o recredencíj,
menta de universidade ou de instituição não-universitária, o
reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, assim como a autorização prévia dos cursos oferecidos
por instituições de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos mediante ato do Poder Executivo."
Art. 47. O art. 3° da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 5" A expansão da oferta de ensino técnico, mediante a
criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente ocorrerá em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não-governamentais, que
serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino.

§ 6" Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros, para os
fins mencionados no parágrafo anterior.
§ 7º O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5" deste artigo nos casos das escolas técnicas e agrotéenicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de março
de 1997."
Art. 48. O art. 17 da Lei n? 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel estiver ocupado.

§ 1° O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2° Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração
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Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo.»
Art. 49. O art. 3' da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3' O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um conselho curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes
da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
Ministério do Trabalho;
I
n
Ministério do Planejamento e Orçamento;
In
Ministério da Fazenda;
IV
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
V - Caixa Econômica Federal;
VI - Banco Central do Brasil.
§ 2' Os Ministros de Estado e os presidentes das entidades mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares no conselho curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao presidente do conselho, que os nomeará.
......................................................................................................»

Art. 50. O art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas
de atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes
da República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e de ocupantes de cargos e funções de direção em autarquias e fundações públicas federais, concernente a atos praticados no exercício de suas atribuições institucionais ou legais,
competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em nome desses titulares ou ocupantes para defesa de
suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

986
previstos na Lei n? 6.024, de 13 de março de 1974, e nos Decr«.
tos-Leis n's 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de feve_
reiro de 1987."
Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência
Executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
I - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvnl,
vimento institucional em andamento;
II - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo ministério supervisor.
§ l' A qualificação como Agência Executiva será feita em ato
do Presidente da República.
§ 2' O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e
metas definidos nos Contratos de Gestão.
Art. 52. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas
voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores, a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos humanos e o fortalecimento da identidade institucional da
Agência Executiva.
§ 1s Os Contratos de Gestão das Agências Executivas serão
celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os
objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como 08 recursos necessários e os critérios e instrumentos
para a avaliação do seu cumprimento.
§ 2' O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos Contratos de Gestão e
dos programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento
institucional das Agências Executivas.
Art. 53. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
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Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar,
sem aumento de despesa, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em
Departamento de Informática do SUS (Datasus), vinculando-o à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.

§ I? Os servidores da Fundação Nacional de Saúde, ocupantes
de cargos efetivos, que, em 13 de agosto de 1997, se encontravam lotados no Datasus passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da Saúde, e os que, em 28 de agosto de 1997, se encontravam lotados na Escola de Enfermagem de Manaus passam a
integrar o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade do Amazonas, devendo ser enquadrados nos respectivos planos de
cargos.
§ 2' Se do enquadramento de que trata o parágrafo anterior
resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou antecipação
de reajuste de vencimento.
Art. 56. Enquanto não forem reestruturadas, mediante ato do
Poder Executivo, as atividades de administração de pessoal,
material, patrimonial, de serviços gerais e de orçamento e finanças,
dos órgãos civis da Administração Pública Federal direta, poderão
ser mantidas as atuais Subsecretarias vinculadas às Secretarias
Executivas dos Ministérios.
Parágrafo único.

O ato do Poder Executivo de que trata o

caput designará os órgãos responsáveis pela execução das ativida-

des a que se refere este artigo, inclusive no âmbito das unidades descentralizadas nos Estados.
Art. 57. Os arts. 11 e 12 da Lei n" 5.615, de 13 de outubro de
1970, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 11.
ano civil.

O exercicio financeiro do Serpro corresponde ao
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Art. 12. O Serpro realizará suas demonstrações financei_
ras no dia 31 de dezembro de cada exercício, e do lucro líquido
apurado, após realizadas as deduções, provisões e reservas, exceto as estatutárias, o saldo remanescente será destinado ao pagamento de dividendos, no mínimo de 25%, dando-se ao restante
a destinação determinada pelo conselho diretor, observado o dis;
posto no inciso XI do art. 7' da Constituição."
Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamen_
tadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.
§ I" A organização, a estrutura e o funcionamento dos censo.
lhos de fiscalização de profissões regulamentadas serão disciplínn,
dos mediante decisão do plenário do conselho federal da respectiva
profissão.
§ 2" Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas não manterão com os órgãos da Administração Pública qualquer
vínculo funcional ou hierárquico.
§ 3' Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo
vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.
§ 4" Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, existentes até 10 de outubro de 1997, ficam autorizados a cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas
ou jurídicas, bem como taxas e emolumentos instituídos em lei.
§ 5" O controle das atividades financeiras e administrativas
dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos regionais
prestar contas, anualmente, ao conselho federal da respectiva profissão.
§ 6' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamenta.
das, existentes até 10 de outubro de 1997, promoverão, até 7 de maio
de 1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido
neste artigo.
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Art. 59. O Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), criado pelo
Decreto-Lei n" 1.186, de 3 de abril de 1939, regido pelo Decreto-Lei
n" 73, de 21 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei nº
9.482, de 13 de agosto de 1997, passa a denominar-se IRB - Brasil
Resseguros S.A., com a abreviatura IRB - Brasil Re.
Art. 60. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de I" de março de 1995,962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996,
1.384, de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de
7 de junho de 1996, 1.498-19, de 9 de julho de 1996, 1.498-20, de 8 de
agosto de 1996, 1.498-21, de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de2 de
outubro de 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de 1996, 1.498-24, de 29
de novembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de 1996, 1.549-26, de
16 de janeiro de 1997, 1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.549-28,
de 14 de março de 1997, 1.549-29, de 15 de abril de 1997, 1.549-30,
de 15 de maio de 1997, 1.549-31, de 13 dejunho de 1997, 1.549-32, de
11 de julho de 1997, 1.549-33, de 12 de agosto de 1997,1.549-34, de
11 de setembro de 1997, 1.549-35, de 9 de outubro de 1997, 1.549-36,
de 6 de novembro de 1997, 1.549-37, de 4 de dezembro de 1997,
1.549-38, de 31 de dezembro de 1997, e 1.549-39, de 29 de janeiro de
1998.
Art. 61.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 62. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1", 2' e 3º
do art. 22 da Lei nº 5.227, de 18 dejaneiro de 1967, a Lei nº 5.327, de
2 de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2' do Decreto-Lei n''
701, de 24 de julho de 1969, os arts. 1ea 3' do Decreto-Lei nº 1.166, de
15 de abril de 1971, os §§ I? e 2º do art. 36 da Lei nº 5.869, de 11 dejaCol. Leis Rep. Fed. Erasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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neiro de 1973, a Lei n" 7.091, de 18 de abril de 1983, os arts. 1",2' e 9'
da Lei n" 8.948, de 8 de dezembro de 1994, o § 2' do art. 4' e o § I? do
art. 34 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
Brasília, 26 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Augusto Junho Anastásia
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.554-25, DE 26 DE FEVEREIRO
DE 1998
Altera os arts. 2", 3", 4'2, 5"', 6'º, 7º e 9º da
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1.993, que
dispõe sobre a contratação por tempo deter.
minado para atender à necessidade tempo.
rária de excepcional interesse público, e dá
outras providências.

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

Art. Ir! Os arts. 2º, 3º, 4(), 59, 6º, 7º e 9() da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2 Q

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

UI - realização de recenseamentos e outras pesquisas
de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
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IX - atividades finalísticas do Hospital das Forças Armadas.
Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a
falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de
concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art.
87 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.»
«Art. 3º

§ 2º A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI,
VIII e IX do art. 2º, poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do
curriculum vitae .»

II
III
art.2º;

até 24 meses, no caso do inciso III do art. 2';
doze meses, nos casos dos incisos IV, VII,VIII e IX do

§ 1º No caso do inciso III do art. 2º, os contratos poderão
ser prorrogados desde que o prazo total não exceda 24 meses.
§ 2º Nos casos dos incisos V e VI do art. 2º, os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos..
«Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento."
«Art. 6º

.

§ 10 Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
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desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de magistério de que trata a Lei n" 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilida.
de de horários.
§ 2' O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3' Sem prejuizo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrati.
va da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao con.
tratado.»
«Art. T] ............................................................................. ,
......................................................................................................

U - nos casos dos incisos I a UI e V a IX do art. 2', em imo
portância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do ser.
viço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
Hl - no caso do inciso Hl do art. 2', quando se tratar de coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso 11
deste artigo.
••..•••...••••..•••.....•••..•••......••••....•..•••....••.••••.•....•••..•....•••....................»

«Art. 9º

.

UI - ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2', mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5().
••..•••.....••.••••••....•.••••..••..••••..••....••..•••...•••.••••.•...•••.•••...•.••.••......•...... »

Art. 2· Os contratos por tempo determinado, celebrados:

I - com fundamento no art. 17 da Lei n" 8.620, de 5 dejaneiro de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
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II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2',
inciso Il, da Lei nº 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1999, com redução escalonada no pe-

ríodo;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo INPI, de que trata o art. 2", inciso VIII, da Lei n" 8.745, de
1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei n" 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro
de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2º da Lei n? 8.745, de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;
VI - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei n? 8.112, de 1990, vigentes em 15
de abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de
1998;
VII - com fundamento no art. 5', § 1', da Lei n'' 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de 690 prestadores
de serviços, e com vigência até 28 de junho de 1998.
Art. 3' Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá
contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1Q e 2º graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares,
observado o disposto no art. 5' da Lei nº 8.745, de 1993.
§ I? Os contratos de professores de ensino de 1º e 2' graus de
que trata o caput deste artigo poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998.
§ 2' Fica autorizado o Ministério do Exército a celebrar contratos novos de professores de ensino de 1e e 2 9 graus, com vigência
até 31 de dezembro de 1998, em substituição aos contratos de que
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

994
trata o caput deste artigo que não forem prorrogados, respeitado o limite máximo de 242, correspondente à soma de contratos prorroga_
dos e novos.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.554-24, de 29 de janeiro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 6' Revoga-se o parágrafo único do art. 5' da Lei n'' 8.745
de 9 de dezembro de 1993.
'
Brasília, 26 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.559-23, DE 26 DE FEVEREIRO DE
1998
Altera a legislação do Imposto de Ren.
da e da contribuição social sobre o lucro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Apessoajurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsídiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 10 do Decreto-Lei n'' 1.598, de 26
de dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base
do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se, também às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3' da Lei nº 8.003, de
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14 de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3º O disposto no art. 65 da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal
ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas
de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoasjurídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 4' Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer natureza.
Art. 5" Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa
ou entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil e no exterior.
Art. 6' Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 7º Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

Art. 8º Serão admitidos como despesas com instrução, previstas no art. 8', inciso II, alínea b, da Lei n'' 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, os pagamentos efetuados a creches.
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Art. 9" O art. 10 da Lei nº 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
,,§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, independentemon.
te do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado,
desde que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$
8.000,00 (oito mil reais)."
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.559-22, de 29 de janeiro de 1998.
Art.11. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.

Brasília, 26 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.567-13, DE 26 DE FEVEREIRO DE
1998
Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imó-

veis de domínio da União, altera
dispositivos dos Decretos-Leis n "e .9.760, de
5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de de.
zembro de 1987, regulamenta o § 2" do art.

49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por
intermédio da Secretaria do Patrimõnio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, cadastrar, regisCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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trar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização ordenada dos bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto,
firmar convênios com os Estados e Municípios em cujos territórios se
localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em
lei, celebrar contratos com a iniciativa privada.
Art. 2' Concluído, na forma da legislação vigente, o processo
de identificação e demarcação das terras de domínio da União, a
SPU lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o termo competente, incorporando a área ao patrimônio da União.
Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel, será
registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Art. 3' A regularização dos imóveis de que trata esta medida
provisória, junto aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registro
de Imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), com o concurso, sempre que necessário,
da Caixa Econômica Federal (CEF).
Parágrafo único. Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais e os Cartórios de Registro de Imóveis darão preferência ao
atendimento dos serviços de regularização de que trata este artigo.

Seção I
Da Celebração de Convênios

Art. 4' Os Estados, Municípios e a iniciativa privada, ajuízo e
a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções que
expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênios ou contratos a serem celebrados com a SPU, para executar a
identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do
patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do
parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos elaborados na forma da legislação pertinente.
§ I"

Na elaboração e execução dos projetos de que trata o

caput deste artigo, serão sempre respeitados a preservação e o livre

acesso às praias marítimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de
uso comum do povo.
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§ 2' Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados, Municípios e a iniciativa privada farão jus a parte das receitas
provenientes da:
a) arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas
pelos trabalhos que tenham executado;
b) venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos projetos urbanísticos por eles executados.

§ 3' A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos respectivos convênios ou contratos, observados os limites previstos em regulamento e as instruções a serem baixadas pelo Ministro de Estado da Fazenda, que considerarão a complexidade, o volume e o custo dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastramento, recadastramento e fiscalização das áreas vagas existentes, bem como de elaboração e execução dos projetos de
parcelamento e urbanização e, ainda, o valor de mercado dos imóveis na região e, quando for o caso, a densidade da ocupação local.
§ 4' A participação dos Estados e Municípios nas receitas de
que tratam as alíneas a e b poderá ser realizada mediante repasse
de recursos financeiros.
§ 5' Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, quando
os serviços contratados envolverem, também, a cobrança e o recebimento das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.
Art. 5' A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamentos, realizados com base no disposto no art. 4!!, somente terão
validade depois de homologados pela Secretaria do Patrimônio da
União.

Seção Il
Do Cadastramento das Ocupações
Art. 6' O cadastramento de terras ocupadas dependerá da
comprovação, nos termos do regulamento, da existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento do imóvel.
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§ 1º Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito
de inscrição, a área de até duas vezes a área de projeção das edificações de caráter permanente existentes sobre o terreno, acrescida das
medidas correspondentes às demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas em regulamento, principalmente daquelas ocupadas
com outras benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação vigente sobre o parcelamento do solo.
§ 2 9 As áreas de acesso necessárias ao terreno, quando possível, bem como as remanescentes que não puderem constituir unidades autônomas, a critério da administração, poderão ser incorporadas àquelas calculadas na forma do § 1º, observadas as condições
previstas em regulamento.

§ 3º Poderão ser consideradas, a critério da administração e
nos termos do regulamento, no cadastramento de que trata este artigo, independentemente da comprovação de que trata o caput deste
artigo, as faixas de terrenos de marinha e de terrenos marginais que
não possam constituir unidades autônomas, utilizadas pelos proprietários de imóveis lindeiros, observado o disposto no Decreto n"
24.643, de 10 de julho de 1934 (Código de Águas), e legislação superveniente.
§ 4º Fica vedada a inscrição de posse sem a comprovação da
existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento de que trata este artigo.
Art. 7º Os inscritos até 15 de fevereiro de 1997, na Secretaria
do Patrimônio da União, deverão recadastrar-se, situação em que
serão mantidas, se mais favoráveis, as condições de cadastramento
utilizadas à época da realização da inscrição originária, desde que
estejam ou sejam regularizados os pagamentos das taxas de que tratam os arts. I" e 3' do Decreto-Lei n" 2.398, de 21 de dezembro de
1987, independentemente da existência de edificações de caráter
permanente e de efetivo aproveitamento.
Parágrafo único. A vedação de que trata o § 6' do art. 3' do Decreto-Lei n" 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, não se aplica aos casos previstos neste artigo.
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Art. 8' Na realização do cadastramento ou recadastramento
de ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art.
128 do Decreto-Lei n'' 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as altern;
ções desta medida provisória.
Parágrafo único. As eventuais despesas que a administração
tiver com o cadastramento ou recadastramento poderão ser repassadas ao ocupante, na forma do regulamento.
Art. 9'

Fica vedada a inscrição de ocupações que:

I - vierem a ocorrer após 15 de fevereiro de 1997;
II - estej am concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional, de preservação ambiental, das necessárias à
proteção dos ecossistemas naturais, das reservas indígenas, das
ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias
federais de comunicação, das reservadas para construção de hidrelétricas, ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei.

Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em
desacordo com o disposto nesta medida provisória, a União deverá
imitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente realizadas.
Parágrafo único. Até a efetiva desocupação, será devida à
União indenização pela posse ou ocupação ilícita, correspondente a
dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por
ano ou fração de ano em que a União tenha ficado privada da posse
ou ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Seção III
Da Fiscalização e Conservação

Art. 11. Caberá à Secretaria do Patrimônio da União a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o
interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencentes
ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de seus
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técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força policial federal
e solieítar o necessário auxílio de força pública estadual.
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, quando necessário, a
SPU poderá, na forma do regulamento, solicitar a cooperação de força militar federal.
§ 2º Aincumbêneía de que trata o presente artigo não implicará prejuízo para:
a) as obrigações e responsabilidades previstas nos arts. 70 e 79,
§ 2', do Decreto-Lei n' 9.760, de 1946;

b) as atribuições dos demais órgãos federais com área de atuação direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legislação
vigente, com o patrimônio da União.

§ 3" As obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou
contratadas na forma dos arts. 1" e 4'.
§ 4' Constitui obrigação do Poder Público em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, observada a legislação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental, das necessárias à proteção dos ecossistemas naturais e de uso comum do povo, independentemente da celebração de convênio para
esse fim.

Seção IV
Do Aforamento
Art. 12. Observadas as condições previstas no § 1" do art. 22 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5" do Decreto-Lei n" 2.398, de 1987, os imóveis dominiais da União, situados em
zonas sujeitas ao regime enfitêutico, poderão ser aforados, mediante
leilão ou concorrência pública, respeitado, como preço mínimo, o valor de mercado do respectivo domínio útil, estabelecido em avaliação
de precisão, realizada, especificamente para esse fim, pela Secretaria do Patrimônio da União ou, sempre que necessário, pela Caixa
Econômica Federal, com validade de seis meses a contar da data de
sua publicação.
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§ 10 Na impossibilidade, devidamente justificada, de realiza_
ção de avaliação de precisão, será admitida a avaliação expedida.
§ 2' Para realização das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar servicos especializados de terceiros
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medid~
provisória, ser homologados por quem os tenha contratado, quanto à
observância das normas técnicas pertinentes.
§ 3' Não serão objeto de aforamento os imóveis que, por SUa
natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser consi.
derados indisponíveis e inalienáveis.

Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
quem, comprovadamente, em 15 de fevereiro de 1997, já ocupava o
imóvel há mais de um ano e esteja, atê a data da formalização do
contrato de alienação do domínio útil, regularmente inscrito como
ocupante e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.
§ 10 Previamente à publicação do edital de licitação, dar-se-á
conhecimento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
da preferência de que trata este artigo, que poderá adquiri-lo por
esse valor, devendo, para este fim, sob pena de decadência, manifestar o seu interesse na aquisição e apresentar a documentação exigida em lei na forma e nos prazos previstos em regulamento 8, ainda,
celebrar o contrato de aforamento de que trata o art. 14 no prazo de
seis meses, a contar da data da notificação.
§ 2" O prazo para celebração do contrato de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e observadas as condições previstas em regulamento, por mais seis meses, situação em que, havendo variação significativa no mercado
imobiliário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de sua
realização por conta do respectivo ocupante.
§ 3' Anotificação de que trata o § l' será feita por edital publicado no Diário Oficial da União e, sempre que possível, por carta registrada a ser enviada ao ocupante do imóvel que se encontre inscrito na SPU.
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§ 4' O edital especificará o nome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação, bem como o local e
horário de atendimento aos interessados.
§ 5º No aforamento com base no exercício da preferência de
que trata este artigo, poderá ser dispensada, na forma do regulamento, a homologação da concessão pelo Secretário do Patrimônio
da União, de que tratam os arts. 108 e 109 do Decreto-Lei n" 9.760,
de 1946.
Art. 14. O domínio útil, quando adquirido mediante o exercício da preferência de que tratam os arts.13 e 17, § 3°, poderá ser
pago:

à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;
II - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do contrato de aforamento, de entrada mínima de vinte por cento do preço, a
título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em até 120 prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas, observandose, neste caso, que o término do parcelamento não poderá ultrapassar
a data em que o adquirente completar oitenta anos de idade.
Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras, as condições de que trata o art. 26.
I -

Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, o aforamento
dos terrenos de domínio da União, situados em zonas sujeitas ao regime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um ano em
15 de fevereiro de 1997, bem assim daqueles cujos ocupantes não tenham exercido a preferência ou a opção de que tratam os arts. 13 e
17 desta medida provisória e o inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº
2.398, de 1987.
§ 1º O domínio pleno das benfeitorias incorporadas ao imóvel,
independentemente de quem as tenha realizado, será também objeto de alienação.
§ 2' Os ocupantes com até um ano de ocupação em 15 de fevereiro de 1997, que continuem ocupando o imóvel e estejam regularmente
inscritos e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União na data da realização da licitação, poderão adquirir o doCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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mínio útil do imóvel, em caráter preferencial, pelo preço, abstraído o
valor correspondente às benfeitorias por eles realizadas, e nas mesmas condições oferecidas pelo vencedor da licitação, desde que man],
festem seu interesse no ato do pregão ou no prazo de 48 horas, contn,
do da publicação do resultado do julgamento da concorrência.
§ 3' O edital de licitação, nesses casos, especificará, com base
na proporção existente entre os valores apurados no laudo de avalia,
ção, o percentual a ser subtraído da proposta ou do lance vencedor,
correspondente às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este
exerça a preferência de que trata o § 2'.
§ 4' Ocorrendo a venda, na forma deste artigo, do domínio útil
do imóvel a terceiros, será repassado ao ocupante, exclusivamente
neste caso, o valor correspondente às benfeitorias por ele realizadas
calculado com base no percentual apurado na forma do § 3', ficando
vedada a extensão deste benefício a outros casos, mesmo que semelhantes.
§ 5' O repasse de que trata o § 4º será realizado nas mesmas
condições de pagamento, pelo adquirente, do preço do domínio útil.
§ 6' Caso o domínio útil do imóvel não seja vendido no primeiro certame, serão promovidas, após a reintegração sumária da
União na posse do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada
nenhuma preferência ao ocupante.
§ T] Os ocupantes que não exercerem, conforme o caso, as preferências de que tratam os arts. 13 e 15, § 2', e a opção de que trata o
art. 17, nos termos e condições previstos nesta medida provisória e
em seu regulamento, terão o prazo de sessenta dias para desocupar o
imóvel, findo o qual ficarão sujeitos ao pagamento de indenização
pela ocupação ilícita, correspondente a dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou fração de ano, até que a
União seja reintegrada na posse do imóvel.

Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquirentes prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários
ao exercício da preferência de que tratam os arts. 13, 15, § 2º, e 17, §
3', desta medida provisória, e o inciso I do art. 5º do Decreto-Lei n"
2.398, de 1987, os respectivos contratos de aforamento serão nulos
de pleno direito, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, indeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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pendentemente de notificação judicial ou extrajudicial, retornando
automaticamente o imóvel ao domínio pleno da União e perdendo os
compradores o valor correspondente aos pagamentos eventualmente já efetuados.

Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regularmente Inscritos até 5 de
Outubro de 1988
Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro de 1988, que não exercerem a preferência de que trata o art. 13,
terão os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.
§ l Q Aopção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observando-se os mesmos prazos previstos no art. 13, para
exercício da preferência ao aforamento.
§ 2' Havendo interesse do serviço público, a União poderá, a
qualquer tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse do imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação
administrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo
reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a
indenização por benfeitorias realizadas.

§ 3º A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 5" do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987.

Seção VI
Da Cessão
Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos,
gratuitamente cu em condições especiais, sob qualquer dos regimes
previstos no Decreto-Lei n" 9.760, de 1946, imóveis da União a:
I - Estados, Municípios, entidades educacionais, culturais
ou de finalidades sociais;
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II
pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse
público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacio_
nal, que mereça tal favor.
§ 1" A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada
ainda, sob o regime da concessão de direito real de uso resolúvel'
previsto no art. 7" do Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967. '
§ 2" O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço físico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
domínio da União, insusceptíveis de transferência de direitos reais a
terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo, observadas as prescrições legais vigentes.
§ 3" A cessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão
expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á
nula, independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou
em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e conseqüente termo ou contrato.
§ 4º A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação,
§ 5º A cessão, quando destinada à execução de empreendimento de fim lucrativo, será onerosa 8, sempre que houver condições
de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.
§ 6º Não será considerada utilização em fim diferente do previsto no termo de entrega, a que se refere o § 2º do art. 79 do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946, a cessão de uso a terceiros, a título gratuito
ou oneroso, de áreas para exercício de atividades de apoio, definidas
em regulamento, necessárias ao desempenho da atividade do órgão
a que o imóvel estiver jurisdicionado.
§ 7º A cessão de que trata o § 6º será formalizada pelo chefe da
repartição, estabelecimento ou serviço público federal a que tenha
sido entregue o imóvel, desde que aprovada a sua realização pelo SeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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cretário-Geral da Presidência da República, respectivos Ministros
de Estado ou autoridades com competência equivalente nos Poderes
Legislativo ou Judiciário, conforme for o caso, e tenham sido observadas as condições previstas no regulamento e os procedimentos licitatórios previstos em lei.
Art. 19.
derá:

O ato autorizativo da cessão de que trata o art. 18 po-

I - permitir a alienação do domínio útil ou de direitos reais
de uso de frações do terreno cedido mediante regime competente,
com a finalidade de obter recursos para execução dos objetivos da cessão, inclusive para construção de edificações que pertencerão, no
todo ou em parte, ao cessionário;
II - permitir a hipoteca do domínio útil ou de direitos reais de
uso de frações do terreno cedido, mediante regime competente, e de
benfeitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas
no inciso I;
III - permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso
imediato do cessionário;
IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
domínio útil do terreno fizer parte do seu patrimônio, e de laudêmios,
nas transferências de domínio útil de que trata este artigo;
V - conceder prazo de carência para início de pagamento das
retribuições devidas, quando:
a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;

b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não
desenvolvida no País ou em alguma de suas regiões; ou

c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.

Art. 20. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno, justificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de
dez anos, estabelecido no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei
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nº 9.760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá ser
realizada por prazo superior, observando-se, neste caso, como prazo
de vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econô~
mico-financeira do empreendimento.

Seção VII
Da Permissão de Uso
Art. 21. A utilização, a título precário, de áreas de domínio da
União para a realização de eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de uso
em ato do Secretário do Patrimônio da União, publicado no Diári;
Oficial da União.

§ 1" A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimônio da União nos Estados.
§ 2º Em áreas específicas, devidamente identificadas, a competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada aos
Estados e Municípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas lhes
serem cedidas sob o regime de cessão de uso, na forma do art. 18.

CAPÍTULO II
Da Alienação
Art. 22. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
autorização, mediante ato do Presidente da República, e será sempre precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União
quanto à sua oportunidade e conveniência.
§ 1" A alienação ocorrerá quando não houver interesse público, econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União,
nem inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional, no desaparecimento do vínculo de propriedade.
§ 2' A competência para autorizar a alienação poderá ser
delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
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Seção I
Da Venda
Art. 23. A venda de bens imóveis da União será feita mediante concorrência ou leilão públicos, observadas as seguintes condições:
I - na venda por leilão público, a publicação do edital observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência pública;
U - os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos
para cada imóvel;
UI - a caução de participação, quando realizada licitação na
modalidade de concorrência, corresponderá a dez por cento do valor
de avaliação;
IV - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato
do pregão, sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor da arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições previstas no edital, sob pena de perder, em favor da União, o
valor correspondente ao sinal 8, em favor do leiloeiro, se for o caso, a
respectiva comissão;
V - o leilão será realizado por leiloeiro oficial ou por servidor especialmente designado;
VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial,
a respectiva comissão será, na forma do regulamento, de até cinco
por cento do valor da arrematação e será paga pelo arrematante, juntamente com o sinal;
VII - o preço mínimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação de precisão feita
pela SPU, cuja validade será de seis meses;

VIU -

demais condições previstas no regulamento e no edital

de licitação.
§ l' Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida avaliação expedita.
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§ 2" Para realização das avaliações de que trata o inciso VII
poderão ser contratados serviços especializados de terceiros, deven:
do os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida provi,
seria, ser homologados pela SPU, quanto à observância das normas
técnicas pertinentes.
§ 39

Poderá adquirir o imóvel, em condições de igualdade com
o vencedor da licitação, o cessionário, o locatário ou o arrendatário
que esteja em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União, bem como o expropriado.
§ 4" A venda, em qualquer das modalidades previstas neste
artigo, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor de aquisição e o restante em até 48 prestações mensais e consecutivas, observadas as
condições previstas nos arts. 26 e 27.

Art. 24. A preferência de que trata o art. 13, exceto com relação aos imóveis sujeitos aos regimes dos arts. 80 a 85 do Decreto-Lei
n' 9.760, de 1946, e da Lei n? 8.025, de 12 de abril de 1990, poderá, a
critério da administração, ser estendida, na aquisição do domínio
útil ou pleno de imóveis residenciais de propriedade da União, que
venham a ser colocados à venda, àqueles que, em 15 de fevereiro de
1997, já os ocupavam, na qualidade de locatários, independentemente do tempo de locação, observadas, no que couber, as demais
condições estabelecidas para os ocupantes.
Parágrafo único. A preferência de que trata este artigo poderá,
ainda, ser estendida àquele que, atendendo as demais condições previstas no caput deste artigo, esteja regularmente cadastrado como
locatário, independentemente da existência de contrato locativo.
Art. 25. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de famílias de baixa renda, a venda do domínio pleno ou útil observará os critérios de habilitação fixados em regulamento, podendo o pagamento ser efetivado mediante um sinal de, no
mínimo, dez por cento do valor da avaliação, permitido o parcelamento deste sinal em até quatro vezes, e do saldo em até trezentas
prestações mensais e consecutivas, observando-se, como mínimo, a
quantia correspondente a trinta por cento do valor do salário mínimo vigente.
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§ 1º Quando o projeto se destinar ao assentamento de familias
carentes, será dispensado o sinal, e o valor da prestação não poderá
ser superior a trinta por cento da renda familiar do beneficiário, observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 40.
§ 2' As situações de baixa renda e de carência serão definidas
e comprovadas, por ocasião da habilitação e periodicamente, conforme dispuser o regulamento.
§ 3' Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que
couber, as condições previstas no art. 26, não sendo exigido, a critério da administração, o pagamento de prêmio mensal de seguro, nos
projetos de assentamento de famílias carentes.

Art. 26. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda ou promessa de compra e venda em que estarão previstas, dentre outras, as seguintes condições:
I - garantia, mediante hipoteca do domínio pleno ou útil,
em primeiro grau e sem concorrência, quando for o caso;
n - valor da prestação de amortização e juros calculados
pela Tabela Price, com taxa nominal de juros de dez por cento ao ano,
exceto para as alienações de que trata o art. 25, cuja taxa de juros
será de sete por cento ao ano;
In - atualização mensal do saldo devedor e das prestações
de amortização e juros e dos prêmios de seguros, no dia do mês correspondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente de
atualização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com aniversário na mesma data;
IV - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte e
invalidez permanente e, quando for o caso, contra danos físicos ao
imóvel.
V - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o saldo devedor será atualizado, pro rata die, com base no último índice
de atualização mensal aplicado ao contrato, no período compreendido entre a data do último reajuste do saldo devedor e o dia do evento;
VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer
obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor da
obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice de reCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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muneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no primeiro dia de cada mês, desde a data do vencimento até a do efetivo
pagamento, acrescido de multa de mora de dois por cento, bem como
de juros de 0,033% por dia de atraso ou fração;
VII - a falta de pagamento de três prestações importará o
vencimento antecipado da dívida e a imediata execução do contrato;
VIII - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever, ainda, a possibilidade, a critério da administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade superior à prevista no inciso III, mediante recálculo do seu valor
com base no saldo devedor à época existente.
Art. 27. O término dos parcelamentos de que tratam os arts.
23, § 3º, 25, caput, e 26 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de idade.

Art. 28. As condições de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3º,
poderão, a critério da administração, ser aplicadas, no que couber,
na venda do domínio pleno de imóveis de propriedade da União situados em zonas não submetidas ao regime enfitêutico.
Seção II
Da Permuta
Art. 29. Poderá ser autorizada, na forma do art. 22, a permuta de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por
imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir.
§ 1 º Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos
de residências de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85
do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946.
§ 2' Na permuta sempre que houver condições de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos
em lei.
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Seção tu
Da Doação
Art. 30. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério, poderá ser autorizada a doação de bens imóveis de domínio da União a
Estados, Municípios e a fundações e autarquias públicas federais,
estaduais e municipais, observado o disposto no art. 22.
§ I" No ato autorizativo e no respectivo termo constarão a finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.
§ 2' O encargo de que trata o parágrafo anterior será permanente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à propriedade da União, independentemente de qualquer indenização por
benfeitorias realizadas, se:
a) não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;
b) cessarem as razões que justificaram a doação; ou

c) ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista.
§ 3' Fica vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar o
imóvel recebido em doação, exceto quando a finalidade for a execução, por parte do donatário, de projeto de assentamento de famílias
carentes, na forma do art. 25, e desde que o produto da venda seja
destinado à instalação de infra-estrutura, equipamentos básicos ou
de outras melhorias necessárias ao desenvolvimento do projeto.
CAPÍTULO III
Das Disposições Finais
Art. 31. Os arts. 79, 81, 82, 101, 103, 104, 110, 118, 123 e 128
do Decreto-Lei n? 9.760, de 1946, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração
Pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do
Patrimõnio da União (SPU).
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§ 3' Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de
entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime da cessão de uso.»
"Art. 81. .............................................................................
......................................................................................................

§ 5' A taxa de uso dos imóveis ocupados por servidores militares continuará a ser regida pela legislação específica que dispõe sobre a remuneração dos militares, resguardado o disposto
no § 3' em se tratando de residência em alojamentos militares ou
em instalações semelhantes."
«Art. 82.

.

.

Parágrafo único. Os imóveis residenciais administrados
pelos órgãos militares e destinados à ocupação por servidor militar, enquanto utilizados nesta finalidade serão considerados de
caráter obrigatório, independentemente dos procedimentos previstos neste artigo..
«Art. 101.

.

Parágrafo único. O não-pagamento do foro durante três
anos consecutivos, Ou quatro anos intercalados, importará a caducidade do aforamento.»
"Art. 103. O aforamento se extinguirá por inadimplemento de cláusula contratual, por acordo entre as partes, ou, a critério do Presidente da República, por proposta do Ministério da
Fazenda, pela remição do foro nas zonas onde não mais subsistam os motivos determinantes da aplicação do regime enfitêutico.
§ 10 Consistindo o inadimplemento de cláusula contratual
no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou
quatro anos intercalados, é facultado ao foreiro, sem prejuízo do
disposto no art. 120, revigorar o aforamento mediante as condições que lhe forem impostas.
§ 2' Na consolidação pela União do domínio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do
mesmo domínio a importância equivalente a 17%, correspondente ao valor do domínio direto."
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«Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a
terrenos compreendidos em determinada zona, a SPU notificará
os interessados com preferência ao aforamento nos termos dos
arts. 105 e 215, para que o requeiram dentro do prazo de cento e
oitenta dias, sob pena de perda dos direitos que porventura lhes
assistam.
Parágrafo único. A notificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdição
na localidade do imóvel, e publicado no Diário Oficial da União,
mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais de maior veiculação local e, sempre que
houver interessados conhecidos, por carta registrada.»
"Art. 110. Expirado o prazo de que trata o art. 104 e não
havendo interesse do serviço público na manutenção do imóvel no
domínio pleno da União, a SPU promoverá a venda do domínio
útil dos terrenos sem posse, ou daqueles que se encontrem na posse de quem não tenha atendido à notificação a que se refere o mesmo artigo ou de quem, tendo requerido, não tenha preenchido as
condições necessárias para obter a concessão do aforamento.»
"Art. 118. Caduco o aforamento na forma do parágrafo
único do art. 101, o órgão local da SPU notificará o foreiro, por
edital, ou quando possível por carta registrada, marcando-lhe o
prazo de noventa dias para apresentar qualquer reclamação ou
solicitar a revigoração do aforamento.
......................................................................................................»

"Art. 123. A remição do aforamento será feita pela importância correspondente a 17% do valor do domínio pleno do
terreno.»
"Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
dos ocupantes, ex officio, ou à vista da declaração destes, notificando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias, o seu cadastramento.
§ 1º A falta de inscrição não isenta o ocupante da obrigação do pagamento da taxa, devida desde o início da ocupação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

1016
§ 2º A notificação de que trata este artigo será feita por
edital afixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional,
publicado no Diário Oficial da União, e mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais
de maior veiculação local.
§ 3' Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as condições para obter a sua inscrição, sem prejuízo da cobrança das
taxas, quando for o caso, devidas no valor correspondente a dez
por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por
ano ou fração.»

Art. 32. Os arts. 3', 5' e 6' do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3 Q

§ 2º Os Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, sob pena
de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão
e nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área
de seu domínio:
I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) que declare:
a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entre vivos;
b) estar o transmitente em dia com as demais obrigações
junto ao patrimônio da União; e

c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área de interesse do serviço público;
II - sem a observãncia das normas estabelecidas em regulamento.
§ 3" A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio, mediante solicitação do interessado.
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§ 4' Concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos regístros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no
art. 116 do Decreto-Lei n" 9.760/46.
§ 5' Anão-observância do prazo estipulado no § 4' sujeitará o adquirente à multa de 0,05% (cinco centésimos por cento),
por mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele
existentes.
§ 6' Fica vedado o loteamento ou o desmembramento de
áreas objeto de ocupação sem preferência ao aforamento, nos
termos dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei n? 9.760/46, exceto
quando:
a) realizado pela própria União, em razão do interesse pú-

blico;
b) solicitado pelo próprio ocupante, comprovada a existência de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos termos da legislação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da
parcela a ser desmcmbrada.»

«Art. 59 Ressalvados os terrenos da União que, a critério
do Poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á o aforamento:

I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do domínio útil, nos casos previstos nos arts.
105 e 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46;
Ir - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei n? 9.760/46.
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço público todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos, sociais ou econômicos de interesse nacional, à
preservação ambiental, à proteção dos ecossistemas naturais e à
defesa nacional, independentemente de se encontrar situado em
zona declarada de interesse do serviço público, mediante portaria do Secretário do Patrimônio da União.»
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«Art. 6C! A realização de aterro, construção ou obra e, hem
assim, a instalação de equipamentos no mar, lagos, rios e quaig,
quer correntes de água, inclusive em áreas de praias, mangues
e vazantes, ou em outros bens de uso comum, de domínio da
União, sem a prévia autorização do Ministério da Fazenda, importará:

1 - na remoção do aterro, da construção, obra e dos equipamentos instalados, inclusive na demolição das benfeitorias, à
conta de quem as houver efetuado; e
II - na automática aplicação de multa mensal em valor
equivalente a R$ 30,00 (trinta reais), atualizados anualmente
em 1° de janeiro de cada ano, mediante portaria do Ministério da
Fazenda, para cada metro quadrado das áreas aterradas, construídas ou em que forem realizadas obras ou instalados equipamentos, que será cobrada em dobro após trinta dias da
notificação, pessoal, pelo correio ou por edital, se o infrator não
tiver removido o aterro e demolido as benfeitorias efetuadas.»

Art. 33. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 26, cabendo-lhe,
ainda, administrá-los no tocante à venda do domínio útil ou pleno,
efetuando a cobrança e o recebimento do produto da venda.
§ 10 Os contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal,
mediante instrumento particular, terão força de escritura pública.
§ 2º Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas, inclusive a cobrança e o recebimento de foros e Iaudêmios,
continuarão a ser administradas pela Secretaria do Patrimônio
da União.

§ 3° O seguro de que trata o inciso IV do art. 26 será realizado
por intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econômica Federal.

Art. 34. A Caixa Econômica Federal fará jus a parte da taxa
de juros, equivalente a 3,15% ao ano, nas vendas a prazo de que trata o art. 33, como retribuição pelos serviços prestados à União, de
que dispõe esta medida provisória.
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Art. 35. Nas vendas de que trata esta medida provisória,
quando realizadas mediante licitação, os adquirentes poderão, a critério da administração, utilizar, para pagamento à vista do domínio
útil ou pleno de imóveis de propriedade da União, créditos securitizados ou títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional.
Art. 36. Fica instituído o Programa de Administração Patrimonial Imobiliário da União (Proap), destinado ao incentivo à regularização, administração, aforamento, alienação e fiscalização de
bens imóveis de domínio da União, ao incremento das receitas patrimoniais, bem como à modernização e informatização dos métodos e
processos inerentes à Secretaria do Patrimônio da União.
Parágrafo único. Comporão o fundo instituído pelo DecretoLei nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta especial destinada a atender às despesas com o programa instituído neste artigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
receitas patrimoniais decorrentes de:
a) multas; e

b) parcela do produto das alienações de que trata esta medida
provisória, nos percentuais adiante indicados, observado o limite de
R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao ano:

1. vinte por cento, nos anos 1997 e 1998;
2.

quinze por cento, no ano 1999;

3.

dez por cento, no ano 2000;

4.

cinco por cento, nos anos 2001 e 2002.

Art. 37. No desenvolvimento do Proap, a SPU priorizará
ações no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante convênio com
outros órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e contrato
com a iniciativa privada, ressalvadas as atividades típicas de Estado
e resguardados os ditames do interesse público e as conveniências
da segurança nacional.

Art. 38. As disposições previstas no art. 29 aplicam-se, no que
couber, às entidades da Administração Pública Federal indireta, inCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713
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clusive às autarquias e fundações públicas e às sociedades sob COn_
trole direto ou indireto da Umão.
Art. 39. Será de competência exclusiva da SPU, observado o
disposto no art. 37 e sem prejuízo das competências da Procurado_
ria-Geral da Fazenda Nacional, previstas no Decreto-Lei n'' 147, de 3
de fevereiro de 1967, a realização de aforamentos, concessões de direito real de uso, locações, arrendamentos, entregas e cessões a
qualquer título, de imóveis de propriedade da União, exceto nos seguintes casos:
I - cessões, locações e arrendamentos especialmente autorizados nos termos de entrega, observadas as condições fixadas em regulamento;
II - locações de imóveis residenciais de caráter obrigatório,
de que tratam os arts. 80 a 85 do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946;
III - locações de imóveis residenciais sob o regime da Lei n"
8.025, de 1990;
IV - cessões de que tratam os §§ 6º e 7' do art. 18; e
V - as locações e arrendamentos autorizados nos termos do
inciso III do art. 19.
Art. 40. Será observado como valor mínimo para efeito de aluguel, arrendamento, cessão de uso onerosa, foro e taxa de ocupação,
aquele correspondente ao custo de processamento da respectiva cobrança.
Art. 4 L Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à gestão ambiental, à implantação de projetos demonstrativos de uso sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas
costeiros, de compensação por impactos ambientais, relacionados
com instalações portuárias, marinas, complexos navais e outros
complexos náuticos, desenvolvimento do turismo, de atividades pesqueiras, da aqüicultura, da exploração de petróleo e gás natural, de
recursos hídricos e minerais, aproveitamento de energia hidráulica
e outros empreendimentos considerados de interesse nacional.
Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente
envolver áreas originariamente de uso comum do povo, poderá ser
autorizada a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na forCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p- 713-1036, fev. 1998
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ma do art. 18, condicionada, quando for o caso, à apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente
aprovados pelos órgãos competentes, observadas as demais disposições legais pertinentes.
Art. 42. Nos aterros realizados até 15 de fevereiro de 1997,
sem prévia autorização, a aplicação das penalidades de que tratam
os incisos I e II do art. 6' do Decreto-Lei n" 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, será suspensa a partir do
mês seguinte ao da sua aplicação, desde que o interessado solicite,
junto ao Ministério da Fazenda, a regularização e a compra à vista
do domínio útil do terreno acrescido, acompanhado do comprovante
de recolhimento das multas até então incidentes, cessando a suspensão trinta dias após a ciência do eventual indeferimento.
Parágrafo único. O deferimento do pleito dependerá da prévia
audiência dos órgãos técnicos envolvidos.
Art. 43. As condições previstas nesta medida provisória
aplicar-se-ão às ocupações existentes nas terras de propriedade da
União situadas na área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do
Rio São Bartolomeu, no Distrito Federal, que se tornarem passíveis
de regularização, após o rezoneamento de que trata a Lei n" 9.262, de
12 de janeiro de 1996.

Parágrafo único. A alienação dos imóveis residenciais da
União, localizados nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das Graças e Santa Alice, no Conjunto Residencial Salgado Filho, em Xerém, no Município de Duque de Caxias (RJ), e na Vila Portuária Presidente Dutra, na Rua da América n" 31, no Bairro da Gamboa, no
Município do Rio de Janeiro (RJ), observará, também, o disposto
nesta medida provisória.
Art. 44. As receitas líquidas provenientes da alienação de
bens imóveis de domínio da União, de que trata esta medida provisória, deverão ser integralmente utilizadas na amortização da dívida
pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo para
o disposto na alínea b do § 2' e § 4º do art. 4', no art. 34 e na alínea b
do parágrafo único do art. 36.
Art. 45. O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de noventa dias, contados da sua publicação.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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Art. 46. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de noventa dias, após a conversão desta medida pro~
visória em lei, texto consolidado do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, e
legislação superveniente.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.567-12, de 29 de janeiro de 1998.
Art. 48.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data da SUa

Art. 49. Ficam revogados os arts. 65, 66, 125, 126 e 133, e os
itens 5º, 8º, 9º e 10 do art. 105 do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, o Decreto-Lei n" 178, de 16 de fevereiro de 1967, o art.
195 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967, o art. 4º do Decreto-Lei n? 1.561, de 13 de julho de 1977, a Lei n" 6.609, de 7 de dezembro de 1978, o art. 90da Lei n? 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
o art. 4º do Decreto-Lei n? 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e a Lei
nº 9.253, de 28 de dezembro de 1995.
Brasília, 26 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.586-6, DE 26 DE FEVEREIRO
DE 1998
Dispõe sobre a recuperação de haveres do
Tesouro Nacional e do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e a utilização de Títulos
da Dívida Pública, de responsabilidade do
Tesouro Nacional; na quitação de débitos com
o INSS, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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§ l' O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), fica autorizado a receber, até 31 de dezembro de 1998, Títulos da Dívida Agrária a serem emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto Nacionai de Colonização e Reforma Agrária (Incra), especificamente para
aquisição, para fins de reforma agrária:

I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas jurídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal
acessória;
II - de imóveis rurais pertencentes a pessoas físicas integrantes de quadro societário ou a cooperados, no caso de cooperativas, com a finalidade única de quitação de dívidas das pessoas
jurídicas referidas no inciso anterior;
III - de imóveis rurais pertencentes ao INSS.
§ 1º Os títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social.
§ 2º Os valores pagos em títulos e em moeda corrente pela
aquisição de imóveis rurais, na forma deste artigo, serão utilizados,
até o limite da dívida, para amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:
a) valores em moeda corrente;

b) Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.

§ 3º Para os efeitos deste artigo, serão consideradas as dívidas
previdenciárias cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de
1997.

Art. 2º Os Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na
forma do art. 1", serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro
Nacional, conforme estabelecido no § I? do artigo anterior.
Art. 3' A União poderá promover leilões de certificados da dívida pública mobiliária federal a serem emitidos com a finalidade
exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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permuta por títulos de responsabilidade da Secretaria do Tesouro
Nacional ou por créditos decorrentes de securitização de obrigações
da União.
§ 1e A emissão dos certificados de que trata o caput processar-se-á sob a forma escriturai, mediante registro dos respectivos direitos creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia.
§ 2' Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições para a
efetivação de cada leilão previsto no caput, tais como:
a) a quantidade de certificados a serem leiloados;

b) definição dos títulos ou créditos a serem aceitos em permuta
pelos certificados, bem como a quantidade minima por unidade de
certificado;

c) natureza, período e situação dos débitos previdenciários que
poderão ser amortizados ou quitados com os certificados.
Art. 4' O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados
de sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a equivalência econômica do leilão previsto no caput do artigo
anterior.
Art. 5' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vencidos de
natureza não tributária, observadas as seguintes condições:
I - o encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e, simultaneamente, contra ela detiver,
em 31 de julho de 1997, créditos líquidos, certos e exigiveis;
II - não poderão ser utilizados no presente mecanismo os créditos contra a União originários de títulos representativos da dívida
pública federal.
Art. 6' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não tributários, mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
créditos recíprocos, com abatimentos sempre das parcelas finais
para as mais recentes.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.586-5, de 29 de janeiro de 1998.
Art. 8° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Raul Belens Jungmann Pinto
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.591-5, DE 26 DE FEVEREIRO DE
1998
Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais) a criação do
Programa Nacional de Publicização, a extinção do Laboratório Nacional de Luz Stncrotron: e da Fundação Roquette Pinto e a
absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Organizações Sociais

Seção I
Da Qualificação
Art. l' O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meioambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta
medida provisória.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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Art. 22 São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se a qualificação como organização social:
I -

comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo so-

bre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área
de atuação;

b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;

c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta
medida provisória;
d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação
superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;

e) composição e atribuições da diretoria;

fJ obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da
União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do Contrato de Gestão;
g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados,
na forma do estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimõnio liquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associação ou membro da entidade;
i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados
ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou
desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na
proporção dos recursos e bens por estes alocados;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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U - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade
de sua qualificação como organização social, do ministro ou titular
de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.
Seção 11
Do Conselho de Administração

Art. 3º O conselho de administração deve estar estruturado
nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados, para os
fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos:
I - ser composto por:
a) vinte a quarenta por cento de membros natos representantes
do Poder Público, definidos pelo estatuto da entidade;
b) vinte a trinta por cento de membros natos representantes de
entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto;

c) até dez por cento, no caso de associação civil, de membros
eleitos dentre os membros ou os associados;
d) dez a trinta por cento de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) até dez por cento de membros indicados ou eleitos na forma
estabelecida pelo estatuto;
U - os membros eleitos ou indicados para compor o conselho devem ter mandato de quatro anos, admitida uma recondução;
lU - os representantes de entidades previstos nas alíneas a
e b do inciso I devem corresponder a mais de cinqüenta por cento do
conselho;
IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou
indicados deve ser de dois anos, segundo critérios estabelecidos no
estatuto;
V - o dirigente máximo da entidade deve participar das
reuniões do conselho, sem direito a voto;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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VI - o conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo
três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo; ,

VII - os conselheiros não devem receber remuneração pelos
serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem;
VIII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas.

Art. 4' Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do conselho de administração, dentre outras:
I - fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecuçâo
do seu objeto;
II - aprovar a proposta de contrato de gestâo da entidade;
III - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;

IV V -

designar e dispensar os membros da diretoria;
fixar a remuneração dos membros da diretoria;

VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros;

VII - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos
e respectivas competências;
VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve
adotar para a contratação de obras, serviços compras e alienações e o
plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;
IX - aprovar e encaminhar, ao órgão superior da execução
do contrato de gestão os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;
X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas
anuais da entidade, com a auxílio de auditoria externa.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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Seção III
Do Contrato de Gestão
Art. 5" Para os efeitos desta medida provisória, entende-se
por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e
a entidade qualificada como organização social, com vistas a formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1".
Art. 6' O Contrato de Gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisara e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público
e da organização social.
Parágrafo único. O Contrato de Gestão deve ser submetido,
após aprovação pelo conselho de administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente
à atividade fomentada.
Art. 7º Na elaboração do Contrato de Gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios
objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante
indicadores de qualidade e produtividade;
II - a estipulação dos limites e critérios para despesas com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas
pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício
de suas funções.

Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade devem definir as demais
cláusulas dos contratos de gestão de que sejam signatários.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998
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Seção IV
Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão

Art. 8' A execução do Contrato de Gestão celebrado por erga,
nização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da
área de atuação correspondente à atividade fomentada.
§ 1º O Contrato de Gestão deve permitir ao Poder Público requerer a apresentação pela entidade qualificada, ao término de cada
exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse
público, de relatório pertinente à execução do Contrato de Gestão,
contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.

§ 2' Os resultados atingidos com a execução do Contrato de
Gestão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas de notória capacidade e adequada
qualificação.
§ 3º A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora
relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.

Art. 9' Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública
por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da
União, sob pena de responsabilidade solidária.
Art. 10. Sem prejuízo da medida a que alude o artigo anterior,
quando assim exigir a gravídade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria da
entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus
dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
§ I" O pedido de seqüestro será processado de acordo com o
disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civíl.
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§ 2' Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo
demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
§ 3º Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como
depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da entidade.

Seção V
Do Fomento às Atividades Sociais

Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais
ficam declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais.
Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do
contrato de gestão.
§ 1 º Ficam assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo
com o cronograma de desembolso previsto no Contrato de Gestão.
§ 2º Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do Contrato de Gestão parcela de recursos para
compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social.
§ 3º Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada licitação, mediante permissão de uso,
consoante cláusula expressa do Contrato de Gestão.

Art. 13. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão
ser substituídos por outros de igualou maior valor, condicionado a
que os novos bens integrem o patrimônio da União.
Parágrafo único. A permuta de que trata o caput deste artigo
dependerá de prévia avaliação do bem e expressa autorização do Poder Público.

Art. 14. Fica facultado ao Poder Executivo a cessão especial
de servidor para as organizações sociais, com ônus para a origem.
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§ 19 Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração
de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier
a ser paga pela organização social.
§ 2º Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por organização social a servidor cedido com recursos provenientes do Contrato de Gestão, ressalvada a hipótese de
adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria.
Art. 15. São extensíveis, no âmbito da União, os efeitos dos
arts. 11 e 12, § 3º, para as entidades qualificadas como organizações
sociais pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
quando houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie os preceitos desta medida provisória e a legislação específica
de âmbito federal.

Seção VI
Da Desqualificação
Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação
da entidade como organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.
§ 1º A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos
ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.
§ 2' A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização da organização social, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.
CAPÍTULO II
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 17. A organização social fará publicar, no prazo máximo
de noventa dias contados da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego
de recursos provenientes do Poder Público.
Art. 18. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no âmbito da área de saúde deverá considerar
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no contrato de gestão, quanto ao atendimento da comunidade, os
princípios do Sistema Único, expressos no art. 198 da Constituição
Federal e no art. 7º da Lei n" 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Art. 19. As entidades que absorverem atividades de rádio e
televisão educativa poderão receber recursos e veicular publicidade
institucional de entidades de direito público ou privado, a título de
apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e
projetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos.
Art. 20. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o
Programa Nacional de Publicização (PNP), com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por
entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art. 1Q, por organizações sociais, qualificadas na forma
desta medida provisória, observadas as seguintes diretrizes:
I - ênfase no atendimento do cidadão-cliente;
II - ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos
prazos pactuados;
II] -

controle social das ações de forma transparente.

Art. 21. Ficam extintos o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, integrante da estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e a Fundação Roquette Pinto.
§ 1" O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionará o processo de inventário do Laboratório N acionai de Luz Síncrotron, a cargo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), cabendo-lhe realizá-lo para a
Fundação Roquette Pinto.
§ 2" No curso do processo de inventário da Fundação Roquette
Pinto e até a assinatura do contrato de gestão, a continuidade das
atividades sociais ficará sob a supervisão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos desta medida provisória, as pessoas jurídicas de direito privado indicadas no anexo desta medida provisóCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 713-1036, fev. 1998

1034
ria, bem assim a permitir a absorção de atividades desempenhadas
pelas entidades mencionadas no caput.
§ 4" Os processos judiciais em que a Fundação Roquette Pinto
seja parte, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União,
na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia.tje,
ral da União.

Art. 22. A extinção a que alude o artigo anterior e a absorção
de atividades e serviços por organizações sociais, qualificadas na
forma desta medida provisória, observarão os seguintes preceitos:
I - os servidores integrantes dos quadros do Laboratório
Nacional de Luz Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto terão garantidos todos os direitos decorrentes do respectivo regime jurídico e
integrarão quadro em extinção do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, respectivamente, sendo
facultada aos órgãos e entidades supervisoras, a seu critério exclusiVO, a cessão de servidor, irrecusável para este, com ônus para a origem, à organização social que vier a absorver as correspondentes
atividades.
II - a desativação das unidades extintas será realizada mediante inventário de seus bens imóveis e de seu acervo físico, documental e material, bem como dos contratos e convênios, com a adoção de
providências dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das atividades sociais a cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso;
III - os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às unidades extintas, serão utilizados no processo
de inventário e para a manutenção e o financiamento das atividades
sociais até a assinatura do Contrato de Gestão;
IV - quando necessário, parcela dos recursos orçamentários
poderá ser reprogramada, mediante crédito especial a ser enviado ao
Congresso Nacional, para o órgão ou entidade supervisora dos contratos de gestão, para o fomento das atividades sociais, assegurada a
liberação periódica do respectivo desembolso financeiro para a organização social.
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v - encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos
vagos e os em comissão serão considerados extintos;
VI - a organização social que tiver absorvido as atribuições
das unidades extintas poderá adotar os símbolos designativos destes, seguidos da identificação "OS".
§ 1" A absorção pelas organizações sociais das atividades das
unidades extintas efetivar-se-á mediante a celebração de contrato
de gestão, na forma dos arts. 6" e 7" desta medida provisória.
§ 2º Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas no inciso IV deste artigo parcela dos recursos decorrentes da economia de despesa incorrida pela União com os cargos e funções comissionados existentes nas unidades extintas.
Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e
os servidores da Fundação Roquette Pinto no Estado do Maranhão
ao Governo daquele Estado.
Art. 24. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.591-4, de 29 de janeiro de 1998.
Art. 25.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 26 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
José Israel Vargas
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho
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Anexo
(Medida Provisória n? 1.591-5, de 26 de fevereiro de 1998)
---------,--- ------,-------Órgão e Entidade Extinta
Laboratório N acional de
Luz Síncrotron

Fundação Roquette Pinto

Entidade Autorizada a ser
Qualificada

Associação Brasileira de
'I'ecnologia
de
Luz
Síncrotron - (ABTLuS)

Registro Cartonal
Primeiro Ofício de Registro
de Titulos e Documentos da
Cidade de Campinas (SP),
n" de ordem 169367,
averbado na inscrição n"
10.814, L1\'1'O A 36, Fl. 01.

Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, Av. Preso
Roosevelt, 126, Rio de
Janeiro (RJ), apontado sob
o n'' de ordem 624205 do
protocolo do Livro A ns 54, )
registrado sob o n? de ordem
161374 do Livro A n" 39 do
Registro Civil das Pessoas I
Jurídica
-------"----

Associação de Comunicação
Educativa Roquette Pinto
(Acerp)

I
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 5, DE 1998
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
na Área de Turismo, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria, em
Brasília, em 3 de abril de 1997.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lº É aprovado o texto do Acordo de Cooperação na Área
de Turismo, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Hungria, em Brasília, em 3 de
abril de 1997.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos, ao patrimônio nacionaL
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo acima citado está publicado no D8F, de 15.11.1997.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 1037-1040, fev. 1998

1038
Faço saber que o CONG~ESSO NACIONAL, aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 6, DE 1998
Aprova o texto doAcordo-Quadro de Cooperação Econômica, Industrial e para o
Desenvolvimento, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana, em Roma, em
12 de fevereiro de 1.9.97.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. F É aprovado o texto do Acordo-Quadro de Cooperação
Econômica, Industrial e para o Desenvolvimento, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo-quadro, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 12 de fevereiro de 1998.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo acima citado está publicado no D8F, de

15.11.1997.
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Faço saber que o CONG~ESSO NACIONAL aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATNO N' 7, DE 1998
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Oriental do Uruguai, em Riuera,
em 16 de outubro de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1s É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Rivera, em 16 de outubro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 12 de fevereiro de 1998.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo acima citado está publicado no D8F, de 5.12.1997.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 8, DE 1998
Aprova os textos da Declaração Consti_
tutiva dos Estatutos da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa, assinados em
Lisboa, em 17 de julho de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º São aprovados os textos da Declaração Constitutiva e
dos estatutos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinados em Lisboa, em 17 de julho de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso N acional quaisquer atos que possam resultar em revisão da declaração e
Estatutos referidos, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 12 de fevereiro de 1998.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Os textos acima citados estão publicados no DSF, de 30.1.1998.
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RESOLUÇÕES

Faço saber que o_SENADOFEDERAL, aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 9, DE 1998
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a elevar temporariamente os limites previstos
no art. 4º) I e lI, da Resolução n ~ 69, de 19.95)
do Senado Federal, de forma a permitir que o
Estado possa realizar operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (ENDES), no valor de R$
38.629.900,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil e novecentos reais).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I" É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a elevar
temporariamente os limites previstos no art. 4', I e lI, da Resolução n'' 69, de 1995, do Senado Federal, de forma a permitir que o
Estado possa realizar operação de crédito junto ao Banco N acional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de
R$ 38.629.900,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e vinte e nove
mil e novecentos reais).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão destinados ao financiamento de parte do Projeto de Renovação do
Transporte Coletivo por Onibus nos Corredores Norte e Nordeste da
Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).
Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
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a) valor pretendido: R$ 38.629.900,00 (trinta e oito milhões
seiscentos e vinte e nove mil e novecentos reais);
,
b) taxa de juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);
c) destinação dos recu~sos: execução do Projeto de Renovação
do Transporte Coletivo por Onibus nos Corredores Norte e Nordeste
da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA);
d) indexador: TJLP;
e) garantia: Fundo de Participação dos Estados (FPE);
j) condições de pagamento:
- do principal: em noventa parcelas mensais, após carência de
trinta meses;
- dosjuros: trimestrais na carência e mensais na amortização.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá Ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da
data de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1998.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 10, DE 1998
Autoriza o Estado da Paraíba a elevar

temporariamente, e em caráterexcepcional, o limite de endividamento de que trata o inciso II
do art. 4º da Resoluçãonr>69, de 1995, do Senado Federal, e a contratar operação de créditoexterno, com garantia da União, junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de US$ 60,000,000.00

(sessentamilhões dedólaresnorte-americanos),
equivalentes a R$ 66.300.000,00 (sessentae seis
milhões e trezentos mil reais), destinados ao financiamento parcial do Programa de Apoio ao
Pequeno Produtor do Estado da Paraíba
(PAPP).
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1o É o Estado da Paraíba autorizado a elevar temporariamente, e em caráter excepcional, o limite de endividamento de que
trata o inciso II do art. 4" da Resolução n'' 69, de 1995, do Senado Federal, e a contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de
dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 66.300.000,00 (sessenta e seis milhões e trezentos mil reais), a preços de 31 de outubro
de 1997.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
externo referida neste artigo destinam-se ao financiamento parcial
do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor do Estado da Paraíba
(PAPP).
Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior realizar-se-á nas seguintes condições:
a) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
b) garantidor: República Federativa do Brasil:
c) valor: US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norteamericanos), equivalentes a R$ 66.300.000,00 (sessenta e seis milhões e trezentos mil reais), a preços de 31 de outubro de 1997;
d) juros: até 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano) acima da
taxa equivalente ao custo dos Qualified Borrowings, cotados no semestre precedente ao período de juros a iniciar, incidentes sobre o
saldo devedor do principal a partir da data de cada desembolso;
e) comissão de compromisso: até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a partir de sessenta dias da data da assinatura do contrato;
fJ prazo para desembolso: até 30 de junho de 2003;
g) condições de pagamento:
- do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas no valor de US$ 3,000,000.00 (três milhões de dólares norteamericanos) cada uma, vencendo-se a primeira em 1Q de agosto de
2003 e a última em 1e de fevereiro de 2013;
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É o Estado do Espírito Santo autorizado a transferir,
para a Caixa Econômica Federal (CEF), débitos junto a instituições
financeiras privadas, no valor total de R$ 26.041.331,49 (vinte e
seis milhões, quarenta e um mil, trezentos e trinta e um reais e
quarenta e nove centavos), apurado em 28 de fevereiro de 1997, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados.
§ 1s O débito do Estado do Espírito Santo a ser transferido
para a CEF é composto das seguintes parcelas:

- Banco BMG: R$ 9.760.578,95 (nove milhões, setecentos e
sessenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos);
- Banco BMC: R$ 7.869.705,72 (sete milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinco reais e setenta e dois centavos);
- Banco Fibra: R$ 7.653.537,63 (sete milhões, seiscentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e três
centavos);
- Banco BCN: R$ 757.509,19 (setecentos e cinqüenta e sete
mil, quinhentos e nove reais e dezenove centavos).
- Total: R$ 26.041.331,49 (vinte e seis milhões, quarenta e um
mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos).
§ 2º Os valores mencionados no parágrafo anterior estão apurados à data de 28 de fevereiro de 1997 e deverão ser atualizados até
a data do crédito, de acordo com os critérios estabelecidos nos contratos celebrados entre as instituições cedentes e a CEF.

Art. 2º O Estado do Espírito Santo pagará a dívida à CEF nas
seguintes condições:
a) encargos financeiros: 1,9815% a.m. (um inteiro, nove mil oitocentos e quinze décimos de milésimos por cento ao mês) correspondente ao custo de captação médio da CEF, acrescidos de 0,5% a.m.
(cinco décimos por cento ao mês), calculados sobre o saldo devedor
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atualizado e capitalizados mensalmente, devidos a partir da liberação dos recursos pela CEF ao banco privado correspondente;
b) comissão de abertura de crédito: 1,5% a.a. (um inteiro e cinco
décimos por cento ao ano) sobre o valor da aquisição do crédito pela
CEF, incorporada pro rata tempore mensalmente ao saldo devedor
da operação;

c) prazo de pagamento: doze prestações mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 30 de janeiro de 1998 e a última em
30 de dezembro de 1998;
d) carência: três meses, a partir da data de assinatura dos contratos, sendo que durante a carência os encargos serão capitalizados
ao saldo devedor.

§ I" Os encagos financeiros serão repactuados trimestralmente com base no último balancete da CEF.
§ 2' Poderá ocorrer o pagamento antecipado da dívida quando
da celebração dos contratos e refinanciamento das dívidas do Estado
do Espírito Santo pela União, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, ao amparo da legislação pertinente.

Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir da sua publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 12 de fevereiro de 1998.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 12, DE 1998
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional para Recons-

trução e Desenvolvimento (Bird), no valor
equivalente a até US$155,000,000. 00 (cento
e cinqüenta e cinco milhões de dólares nor-

te-americanos) de principal, destinando-se
os recursos ao financiamento parcial do
Projeto de Suporte à Reforma do Setor Ciência e Tecnologia (PADCT11I1).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Bírd), no valor equivalente a até
US$ 155,000,000.00 (cento e cinqüenta e cinco milhões de dólares
norte-americanos) de principal, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Projeto de Suporte à Reforma do Setor Ciência e
Tecnologia (PADCTIIII).
Art. 2' A operação de crédito externo a que se refere o artigo
anterior tem as seguintes características:
a) mutuário: República Federativa do Brasil;
b) executor: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT);
c) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
d) natureza da operação: empréstimo externo;
e) finalidade: financiar parcialmente o Projeto de Suporte à Reforma do Setor Ciência e Tecnologia (PADCTIIII);
f) valor: equivalente a até US$ 155,000,000.00 (cento e cinqüenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), de principal;
g) juros: até 0,5% a.a (cinco décimos por cento ao ano) acima da
taxa equivalente ao custo dos Qualified Borrowings cotados no seCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1041-1054, fev. 1998
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mestre precedente ao penado de juros a iniciar, incidentes sobre o
saldo devedor do principal, a partir da data de cada desembolso;
h) comissão de compromisso: até 0,75% a.a. (setenta e cinco
centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado
contada a partir da data de assinatura do contrato;
i) condições de pagamento:
- do principal: em vinte parcelas semestrais, consecutivas e
iguais no valor de US$ 7,750,000.00 (sete milhões, setecentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de agosto de 2003, e a última em 15 de fevereiro de 2013;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de fevereiro e 15
de agosto de cada ano;
- da comissão de compromisso: semestralmente vencida, nas
mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros.

Art. 3º A contratação da operação de crédito externo a que se
refere o art. l' deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e
quarenta dias, contado da data da publicação desta resolução.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de fevereiro de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 13, DE 1998
Autoriza o Estado do Mato Grosso a elevar, temporariamente e em caráter excepcional, seu limite de endividamento para fins
de emissão, mediante ofertas públicas, de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Mato Grosso (LFTEMT), destinadas ao giro
de sua dívida mobiliária vencível no primei"
1'0 semestre de 1.9.98.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1° É o Estado do Mato Grosso autorizado, nos termos da
Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, a elevar, temporariamente e em caráter excepcional, o limite de que trata o art. 4°, Il, da
citada resolução para fins de emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso (LFTEMT), destinadas ao giro de
sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1998.
Art. 2' A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 7° do art. 16 da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, deduzida a parcela de 2%
(dois por cento);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n'' 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: de até cinco anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real) (Selic);
fJ características dos títulos a serem substituídos:

I
I
I

r,

I

I

Selic

I

Título

I

Vencimento

640363

I

01.02.1998

425.954

01.02.1998

393.908

01.02.1998

385.868

01.02.1998

374.384

640457
640549

-----r-

640640
640731

i

640363

~

640454

~

Quantidade

01.02.1998

379.511

15.02.1998

3.532.651

15.02.1998

3.474.828

640549

15.02.1998

3.335.747

640641

15.02.1998

I

640731

15.02.1998

I

640363

01.03.1998

2.130.867

640454

01.03.1998

2.212.325

640545

01.03.1998

1.833.899

3.223.572
2.871.340

I

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1041-1054, fev. 1998

1050
Selic

I

;

640636

01.03.1998

2.047.568

640730

01.03.1998

1.441.422

640364

01.05.1998

485.888

640452

01.05.1998

425.954

01.05.1998

393.908

I,
I

640546
640638

.

I

01.05.1998

385.868

640729

01.05.1998

374.385

640365

15.05.1998

3.733.056

640452

15.05.1998

3.532.651

640543

15.05.1998

3.474.828

640628

15.05.1998

3.335.747

640730

15.05.1998

3.223.574

640364

01.06.1998

2.197.400

J
i

-'-

!

I

640455
640546

I

01.06.1998

I

2.130.867

!

01.06.1998

I

2.212.325

640637

01.06.1998

1.833.899

640728

01.06.1998

2.047.569

-,

,

j

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

I

Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

02.02.1998

01.02.1999

640364

02.02.1998

02.02.1998

01.05.1999

640453

02.02.1998

02.02.1998

01.08.1999

640545

02.02.1998

02.02.1998

01.11.1999

640637

02.02.1998

01.02.2000

640729

02.02.1998

16.02.1998

15.02.1999

640364

16.02.1998

16.02.1998

15.05.1999

640453

16.02.1998

16.02.1998

15.08.1999

640545

16.02.1998

I
I

I

02.02.1998

,

16.02.1998

I

15.11.1999

640637

16.02.1998

16.02.1998

I
I

15.02.2000

640729

16.02.1998

01.03.1999

640364

02.03.1998

I

01.06.1999

640456

02.03.1998

02.03.1998
02.03.1998

I
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L 02;~8_ ~I'_

r

I

I

01.09.1999

0203 1998

T

0112 1999

02.03.1998
04.05.1998

640639

01.08.1999

i

~_ 15.05.1998

640454

01.0.5.2000

1

-r--

04.05.1998
04.05.1998
04.05.1998

640365

15.05.1998

__.

640457

15.05.1998

640549

15.05.1998

640641
640731

15.05.1998
15.05.1998

01.06.1999

640365

01.06.1998

01.09.1999

640457

01.06._1_99_8_---1

01.06.1998

01.12.1999'

640548

01.06.1998

01.06.1998

01.03.2000

640639

01.06.1998

01.06.1998

01.06.2000

640731

01.06.1998

L

15.05.1998

__1t5:08.1999

15.05.1998

15.11.1999

15.05.1998
15.05.1998

15.02.2000
15.05.2000

01.06.1998

~_

640728

04.05.1998

i

15.05.1999

!
~

I

1

04.05.1998

-

--1

0203 1998

. - .

1

01.03.2000
640730
02.03.1998 __
01. o5.1999---I----~64'C0:-:3c:6CC2 --+-_-_-_---,0_4_.0_5.1"'9"-.98'----1

I

.

I 04.05.1998 -I- 01.11.1999
640546
1- 04:0ill9-8--I--01.o2:200-0-- ---640638
~__ 04.05~_1998

-02-.-03-.1998

1

6-4-0-54-8---1

01.06.1998

-I

[

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

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 4.660, de 7 de fevereiro de
1984, e Decretos n'ls 1.605, de 19 de junho de 1989, e 1.805, de l' de
novembro de 1997.

Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4º

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 12 de fevereiro de 1998.

SENADORANTONlOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, Il. 2, p. 1041-1054, fev. 1998
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Faço saber que o SENADO FEDERAL, aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 14, DE 1998
Autoriza o Estado do Pará a conirotar
junto à Caixa Econômica Federal rCEF),
operação de crédito que consiste na aquisição, pela CEF, de créditos detidos por instituições financeiras privadasjunto ao Estado
do Pará, no montante de R$ 24.211.332,47
(vinte e quatro milhões, duzentos e onze mil,
trezentos e trinta e dois reais e quarenta e sete
centavos), valor este apurado em 28 de fevereiro de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve;
Art. 1e É o Estado do Pará autorizado, nos termos da Resolução n" 69, de 1995, alterada pelas Resoluções nºs 19, de 1996, e 117,
de 1997, e combinada com a Resolução n" 70, de 1995, alterada pela
Resolução n' 12, de 1997, todas do Senado Federal, a realizar, junto
à Caixa Econõmica Federal (CEF) e no âmbito do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal do Estados, operação de crédito
que consiste na aquisição, pela CEF, de créditos detidos por instituições financeiras privadas junto ao Estado do Pará, no montante de
R$ 24.211.332,47 (vinte e quatro milhões, duzentos e onze mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), valor este
apurado em 28 de fevereiro de 1997.
§ 1s O crédito a ser adquirido pela CEF compõe-se das seguintes parcelas;
a) no valor de R$ 19.617.573,81 (dezenove milhões, seiscentos e
dezessete mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), junto ao Banco Industrial e Comercial S.A. (BIC Banco);

b) no valor de R$ 4.593.758,66 (quatro milhões, quinhentos e
noventa e três mil; setecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e
seis centavos), junto ao Banco BMC S.A.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1041-1054, fev. 1998
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§ 2" Os valores mencionados no parágrafo anterior estão referenciados à data de 28 de fevereiro de 1997 eserão atualizados
até a data do crédito aos bancos cedentes, de acordo com os critérios
estabelecidos nos contratos celebrados entre as referidas instituições e a CEF.
Art. 2'
condições:

O Estado do Pará pagará a dívida à CEF nas seguintes

a) encargos financeiros: 2,0428% a.m. (dois inteiros e quatrocentos e vinte e oito décimos de milésimos por cento ao mês), correspondentes ao custo de captação médio da CEF na data da assinatura
do contrato, acrescido de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês),
calculados sobre o saldo devedor atualizado e capitalizados mensalmente, devidos a partir da data de disponibilização dos recursos aos
respectivos cedentes;
b) comissão de abertura de crédito: 1,5% a.a. (um inteiro e cinco
décimos por cento ao ano) sobre o valor da aquisição do crédito pela
CEF, incorporada, pro rata tempore, mensalmente, ao saldo devedor
da operação;
c) prazo de pagamento: doze prestações mensais e consecutivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira
em 30 de janeiro de 1998, as demais em igual dia dos meses subseqüentes, e a última em 30 de dezembro de 1998;
d) carência: quatro meses a contar da data da assinatura do
contrato, sendo que, durante a carência, os encargos serão capitalizados ao saldo devedor.

§ 1º Os encargos financeiros serão repactuados trimestralmente com base no último balancete da CEF.
§ 2" Poderá ocorrer o pagamento antecipado do saldo devedor
desta operação de crédito quando da celebração dos contratos de refinanciamento das dívidas do Estado do Pará pela União, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
na forma do que dispõe a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.
§ 3º As datas estipuladas para pagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a data da publicação desta resolução.
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Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir da data de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de fevereiro de 1998.

SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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DECRETO N° 2.480, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Cria a Floresta Nacional, do Itacaiunas, no Estado do Pará; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no usadas atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, alínea b, da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. 1s Fica criada, no Estado do Pará, a Floresta Nacional' do
Itacaiunas, com área de 141.400,000ha (cento e quarenta e um mil e
quatrocentos hectares), que passa a integrar a estrutura do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis,
vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal, em igualdade com as demais florestas nacionais.
Art. 2º A Floresta Nacional do Itacaiunas tem as coordenadas
geográficas aproximadas dos vértices a seguir indicados: perímetro
219.900,00 metros. Partindo do Ponto P-1, de coordenadas geográficas
50º30'32"WGr. e 5º52'38"Sul, cravado na foz do Rio Cinzento, com a
margem esquerda do Rio Itacaiunas; deste, segue-se a montante do Rio
Itacaiunas pela sua citada margem no sentido geral Sudoeste numa
distância de aproximadamente 30.000,00m (trinta mil metros) até o
Ponto P-2 de coordenadas geográficas 50º44'10"WGr. e 05º5T49"Sul, situada na foz do Rio Aquiri, com a margem esquerda do Rio Itacaiunas;
deste, segue-se a montante do Rio Aquiri pela sua margem esquerda no
sentido geral Sudoeste, numa distância de aproximadamente
70.000,00m (setenta mil metros) até o Ponto P-3 de coordenadas geoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.
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gráficas 51'20'27"WGr. e 06"01'05"Sul, situada na cabeceira do Rio
Aquiri; deste segue-se no rumo 90'OO'W, numa distância de 3.900,00m
(três mil e novecentos metros) até o Ponto P-4, de coordenadas geográ_
ficas 51'22'38"WGr. e 06'Ol'05"Sul, cravado na linha divisória dos Municípios de Marabá e São Félix do Xingu; deste, segue-se a referida linha divisória dos Municípios no sentido geral Nordeste numa distância
de aproximadamente 67.000,00m (sessenta e sete mil metros) até o
Ponto P-5, de coordenadas geográficas 50'55'54"WGr. e 05'47'10"Su!
cravado na linha divisória dos Municípios de Marabá e São Félix d~
Xingu; deste, segue-se no rumo 90'OO'E, numa distância de 5.000,00m
(cinco mil metros) até o Ponto P-6, de coordenadas geográficas
50'53'10"We 05'47'10"Sul, cravado na cabeceira do Rio Cinzento; deste, segue-se a jusante do referido rio pela sua margem direita no senti,
do geral Sudeste, unia distância de aproximadamente 44.000,00m
(quarenta e quatro mil metros), até o Ponto P-l, de coordenadas geográficas 50'30'32"WGr. e 05'52'38"Sul, ponto inicial da descrição deste
perímetro, que encerra uma área de aproximadamente 141.400,0000ha
(cento e quarenta e um mil e quatrocentos hectares).
Art. 3' A Floresta Nacional do Itacaiunas tem por objetivo o
manejo de uso múltiplo e de forma sustentável dos recursos naturais
renováveis, a manutenção da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos, a recuperação de áreas degradadas, a educação florestal e ambiental, a manutenção de amostras do ecossistema amazônico e o apoio ao desenvolvimento sustentável dos recursos naturais
das áreas limítrofes à Floresta Nacional.
Parágrafo único. Objetivando atingir os fins técnico-científicos e econômicos previstos no caput deste artigo, fica o Ibama autorizado a celebrar convênios, visando a maior proteção e o manejo futuro dos recursos naturais renováveis da Floresta Nacional do Itacaiunas, sob regime de produção sustentada.
Art. 4" O Ibama elaborará o plano de manejo da Floresta Nacional do Itacaiunas, no prazo de dois anos da data da publicação
deste decreto.
.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 2, p.
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DECRETO N' 2.481, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Cria a Floresta Nacional de Itaitubo. 1,
no Estado do Pará) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5', alínea b, da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. I" Fica criada, no Estado do Pará, a Floresta Nacional de
Itaituba I, com área de 220.034,2000ha (duzentos e vinte mil, trinta
e quatro hectares e dois mil centiares), que passa a integrar a estrutura do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos N aturais Renováveis (Ibama), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, em igualdade com as
demais florestas nacionais.
Art. 2' A Floresta Nacional de Itaituba I tem as coordenadas
geográficas aproximadas dos vértices a seguir indicados: perimetro
276.714,31m. Tomando-se como origem o Marco P-O, de coordenadas
planas N=9412625,00 e E=502950,00, situado na margem direita do
Rio Tapajós, na sua confluência com o Rio Ratão, 'segue-se pela margem direita do primeiro, num percurso aproximado de 25.880,00 metros sentido jusante, até o Marco P-1, de coordenadas planas
N=9428500,00 e E=517800,00, situado em sua confluência com o
Igarapé Putica; deste, pelo igarapé citado num percurso aproximado
de 26.820,00m (vinte e seis mil, oitocentos e vinte metros), até o
Marco P-2, de coordenadas N=9409675,00 e E=535375,00; situado
na margem do Igarapé Putica em sua confluência com um igarapé
sem denominação; deste, por uma linha seca, até o Marco P-3, de coordenadas planas N=9391950,00 e E=557875,00; situado na nascente do Igarapé Preto; deste, descendo o referido igarapé, num percurso aproximado de 29.R10,00m (vinte e nove mil, oitocentos e dez metros), até o Marco, A, de coordenadas planas N=9418200,OO e
E=563775,00; situado na confluência do Igarapé Preto com o Rio Jamanxim; pela margem do Rio Jamanxim sentido montante num percurso aproximado de 40.470,00 metros (quarenta mil, quatrocentos
e setenta metros), até o Marco P-5, de coordenadas planas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,
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N=9405750,00 e E=598050,OO; situado na confluência do Rio Tocantins com o Rio J amanxim; deste, pela margem esquerda do Rio Tocantins, sentido montante, num percurso aproximado de 23.510,00m
(vinte e três mil, quinhentos e dez metros), até o Marco P-6, de coordenadas planas N=9385125,00 e E=591200,00; situado na margem esquerda do Rio Tocantins; deste, por uma linha seca até o Marco P-7
de coordenadas planas N=9385150 e E=525375,00; situado na mar:
gem direita do Rio Ratão, em sua confluência com um igarapé sem denominação; deste, pela margem direita do Rio Ratão, num percurso
aproximado de 36.250,00m, (trinta e seis mil, duzentos e cinqüenta
metros), até o Marco P-O, início da descrição deste poligono, que encerra uma área de aproximadamente 220.034,2000ha (duzentos e
vinte mil, trinta e quatro hectares e dois mil centiares).
Art. 3' A Floresta Nacional de Itaituba I tem por objetivo o
manejo de uso múltiplo e de forma sustentável dos recursos naturais
renováveis, a manutenção da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos, a recuperação de áreas degradadas, a educação florestale ambiental, a manutenção de amostras do ecossistema amazônico e o apoio ao desenvolvimento sustentável dos recursos naturais
das áreas limítrofes à Floresta Naciona!.
Parágrafo único. Objetivando atingir os fins técnico-científicos e econômicos previstos no caput deste artigo, fica o Ibama autorizado a celebrar convênios, visando a maior proteção e o manejo futuro dos recursos naturais renováveis da Floresta Nacional de Itaituba I, sob regime de produção sustentada.
Art. 4" O Ibama elaborará o plano de manejo da Floresta Nacional de Itaituba I, no prazo de dois anos da data da publicação deste decreto.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 1055-1111, fev. 1998
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DECRETO N' 2.482, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Cria a Floresta Nacional de ltaitubo Il,
no Estado do Porá, e dá outras providências.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista O disposto no art. 5º, alínea b, da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. 1Q Fica criada, no Estado do Pará, a Floresta Nacional de
Itaituba lI, com área de 440.500,0000ha (quatrocentos e quarenta
mil e quinhentos hectares), que passa a integrar a estrutura do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ihama), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazõnia Legal, em igualdade com as demais florestas nacionais.
Art. 2' A Floresta Nacional de Itaituba II tem as coordenadas
geogTáficas aproximadas dos vértices a seguir indicados: perímetro
345.258 metros. Inicia o perímetro da área junto ao PO, de coordenadas geográficas longitude 56º50'45"WGr. e latitude 05°10'30"8, situado na confluência de um igarapé sem denominação, com o Rio Tapajós, pela sua margem direita, de onde prossegue-se por esta mesma
margem rio abaixo com a distância de 52.500m (cinqüenta e dois mil
e quinhentos metros), até encontrar o Pl, de coordenadas geográficas longitude 56º40'10"WGr. e latitude 04°45'30"8, localizado na interseção da margem direita do Rio Tapajós com linha sul do Decreto
nº 68.443/71; daí segue-se pela referida linha no rumo 82°45'00"NE,
a uma distância de 64. 100m (sessenta e quatro mil e cem metros)
até encontrar-se o P2, de coordenadas geográficas longitude
56º05'30"WGr. e latitude 04°41'00"8, local onde se cruza a referida linha com a linha limite da Gleba Aruri; prossegue-se desta vez pela
linha limite da Gleba Aruri no rumo 62º30'00"8W com distância de
4.000m (quatro mil metros), até encontrar-se o P122, de coordenadas geográficas longitude 56º07'37"WGr. e latitude 04°42'05"8; em
rumo 55º00'00"8W com distância de 3.689,82m (três mil, seiscentos
e oitenta e nove metros e oitenta e dois centímetros) até encontrar o
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P121, de coordenadas geográficas longitude 56'09'13"WGr. e latitude 04"43'10"8; no rumo 29"00'00"8W, com distância de 7.334,31m
(sete mil, trezentos e trinta e quatro metros e trinta e um centímetros), até encontrar-se o P120, de coordenadas geográficas longitude 56'l1'13"WGr. e latitude 04'46'44"8, com um rumo 46'10'00"8W,
com uma distância de 5.960,91m (cinco mil, novecentos e sessenta
metros e noventa e um centímetros) encontra-se o P119, de coordenadas geográficas longitude 56"13'28"WGr. e latitude 04"48'57"8, e com
rumo 29"50'00"8W, e com distância de 8.259,47m (oito mil duzentos
e cinqüenta e nove metros e quarenta e sete centímetros) encontrase o P118, de coordenadas geográficas longitude 56"15'40"WGr. e latitude 04"52'50"8, com um rumo 11°00'00"8W e distância de
4.350,92m (quatro mil novecentos e cinqüenta metros e noventa e
dois centímetros) encontra-se o P117, de coordenadas geográficas
longitude 56"16'02"WGr. e latitude 04'54'47"8, com um rumo
23°20'00"8We distância de 5.413,61m (cinco mil, quatrocentos e treze metros e sessenta e um centímetros) encontra-se o Pl16, de coordenadas geográficas longitude 56"17'16"WGr. e latitude 04°57'45"8,
onde segue-se com um rumo 04'50'00"8E, distância de 5.249,16m
(cinco mil, duzentos e quarenta e nove metros e dezesseis centírnetros) até encontrar o P115, de coordenadas geográficas longitude
56"17'03"WGr. e latitude 05°00'56"8; com m rumo 27°12'00"8E e distância de 5.013,61m (cinco mil, treze metros e sessenta e um centímetros) até encontrar o P114, de coordenadas geográficas longitude
56°15'52"WGr. e latitude 05°03'03"8; com um rumo 21"00'00"8E e
distância de 4.624,65m (quatro mil, seiscentos e vinte e quatro metros e sessenta e cinco centímetros) até encontrar o P113, de coordenadas geográficas longitude 56°15'00"WGr. e latitude 05"05'24"8,
com rumo de 39"02'00"8E e distância de 3.412,04 (três mil, quatrocentos e doze metros e quatro centímetros) até encontrar o P112, de
coordenadas geográficas longitude 56°13'45"WGr. e latitude
05'06'52"8, com rumo 36°00'00"8E e distância 10.794,16m (dez mil,
setecentos e noventa e quatro metros e dezesseis centímetros), até
encontrar o P111, de coordenadas geográficas longitude
56°10'46"WGr. e latitude 05"11'03"8, com um rumo 38'05'00"8E, e
distância de 6.779,58m (seis mil, setecentos e setenta e nove metros
e cinqüenta e oito centímetros), até encontrar o Marco M49/39, de
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coordenadas geográficas longitude 56"08'10"WGr. e latitude
05"14'15"8, com rumo 15"00'00"8E e distância 5.016,83m (cinco mil,
dezesseis metros e oitenta e três centímetros), até encontrar o
M43/41, de coordenadas geográficas longitude 56'OT32"WGr. e latitude 05'16'49"8, e com rumo 37'45'00"8E e distância de 5.634,65m
(cinco mil, seiscentos e trinta e quatro metros e sessenta e cinco centímetros), até encontrar o M49/43, de coordenadas geográficas longitude 56'05'41"WGr. e latitude 05'19'13"8; segue-se um rumo
42'OO'00"8E e distância de 7.024,30m (sete mil, vinte e quatro metros e trinta centímetros) encontra-se o PllO, de coordenadas geográficas longitude 56'02'58"WGr. e latitude 05'22'09"8; segue-se um
rumo de 70'OO'00"8E e distância de 1.750,00m (um mil, setecentos e
cinqüenta metros), encontra-se o P19 de coordenadas geográficas
longitude 56'02'00"WGr. e latitude 05'22'35"8, situado à margem direita do Rio -Iamanxim, com a linha limite da Gleba Aruri; prossegue-se então pelo referido rio, pela sua margem direita, sentido de
sua foz, com uma distância de 50.000,00m (cinqüenta mil metros),
onde encontra-se o P20; de coordenadas geográficas longitude
56'24'15"WGr. e latitude 05'15'22"8, e com um rumo 38'12'00"8W,
transpõe-se o referido rio para sua margem esquerda, confluência
com o Igarapé Preto, com uma distância de 1.500,00m (um mil e quinhentos metros) até encontrar o P21, de coordenadas geográficas
longitude 5Ei"24'40"WGr. e latitude 05'16'05"8; sobe-se o Igarapé
Preto por sua margem esquerda, distância de 30.000,00m (trinta mil
metros) até encontrar o P22, de coordenadas geográficas longitude
56"31'00"WGr. e latitude 05'28'34"8; daí, segue-se em um rumo
55'OO'00"NW, por uma linha seca, com distância de 1l.850,00m
(onze mil, oitocentos e cinqüenta metros), até encontrar o P23, de coordenadas geográficas longitude 56º36'16"WGr. e latitude
05°24'52"8, situado na nascente do igarapé sem denominação; daí,
desce pela margem direita do referido igarapé no rumo NW, percorrendo uma distância de 41.000,00m (quarenta e um mil metros) até
opa, ponto inicial da descrição do perímetro, que encerra uma área
de aproximadamente 440.500,0000ha (quatrocentos e quarenta mil
e quinhentos hectares).
Art. 3' A Floresta Nacional de Itaituba II tem por objetivo o
manejo de uso múltiplo e de forma sustentável dos recursos naturais
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renováveis, a manutenção da biodiversidade, a proteção dos recur.
sos hídricos, a recuperação de áreas degradadas, a educação flores_
tal e ambiental, a manutenção de amostras do ecossistema amazôn],
co e o apoio ao desenvolvimento sustentável dos recursos naturais
das áreas limítrofes à Floresta N aciona!.
Parágrafo único. Objetivando atingir os fins técnico-científicos e econômicos previstos no caput deste artigo, fica o Ibama autorizado a celebrar convênios, visando a maior proteção e O manejo futuro dos recursos naturais renováveis da Floresta Nacional de Itaituba II, sob regime de produção sustentada.
Art. 4' O Ibama elaborará o plano de manejo da Floresta Nacional de Itaituba II, no prazo de dois anos da data da publicação
deste decreto.
Art. 5'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
DECRETO Nº 2.483, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Cria a Floresta Nacional de Altamira,
no Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, alínea b, da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. 1º Fica criada, no Estado do Pará, a Floresta Nacional de
Altamira, com área de 689.012,0000ha (seiscentos e oitenta e nove
mil e doze hectares), que passa a integrar a estrutura do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, em igualdade com as demais florestas nacionais.
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Art. 2' A Floresta Nacional de Altamira tem as coordenadas
geográficas aproximadas dos vértices a segnir indicados: perímetro
486.554,00 metros. Inicia o perímetro da área junto ao PA, de coordenadas geográficas aproximadas longitude 54'53'55"WGr. e latitude 06'27'20"8, situado na margem esquerda do Igarapé Pimentel ou
Barracão Velho; deste, segue-se por sua margem esquerda sentido a
montante, divisa com a Reserva Indígena Baú com a distância de
26.000,00m (vinte e seis mil metros), até o Ponto PB, de coordenadas
geográficas aproximadas longitude 55'OI'40"WGr. e latitude
06'26'35"8, localizado na confluência de um igarapé sem denominação com o Igarapé Pimentel ou Barracão Velho, ponto onde termina
a confrontação com a Terra Indígena Baú; deste, segue-se pelo Igarapé Pimentel acima, pela sua margem esquerda na distância de
56.500m (cinqüenta e seis mil e quinhentos metros), até o Pl, de coordenadas geográficas longitude 55'21'09"WGr. e latitude
06'25'36"8, situado na nascente do Igarapé Pimentel com uma linha
seca; deste, segue-se por esta linha seca, com O rumo de 87'30'8W de
13.750m (treze mil, setecentos e cinqüenta metros) chega-se ao P2,
de coordenadas geográficas longitude 55'28'48"WGr, e latitude
06'26'00"8, situado na interseção desta linha seca com a margem esquerda de um igarapé sem denominação deste, segue-se este igarapé
sem denominação por esta sua mesma margem acima, na distância
de 20.000m (vinte mil metros), chega-se ao P3 de coordenadas geográficas longitude 55'29'10"WGr. e latitude 06'16'10"8, situada na
nascente deste, igarapé sem denominação com uma linha seca; deste, segue-se esta linha seca, com os seguintes rumos e distâncias de
23'30'NE e 37.500m (trinta e sete mil e quinhentos metros), chegase ao P4, de coordenadas geográficas longitude 55'21'00"WGr. e latitude 05'57'30"8, situado na nascente de um outro igarapé sem denominação; deste, segue-se por este igarapé sem denominação por esta
sua margem direita abaixo na distância de 23.000m (vinte e três mil
metros) chega-se ao P5, de coordenadas geográficas longitude
55'16'15"WGr. e latitude 05'46'30"8, situado na confluência do referido igarapé, com o Rio Arurí, na margem esquerda; deste, atravessa-se o Rio Arurí para a sua margem direita e segne descendo o referido rio por esta sua margem na distância de 65.000m (sessenta e
cinco mil metros), chega-se ao P6, de coordenadas geográficas longitude 55'32'15"WGr. e latitude 05'29'45"8, situado na confluência do
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Rio Arurí com a margem esquerda de um igarapé sem denominação,
deste, subindo este igarapé por sua margem esquerda na distância
de 14.000m (quatorze mil metros) chega-se ao P7, de coordenadas
geográficas longitude 55"31'15"WGr. e latitude 05"24'08"8, situado
na interseção deste igarapé com uma linha seca; deste, segue-se esta
linha seca com os seguintes rumos e distâncias de 90"00'NE e
67.000m (sessenta e sete mil metros), chega-se ao P8, de coordena_
das geográficas longitude 54°55'00"WGr. e latitude 05°24'08"8, situa_
do na interseção da linha seca anterior com uma outra linha seca;
deste, segue-se por esta outra linha seca, com os seguintes rumo e
distância de 15"05'8E e 105.000m (cento e cinco mil metros), chegase ao P9, de coordenadas geográficas longitude 54"40'24"WGr. e latitude 06"19'32"8, localizado na margem esquerda do Rio Curuá; deste, segue-se subindo o Rio Curuá por sua margem esquerda com uma
distância de 16.417m (dezesseis mil, quatrocentos e dezessete metros), até o PIO, de coordenadas geográficas longitude
54"44'02''WGr. e latitude 06°25'33"8 localizado na margem esquerda
do Rio Curuá, foz de um igarapé sem denominação, limite com a Terra Indígena Baú; deste segue-se pelo Rio Curuá acima, confrontando
com a Terra Indígena Baú na distância de 7.387m (sete mil, trezentos e oitenta e sete metros), até o Pll, de coordenadas geográficas
aproximadas longitude 54"47'40"WGr. e latitude 6"27'00"8, localizado na confluência do Rio Curuá com o Igarapé Sardinha, limite com
a 'Ierra Indígena Baú; deste, segue pelo Igarapé Sardinha sentido
montante até o P12, de coordenadas geográficas aproximadas longitude 54"51'05"WGr. e latitude 06°23'35"8 localizado na cabeceira do
Igarapé Sardinha; deste, segue-se, em linha reta por um igarapé
sem denominação até o P13, de coordenadas geográficas aproximadas longitude 54"33'45"WGr. e latitude 06"24'00"8, localizada na
confluência de dois igarapés sem denominação, limitando com a Terra Indígena Baú; deste, segue-se por igarapé sem denominação, sentido ajusante, até o PA, onde teve a descrição deste polígono, que encerra uma área de aproximadamente 689.012,0000ha (seiscentos e
oitenta e nove mil e doze hectares).

Art. 3º A Floresta Nacional de Altamira tem por objetivo o
manejo de uso múltiplo e de forma sustentável dos recursos naturais
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sos hídricos, a recuperação de áreas degradadas, a educação florestal e ambiental, a manutenção de amostras do ecossistema amazônico e o apoio ao desenvolvimento sustentável dos recursos naturais
das áreas limítrofes à Floresta Naciona!.
Parágrafo único. Objetivando atingir os fins técnico-científicos e econômicos previstos no caput deste artigo, fica o Ibama autorizado a celebrar convênios, visando a maior proteção e o manejo futuro dos recursos naturais renováveis da Floresta Nacional de Altamira, sob regime de produção sustentada.
Art. 4' O Ibama elaborará o plano de manejo da Floresta Nacional de Altamira, no prazo de dois anos da data da publicação deste decreto.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,2 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
DECRETO N' 2.484, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Cria a Floresta Nacional do Xingu, no
Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5', alínea b, da Lei n" 4.771 de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. 1e Fica criada, no Estado do Pará, a Floresta Nacional do
Xingu, com área de 252.790,0000ha (duzentos e cinqüenta e dois
mil, setecentos e noventa hectares), que passa a integrar a estrutura
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, em igualdade com as demais florestas nacionais.
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Art. 2' A Floresta Nacional do Xingu tem as coordenadas geográficas aproximadas dos vértices a seguir indicados: perímetro
348.676,30 metros. Tomando-se como origem o Marco Ade coordena,
das geográficas aproximadas, longitude 53"05'40"WGr. e latitude
03'55'35"8, situado na confluência do Igarapé Pedro Arcângelo, com
o Rio Iriri em sua margem direita, em frente a Ilha Grande do Iriri;
segue-se pelo Igarapé Pedro Arcángelo, em uma direção montante
numa distância aproximada de 7.232,00m (sete mil duzentos e trinta e dois metros), divisa com a Reserva Indígena Kararahô até o
Marco B1 de coordenadas geográficas aproximadas, longitude
53"18'34"WGr. e latitude 04°09'26"8; deste, segue pelo Igarapé Mossoró, direção montante, divisa com a Reserva Indígena Kararahô
com a distância aproximada de 50.621,92m (cinqüenta mil seiscentos e vinte e um metros e noventa e dois centímetros), até o 8AT-06,
de coordenadas geográficas aproximadas, longitude 53"02'16"WGr.
e latitude 04°25'37"8, localizado na confluência de um Igarapé sem
denominação com o Igarapé Mossoró; deste, segue pelo Igarapé Baliza, divisa com a Reserva Indígena Kararahô com os seguintes azimutes e distâncias: 38"46'02" 2.324,73m até o M-09; 38'40'50" 1.993,01 m até o M-08; 39"00'06" - 2.001,97m, até o M-07; 39"03'30"
- 2.002,82m, até o 8AT-05 de coordenadas geográficas longitude
52"59'26"WGr. e latitude 04'22'07'8, localizado próximo da cabeceira do Igarapé Pedro Arcângelo; deste, segue sentido ajusante, divisa
com a Reserva Indígena Kararahô com os seguintes azimutes e distâncias: 67'30'39" - 2.592,llm até o M-06; 67'33'15" - 1.987,17m
até o M-05; 67"30'10" - 1.998,95m, até o M-04; 67'36'57" 1.998,14m, até o M-03; 67"31'28" -1.991,47m, até o M-02; 67"36'39"
-1.998,13m até o M-01; 67'34'47" -1.991,46m até o 8AT-04, de coordenadas geográficas longitude 52"52'10"WGr. e latitude
04°19'08"8 localizada na margem esquerda do Igarapé Cajueiro;
deste, segue sentido a jusante, divisa com a Reserva Indígena Kararahô, com a distância de 15.192,42m (quinze mil cento e noventa e
dois metros e quarenta e dois centímetros), até o 8AT-01 8F de coordenadas geográficas longitude 52°44'33,76"WGr. e latitude
04'19'32,76"8, localizado na confluência do Igarapé Cajueiro com o
Rio Xingu; deste, segue subindo o Rio Xingu pela sua margem esquerda com uma distância aproximada de 5.000,00m (cinco mil metros) até o Ponto H, confluência do Igarapé Baliza com o Rio Xingu
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de coordenadas geográficas longitude 52'43'42"WGr, e latitude
04'22'33"8; deste, por uma linha seca, limite da faixa dos 100km em
relação a rodovia BR-230, numa distãncia aproximada de 92.500m
(noventa e dois mil e quinhentos metros), divisa com terras do Iterpa,
até o Marco I, de coordenadas geográficas longitude 53'30'00"WGr, e
latitude 04'39'22"8; deste, por uma linha seca, limite da faixa dos
100km em relação a rodovia BR-230, numa distãncia aproximada de
12.500m (doze mil e quinhentos metros), divisa com terras do Iterpa,
até o Marco J interseção desta linha limite da faixa de 100km com O
Rio Novo, e coordenadas geográficas longitude 53'36'00"WGr. e latitude 04'40'54"8; deste, pela margem direita do Rio Novo, em direção
ajusante, numa distância aproximada de 37.750m (trinta e sete mil
e setecentos e cinqüenta metros), divisa com a gleba Carajari, até o
Marco L, confluência do Rio Novo com o Rio Iriri em sua margem direita, de coordenadas geográficas longitude 53"40'24"WGr. e latitude 04'27'36"8; deste, segue-se pela margem direita do Rio Iriri, em
direção ajusante, numa distância aproximada de 105.000m (cento e
cinco mil metros), divisa com a área do Projeto Fundiário Altamira
até o Marco A, início da descrição deste polígono, que encerra uma
área de aproximadamente 252.790,0000ha (duzentos e cinqüenta e
dois mil, setecentos e novena hectares).
Art. 3' A Floresta Nacional do Xingu tem por objetivo o manejo de uso múltiplo e de forma sustentável dos recursos naturais renováveis, a manutenção da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos, a recuperação de áreas degradadas, a educação florestal e
ambiental, a manutenção de amostras do ecossistema amazônico e o
apoio ao desenvolvimento sustentável dos recursos naturais das
áreas limítrofes à floresta nacional.
Parágrafo único. Objetivando atingir os fins técnico-científicos e econômicos previstos no caput deste artigo, fica o Ibama autorizado a celebrar convênios, visando a maior proteção e o manejo futuro dos recursos naturais renováveis da Floresta N acional do Xingu,
sob regime de produção sustentada.
Art. 4' O Ibama elaborará o plano de manejo da Floresta Nacional do Xingu, no prazo de dois anos da data da publicação deste
decreto.
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Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
DECRETO N' 2.485, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Cria a Floresta Nacional de I-Iumaitá,
no Estado do Amazonas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, alínea b, da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. I" Fica criada, no Estado do Amazonas, a Floresta Nacional de Humaitá, com área de 468.790,0000ha (quatrocentos e sessenta e oito mil e setecentos e noventa hectares), que passa a integrar a estrutura do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),vinculado ao Ministério do
Meio Ambíente.. dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, em
igualdade com as demais florestas nacionais.
Art. 2' A Floresta Nacional de Humaitá tem as coordenadas
geográficas aproximadas dos vértices a seguir indicados: perímetro
403.700 metros. Tomando-se como origem o Marco MR-l, de coordenadas planas N=9123480,00 e E=591830,00, situado na linha divisória com a Reserva Indígena Tenharim, segue-se por uma linha
seca, com azimute plano de 282'51'02" e distância de 10929,77 metros até o Marco M-51, de coordenadas planas N=9125910,87 e
581173,98, situado na margem da estrada denominada Vicinal-03,
comum para os lotes 05 e 06 do referido setor; deste, por uma linha
seca margeando a estrada denominada Vicinal-03, com azimute plano de 210°38'17" e distância de 460,84 metros, frente do lote 05, até o
Marco M-52, situado na margem da estrada denominada Vicinal-03,
comum para os lotes 04 e 05 do referido setor; deste, por uma linha
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seca, margeando a estrada denominada Vicinal-03, com azimute
plano de 210'38'30" e distância de 472,74 metros, frente do lote 04,
até o Marco M-53, situado na margem da estrada denominada Vicinal-03, comum para os lotes 04 e 03 do referido setor; deste, por uma
linha seca margeando a estrada denominada Vicinal-03, com azimute plano de 210°38'58" e distância de 522,03 metros, frente do lote 03,
até o Marco M-54, situado na margem da estrada denominada Vicinal-03, comum para os lotes 02 e 03 do referido setor; deste, por uma
linha seca, margeando a estrada denominada Vicinal-03, com azimute plano de 210°39'35" e distância de 508,49 metros, frente do lote
02, até o Marco M-55, situado na margem da estrada denominada
Vicinal-03, comum para os lotes 01 e 02 do referido setor; deste, por
uma linha seca, margeando a estrada denominada Vicinal-03, com
azimute plano de 210"39'45" e distância de 568,32 metros, frente do
lote 01, até o Marco M-56, situado no cruzamento da estrada denominada Vicinal-03 com a linha divisória esquerda do lote 01 do referido setor; deste, por uma linha seca, com azimute plano de
299'29'20" e distância de 1.983,42 metros, limite lateral do lote 01
até o Marco M-130, comum para lotes 01 e 22 do referido setor; deste,
por uma linha seca, com azimute plano de 301"10'20" e distância de
1.787,03 metros, limite lateral do lote 22, até o Marco M-58, situado
na margem da estrada denominada Vicinal-02, no cruzamento com
linha de frente do lote 22 do referido setor; deste, por uma linha seca,
com azimute plano de 273" 37'49" e distância de 226,79 metros, até o
Marco M-57, situado na margem da estrada denominada Vicinal-02,
no cruzamento com a linha de fundos do lote 23 do referido setor;
deste, por uma linha seca, com azimute plano de 298'17'25" e distância de 30 metros, até o Marco M-81 situado na margem da estrada
denominada Vicinal-01, no cruzamento com a linha de frente do lote
44 do referido setor; deste, por uma linha seca, limite lateral do lote
44, com azimute de 298"19'06' e distância de 1.999,03 metros, até o
Marco M-129, localizado no cruzamento das linhas lateral e de fundos do lote 44 do referido setor; deste, por uma linha seca, até o Marco MR-2, e coordenadas planos N=9132680,00 e E=566000,00; deste,
por uma linha seca, até o Marco MR-3, de coordenadas planas
N=9134400,00 e E=560930,00 deste, por uma linha seca, até o Marco MR-4, de coordenadas planas N=9137310,00 e E=558580,00; desCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1055-1111, fev. 1998
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te, por uma linha seca, até o Marco MR-5, de coordenadas planas
N;9152000,00 e E;536000,00; deste, por uma linha seca, até o Marco MR-6, de coordenadas planas N;9160000,00 e E;516000,00; deste, por uma linha seca, até o Marco MR-7, de coordenadas planas
N;9165000,00 e E;504420,00 situado na margem esquerda do Igarapé Paraíso, no encontro do referido Igarapé com o Rio Madeira;
deste, pela margem direita do Rio Madeira, sentido montante, contornando a Ilha Salomão pelo seu limite este, até o Marco MR-8, de
coordenadas planas N;9128820,00 e E;513490,00, situado na margem direita do Rio Madeira, em sua confluência com um Igarapé
sem denominação; deste, por uma linha seca, até o Marco MR-9, de
coordenadas planas N;91284,00 e E;516940,00; deste por uma linha
seca, até o o Marco MR-10, de coordenadas planas N;9128827,00 e
E;522283,00; deste, por uma linha seca, até o Marco MR-ll, de Coordenadas planas N;9112790,00 e E;524150,00; situado na margem
direita do Rio Maicimirim, em sua confluência com um Igarapé sem
denominação; desde, pela margem direita do Rio Maicimirim, sentido montante, paralelamente à linha divisória dos Estados de Rondônia e Amazonas, até o Marco MR-12, de coordenadas planas
N;9072890,00 e E;552510,00, situado na margem direita do Rio
Maicimirim, linha divisória com os Estados de Rondônia e Amazonas, até O Marco M-13, de coordenadas planas N;9041090,OO e
E;591650,OO; situado na linha divisória interestadual citada, deste,
por uma linha seca, até o Marco MR-14, de coordenadas planas
N;9043800,OO e E;591700,00; situado no vértice inferior esquerdo
do quadrilátero que delimita as terras da Reserva Indígena Tenharim; deste, por uma linha seca, limite com as terras da Reserva Indígena Tenharim, até o Marco MR-l, início da descrição deste polígono, que encerra uma área de aproximadamente 468.790,OOOOha
(quatrocentos e sessenta e oito mil e setecentos e noventa hectares).
Art. 3" A Floresta Nacional de Humaitá tem por objetivo o
manejo de uso múltiplo e de forma sustentável dos recursos naturais
renováveis, a manutenção da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos, a recuperação de áreas degradadas, a educação florestal e ambiental, a manutenção de amostras do ecossistema amazônico e o apoio ao desenvolvimento sustentável dos recursos naturais
das áreas limítrofes à floresta nacional.
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Parágrafo único. Objetivando atingir os fins técnico-científicos e econômicos previstos no caput deste artigo, fica o lbama autorizado a celebrar convênios, visando a maior proteção e o manejo futuro dos recursos naturais renováveis da Floresta Nacional de Humaitá, sob regime de produção sustentada.
Art. 4" O Ibama elaborará o plano de manejo da Floresta N acionai de Humaitá, no prazo de dois anos da data da publicação deste decreto.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 100' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
DECRETO N' 2.486, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Cria a Floresta Nacional de Carajás, no
Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5°, alínea b, da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. 1e Fica criada, no Estado do Pará, a Floresta Nacional de
Carajás, com área de 411.948,87ha (quatrocentos e onze mil, novecentos e quarenta e oito hectares e oitenta e sete centésimos de hectares), que passa a integrar a estrutura do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazõnia Legal, em igualdade com as demais florestas nacionais, compreendida dentro do seguinte perímetro: partindo do vértice V-I, situado na Rodovia PA-275, de coordenadas geográficas aproximadas de 06°00'00" Sul e 50
daí, segue
com azimute de 90"00'00" e distância aproximada de 25.200,00m até
o vértice V-2, situado na margem direita da Ferrovia Carajás, sentido
019'49"WGr;
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Serra Norte para São Luís, de coordenadas geográficus aproxima_
das de 06"00'00" Sul e 50"06'13"WGr., daí, segue pela referida rn aj-,
gem da ferrovia no sentido geral Leste e distância aproximada de
18.000,00 metros até o vértice V-3, situado no cruzamento da ferro_
via com a linha da faixa de domínio do 100km da BR-158 (Decreto-Lei
n" 1.164/71), de coordenadas geográficas de 06"00'01" Sul e
49"57'37"WGr.; daí, segue pela linha da referida faixa no sentido geral
Sudeste e distância aproximada de 7.000,00 metros até o vértice V-4
situado na margem esquerda do Rio Parauapebas, de coordenada~
geográficas aproximadas de 06"01'54" Sul e 49"54'15"WGr.; daí, Segue pela margem citada do Rio Parauapebas a montante no sentido
geral Sudoeste e distância aproximada de 63.000,00 metros até o
vértice V-5, situado na Foz do Igarapé das Neves ou Sossego; daí, Segue pela margem esquerda do referido Igarapé a montante, no sentido geral Sudoeste e distância aproximada de 31.000,00 metros até o
vértice V-6, de coordenadas geográficas aproximadas de 06"25'17"
Sul e 50"15'56"WGr.; daí, segue com os seguintes azimutes. e distâncias aproximadas: 180"00' em 4.050,00 metros, 270"00' em 4.500,00
metros, 00"00' em 2.400,00 metros, 270"00' em 6.300,00 metros e
180"00' em 6.600,00 metros, passando, respectivamente, pelos vértices V-7, V-8, V-9, V-lO e V-H, situado na margem direita do Igarapé Verde, de coordenadas geográficas aproximadas a 06"30'00" Sul e
50"21'43"WGr., daí, segue pela referida margem do Igarapé Verde no
sentido geral Sudoeste e distância aproximada de 6.000,00 metros
até o vértice V-12, situado na sua foz no Rio Itacaiúnas; daí, segue c
Rio Itacaiúnas, margem direita ajusante, no sentido geral Noroeste
e distãncia aproximada de 120.000,00 metros até o vértice V-13, de
coordenadas geográficas aproximadas de 05"52'19" Sul e
50"42'51"WGr.; daí segue confrontando-se com título de Demóstbenes Azevedo Filho, com 08 seguintes azimutes e distâncias aproximados 158"30' em 7.000,00 metros, 67"30' em 5.500,00 metros e
338"30' em 4.000,00 metros, passando pelos vértices V-14 e V-15 até
V-16, situado na margem direita do Rio Itacaiúnas, de coordenadas
geográficas aproximadas de 05"54'45" Sul e 50"39'32"WGr.; daí, segue pela margem citada no Rio Itacaiúnas a jusante, no sentido geral Leste e distância aproximada de 26.000,00 metros até o vértice
V-17, situado no cruzamento da Rodovia PA-275 (Estrada Serra
Norte) com o Rio Itacaiúnas; daí, segue pela Rodovia PA-275, margem
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direita sentido Rio Itacaiúnas para Serra Norte e distância aproximada de 21.000,00 metros, até o vértice V-I, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art. 2" Os objetivos de manejo da Floresta Nacional de Carajás são aqueles estabelecidos no Decreto nº 1.298, de 27 de outubro
de 1994.
Parágrafo único. Consideradas as peculiaridades geológicas
da área da Floresta Nacional de Carajás, incluem-se dentre seus objetivos de manejo a pesquisa, a lavra, o beneficiamento, o transporte
e a comercialização de recursos minerais.
Art. 3" As atividades de pesquisa e lavra mineral realizadas
pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e suas empresas coligadas
e controladas, na Floresta Nacional de Carajás, devidamente registradas no Departamento Nacional de Produçâo Mineral (DNPM) até
a data da publicaçâo deste decreto, bem como a infra-estrutura existente, deverão ser integralmente consideradas no plano de manejo,
sem que venha a sofrer qualquer solução de continuidade, observadas as disposições legais pertinentes.
Art. 4" Para efeito do zoneamento ecológico-econômico da Floresta Nacional de Carajás, a superfície das áreas correspondentes
aos direitos de pesquisa e lavra de depósitos minerais e a área necessária à infra-estrutura serão consideradas zonas de mineração, às
quais deverá ser permitido o acesso por estrada de ferro ou de rodagem, respeitadas as disposições legais pertinentes.
Art. 5' Para atingir os objetivos estabelecidos no art. 2", fica O
Ibama autorizado a celebrar convênios visando a maior proteção e o
manejo sustentável dos recursos naturais da Floresta Nacional de
Carajás,
§ I" O convênio existente entre o Ibama e a CVRD, cujo objeto
é a vigilância e manutenção das unidades de conservação federais
existentes e adjacentes à Floresta Nacional de Carajás, deverá ser
ajustado com vistas à implantação e proteção desta.
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§ 2" Caso outras empresas venham a desenvolver atividades
produtivas que se enquadrem nos objetivos do plano de manejo da
Floresta Nacional de Carajás, o convênio existente entre o Ibama e a
CVRD deverá ser ajustado de forma a permitir o respectivo ingresso
como mantenedoras solidárias das áreas.
Art. 6' A CVRD, como detentora das informações técnicas da
área, implementadora e operadora das atividades econômicas existentes e beneficiária das licenças ambientais pertinentes, formulará, em conjunto com o lhama, que o aprovará, o plano de manejo da
Floresta Nacional de Carajás, no prazo máximo de um ano, a contar
da data da publicação deste decreto.
Art. 72 Para fins de licenciamento ambiental das atividades de
mineração e a infra-estrutura a elas associada, na Floresta Nacional
de Carajás, caberá ao Ibama a aprovação dos aspectos de caráter estratégico de uso das unidades de conservação, conforme plano de manejo, elaborado nos termos do art. 6', delegando, por meio de convênio
que celebrará com o organismo de licenciamento ambiental do Estado
do Pará, competência para a expedição, renovação e fiscalização das
licenças ambientais especificas, na forma da legislação vigente.
§ 12 Permanecem válidas e inalteradas as licenças ambientais existentes na data da publicação deste decreto, bem como os
processos de licenciamento ambiental em curso junto aos órgãos licenciadores federais e estaduais.

§ 2º As licenças ambientais referidas no parágrafo anterior,
que venham a ter seus prazos expirados antes da data da celebração
do convênio citado no art. 7' e da aprovação do plano de manejo por
parte do Ibama, poderão ser renovadas no organismo que as emitiu.
Art. 9º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Gustavo Krause
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DECRETO Nº 2.487, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a qualificação de autarquias e fundações como Agências Executivas, estabelece critérios e procedimentos
para a elaboração, acompanhamento e avaliação dos Contratos de Gestão e dos planos
estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional das entidades qualificadas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição, e de acordo com
o disposto nos arts. 51 e 52 da Medida Provisória n" 1.549-38, de 31
de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º As autarquias e as fundações integrantes da Administração Pública Federal poderão, observadas as diretrizes do Plano
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, ser qualificadas como
Agências Executivas.
§ I" A qualificação de autarquia ou fundação como Agência
Executiva poderá ser conferida mediante iniciativa do ministério
supervisor, com anuência do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, que verificará o cumprimento, pela entidade
candidata à qualificação, dos seguintes requisitos:
a) ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo ministério
supervisor:
b) ter plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional, voltado para a melhoria da qualidade da gestão e
para a redução de custos, já concluído ou em andamento.

§ 2º O ato de qualificação como Agência Executiva dar-se-á
mediante decreto.
§ 3" Fica assegurada a manutenção da qualificação como
Agência Executiva, desde que o Contrato de Gestão seja sucessivamente renovado e que o plano estratégico de reestruturação e de
desenvolvimento institucional tenha prosseguimento ininterrupto,
até a sua conclusão.
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§ 4' A desqualificação de autarquia ou fundação como Agência Executiva dar-se-á mediante decreto, por iniciativa do ministério
supervisor, com anuência do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, sempre que houver descumprimento do disposto
no parágrafo anterior.

Art. 2' O plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional das entidades candidatas à qualificação como
Agências Executivas contemplará, sem prejuízo de outros, os seguintes conteúdos:
I - o delineamento da missão, da visão de futuro, das diretrizes de atuação da entidade e a identificação dos macroprocessos
por meio dos quais realiza sua missão, em consonância com as diretrizes governamentais para a sua área de atuação;
11 - a revisão de suas competências e forma de atuação, visando a correção de superposições em relação a outras entidades e,
sempre que cabível, a descentralização de atividades que possam ser
melhor executadas por outras esferas de governo;
III - a política, os objetivos e as metas de terceirização de
atividades mediante contração de serviços e estabelecimento de convênios, observadas as diretrizes governamentais;
IV - a simplificação de estruturas, compreendendo a redução de niveis hierárquicos, a descentralização e a delegação, como
forma de reduzir custos e propiciar maior proximidade entre dirigentes e a agilização do processo decisório para os cidadãos;
V - o reexame dos processos de trabalho, rotinas e procedimentos, com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços prestados e ampliar a eficiência e eficácia de sua atuação;
VI - a adequação do quadro de servidores às necessidades
da instituição, com vistas ao cumprimento de sua missão, compreendendo a definição dos perfis profissionais e respectivos quantitativos
de cargos;
VII - a implantação ou o aperfeiçoamento dos sistemas de informações para apoio operacional e ao processo decisório da entidade;
VIII - a implantação de programa permanente de capacitação
e de sistema de avaliação de desempenho dos seus servidores;
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IX - a identificação de indicadores de desempenho institucionais, destinados à mensuração de resultados e de produtos.
Parágrafo único. As entidades referidas no caput promoverão a
avaliação do seu modelo de gestão, com base nos critérios de excelência
do Prêmio Nacional da Qualidade, identificando oportunidades de
aperfeiçoamento gerencial, de forma a subsidiar a elaboração do plano
estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional.
Art. 3' O Contrato de Gestão definirá relações e compromissos entre os signatários, constituindo-se em instrumento de acompanhamento e avaliação do desempenho institucional da entidade,
para efeito de supervisão ministerial e de manutenção da qualificação como Agência Executiva.
§ 1º Previamente à sua assinatura, o Contrato de Gestão deverá ser objeto de análise e de pronunciamento favorável dos Ministérios da Administração Federal e Reforma do Estado, do Planejamento e Orçamento e da Fazenda.
§ 2" Os ministérios referidos no parágrafo anterior prestarão
apoio e orientação técnica à elaboração e ao acompanhamento dos
Contratos de Gestão.
§ 3" Os titulares dos ministérios referidos no § I" deste artigo
firmarão o Contrato de Gestão na qualidade de intervenientes.
§ 4" O Contrato de Gestão terá a duração mínima de um ano,
admitida a revisão de suas disposições em caráter excepcional e devidamentejustificada, bem como a sua renovação, desde que submetidas à análise e à aprovação referidas no § 1Q deste artigo, observado o disposto no § T do art. 4' deste decreto.

§5º O orçamento e as metas para os exercícios subseqüentes
serão estabelecidos a cada exercício financeiro, conjuntamente pelos
ministérios referidos no § 1º deste artigo, o ministério supervisor e
a Agência Executiva, em conformidade com os planos de ação referidos nos incisos I e II do art. 4" deste decreto, por ocasião da elaboração da proposta orçamentária anual.
§ 6 Q O valor consignado na proposta orçamentária anual será
incorporado ao Contrato de Gestão.
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Art. 4' O Contrato de Gestão conterá, sem prejuízo de outras
especificações, os seguintes elementos:
I - objetivos e metas da entidade, com seus respectivos
planos de ação anuais, prazos de consecução e indicadores de desem_
penho;
II - demonstrativo de compatibilidade dos planos de ação
anuais como orçamento e com o cronograma de desembolso, por fonte;

III - responsabilidades dos signatários em relação ao atingimento dos objetivos e metas definidos, inclusive no provimento de
meios necessários à consecução dos resultados propostos;
IV - medidas legais e administrativas a serem adotadas pelos signatários e partes intervenientes com a finalidade de assegurar
maior autonomia de gestão orçamentária, financeira, operacional e
administrativa e a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros imprescindíveis ao cumprimento dos objetivos e metas;

V - critérios, parâmetros, fórmulas e conseqüências, sempre que possível quantificados, a serem considerados na avaliação do
seu cumprimento;
VI - penalidades aplicáveis à entidade e aos seus dirigentes,
proporcionais ao grau do descumprimento dos objetivos e metas contratados, bem como a eventuais faltas cometidas;

VII VIII -

condições para sua revisão, renovação e rescisão;
vigência.

§ 1s Os Contratos de Gestão fixarão objetivos e metas relativos, dentre outros, aos seguintes itens:
a) satisfação do cliente;
b) amplitude da cobertura e da qualidade dos serviços prestados;

c) adequação de processos de trabalho essenciais ao desempenho da entidade;
d) racionalização de dispêndios, em especial com custeío administrativo;
e) arrecadação proveníente de receitas próprias, nas entidades
que disponham dessas fontes de recursos.
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§ 2' Os objetivos e as metas definidos no contrato de gestão
observarão a missão, a visão de futuro e a melhoria do modelo de
gestão, estabelecidos no plano estratégico de reestruturação e de
desenvolvimento institucional referido no art. 2º deste decreto.
§ 3" A execução do contrato de gestão de cada Agéncia Executiva será objeto de acompanhamento, mediante relatórios de desempenho com periodicidade mínima semestral, encaminhados ao respectivo ministro supervisor e às partes intervenientes.
§ 4' Os relatórios de desempenho deverão contemplar, sem
prejuízo de outras informações, os fatores e as circunstâncias que tenham dado causa ao descumprimento das metas estabelecidas, bem
como de medidas corretivas que tenham sido implementadas.

§ 5' O Ministro de Estado supervisor designará a unidade administrativa, dentre as já existentes na estrutura do respectivo
ministério, incumbida do acompanhamento do Contrato de Gestão
de que seja signatário.
§ 6' Serão realizadas avaliações parciais periódicas, pelo ministério supervisor e pela Secretaria Federal de Controle do Ministério da Fazenda.
§ 7' Por ocasião do termo final do contrato de gestão, será
realizada, pelo ministério supervisor, avaliação conclusiva sobre
os resultados alcançados, subsidiada por avaliações realizadas
pelos ministérios referidos no § I" do art. 3' deste decreto.

§ 8" A ocorrência de fatores externos, que possam afetar de
forma significativa o cumprimento dos objetivos e metas contratados, ensejará a revisão do contrato de gestão.
Art. 5° O plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional, o contrato de gestão, os resultados das avaliações de desempenho e outros documentos relevantes para a qualificação, o acompanhamento e a avaliação da Agência Executiva serão
objeto de ampla divulgação, por meios físicos e eletrõnicos, como forma de possibilitar o seu acompanhamento pela sociedade.
§ 1" O contrato de gestão será publicado no Diário Oficial da
União, pelo ministério supervisor, por ocasião da sua celebração, revisão ou renovação, em até quinze dias, contatos de sua assinatura.
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§ 2º A conclusão das avaliações parciais e final relativas ao
desempenho da Agência Executiva será publicada no Diário Oficial
da União, pelo ministério supervisor, sob a forma de extrato.

Art. 6' Os Ministérios da Administração Federal e Reforma
do Estado, da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, no âmbito
de suas respectivas competências, adotarão as providências neces~
sárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia,2 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N° 2.488, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Define medidas de organização administrativa específicas para as autarquias e
fundações qualificadas como Agências Executivas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição, e de acordo com
o disposto no parágrafo 2' do art. 51 da Medida Provisória n"
1.549-38, de 31 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1s As autarquias e as fundações integrantes da Administração Pública Federal, qualificadas como Agências Executivas, serão objeto de medidas específicas de organização administrativa,
com a finalidade de ampliar a eficiência na utilização dos recursos
públicos, melhorar o desempenho e a qualidade dos serviços prestados, assegurar maior autonomia de gestão orçamentária, financeira,
operacional e de recursos humanos e eliminar fatores restritivos à
sua atuação institucional.
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Art. 2" Não se aplicará às Agências Executivas os limites anuais estabelecidos pelo Decreto n" 948, de 5 de outubro de 1993, referentes à realização de serviços extraordinários, desde que sejam previamente atestadas a existência de recursos ornamentários disponíveis e a necessidade dos serviços para o cumprimento dos objetivos e
das metas do Contrato de Gestão.
Art. 3º Fica delegada aos ministros supervisores competência
para aprovação ou readequação das estruturas regimentais ou estatutos das Agências Executivas, sem aumento de despesas, observadas as disposições específicas previstas em lei e o quantitativo de
cargos destinados à entidade.
Parágrafo único. O ministro supervisor poderá subdelegar, ao
dirigente máximo da Agência Executiva, a competência de que trata
o caput deste artigo.
Art. 4' Fica permitida a subdelegação, aos dirigentes máximos das autarquias e fundações qualificadas como Agências Executivas, da competência para autorizar os afastamentos do País, prevista no art. 2' do Decreto n? 1.387, de 7 de fevereiro de 1995, de servidores civis das respectivas entidades.
Art. 5' As Agências Executivas poderão editar regulamentos
próprios de avaliação de desempenho dos seus servidores, previamente aprovados pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e por seu ministério supervisor.
Parágrafo único. Os resultados da avaliação poderão ser considerados para efeito de progressão funcional dos servidores das
Agências Executivas, observadas as disposições legais aplicáveis a
cada cargo ou carreira.
Art. 6º Não se aplica às Agências Executivas que tenham editado regulamento próprio, dispondo sobre o registro de assiduidade
e pontualidade de seus servidores, o disposto no § 7' do art. 6" do Decreto n" 1.590, de 10 de agosto de 1995, alterado pelo art. 4' do Decreto n" 1.867, de 17 de abril de 1996.
Art. 7º A execução orçamentária e financeira das Agências Executivas observará os termos do contrato de gestão e não se sujeitará a
limites nos seus valores para movimentação, empenho e pagamento.
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Art. 8' Fica delegada competência aos ministros supervisores
para a fixação de limites específicos, aplicáveis às Agências Executi_
vas, para a concessão de suprimento de fundos para atender a despesas de pequeno vulto, prevista no inciso Ill do art. 45 do Decre_
to n" 93.872, de 23 de dezembro de 1986, observadas as demais disposições do referido decreto.
Parágrafo único. O ministro supervisor poderá subdelegar, ao
dirigente máximo da Agência Executiva, a competência de que trata
o caput deste artigo.
Art. 9" As Agências Executivas poderão editar regulamento
próprio dispondo sobre valores de diárias no País e condições especiais para sua concessão, objetivando atender, dentre outras, a situações específicas de deslocamentos entre localidades próximas ou
para regiões com características geográficas especiais, com o uso de
meios de transporte alternativos ou o oferecimento de facilidades
por terceiros, inclusive quando incluídas ou não no custo de taxas de
inscrição em eventos de interesse institucional.
Parágrafo único. O regulamento deverá respeitar o disposto
no art. 2º do Decreto nº 343, de 19 de novembro de 1991, com as alterações do Decreto n" 1.656, de 3 de outubro de 1995, nos §§ 1Q e 3º do
art. 58 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, alterada pela Lei
n" 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e os valores máximos unitários
estabelecidos na tabela editada pelo Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado.
Art. 10. Ficam as Agências Executivas dispensadas da celebração de termos aditivos a contratos e a convênios de vigência plurianual, quando objetivarem unicamente a identificação dos créditos à conta dos quais devam correr as despesas relativas ao respectivo exercício financeiro.
§ l' Para cumprimento do princípio da publicidade, a Agência
Executiva fará publicar no Diário Oficial da União os dados relativos a número, valor, classificação funcional programática e de natureza da despesa, correspondentes à nota de empenho ou de movimentação de créditos.
§ 2º A Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, disciplinará os procedimentos com vistas ao cumprimento do
disposto neste artigo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1055-1111, fev. 1998

1083
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de fevereiro de 1998; 177' da independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO NO 2.489, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Encerra os trabalhos de inventariança
da extinta autarquia Instituto Nacional de
Alimentação e Nutrição (Inan).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Ficam encerrados os trabalhos de inventariança da extinta autarquia Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan).
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 2.490, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1998
Regulamenta aLei n"9.601, de 21 de joneíro de 1998, que dispõe sobre o contrato de
trabalho por prazo determinado e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n" 9.601, de 21 de janeiro de 1998,
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DECRETA:
Art. l' As convenções e os acordos coletivos de trabalho poderão instituir contrato de trabalho por prazo determinado, de que trata o art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), indepen_
dentemente das condições estabelecidas em seu § 2º, em qualquer
atividade desenvolvida pela empresa ou estabelecimento, para
admissões que representem acréscimo no número de empregados.
Parágrafo único. É vedada a contratação de empregados por
prazo determinado, na forma do caput, para substituição de pessoal
regular e permanente contratado por prazo indeterminado.
Art. 2º Fica o empregador obrigado a anotar na Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) do empregado a sua condição
de contratado por prazo determinado, com indicação do número da
lei de regência, e a discriminar em separado na folha de pagamento
tais empregados.
Art. 3" Em relação ao mesmo empregado, o contrato por prazo
determinado na forma da Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998, será
de no máximo dois anos, permitindo-se, dentro 'deste período, sofrer
sucessivas prorrogações, sem acarretar o efeito previsto no art. 451
da CLT.
Parágrafo único. O contrato por prazo determinado poderá ser
sucedido por outro por prazo indeterminado.
Art. 4º Os depósitos mensais vinculados previstos no art. 2º,
parágrafo único, da Lei nº 9.601/98, serão estipulados pelas partes
nas convenções ou acordos coletivos.
§ I" As partes deverão pactuar sobre o valor dos depósitos
mensais vinculados, o estabelecimento b~ncário receptor, a periodicidade de saque e as demais condições inerentes.
§ 2º O pacto acerca dos depósitos mensais vinculados não desonera o empregador de efetuar os depósitos para o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
§ 3º Os depósitos de que trata o caput deste artigo não têm natureza salarial.
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Art. 5" A média aritmética prevista no art. 3º, parágrafo único, da Lei n? 9.601/98, abrangerá o período de 12 de julho a 31 de dezembro de 1997.
§ 1º Para se alcançar a média aritmética, adotar-se-ão os seguintes procedimentos:
a) apurar-se-á a média mensal, somando-se o número de empregados com vínculo empregatício por prazo indeterminado de cada
dia do mês e dividindo-se o seu somatório pelo número de dias do
mês respectivo;
b) apurar-se-á a média semestral pela soma das médias mensais dividida por seis.

§ 2" Os estabelecimentos instalados ou os que não possuem
empregados contratados por prazo indeterminado a partir de 1º de
julho de 1997 terão sua média aritmética aferida contando-se o prazo de seis meses a começar do primeiro dia do mês subseqüente a
data da primeira contratação por prazo indeterminado.
Art. 6º Fixada a média semestral, para se alcançar o número
máximo de empregados que poderão ser contratados na modalidade
do contrato por prazo determinado nos termos da Lei n'' 9.601/98,
proceder-se-á da seguinte forma:

r - para estabelecimentos com média semestral até 49 empregados, aplicar-se-á o percentual de cinqüenta por cento;
II - para estabelecimentos com média semestral de cinqüenta a 199 empregados, subtrair-se-á 49 empregados, aplicando-se o
percentual de 35% sobre o remanescente, somando-se ao resultado
24,5 empregados;
Hl - para estabelecimentos com média semestral igualou superior a duzentos empregados, subtrair-se-á 199 empregados e aplicar-se-á o percentual de vinte por cento sobre o remanescente,
somando-se ao resultado 77 empregados.
Parágrafo único. No resultado obtido nos termos deste artigo,
as frações decimais até quatro décimos serão desprezadas, considerando-se o número inteiro, e para as frações decimais iguais ou superiores a cinco décimos considerar-se-á o número inteiro imediatamente superior.
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Art. 7' A redução de alíquotas previstas no art. 2º da Lei
n" 9.601/98, será assegurada mediante depósito no órgão regional do
Ministério do Trabalho do contrato escrito firmado entre empregado
e empregador.
§ 1º para efetuar o depósito, o interessado apresentará os Seguintes documentos:
a) requerimento de depósito, dirigido ao Delegado Regional do
Trabalho, onde o empregador declarará, sob as penas da lei, que no
momento da contratação se encontra adimplente junto ao Instituto
N acionai do Seguro Social (INSS) e FGTS e que as admissões representam acréscimo no número de empregados e obedecem aos percentuais legais;
b) cópia da convenção ou acordo coletivo;
c) segunda via dos contratos de trabalho por prazo determinado;
d) relação dos empregados contratados, que conterá, dentre outras informações, o número de CTPS, o número de inscrição do trabalhador no Programa de Integração Social (PIS) e as datas de início
e de término do contrato especial por prazo determinado.

§ 2' Para a prorrogação do contrato de trabalho, exigir-se-á
depósito do novo instrumento no órgão regional do Ministério do
Trabalho.
Art. 8º O Ministério do Trabalho, por intermédio de cada Delegacia Regional do Trabalho, comunicará mensalmente ao órgão regional do INSS e ao agente operador do FGTS, para fins de controle
do recolhimento das contribuições mencionadas nos incisos I e II do
art. 2º da Lei n" 9.601198, os dados disponíveis nos contratos depositados, principalmente:
I
qualificação da empresa;
II
nome, número da CTPS e número do PIS do empregado;
III
data de início e de término dos contratos de trabalho;
IV
outras informações relevantes da convenção ou acordo
coletivo.
Art. 9' Os sindicatos ou empregados prejudicados poderão denunciar ao órgão regional do Ministério do Trabalho situações de
descumprimento da Lei n? 9.601/98.
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Art. 10. A inobservância de quaisquer dos requisitos previstos na Lei n" 9.601/98 e neste decreto descaracteriza o contrato por
prazo determinado na forma do art. I" da referida lei, que passa a
gerar os efeitos próprios dos contratos por prazo indeterminado.
Art. 11. Caberâ à fiscalização do Ministério do Trabalho e do
INSS, no âmbito de suas competências, observar o fiel cumprimento
das disposições contidas na Lei nº 9.601/98 e neste decreto.
Art. 12. As penalidades previstas no art. 7º da Lei n" 9.601/98
serão aplicadas pela autoridade competente do Ministério do Trabalho, de acordo com o disposto no Título VII da CLT, e pela autoridade
competente do INSS, de acordo com o Decreto nº 2.173, de 5 de marco
de 1997.
.
Art. 13. Caberá ao INSS e ao agente operador do FGTS expedir atos normativos referentes aos recolhimentos da sua área de
competência, previstos nos incisos I e II do art. 2' da Lei n" 9.601/98.
Art. 14.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua

DECRETO Nº 2.491, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1998
Altera dispositivos do Decreto n'] 1. 712,
de 22 de novembro de 1.995, que prorroga a
concessão outorgada pelo-Decreto rt'~88.015,
de 3 de janeiro de 1983.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei n" 9.074,'de 7
de julho de 1995, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n" 1.531-15, de 5 de fevereiro de 1998, bem como o que consta
no Processo n" 48100.003389/95-60,
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DECRETA:
Art. I" Os arts. 2', 3', 4',5', caput, e 8' do Decreto n" 1.712, de
22 de novembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2" A concessão de que trata o artigo anterior fica
compartilhada entre a Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
(Eletrosul), a Companhia Siderúrgica Nacional, a OPP - Polietilenos S.A., a OPP - Petroquímica S.A. e a Companhia de Cimento Itambé, empresas integrantes do Consórcio da Usina
Hidrelétrica Itá, constituído nos termos dos arts. 18, 20 e 21 da
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.
§ I" Aenergia elétrica produzida pelo consórcio será destinada ao serviço público de distribuição, a parcela correspondente à participação da Eletrosul, e à utilização, sob o regime de
produção independente, a parcela correspondente à participação proporcional de cada uma das demais consorciadas.
§ 2" A parcela de potência e energia destinada à Eletrosul
deverá ser transmitida e alienada a concessionários do serviço
público de distribuição de energia elétrica e a consumidores livres para a contratação de seu fornecedor, integrantes do sistema elétrico interligado, nos termos da legislação em vigor,
devendo seus preços ser homologados previamente pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel)».
«Art. 3' Extinta a concessão de que trata o art. 1º deste
decreto, os bens e as instalações a ela vinculados reverterão à
União, garantida a indenização das parcelas dos investimentos
vinculados aos bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.
Parágrafo único. A indenização de que trata o caput deste
artigo, limitada ao valor apurado na forma da legislação vigente,
poderá ser transferida pela União diretamente a terceiros credores das consorciadas, para satisfação de créditos que tenham
sido investidos na Usina Hidrelétrica Itá e assim reconhecidos
pela Aneel, desde que isso tenha sido previsto nos respectivos
contratos financeiros».
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"Art. 4" Observadas as condicães estabelecidas no Contrato de Constituição do Consórcio d~ Usina Hidrelétrica Itá, as
consorciadas ficam obrigadas a satisfazer aos requisitos de proteção ao meio ambiente, de controle de cheias e demais exigências
acauteladoras do uso da água, previstas no art. 143 do Código de
Águas e na legislação subseqüente».
«Art. 5" As consorciadas poderão estabelecer linhas de
transmissão destinadas ao transporte de energia elétrica aos seus
respectivos centros de cargas ou a outros destinos, sendo-lhes facultada a aquisição negociada das respectivas servidões, mesmo
que em terrenos de dominio público e faixas de dominio de vias
públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos».
"Art. 8" Qualquer alteração do Contrato de. Constituição
do Consórcio da Usina Hidrelétrica Itá deverá ser submetida à
prévia aprovação da Aneel».
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e noº da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
DECRETO Nº 2.492, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1998
Fixa os preços mínimos básicos para os
produtos agrícolas da safra de verão e para
os produtos regionais 1997198.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei n" 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art. 1º Os preços mínimos básicos para os produtos agrícolas
da safra de verão e para os produtos regionais - 1997/98 - são os
relacionados nos anexos a este decreto, com seus respectivos valores, especificações e vigência.
Art. 2º Os preços mínimos serão assegurados aos produtores e
às cooperativas de produtores, livres da incidência do Imposto sobre
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Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e da contribuição ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), observadas as normas
operacionais divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
Parágrafo único. Nas Aquisições do Governo Federal (AGF)
deverão ser observadas as especificações constantes da classificação
oficial.
Art. 3' Os preços mínimos para a estocagem de sementes, a
serem divulgados por decreto, serão compostos a partir dos preços
mínimos estabelecidos para os grãos, tomando-se como base o de melhor classe/tipo, acrescidos dos custos adicionais para a condução
dos campos de sementes e de custo de beneficiamento, conforme
cálculos elaborados pela Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), à época do início da safra.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Arlindo Porto
Os anexos estão publicados no DO de 10.2.1998, pág. 2.

DECRETO Nº 2.493, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1998
Altera a codificação de fonte de recursos
em dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 1998) no que concerne à Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira (CPMF).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', § 7', inciso I, da Lei nº 9.4 73, de 22 de julho
de 1997, e considerando os termos do art. 1º da Lei n" 9.539, de 12 de
dezembro de 1997,
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DECRETA:
Art. 1º Nas dotações constantes da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997, que Estima a Receita e Fixa a Despesa da União
para o exercício de 1998, fica alterada a codificação da fonte 11 Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores
e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF).
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
DECRETO N" 2.494, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998
Regulamenta o art. 80 da Lei n'!. 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
DECRETA:
Art. I" Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos
sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação.
Parágrafo único. Os cursos ministrados sob a forma de educação a distância serão organizados em regime especial, com flexibilidade de requisitos para admissão, horário e duração, sem prejuízo,
quando for o caso, dos objetivos e das diretrizes curriculares fixadas
nacionalmente.
Art. 2º Os cursos a distância que conferem certificado ou diploma de conclusão do ensino fundamental para jovens e adultos, do
ensino médio, da educação profissional, e de graduação serão oferecidos por instituições públicas ou privadas especificamente credenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1055-1111, fev. 1998
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ciadas para esse fim, nos termos deste decreto e conforme exigências
a serem estabelecidas em ato próprio, expedido pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.

§ l' A oferta de programas de mestrado e de doutorado na modalidade a distância será objeto de regulamentaçâo específica.
§ 2" O credenciamento de instituições do sistema federal de ensino, a autorização e o reconhecimento de programas a distância de
educação profissional e de graduação de qualquer sistema de ensino
deverão observar, além do que estabelece este decreto, o que dispõem
as normas contidas em legislação específica e as regulamentações a
serem fixadas pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
§ 3 2 A autorização, o reconhecimento de cursos e o credenciamento de instituições do sistema federal de ensino que ofereçam CUrsos de educação profissional a distância deverão observar, além do
que estabelece este decreto, o que dispõem as normas contidas em legislação específica.

§ 4' O credenciamento das instituições e a autorização dos
cursos serão limitados a cinco anos, podendo ser renovados após
avaliação.
§ 5" A avaliação de que trata o parágrafo anterior obedecerá a
procedimentos, critérios e indicadores de qualidade definidos em ato
próprio, a ser expedido pelo Ministro de Estado da Educação e do
Desporto.
§ 6" A falta de atendimento aos padrões de qualidade e a ocorrência de irregularidade de qualquer ordem serão objeto de diligência,
sindicância, e, se for o caso, de processo administrativo que vise a apurá-los, sustando-se, de imediato, a tramitação de pleitos de interesse da
instituição, podendo ainda acarretar-lhe o descredenciamento.
Art. 3' A matrícula nos cursos a distância de ensino fundamental para jovens e adultos, médio e educação profissional será feita independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato
e permita sua inscrição na etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Parágrafo único. A matrícula nos cursos de graduação e pósgraduação será efetivada mediante comprovação dos requisitos estabelecidos na legislação que regula esses níveis.
Art. 4º Os cursos a distância poderão aceitar transferência e
aproveitar créditos obtidos pelos alunos em cursos presenciais, da
mesma forma que as certificações totais ou parciais obtidas em cur80S a distância poderão ser aceitas em cursos presenciais.
Art. 5' Os certificados e diploma de cursos a distância autorizados pelos sistemas de ensino, expedidos por instituições credenciadas
e registrados na forma da lei, terão validade nacional.
Art. 6' Os certificados e diplomas de cursos a distância emitidos por instituições estrangeiras, mesmo quando realizados em cooperação com instituições sediadas no Brasil, deverão ser revalidados
para gerarem efeitos legais, de acordo com as normas vigentes para
o ensino presencial.
Art. 7' A avaliação do rendimento do aluno para fins de promoção, certificação ou diplomação realizar-se-á no processo por meio
de exames presenciais, de responsabilidade da instituição credenciada para ministrar o curso, segundo procedimentos e critérios definidos no projeto autorizado.

Parágrafo único. Os exames deverão avaliar competências
descritas nas diretrizes curriculares nacionais, quando for o caso,
bem como conteúdos e habilidades que cada curso se propõe a desenvolver.
Art. 8º Nos níveis fundamental parajovens e adultos, médio e
educação profissional, os sistemas de ensino poderão credenciar instituições exclusivamente para a realização de exames finais, atendidas às normas gerais da educação nacional.
§ 1º Será exigência para credenciamento dessas instituições a
construção e manutenção de banco de itens que será objeto de avaliação periódica.
§ 2º Os exames dos cursos de educação profissional devem
contemplar conhecimentos práticos, avaliados em ambientes apropriados.
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§ 3º Para exame dos conhecimentos práticos a que se refere o
parágrafo anterior, as instituições credenciadas poderão estabelecer
parcerias, convênios ou consórcios com instituições especializadas
no preparo profissional, escolas técnicas, empresas e outras adequs,
damente aparelhadas.
Art. 9" O Poder Público divulgará, periodicamente, a relação
das instituições credenciadas, recredenciadas e os cursos ou programas autorizados.
Art. 10. As instituições de ensino quejá oferecem cursos a distância deverão, no prazo de um ano da vigência deste decreto, atender às exigências nele estabelecidas.
Art. 11. Fica delegada competência ao Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, em conformidade ao estabelecido nos arts.
11 e 12 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967, para promover os atos de credenciamento de que trata o § I' do art. 80 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, das instituições vinculadas ao
sistema federal de ensino e das instituições de educação profissional
e de ensino superior dos demais sistemas.
Art. 12. Fica delegada competência às autoridades integrantes
dos demais sistemas de ensino de que trata o art. 8' da Lei n" 9.394, de
1996, para promover os atos de credenciamento de instituições localizadas no ãmbito de suas respectivas atribuições, para oferta de cursos
a distância dirigidos à educação de jovens e adultos e ensino médio.
Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

DECRETO N" 2.495, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998
Prorroga a hora de verão instituída pelo
Decreto nº 2.817, de 4 de setembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 1º, inciso I, alínea b, do Decreto-Lei nº 4.295, de 13 de
maio de 1942,
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DECRETA:
Art. 1" Fica prorrogado até 0:00 (zero) hora do dia I" de março
de 1998, a hora de verão instituída pelo Decreto n'' 2.317, de 4 de setembro de 1997.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
DECRETO Nº 2.496, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I a
este decreto, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para a Agência Nacional do Petróleo (ANP), os seguintes cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS),
oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal: seis
DAS 102.5, quinze DAS 102.4, seis DAS 102.2 e dez DAS 102.1.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
lI, a e b, ao Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 1998, passa a vigorar na forma do anexo a este decreto.
Art. 3' Durante os primeiros quatro anos, contados a partir da
data de publicação deste decreto, o ocupante de cargo em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 4, 5 e
de Natureza Especial, deslocado para a Cidade do Rio de Janeiro, e
em exercício no escritório central da ANP, poderá, mediante ressarcimento, ter custeada sua estada às expensas desta agência, nos termos da legislação em vigor.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Remanejamento de Cargos em Comissão do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado para a Agência
Nacional do Petróleo (ANP)
[

I

DAS
DAS
DAS
DAS

Do Mare para a ANP

DAS
Unitário

Código

102.5
102.4
102.2
102.1

Quant.

4,94
3,08
1,11--=1
1,00

I

Total

l

Valor Total

~

I

1

6
15
6
10

29,64
46,20
6,66
10,00

37

92,50

I

I
I
I
,

~

Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
de Confiança da Agência Nacional de Petróleo (ANP)

Diretoria

1

4

Procuradoria-Geral
Superintendência de Processo

DASI

Denominação
Cargos

NO

L - - .__

L

..-nE1

Cargos/
Funções

Unidade

I

I'

Diretor-Geral

NE

'Diretor
Assessor Especial de Diretor
Assessor de Diretor

102.5
102.4

6
10

Assistente

102.2

16
39
8
36
19

Auxiliar
I Procurador-Geral
Superintendente de Processo

~,------'----.L

'

NE

17
32

1

I
I

~

102.1
101.5
101.5
FCP·I
FCP·Il
FCP-IV
FCF-V
-----'-_--"
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b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

de Confiança da Agência Nacional de Petróleo (ANP)
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I
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I

DA~:~tário

I
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I
I
I
I
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DECRETO N" 2.497, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998
Altera a redação do art. 47 do Decreto
n' 93.872, de 23 de dezembro de 1986, que
«dispõe sobre a unificação dos recursos de
caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislaçã-opertinente, e dá outras providências».

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I' O art. 47 do Decreto n? 93.872, de 23 de dezembro de
1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 47. A concessão e aplicação de suprimento de fundos,
ou adiantamentos, para atender peculiaridades da Presidência e
Vice-Presidência da República, do Ministério da Fazenda, do Departamento de Polícia Federal, das repartições do Ministério das
Relações Exteriores no exterior, bem assim militares e de inteligência, obedecerão a regime especial de execução estabelecido em
instruções aprovadas pelos respectivos Ministros de Estado, pelo
Chefe da Casa Militar e pelo Secretário-Geral da Presidência da
República, sendo vedada a delegação de competência.»
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Iris Rezende
Pedro Malan
DECRETO Nº 2.498, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a aplicação do Acordo sobre a Implementação do artigo VII do Acordo
Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) 1994.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as disposições do Acordo sobre a Implementação do artigo VII do Acordo Geral
sobre Tarifas e Comércio (GATT) 1994, constante do Anexo lA ao Acordo Constitutivo da Organização Mundial de Comércio (OMC), que compõe a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de
Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, aprovada pelo Decreto
Legislativo n" 30, de 15 de dezembro de 1994; e considerando as Decisões 3.1 e 4.1, parágrafo 2" do Comitê de Valoração Aduaneira do
GATT, bem como a Decisão I contida no documento GNAlJ1, do Comitê
de Valoração Aduaneira da Organização Mundial de Comércio,
DECRETA:
Art. 1e Na aplicação do Acordo sobre a Implementação do artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) 1994
(Acordo de Valoração Aduaneira) deverão ser observadas as disposições constantes do presente decreto.
Do controle do valor aduaneiro
Art. 2' Toda mercadoria submetida a despacho de importação
está sujeita ao controle do correspondente valor aduaneiro.
§ 1s O controle a que se refere este artigo consiste no procedimento de verificação da conformidade do valor aduaneiro declarado
pelo importador às regras estabelecidas pelo Acordo de Valoração
Aduaneira.
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§ 2' O controle do valor aduaneiro declarado será realizado de
forma seletiva, no despacho de importação ou na revisão aduaneira.
§ 3º O controle a que se refere este artigo será efetuado segundo critérios estabelecidos conjuntamente pelos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 4º Os produtos que sejam objeto da investigação prevista
nOS Decretos nºs 1.488, de 11 de maio de 1995,1.602, de 23 de agosto
de 1995, e 1.751, de 19 de dezembro de 1995, serão incluídos na seleção para comprovação do valor aduaneiro declarado a que se refere o
art. 3' deste decreto.
Da comprovação do valor aduaneiro declarado
Art. 3º No caso de mercadoria selecionada para controle do
correspondente valor aduaneiro declarado, o importador deverá
apresentar declaração de valor aduaneiro acompanhada dos respectivos documentos comprobatórios.
Parágrafo único. A declaração de que trata este artigo será
instituída mediante ato da Secretaria da Receita Federal.
Do controle do valor no despacho aduaneiro
Art. 4' No curso do despacho aduaneiro, a seleção para controle do valor declarado e a respectiva comunicação ao importador
serão feitas por meio do Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex) .
§ 1º Na hipótese de que trata este artigo, o controle do valor
aduaneiro compreende:
a) o exame preliminar do valor declarado; e
b) o exame conclusivo do valor declarado.
Do exame preliminar
Art. 5" O exame preliminar do valor declarado consiste nos
seguintes procedimentos:
I - verificação da existência dos documentos justificativos do
valor aduaneiro, conforme o método de valoração utilizado;
II - avaliação da integridade dos documentos apresentados; e
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III - cotejo entre as informações contidas na declaração de
importação e aquelas consignadas nos respectivos documentos jUstificativos ..
Do exame conclusivo

Art. 6º O exame conclusivo do valor declarado consiste na análise minuciosa desse valor, à vista dos dados constantes da declaração
de importação, da declaração de valor aduaneiro e dos documentos
que ainstruern, bem como:
I - na exigência de documentos ou informações adicionais
que possam embasar o referido valor e seus respectivos ajustes, quando os elementos fornecidos não forem suficientes para sua aceitação;

II - na realização de diligências, auditorias ou investigaçães,
quando as circunstâncias que envolvam a operação de importação
assim o justificarem;
IH - na realização dos ajustes correspondentes, quando for
determinado novo valor;
IV - nas informações prestadas pela Secretaria de Comércio
Exterior.
Art. 7" As informações adicionais àquelas constantes da declaração de importação ou da declaração de valor aduaneiro, bem
como os documentos comprobatórios correspondentes, exigidos pela
autoridade aduaneira para fins de controle do valor aduaneiro declarado, devem ser apresentados pelo importador no prazo de quinze
dias, contado da ciência da respectiva notificação, podendo ser prorrogado por igual periodo, em casos justificados.
Art. 8' Nos casos de recusa do atendimento às exigências de
que trata o artigo anterior ou quando as informações prestadas não
forem suficientes para a aceitação do valor declarado como preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas, ajustado
de conformidade .com o artigo 8' do Acordo de Valoração Aduaneira,
a autoridade aduaneira poderá decidir pela impossibilidade da aplicação do método do valor de transação, e, em conseqüência, pela
apuração do valor aduaneiro com base em método substitutivo, observada a ordem seqüencial estabelecida (Decisão I do documento
GNAL/l do Comitê de Valoração Aduaneira).
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Parágrafo único. O valor total efetivamente pago ou a pagar
compreende todos os pagamentos efetuados ou a efetuar, corno condição da venda da mercadoria importada, pelo importador ao fornecedor, ou pelo importador a um terceiro para satisfazer urna obrigação do fornecedor.
Art. 9" O exame conclusivo do valor será realizado no prazo de
sessenta dias, contado da data do registro do início dessa etapa no
Siscomex, podendo ser prorrogado, em casos justificados, por igual
período.
Parágrafo único. Na contagem do prazo referido neste artigo,
não será computado o tempo concedido ao importador para atender
às exigências formuladas nos termos do art. 7".
Art. 10. A decisão sobre o valor aduaneiro, decorrente de exame conclusivo, poderá ser reexaminada em procedimento de revisão
aduaneira, à luz de fatos novos que coloquem em questão o valor inicialmente aceito ou determinado.
Do rito sumário no exame conclusivo
Art. 11. O exame conclusivo do valor aduaneiro declarado poderá obedecer a rito sumário, observado para esse efeito o disposto
em ato da Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O rito sumário referido neste artigo consiste na
dispensa dos procedimentos previstos no art. 6', sem prejuízo de eventual verificação da conformidade do valor declarado às regras estabelecidas pelo Acordo de Valoração Aduaneira, após o despacho aduaneiro.
Das restrições para o desembaraço aduaneiro
Art. 12. O desembaraço aduaneiro poderá ser condicionado à
prestação de garantia em valor equivalente à diferença entre o montante dos impostos recolhidos e aquele a que a mercadoria possa estar sujeita, quando o valor aduaneiro:
I - for inferior a um valor considerado razoável para mercadoria idêntica ou similar; ou
II - não puder ser determinado no momento do despacho aduaneiro porque o preço definitivo a pagar ou as informações nscessáriCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,
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as à utilização do método de valorização adequado dependem de
fatores a serem implementados após a importação.
§ l' A garantia a ser prestada pelo importador será estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 2º A garantia poderá ser prestada sob a forma de depósito
em moeda corrente, fiança bancária ou de outra pessoa juridica de
direito privado, de reconhecida capacidade econômica) ou seguro em
favor da União.
Art. 13. No caso de desembaraço de mercadoria antes da conclusão do controle do valor aduaneiro, o importador será notificado,
por intermédio do Siscomex, de que, para os efeitos do inciso I do art.
7' do Decreto n" 70.235, de 6 de março de 1972, permanece sob procedimento fiscal.
Art. 14. Nos casos em que qualquer documento justificativo
do valor aduaneiro declarado apresente indícios de falsidade ou
adulteração, não será realizado o desembaraço da correspondente
mercadoria antes do encerramento do exame conclusivo.
Parágrafo único. A comprovação da falsidade ou adulteração
do documento apresentado pelo importador caracteriza a infração
capitulada no art. 105, inciso VI, do Decreto-Lei n" 37, de 18 de novembro de 1966, para fins de aplicação da pena de perdimento prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de
abril de 1976.
Da revisão aduaneira do valor declarado
Art. 15. No contexto da revisão aduaneira prevista no art. 54
do Decreto-Lei n" 37, de 1966, com a redação dada pelo Decreto-Lei
nº 2.472, de 1º de setembro de 1988, o controle do valor será efetuado
de conformidade com os procedimentos estabelecidos para exame
conclusivo.
§ l' Na hipótese deste artigo, o importador deverá apresentar
a declaração referida no art. 3', acompanhada dos respectivos documentos comprobatórios, no prazo de trinta dias, contado da ciência da notificação de seleção para o controle do valor aduaneiro.
Colo Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1055-1111, fev. 1998

1103
§ 2' A falta de apresentação da declaração de valor aduaneiro
no prazo estabelecido no parágrafo anterior configura recusa na
prestação de informações, para os efeitos referidos no art. 89 .
Art. 16. Para fins da revisão referida no artigo anterior, os dados, as informações e os documentos comprobatórios do valor aduaneiro, bem como os correspondentes registros contábeis, devem ser
conservados, pelo importador, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, pelo prazo de cinco anos, contado da data do registro da
respectiva declaração de importação.
Dos elementos que integram o valor aduaneiro
Art. 17. No valor aduaneiro, independentemente do método
de valorização utilizado, serão incluídos (parágrafo 2' do artigo 8 do
Acordo de Valoração Aduaneira):
I - o custo de transporte das mercadorias importadas até o
porto ou local de importação;
II - os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das mercadorias importadas, até o porto ou local
de importação; e
III - o custo do seguro nas operações referidas nos incisos I e Il.
Art. 18. Na apuração do valor aduaneiro segundo o método do
valor de transação não serão considerados os seguintes encargos ou
custos, desde que estejam destacados do preço efetivamente pago ou
a pagar pela mercadoria importada, na respectiva documentação
comprobatória:

I - encargos relativos à construção, instalação, montagem,
manutenção ou assistência técnica, executados após a importação,
relacionados com a mercadoria importada; e
II - o custo de transporte após a importação.
Art. 19. Os juros devidos em razão de contrato de financiamento firmado pelo importador e relativos à compra de mercadorias
importadas não serão considerados como parte do valor aduaneiro,
desde que (Decisão 3.1 do Comitê da Valorização Aduaneira):
I - o valor correspondente esteja destacado do preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1055-1111, fev. 1998

1104
II

~

o comprador possa comprovar que:

a) o valor declarado como preço efetivamente pago ou a pagar
corresponde de fato àquele praticado em operações de venda dessas
mercadorias; e
b) a taxa de juros negociada não excede o nível comumente praticado nesse tipo de transação no momento e no país em que tenha
sido concedido o financiamento.

Parágrafo único.

O disposto neste artigo aplica-se:

a) independentemente de o financiamento ter sido concedido
pelo vendedor, por uma instituição bancária ou por outra pessoa jurídica; e
b) ainda que as mercadorias sejam valoradas segundo um método diverso daquele baseado no valor de transação.

Art. 20. O valor aduaneiro de suporte físico que contenha dados ou instruções para equipamento de processamento de dados será
determinado, considerando unicamente o custo ou o valor do suporte
propriamente dito, desde que o custo ou o valor dos dados ou instruções esteja destacado no documento de aquisição (Decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira).
§ 1º O suporte físico a que se refere este artigo não compreende circuitos integrados, semicondutores e dispositivos similares, ou
artigos que contenham esses circuitos ou dispositivos.
§ 2º Os dados ou instruções referidos no caput deste artigo
não compreendem as gravações de som, cinema ou vídeo.
Das disposições finais
Art. 21. Ficam mantidas as reservas feitas aos §§ 4' e 5" do
Protocolo Adicional ao Acordo sobre a Implementação do artigo VII
do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, de 12 de abril
de 1979.
Art. 22. O Ministro de Estado da Fazenda, ouvida a Câmara
de Comércio Exterior do Conselho de Governo, estabelecerá as normas necessárias à implementação do disposto neste decreto.
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Art. 23. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de I" de março de 1988.
Brasília, 13 de outubro de 1977; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO Nº 2.499, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1998
Promulga o Acordo sobre Seroicos
Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular da China, em Pequim,
em 11 de julho de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular da China firmaram, em Pequini,
em 11 de julho de 1994, um Acordo sobre Serviços Aéreos;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n'' 5, de 28 de fevereiro de 1996, publicado no Diário Oficial da União n" 41, de 29 de fevereiro de 1996;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 27 de novembro
de 1997, nos termos do artigo 22,
DECRETA:
Art. l' O Acordo sobre Serviços Aéreos, firmado entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Pequim, em 11 de julho de 1994, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 17.2.1998, págs. 2/4.
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DECRETO Nº 2.500, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre o adiantamento de remuneração aos militares e aos servidores públicos do Poder Executivo Federal.

O PRESIDENTE DAS REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 2º da Medida Provisória nº 1.639-38, de 18 de fevereiro de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Em caso de disponibilidade de recursos financeiros, os
Ministros de Estado da Fazenda e da Administração Federal e Reforma do Estado poderão, em ato conjunto, autorizar adiantamento
de remuneração aos servidores civis do Poder Executivo Federal.
Art. 2' Observado o disposto no artigo anterior, os Ministros
de Estado da Fazenda e Chefe do Estado Maior das Forças Armadas
poderão, em ato conjunto, autorizar adiantamento de remuneração
aos militares.
Art. 3º Os atos referidos nos artigos anteriores estabelecerão
os percentuais de antecipação e demais condições para aplicação do
disposto neste decreto.
Art. 4' Esta decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,n. 2, p.
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DECRETO N' 2.501, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998
Fixa alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados e o percentual do crédito presumido compensável com o imposto
devido nas saídas de açúcares de cana.

O PRESIDENTE DAS REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4', inciso I, do Decreto-Lei n" 1.199, de 27 de dezembro de 1971, e no art. 42 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1e A alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) incidente sobre os açúcares de cana, em bruto, e sobre o açúcar
refinado, classificados, respectivamente, nas subposições 1701.11 e
1701.99 da Tabela de Incidência (Tipi) aprovada pelo Decreto n? 2.092,
de 10 de dezembro de 1996, é fixada em doze por cento.
Art. 2' O percentual para cálculo do crédito presumido de que
trata o art. 42 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, é fixado,
em relação ao IPI devido nas saídas de açúcar de cana, em 85%
(oitenta e cinco por cento) para os estabelecimentos produtores localizados nos Estados das Regiões Norte e Nordeste e em 30% (trinta
por cento) para aqueles localizados nos Estado do Rio de Janeiro e
Espírito Santo.
Art. 3' Fica revogada a Nota Complementar-NC (17-1) ao
Capítulo 17 da Tipi.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de I" de janeiro de 1998.
Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1055-1111, fev. 1998
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DECRETO N' 2.502, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998
Autoriza a incorporação da Ferrovia
Paulista S.A. (Fepasa) pela Rede Ferrooic,
ria Federal S.A. (RFFSA) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 1s da Lei n" 3.115, de 16 de março de 1957,
DECRETA:
Art. I' É autorizada a incorporação da Ferrovia Paulista S.A.
(Fepasa) à Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA).
Art. 2' A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional adotará as
providências necessárias a incorporação de que trata o artigo anterior.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Antonio Kandir

DECRETO NO 2.503, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Altera a Lista Básica de Exceções à 'Tarifa Externa Comum (TEC), do Mercosul.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto n' 350, de
21 de novembro de 1991; no art. 3º da Lei n" 3.244, de 14 de agosto de
1957, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n' 2.162, de
19 de setembro de 1984, e na Lei n'' 8.085, de 23 de outubro de 1990,
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DECRETA:
Art. 1Q Ficam alterados, na forma do Anexo I deste decreto, os
cronogramas de convergência dos produtos ali relacionados constantes da Lista Básica de Exceções à Tarifa Externa Comum (TEC),
anexa ao Decreto n" 2.376, de 12 de novembro de 1997.
Art. 2º Ficam incluídos na Lista Básica de Exceções à Tarifa
Externa Comum (TEC) os produtos relacionados no Anexo II deste
decreto com os correspondentes cronogramas de convergência.
Parágrafo único. As alíquotas correspondentes aos produtos
de que trata este artigo passam a ser assinaladas na Tarifa Externa
Comum (TEC), com o seguinte sinal gráfico: «#".
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Arlindo Porto
Francisco Dornelles

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1055-1111, fev. 1998

1110
Anexo II
II
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DECRETO Nº 2.504, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a inclusão, no Programa
Nacional de Desestatização (PND), da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais
do Estado de São Paulo (Ceagesp).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica incluída no Programa Nacional de Desestatização
(PND), para os fins da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo
(Ceagesp).
Art. 2' As ações representativas das participações acionárias
na sociedade referida no artigo anterior deverão ser depositadas no
Fundo Nacional de Desestatização (FND), no prazo máximo de cinco
dias, contados da data da publicação deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 26 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Antonio Kandir
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DECRETO N' 2.505, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998
Inclui produtos na Lista Básica de Exceções à Tarifa Externa, Comum (TEC), do
Mercosul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto n'' 350, de 21 de
novembro de 1991; no art. 3' da Lei n" 3.244, de 14 de agosto de 1957,
com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n" 2.162, de 19 de
setembro de 1984, e na Lei n'' 8.085, de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:

Art. 1" Na Lista Básica de Exceções à Tarifa Externa Comum
(TEC), que constitui o Anexo II do Decreto n" 2.376, de 12 de novembro de 1997, ficam incluidos os seguintes produtos com os respectivos cronogramas de convergência:
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Parágrafo único. As alíquotas correspondentes aos produtos
de que trata este artigo passam a ser assinaladas na Tarifa Externa
Comum (TEC), com o seguinte sinal gráfico: «#».
Art. 2'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
Francisco Dornelles
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1055-1111, fev. 1998

DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1)

DECRETO DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Transfere para a Fundação Nossa Senhora Aparecida a concessão outorgada à
Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Fernandopolis, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo n" 53830.001302/95,
DECRETA:
Art. F Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda., pela Portaria MJNI n" 31-B, de 28 de
janeiro de 1963, renovada pelo Decreto nº 89.372, de 8 de fevereiro
de 1984, publicado no Diário Oficial da União de 9 seguinte, para a
Fundação Nossa Senhora Aparecida explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Fernandópolis, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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(2)

DECRETO DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Fundação Sagrado Coração de Jesus de União
da Vitória, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
União da Vitória, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53740.000334/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com O art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio
de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de União
da Vitória, Estado do Paraná, outorgada, originariamente à Rádio
Curió Ltda., pela Portaria MJNI n" 32-B, de 24 de janeiro de 1962,
transferida à Fundação Sagrado Coração de Jesus de União da Vitória, pela Portaria nº 139, de 22 de julho de 1982, e renovada pelo Decreto n? 89.487, de 28 de março de 1984, publicado no Diário Oficial
da União em 29 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(3)

DECRETO DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessâo da Sociedade Rádio Difusora Lucélia Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Lucélia, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6º, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n" 50830.000256/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio
de 1994, a concessão da Sociedade Rádio Difusora Lucélia Ltda., outorgada pela Portaria MVOP nº 479, de 14 de maio e 1946, e renovada pelo Decreto n" 89.382, de 15 de fevereiro de 1984, publicado no
Diário Oficial da União em 16 subseqüente, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Lucélia, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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(4)

DECRETO DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Difusora
Itápolis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Itápolis, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n? 53830.000805/94,
DECRETA:
Art. 1" Fica renovada, de acordo com O art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora Itápolis Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP nº 417, de 5 de maio e 1948, renovada pelo Decreto n" 89.406, de 29 de fevereiro de 1984, publicado no Diário Oficial
da União em l' de março subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Itápolis, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,2 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(5) DECRETO DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Tropical
de Ribeirão Preto Ltda., para explorar eeroico de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV; e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50830.000329/94,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Tropical de Ribeirão Preto Ltda., outorgada originariamente à Rádio Brasiliense de Ribeirão Preto
Ltda., pela Portaria MVOP nº 612, de 20 de outubro de 1958, renovada pelo Decreto n? 90.308, de 16 de outubro de 1984, publicado no
Diário Oficial da União do dia 17 subseqüente, autorizada a mudar
sua denominação social para a atual, pela Portaria nº 142, de 14 de
abril de 1989, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998

1118
(6)

DECRETO DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Globo de
São Paulo Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda curta, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n? 50830.000829/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de novembro de 1993, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio
Excelsior S.A., pelo Decreto n" 32.358, de 2 de março de 1953, transferida para a Rádio Globo de São Paulo Ltda., pelo Decreto n" 84.220,
de 19 de novembro de 1979, e renovada pelo Decreto n" 92.414, de 20
de fevereiro de 1986, publicado no Diário Oficial da União em 21
subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. Aexploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Andradina Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Andradina, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, ]).0 uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6'·, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983; e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50830.000273/94,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de maio.
de 1994, a concessão da Rádio Andradina Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n" 771, de 26 de agosto de 1946, renovada pelo Decreto
nº 90.101, de 27 de agosto de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em 28 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Andradina, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Difusão
Sul Riograndense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6º, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n" 50790.000428/93,
DECRETA:
Art. L? Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de novembro de 1993, a concessão da Rádio Difusão Sul Riograndense
Ltda., outorgada pelo Decreto nº 45.525, de 3 de março de 1959, e renovada pelo Decreto nº 89.007, de 16 de novembro de 1983, publicado no Diário Oficial da União em 18 subseqüente, sendo mantido o
prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Erechim, Estado do Rio Grande
do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuj a
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Difusora de Catanduva Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Catanduva, Estado
de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV; e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n' 50830.000249/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora de Catanduva Ltda., outorgada originariamente à Rádio Rio Preto S.A., pela Portaria MVOP
n" 676, de 12 de dezembro de 1941, autorizada a transformar seu
tipo societário, pela Portaria n" 657, de 13 de julho de 1977, e a mudar sua denominação social para a atual, pela Portaria n' 1.827, de
22 de dezembro de 1980, renovada pelo Decreto n? 90.504, de 13 de
novembro de 1984, publicado no Diário Oficial da União em 14 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de
10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Catanduva, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia,2 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,

ri.

2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 3 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomina_
do Fazenda Boa Esperança I situado no Município de Nova Ubiratan, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Espe:
rança I, com área de 1.452,0000ha (um mil quatrocentos e cinqüenta
e dois hectares), situado no Municipio de Nova Ubiratan, objeto do
Registro n? R.1-8.658, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do
1º Oficio da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1975, preferencialmenteem gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 3 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
Repüblica.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens J ungmann Pinto
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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(11) DECRETO DE 3 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança lI, situado no
Município de Nova Ubiratan, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,2' da Lei
n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança Il, com área de 6.534,0000ha( seis mil, quinhentos e trinta e
quatro hectares), situado no Município de Nova Ubiratan, objeto do
Registro nº R-1-8.657, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do
I" Ofício da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no' imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 3 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba Santa 'Ierezinha II, situado no
Município de Nova Ubiratan, Estado de
Mato Grosso) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gleba Santa Terezinha lI, com área de 11.509,6511ha (onze mil, quinhentos e nove hectares, sessenta e cinco ares e onze centíares), situado no Município
de Nova Ubiratan, objeto dos Registros nOs R-5-11.049; R-2-7.512;
R-1-13.593; R-1-12.014; R-6-7.511; R-5-7.511; R-5-8.177; R-6-8.177;
R-3-7.513, e R-2-13.524, todos fi. 1, Livro 2, do Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, prevista na Lei n" 4.771,de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia,3 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 3 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba Libanesa, situado no Município de
São José do Povo, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76 de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gleba Libanesa,
com área de 5.699,5227ha (cinco mil, seiscentos e noventa e nove
hectares, cinqüenta e dois ares e vinte e sete centiares), situado no
Município de São José do Povo, objeto da Matrícula n" 6.442, fl. 1,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do 10 Ofício da Comarca
de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' .Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Ca1. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 3 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominn,
do Gleba Von Sthein, conhecido por Fazenda Boa Esperança IH, situado no Município
de Nova Ubiratan, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76 de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gleba Von Sthein, conhecido por Fazenda Boa Esperança llI, com área de 24.890,7749ha
(vinte e quatro mil, oitocentos e noventa hectares, setenta e sete ares
e quarenta e nove centiares), situado no Município de Nova Ubiratan,
objeto de Registro n" R-1-3.654, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis do P Ofício da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.

1l13~1187,

fev. 1998

1127
(15)

DECRETO DE 3 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de utilidade pública a Fundação Rubens Dutra Segundo, com sede na
Cidade de Campina Grande, Estado da
Paraíba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição lhe
confere o art. 84, inciso IVe XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. I" e 2º, in fine, da Lei nº 91, de 28 de agosto de
1935, e 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. I" Fica declarada de utilidade pública federal a Fundação Rubens Dutra Segundo, com sede na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, portadora do CGC n" 01.627.117/0001-62
(Processo MJ n'' 24.902/97-21).
Art. 2' A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda
que não tenha sido subvencionada, conforme preceitua o art. 5' do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 3 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Fundação Cru.
zeirenee de Jornalismo e Radiodifusão Sonora em onda média, na Cidade de Cruzeiro
Estado de São Paulo.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n? 50830.000959/93,
DECRETA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n'' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de novembro de 1993, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Cruzeiro, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio
Sociedade Mantiqueira, pela Portaria MVOP n? 674, de 16 de agosto
de 1945, renovada pelo Decreto n" 89.007, de 16 de novembro de
1983, publicado no Diário Oficial da União em 18 subseqüente, cujo
prazo residual da outorga foi mantido conforme Decreto de 10 de
maio de 1991, e transferida para a Fundação Cruzeirense de Jornalismo e Radiodifusão, pelo Decreto n" 92.781, de 16 de junho de 1986.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,3 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 4 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão do Sistema Clube
de Comunicação Ltda., para explorar serviçode radiodifusão sonora em onda curta, na
Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50830.000779/93,
DECRETA:
Art. l° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão do Sistema Clube de Comunicação
Ltda., outorgada pelo Decreto n'' 39.128, de 2 de maio de 1956, e renovada pelo Decreto n" 89.551, de 12 de abril de 1984, publicado no
Diário Oficial da União em 13 subseqüente, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de excl usividade, serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e lIOº da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 4 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Fundação
Sorü'Ana - Rádio Sant'Ana, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Ponta Grossa, Estado
do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53740.000023/93,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
novembro de 1993, a concessão da Fundação Sant'Ana - Rádio
Sant'Ana, outorgada pelo Decreto n? 1.339, de 31 de agosto de 1962,
e renovada pelo Decreto nº90.512, de 14 de novembro de 1984, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio
de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ponta Grossa,
Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3"

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 4 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da lnteruisâo Emissoras de Rádio e Televisão Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens - TV, na Cidade de Montes Claros,
Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 29104.000453/91,
DECRETA:
Art. 1e Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por quinze anos, a partir de 17 de
setembro de 1991, a concessão da Intervisão - Emissoras de Rádio e
Televisão Ltda., outorgada pelo Decreto n? 78.104, de 20 de julho de
1976, cujo contrato de concessão foi publicado no Diário Oficial da
União em 17 de setembro do mesmo ano, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na Cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 4 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Sociedade Rádio Difusora Santa Cruz Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n? 50830.001548/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I? de maio
de 1994, a concessão da Sociedade Rádio Difusora Santa Cruz Ltda.,
outorgada pela Portaria MVOP nº 156, de 17 de março de 1947, e renovada pelo Decreto n" 89.553, de 12 de abril de 1984, publicado no
Diário Oficial da União em 13 subseqüente, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão SOnora em onda média, na Cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de
São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicaçães, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 4 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Oito de
Setembro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de Descalvado, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 53830.001426/95,
DECRETA:
Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 11 de dezembro de 1995, a concessão da Rádio Oito de Setembro Ltda., outorgada pelo Decreto nº 76.361, de 2 de outubro de 1975, renovada pelo
Decreto nº 91.964, de 20 de novembro de 1985, publicado no Diário
Oficial da União de 21 seguinte, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de Descalvado, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de fevereiro de 1998; 177º da Independéncia e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Cultura
de Curitiba Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53740.000431/93,
DECRETA:
Art. P Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Cultura de Curitiba Ltda., outorgada
pelo Decreto n" 35.655, de 14 de junho de 1954, e renovada pelo Decreto nº 89.649, de 11 de maio de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v.19ü, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Cultura
de Guaíra Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Guaíra, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50830.000148/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de L" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Cultura de Guaíra Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP nº 460, de 7 de maio de 1955, renovada pelo Decreto nº 90.101, de 27 de agosto de 1984, publicado no Diário Oficial
da União em 28 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Guaíra, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à
Fundação de Desenvolvimento de Picuí
(Furuiepi), para explorar serviço de rodioâifusão sonora em onda média, na Cidade de
Pie ui, Estado da Paraíba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53730.000122/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 29 de junho de 1994, a concessão outorgada à Fundação de Desenvolvimento
de Picuí (Fundepi), pelo Decreto n? 89.777, de 13 de junho de 1984,
sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10
de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Picuí, Estado
da Paraíba.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brejo do Baixa Grande, situado
no Municipio de Tuntum, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Brejo do
Baixa Grande, com área de 1.229,0000ha (um mil e duzentos e vinte
e nove hectares), situado no Municipio de Tuntum, objeto da Matrícula n" 1.229, fls. 84/89, Livro 2-F, do Cartório do I" Ofício da Comarca de Tuntum, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento coma
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Seringal Bom Destino/Caquetá ~ Lote
n" 3, situado no Município de Porto Acre, Estado do Acre, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Seringal Bom Destino / Caquetá - Lote nº 3, com área de 7.028,0000ha (sete mil e vinte e oito hectares), situado no Municipio de Porto Acre, objeto do Registro n? R-1-1.933, fi. 1v, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Seringal Bom Destino/Caquetá - Lote
n'' 4, situado no Município de Porto Acre,
Estado do Acre, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Seringal Bom Destino/Caguetá -s--Lote n" 4, com área de 2.947,8600ha (dois mil, novecentos e quarenta e sete hectares e oitenta e seis ares), situado no
Município de Porto Acre, objeto do Registro n" R-1-1.932, fls. 1/2, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco,
Estado do Acre.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pértencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Seringal Treze de Maio, situado no Município de Rodrigues Alves, Estado do Acre
e dá outras providências.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Seringal Trcze de
Maio, com área de 3.221,0000ha (três mil e duzentos e vinte e um
hectares), situado no Município de Rodrigues Alves, objeto do Registro n'' R-1-445, fls. 247/247v, Livro 2-A, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, hem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 9 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Fun-

dação Metropolitana Paulista, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53000.013345/96,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de novembro de 1993, a concessão originariamente outorgada à Rádio
Nove de Julho Ltda., conforme Decreto n" 37.744, de 12 de agosto de
1955, por transformação, Fundação Metropolitana Paulista, restabelecida pelo Decreto de 9 de julho de 1996, publicado no Diário
Oficial da União de 10 seguinte, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 9 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Fun:
dação Metropolitana Paulista, para expla.
rar serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n'' 53000.013345/96,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de novembro de 1993, a concessão outorgada originariamente à Rádio
Nove de Julho Ltda., conforme Decreto nº 37.744, de 12 de agosto de
1955, por transformação, Fundação Metropolitana Paulista restabelecida pelo Decreto de 9 de julho de 1996, publicado no Diário Oficial
da União de 10 seguinte, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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(31)

DECRETO DE 9 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Clube
Marconi Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50830.000289/94,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de L" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Clube Marconi Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP nº 923, de 26 de dezembro de 1947, renovada pelo
Decreto n" 90.420, de 8 de novembro de 1984, publicado no Diário
Oficial da União em 9 subseqüente, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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(32)

DECRETO DE 9 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Tupã
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Tupã,
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 50830.000932/93,
DECRETA:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
na 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de novembro de 1993, a concessão da Rádio Tupã Ltda., outorgada originariamente à Rádio Piratininga de Tupã Ltda., pelo Decreto nº 1.131,
de 4 de junho de 1962, autorizada a mudar sua denominação social
para a atual, pela Portaria n" 1.232, de 5 de setembro de 1983, renovada pelo Decreto nº 89.228, de 22 de dezembro de 1983, publicado
no Diário Oficial da União em 23 subseqüente, cujo prazo residual
da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Tupã, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 30 do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998

1145
(33)

DECRETO DE 9 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Fundação Cultural Riograndense para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n'' 53790.002315/95,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 22 de junho de 1996, a concessão da Fundação Cultural Riograndense, outorgadapelo Decreto n" 57.455, de 17 de dezembro de 1965, e renovada pelo Decreto nº 92.850, de 27 de junho de 1986, sendo mantido o
prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 9 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110° da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.1113-1187, fev. 1998
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(34)

DECRETO DE 9 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Alto da
Serra Ltda., para explorar serviço de radio_
difusão sonora em onda média, na Cidade
de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n'' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n'' 53790.000220/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Alto da Serra Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP n" 280, de 16 de abril de 1945, e renovada pelo Decreto n" 91.818, de 22 de outubro de 1985, publicado no Diário Oficial
da União em 23 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicaçães, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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(35)

DECRETO DE 9 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Fundação Edu-

cacional União da Serra, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Váanópolis, Estado do Rio
Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do Decreto n'' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 53790.000209/97,
DECRETA:
Art. lº Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 30 de janeiro de 1998, a concessão da Fundação Educacional União da Serra, outorgada pela Portaria MVOP n" 60, de 28 de janeiro de 1956, e
renovada pelo Decreto n'' 95.217, de 13 de novembro de 1987, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio
de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Veranópolis, Estado do
Rio Grande do SuL
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqúentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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(36)

DECRETO DE 9 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Junquei_
rópolis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Junqueirópolis, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 50830.000226/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Junqueirópolis Ltda., outorgada originariamente à Sociedade Rádio Difusora Junqueirópolis Ltda., pela
Portaria n" 341, de 18 de abril de 1953, posteriormente transferida
para a requerente, e renovada pelo Decreto n" 91.086, de 12 de março de 1985, publicado no Diário Oficial da União em 13 subseqüente,
cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Junqueirópolis,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuj a
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 9 DE FEVEREIRO DE 1998
Transfere para a TV Maranhão Central
Ltda., a concessão outorgada à TV ItapicuruLtda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na Cidade de Santa
Inês, Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo n" 29116.000246/90,
DECRETA:
Art. l' Fica transferida a concessão outorgada à TV Itapicuru
Ltda., pelo Decreto n" 96.809, de 28 de setembro de 1988, publicado
no Diário Oficial da União em 29 subseqüente, para a TV Maranhão
Central Ltda. explorar, pelo restante do prazo, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão de sons e imagens, na Cidade de
Santa Inês, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(38)

DECRETO DE 9 DE FEVEREIRO DE 1998
Homologa a transferência da concessão
outorgada à Rádio Aparecida do Sul Ltda.
para a Fundação Nossa Senhora Aparecida
explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de llicínea, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo n" 29104.000124/86,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.1l13-1187, fev.1998
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DECRETA:
Art. 1° Fica homologada a transferência da outorga deferida à
Rádio Aparecida do Sul Ltda., originariamente permissionária, conforme Portaria n? 255, de 2 de outubro de 1986, publicada no Diário
Oficial da União de 6 seguinte, tendo adquirido a condição de concessionária por força da Exposição de Motivos n" 210, de 5 de dezem.
bro de 1989, publicada no Diário Oficial da União em 11 seguinte,
para a Fundação Nossa Senhora Aparecida explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Ilicínea, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
transferência é homologada por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 9 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(39)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de utilidade pública a Ação Comunitária e Assistência Social de Jacupiranga, com sede na Cidade de Jacupiranga (SP),
e outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1° da Lei n'' 91, de 28 de agosto de 1935, e 1° do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Ação Comunitária e Assistência Social de Jacupiranga,
com sede na Cidade de Jacupiranga, Estado de São Paulo, portadora
do CGC n" 49.203.789/0001-77 (Processo MJ nº 18.020/93-94);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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II - Associação Assistencial e Promocional Rainha da Paz,
com sede na Cidade de Cianorte, Estado do Paraná, portadora do
CGC n" 80.909.781/0001-70 (Processo MJ n" 6.217/95-33);
III - Associação Beneficente Criança Feliz, com sede na
Cidade de Pitangueiras, Estado do Paraná, portadora do CGC
n' 80.061.78110001-63 (Processo MJ n" 22.973/95-37);
IV - Associação Beneficente Evangélica, com sede na Cidade
de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC n" 00.574.8061000193 (Processo MJ n" 12.786/97-25);
V - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Centenário do Sul, com sede na Cidade de Centenário do Sul, Estado
do Paraná, portadora do CGC n" 77.321.008/0001-84 (Processo MJ
n" 6.984/97-12);
VI - Associação de Proteçâo à Maternidade e à Infância de
Paraíso do Norte, com sede na Cidade de Paraíso do Norte, Estado do
Paraná, portadora do CGC nº 80.899.248/0001-75 (Processo MJ
nº 14.488/93-64);
VII - Associação dos Olivetanos, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 61.398.574/000154 (Processo MJ n'' 3.797/94-16);
VIII - Centro dos Trabalhadores da Amazônia (CTA), com
sede na Cidade de Rio Branco, Estado do Acre, portador do CGC
nº 04.593.38010001-76 (Processo MJ n" 17.506/96-01);
IX - Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, com sede na Cidade
de Manaus, Estado do Amazonas, portador do CGC n'' 04.566.360/000106 (Processo MJ nº 23.367/95-01);
X - Comunidade Kolping Vila Planalto, com sede na Cidade
de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC nº 37.050.697/000115 (Processo MJ n'' 22.652/97-95);
XI - Comunidade Nova Jerusalém, com sede na Cidade
de Uberaba, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
nº 70.934.914/0001-05 (Processo MJ n" 17.964/97-69);
XII - Creche Dona Clementina Carrato, com sede na Cidade
de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do CGC
n'' 03.106.804/0001-68 (Processo MJ n" 23.758/97-51);
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XIII
Fundação de Prevenção e Promoção Social de J ataí,
com sede na Cidade de J ataí, Estado de Goiás, portadora do CGC
n" 24.858.839/0001-23 (Processo MJ n° 19.643/97-26);
XIV - Sociedade Portuguesa de Beneficência, com sede na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC
n" 92.219.070/0001-53 (Processo MJ nº 18.885/97-20).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto n"
50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n'' 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
(40)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998 C)
Renova a concessão da Rádio Panamericana S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50830.000933/93,
DECRETA:
Art. 1e Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n'' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de no(") Retificado no DO de 12.2.1998 (pág. 1192 desta obra).
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vembro de 1993, a concessão da Rádio Panamericana S.A., outorgada pelo Decreto nº 10.708, de 26 de outubro de 1942, e renovada pelo
Decreto n'' 88.996, de 14 de novembro de 1983, publicado no Diário
Oficial da União em 16 subseqüente, sendo mantido o prazo residual
da outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
(41)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998
Altera o Decreto de 25 de novembro de
1996, que declarou de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Bom Sucesso dos Militares, situado no Município de Governador Dix-sept
Rosado, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º O art. do Decreto de 25 de novembro de 1996, publicado no Diário Oficial da União de 26 de novembro de 1996, passa a ter
a seguinte redação:
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Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2'daLeinº8.629
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Bom Su:
cesso dos Militares, com área de 1.079,3480ha (um mil, setenta e
nove hectares, trinta e quatro ares e oitenta centiares), situado
nos Municípios de Baraúna e Governador Dix-sept Rosado, objeto dos Registros n''s R-8-2.867, fi. 56, Livro 2-29; R-3-2.802, fi. 83,
Livro 2-28; R-4-2.803, fi. 84, Livro 2-28; R-2-1.263, fi. 45, Livro 2-10;
R-2-1.467, fi. 79, Livro 2-12 e Matrícula n" 346, fi. 65, Livro 2-2,
do Sexto Cartório Judiciário da Comarca de Mossoró e Registros
n's R-1-1.005, fi. 93, Livro 2-A-9 e R-3-338, fi. 197, Livro 2-A-1,
do I" Cartório da Comarca de Governador Dix-sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(42)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Campo Novo, conhecido por Fazenda Campo Novo IH, situado no Município de
Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Campo
Novo, conhecido por Fazenda Campo Novo IlI, com área de
1.346,4093ha (um mil, trezentos e quarenta e seis hectares, quarenta
ares e noventa e três centiares), situado no Município de Jequitinhonha, objeto do Registro n" AV-3-5.385, Ficha 3.336v e 2, Livro 2-RG, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este Decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 dejulho de 1993, e manter a área de reserva legal
prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(43)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Campo Novo e Volta, conhecido
por Fazenda Campo Novo I, situado no Município de Jequitinhonha, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Campo
Novo e Volta, conhecido por Fazenda Campo Novo I, com área de
508,3000ha (quinhentos e oito hectares e trinta ares), situado no
Municipio de Jequitinhonha, objeto do Registro nº AV-1-5.282, Ficha
3.243, Livro 2-RG, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal
prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 10 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(44)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Canzanza, situado no Municipio de Moreno, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n'' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Carizunza,
com área de 570,0000ha (quinhentos e setenta hectares), situado no
Município de Moreno, objeto da Matrícula n? 1.773, fi. 93v, Livro 2-H,
do Cartório de Registro de Imóveis Marcos José Freire Lopes, da Comarca de Moreno, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal
prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(45)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Jardim, situado no Município
de Moreno, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso
VI, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Jardim, com área de 505,0000ha (quinhentos e cinco hectares), situado
no Município de Moreno, objeto da Matrícula nº 1.467, fi. 37v, Livro
2-G, do Cartório de Registro de Imóveis «Marcos José Freire Lopes»,
da Comarca de Moreno, Estado de Pernambuco.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista naLei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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(46)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Campo Novo, conhecido por Fazenda Campo Novo lI, situado no Municipio
de Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Campo
Novo, conhecido por Fazenda Campo Novo Il, com área de
426,2800ha (quatrocentos e vinte e seis hectares e vinte e oito ares),
situado no Município de Jequitinhonha, objeto da Matricula nº 6.568,
Ficha 4.457, Livro 2-RG, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jequitinhonha, estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.

1113~1187,
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(47)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sol Brilhante A - Gl. B. Grande I - L. n'
39~C, situado no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, incisos
VI, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sol Brilhante
A- GI. B. Grande I ~L. n' 39-C, com área de 225,6498ha (duzentos
e vinte e cinco hectares, sessenta e quatro ares e noventa e oito centiares), situado no Município de Imperatriz, objeto da Matrícula n"
15.478, fi. 86, Livro 2-CM, do Cartório do l' Ofício da Comarca de
Imperatriz, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brastlia, 10 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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(48)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Progresso - Lote n" 230-B Gleba Barra Grande 1, situado no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, incisos VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Progresso
-Lote nº 230-B - Gleba Barra Grande 1, com área de 951,7419ha
(novecentos e cinqüenta e um hectares, setenta e quatro ares e dezenove centiares), situado no Município de Imperatriz, objeto da Matrícula n" 15.483, fi. 168, Livro 2-CL, do Cartório do I" Ofício da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110',
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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(49)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Sol Brilhante 1- Gleba Barra Grande 1
- Lote n? 38-C, situado no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, incisos VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sol Brilhante 1 Gleba Barra Grande l-Lote nº 38-C, com área de 244,0369ha (duzentos e quarenta e quatro hectares, três ares e sessenta e nove
centiares), situado no Municipio de Imperatriz, objeto da Matrícula
n" 15.486, fi. 90, Livro 2-CM, do Cartório do l' Ofício da Comarca de
Imperatriz, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1998; 177 da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
0
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(50)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Segunda Parte, conhecido por
Fazenda São Manoel, situado no Municipio
de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Segunda Parte, conhecido por Fazenda São Manoel, com área de 13.725,5363ha
(treze mil, setecentos e vinte e cinco hectares, cinqüenta e três ares e
sessenta e três centiares), situado no Municipio de Barra do Garças,
objeto da Matrícula n" 40.720, Ficha 40.720, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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(51)

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mixirica, situado no Município
de Bom Jardim de Goiás, Estado de Goiás, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso
VI, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n" 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mixirica, com área de 979,6100ha (novecentos e setenta e nove hectares e sessenta e um ares), situado no Município de Bom Jardim de
Goiás, objeto do Registro n? R-05-1.593, fi. 102, Livro 2-E, do Cartório do I" Ofício, Registro de Imóveis e Anexos, da Comarca de Aragarças, Termo de Bom Jardim de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 11 DE FEVEREIRO DE 1998
Modifica as fontes de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no que
concerne ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de
Fiscalização e a Encargos Financeiros da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda.

O PRESIDENTE DAREPÚBLlCA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6", § 7', inciso I, da Lei n' 9.473, de 22 de julho
de 1997, e considerando a destinação de recursos para amortização
da dívida pública federal, nos termos do art. 1', inciso IV, da Lei
n'' 9.530, de 10 de dezembro de 1997, anteriormente vinculados ao
Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf),
DECRETA:
Art. 1º Ficam modificadas na forma dos Anexos I e II deste decreto as fontes de recursos constantes da Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997, no que concerne ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização e a Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam
alteradas as receitas do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, na forma indicada no
Anexo III deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 12.2.1998, págs. 1/3.
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DECRETO DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998
Reconhece como de interesse do Gover_
no brasileiro a participação societária estrangeira no Banco Bandeirantes S.A. e de
suas controladas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. 1" É do interesse do Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira, até cem por cento, no capital social do Banco
Bandeirantes S.A., com o conseqüente reflexo no capital de suas controladas Banco Bandeirantes de Investimento S.A., Bandeirantes
S.A. Arrendamento Mercantil, Bandeirantes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Bandeirantes Corretora de Cãmbio e
Valores Mobiliários S.A., D'EI Rey Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. e Banorte Corretora de Valores Mobiliários SA,
bem como a expansão da rede de agências do Banco Bandeirantes
S.A., até o limite de 286 agências.
Art. 2" O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Olho D'Água, situado no Município de Mojú, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, incisos VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Olho D'Água,
com área de 10.335,0000ha (dez mil e trezentos e trinta e cinco hectares), situado no Município de Mojú, objeto do Registro n" 4.801,
fi. 201, Livro 2-AX, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Mojú, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p- 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominn.:
do Colorado, situado no Município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, incisos
VI, da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Colorado, com
área de 500,0000ha (quinhentos hectares), situado no Município de
Touros, objeto dos Registros nOs R-l-1.483, fi. 51, e R-l-1.560, fi. 90,
ambos Livro 2-RG, do Cartório do Primeiro Ofício de Notas da
Comarca de Touros, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva, com sede na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), e outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. I" da Lei n'' 91, de 28 de agosto de 1935, e 1° do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
portadora do CGC n°00.665.448/0001-24 (Processo MJ n"16.980/97-80);
II - Associação de Proteção à Maternidade e à Infãncia de
Imbituva, com sede na Cidade de Imbituva, Estado do Paraná, portadora do CGC n" 80.618.531/00001-81 (Processo MJ n" 16.494/96-81);
III - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Juranda, com sede na Cidade de Juranda, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 76.714.799/0001-40 (Processo MJ nº 23.043/97-62);
IV - Associação Educacional Nove de Julho, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n'' 43.374.768/0001-38 (Processo MJ n" 21.211/97-94);
V - Associação Filantrópica São Judas Tadeu, com sede
na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, portadora do CGC
nº 00.963.645/0001-20 (Processo MJ n" 23.950/95-77);
VI - Federação Brasileira de Patrulheirismo, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n" 47.774.583/0001-7l (Processo MJ n" 16.928/97-60);
VII - Federação das Apaes de Minas Gerais, com sede na Cidade de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n" 38.520.425/0001-02 (Processo MJ n" 20.188/97-39);
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VIII - Fundação Barbosa Rodrigues, com sede na Cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, portadora do CGC
n" 15.529.019/0001-05 (Processo MJ n" 9.849/97-75);
IX - Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão,
com sede na Cidade de Martinbo Campos, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n" 16.865.909/0001-42 (Processo MJ n' 16.100/96-01);
X - Fundação Pedro Seleme, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Pará, portadora do CGC n" 81. 712.218/0001-70 (Processo MJ n'' 7.837/96-34);
XI - Hospital Beneficente São João, com sede na Cidade
de Sananduva, Estado do Rio Grande do Sul, portador do CGC
n" 95.324.638/0001-94 (Processo MJ n'' 21.518/97-77);
XII - Hospital Nossa Senhora das Graças, com sede na Cidade de Bom Retiro, Estado de Santa Catarina, portador do CGC
n" 82.965.070/0001-49 (Processo MJ n' 19.523/97-74);
XIII - Instituto Alto Paranaíba, com sede na Cidade de
Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais, portador do CGC
n" 19.448.935/0001-63 (Processo MJ n' 22.184/96-78);
XIV - Sociedade Nacional de Agricultura, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC
n" 33.761.644/0001-51 (Processo MJ n' 851/98-79).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n? 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Iris Rezende
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
de Coronel Vivida, com sede na Cidade de
Coronel Vivida (PR), e outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e I? do Decreto n'' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Associação de Proteção à Maternidade e à Infãncia
de Coronel Vivida, com sede na Cidade de Coronel Vivida, Estado
do Paraná, portadora do CGC n" 77.485.530/0001-00 (Processo MJ
n" 18.487/97-77);
II - Associação Emma Chiappini, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 71.581.995/0001-70
(Processo MJ n? 22.695/96-17);
III - Centro de Promoção Humana Charles de Foucauld, com
sede na Cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, portador
do CGC nº 11.941.119/0001-85 (Processo MJ nº 21.869/96-61);
IV - Centro de Reabilitação Popular Irmã Greta, com
sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, portador do CGC
n" 09.056.037/0001-06 (Processo MJ n" 7.255/97-20);
V - Centro Espírita Francisco de Jesus Vernetti, com sede na
Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, portador do
CGC n'' 92.213.180/0001-08 (Processo MJ n" 22.956/94-37);
VI - Centro Sócio Educacional Sanitário Madonnina Del
Grappa, com sede na Cidade de Caucaia, Estado do Ceará, portador
do CGC n" 00.056.567/0001-80 (Processo MJ n" 15.084/97-94);
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VII - Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Goiânia,
com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, portador do CGC
n" 01.283.274/0001-06 (Processo MJ n" 25.677/97-22);
VIII - Creche Mundinho da Criança Tia Nahir, com sede
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC
n'' 75.768.101/0001-06 (Processo MJ n" 12.256/96-51);
IX - Creche Padre Augustinho, com sede na Cidade de Laguna,
Estado de Santa Catarina, portadora do CGC n' 78.625.696/0001-39
(Processo MJ nº 15.557/93-11);
X - Fahece - Fundação de Apoio ao Hemosc/Cepon, com
sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC nº 86.897.113/0001-57 (Processo MJ n? 19.919/97-85);
XI - Fundação Maternidade Sinhá Junqueira, com sede
na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 56.014.830/0001-22 (Processo MJ n? 19.646/94-71);
XII - Fundação Serafim Meneghel, com sede na Cidade de
Bandeirantes, Estado do Paraná, portadora do CGC n? 81.757.114/
0001-82 (Processo MJ n" 17.223/96-89);
XIII - Instituto Educacional e Creche Evangélica Abrigo de
Paz, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
portador do CGC n'' 23.840.556/0001-91 (Processo MJ n? 29.499/9637);
XIV - Lar São Domingos Sociedade Espírita, com sede na
Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, portador do CGC nº 12.183.760/
0001-60 (processo MJ n' 17.982194-06);
XV - Programa de Atendimento à Criança e ao Adolescente
de Arapoti, com sede na Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, portador do CGC n" 84.791.839/0001-85 (Processo MJ n" 7.236/95-13);
XVI - Sociedade Brasileira de Mastologia, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC
nº 42.595.140/0001-08 (Processo MJ n" 25.200/96-39).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido
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subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto nº 50.517,
de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende

(58)

DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998
Cria a Embaixada do Brasil em Akmola, República do Casaquistão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VII, da Constituição,
DECRETA:
Art. F Fica criada a Embaixada do Brasil em Akmola, República do Casaquistão.

Art. 2' A missão de que trata o artigo anterior será cumulativa com a Embaixada do Brasil em Moscou.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Pedro - Glebas n'" 1 e 4,
situado no Município de Rancharia, Estado
de São Paulo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Fazenda São Pedro
-Glebas nOs 01 e 04, com área de 876,9600ha (oitocentos e setenta e
seis hectares e noventa e seis ares), situado no Município de Rancharia, objeto do Registro n" R-23-353, fi. 5v., Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rancharia, Estado de São Paulo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida,
situado no Muncípio de Pirajuí, Estado de
São Paulo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora
Aparecida, com área de 214,8686ha (duzentos e quatorze hectares, oitenta e seis ares e oitenta e seis centiares), situado no Município de Pirajuí, objeto do Registro nº R-033-1.980, fls. 1110, Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Pirajuí, Estado de São Paulo.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda São Francisco Il, situado nos
Municípios de Presidente Alves e Auaí, Estado de São Paulo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarada de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, h c, e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2°da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda São
Francisco II, com área de 849,5700 (oitocentos e quarenta e nove
hectares e cinqüenta e sete ares), situado nos Municípios de Presidente Alves e Avaí, objeto dos Registros nOs R-002-11.531, Ficha
L'Iv, Livro 2; R-001-11.473, Ficha 1/1v, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pirajuí; e R-92-3.927, fls. 1/15v,
Livro 2, do 2º Cartório de Registro de Imóveis e anexos da Comarca
de Bauru, Estado de São Paulo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Exclui-se, ainda, dos efeitos deste decreto a
área de 14,2740ha (quatorze hectares, vinte e sete ares e quarenta centiares), correspondente à área de servidão instituida em favor da Cesp.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113
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mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entr aem vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(62)

DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situado no Município de Murutinga do Sul,
Estado de São Paulo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. F Fica declarada de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com área de 687,6992ha (seiscentos e oitenta e
sete hectares, sessenta e nove ares e noventa e dois centiares), situado no Município de Murutinga do Sul, objeto do Registro nº
R-1-22.717, fi. 1 Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Andradina, Estado de São Paulo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 27 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(63)

DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Engenho II, situado no Município de Presidente Epitácio, Estado de São
Paulo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Engenho
Il; com área de 505,1002ha (quinhentos e cinco hectares, dez ares e
dois cerrtiares), situado no Municipio de Presidente Epitácio, objeto
dos Registros n's R-1-8.414, Ficha V1v, Livro 2 e R-1-7.665
(remanescente), Ficha l/Iv, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(64)

DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Judas Tadeu, situado nos
Municípios de Andradina e Murutinga do
Sul, Estado de São Paulo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Judas
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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Tadeu, com área de 840,8126ha (oitocentos e quarenta hectares, oitenta e um ares e vinte e seis centiares), situado nos Municípios de
Andradina e Murutinga do Sul, objeto do Registro n" R-02-22.718,
fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Andradina, Estado de São Paulo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entr a em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(65)

DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Margareth, situado no Município de Teodoro Sampaio, Estado de São
Paulo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Margareth, com área de 621,9000ha (seiscentos e vinte e um hectares e noventa ares), situado no Município de Teodoro Sampaio, objeto do Registro n? R-2-354, Fichas 1/2, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(66)

DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda São Francisco I, situado nos
Municípios de Presidente Alves e Avaí, Estado de São Paulo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda São
Francisco I, com área de 1.094,4465ha (um mil, noventa e quatro
hectares, quarenta e quatro ares e sessenta e cinco centiares), situado nos Municípios de Presidente Alves e Avaí, objeto dos Registros
n's R-02-11.459, Ficha 1, Livro 2; R-02-11.534, Ficha t/Iv, Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pirajuí; e
R-92-3.928, fls. 1/16, Livro 2, do 2" Cartório de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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(67)

DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Malhadinha, conhecido por Fazenda Agreste, situado no Município de
ltacarambi, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Malhadinha, conhecido por Fazenda Agreste, com área de 6.300,0000ha (seis
mil e trezentos hectares), situado no Município de ltacarambi, objeto do Registro n? R-I-199, fi. 199, Livro 2A, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de J anuária, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de fevereiro dê 1998; 177" da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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(68)

DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Vargem GrandelBorá,
situado no Município de Arinos, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarada de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Vargem GrandelBorá, com área de 1.232,0000ha (um mil e duzentos
e trinta e dois hectares), situado no Município de Arinos, objeto da
Matrícula n? 1.303, fi. 248, Livro 3B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Romão, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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(69)

DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Helena, situado no Município de Carutapera, Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Helena, com área de 1.607,9112ha (um mil, seiscentos e sete hectares, noventa e um ares e doze centiares), situado no Município
de Carutapera, objeto da Matrícula n" 97, fi. 105, Livro 2-Al, e
Registro n" R-5-182, fi. 2, Livro 2-Al, do Cartório do I" Ofício da Comarca de Carutapera, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de fevereiro ,18 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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(70)

DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomina.
do Fazenda São Benedito - L. n" 359 - G1.
Brejão Barra Grande 1, situado no Município de João Lisboa, Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, Inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Benedito - L. nº 359 - GI. Brejão Barra Grande 1, com área de
1.202,5346ha (um mil, duzentos e dois hectares, cinqüenta e três
ares e quarenta e seis centiares), situado no Município de João
Lisboa, objeto da Matricula nº 2.571, fi. 137, Livro 2-N, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de João Lisboa, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de fevereiro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998
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(71)

DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Reunidas, situado no Município de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, Inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d., e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas Reunidas,
com área de 10.066,4720ha (dez mil, sessenta e seis hectares, quarenta e sete ares e vinte centiares), situado no Município de Vitória
do Mearim, objeto da Matricula n" 1.175, fi. 98, Livro 2-E, do Cartório do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Vitória do
Mearim, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 1113-1187, fev. 1998

RETIFICAÇÕES

EMENDA CONSTITUCIONAL
EMENDA CONSTITUCIONAL N' 18 C*)
Dispõe sobre o regime constitucional
dos militares.

Retificação
Na Emenda Constitucional n" 18, publicada no Diário Oficial da
União, Seção l-E, de 6 de fevereiro de 1998, página 1, no art. 4', que
acrescenta § 3' ao art. 142 da Constituição Federal, no inciso UI:

Onde se lê:
o: •• sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não
transferido para a reserva, ...»
0

Leia-se:
« •• sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não,
transferido para a reserva, ...»
0

C') Publicada no DO de 6.2.1998 (pág. 609 desta obra),
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LEIS
LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 (*)
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras
providências.

Retificação
No DO nº 31, de 13.2.1998, Seção 1, pág. 1:
Onde se lê:
LEI Nº 9.605, DE FEVEREIRO DE 1998;
Leia-se:
LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

LEI Nº 9.609, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 (**)
Dispõe sobre a proteção da propriedade
intelectual de programa de computador, sua
comercialização no País, e dá outras providências.

Retificaçõo
No fecho da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, publicada
no DO n'' 36, de 20.2.1998, Seção 1, página 3:
Onde se lê:
Brasília, 16 de fevereiro de 1998;
Leia-se:
Brasília, 19 de fevereiro de 1998;...
('l') Publicada no DO de 13.2.1998 (pág. 630 desta obra).
Publicada no DO de 20.2.1998 (pág. 659 desta obra),
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DECRETO
DECRETO N° 2.479, DE 30 DE JANEIRO DE 1998 (oi)
Promulga o Acordo de Cooperação para
a Modernização e o Reaparelhamento do
Departamento de Policia Federal do Ministério da Justiça, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, em Brasília,
em 12 de março de 1997.

Retificação
Publica-se o anexo por ter sido omitido.
Os anexos estão publicados no DO de 4.2.1998, págs. 1 e 2.

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(54)

DECRETO DE 30 DE JANEIRO DE 1998 (**)
Distribui os efetivos de Oficiais da Aeronáutica, em tempo de paz, a uigorar em
1998.

Retificação
Publica-se o anexo, por ter sido omitido.
Os anexos estão publicados no DO de 4.2.1998, pág. 4.

(*) Publicado noDO de 2.2.1998 (v.Coleção das Leis. Brasília, 190(1):463 .j an .

1998).

C"*) Publicado no DO de 2.2.1998 (v. Coleção das Leis. Brasília, 190(1):528, jarro
1998).
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(40) DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998 (')
Renova a concessão da Rádio Panamericana S.A, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de São Paulo, Estado de sdo Paulo.

Retificação
Na página 3, 2~ coluna, nas assinaturas:
Leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO e Sérgio Motta.

C') Publicado no DO de 11.2.1998 (pág. 1152 desta obra).
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operações de crédito rural. Publicada no DO de 27 de fevereiro de

1998.

927

1.535-15 - Medida Provisória de 26 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre o
Plano de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de fevereiro de 1998.

929

1.549-40 - Medida Provisória de 26 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de fevereiro de 1998.

953

1.554-25 - Medida Provisória de 26 de fevereiro de 1998 - Altera os arts.
2", 3~, 4", 5", 6~, 7" e 9°, da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras
providências. Publicada no DO de 27 de fevereiro de 1998.

990

1.559-23 - Medida Provisória de 26 de fevereiro de 1998 - Altera a legislação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro.
Publicada no DO de 27 de fevereiro de 1998. .....

994

1.567·13 - Medida Provisória de 26 de feverei.ro de 1998 -Dispõe sobre a
regularização, administração, aforamento e alienação de bens imõveis de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis
n"s 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de
1987, regulamenta o § 2 Q do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências. Publicada noDO de 27 de
fevereiro de 1998. .

996

1.586-6 - Medida Provisória de 26 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre a
recuperação de haveres do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e a utilização de Títulos da Divida Pública, de
responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos com o
INSS, e dá outras providências. Publicada noDO de 27 de fevereiro de

1998.

1022
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1.591-5 - Medida Provisória de 26 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre a
qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção do Laboratório Nacional
de Luz Sfncrotron e da Fundação Roquette Pinto e a absorção de suas
atividades por organizações sociais, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de fevereiro de 1998.

1025

DECRETOS LEGISLATIVOS
5 -

6 -

7 -

8 -

Decreto Legislativo de 5 de fevereiro de 1998 - Aprova o texto do Acordo

de Cooperação na área de Turismo, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria, em Brasília, em 3 de abril de 1997. Publicado naDO de 6 de fevereiro de 1998.....
Decreto Legislativo de 12 de fevereiro de 1998 - Aprova o texto do
Acordo-quadro de Cooperação Econômica, Industrial e para o Desenvolvimento, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Italiana, em Roma, em 12 de fevereíro de 1997. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1998.
Decreto Legislativo de 12 de fevereiro de 1998 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Rívera, em 16 de outubro de 1996. Publicado noDO de 13 de
fevereiro de 1998.
Decreto Legislativo de 12 de fevereiro de 1998 - Aprova os textos da
Declaração Constitutiva e dos Estatutos da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa, assinados em Lisboa, em 17 de julho de 1996.
Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1998.

1037

1038

1039

1040

RESOLUÇÕES
9 -

Resolução de 5 de fevereiro de 1998 - Autoriza o Estado do Rio
Grande do Sul a elevar temporariamente os limites previstos no
art. 4", I e lI, da Resolução ns 69, de 1995, do Senado Federal, de
forma a permitir que o Estado possa realizar operação de crédito
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), no valor de R$ 38.629.900,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil e novecentos reais). Publicada no DO de 6 de
fevereiro de 1998.
10 - Resolução de 5 de fevereiro de 1998 - Autoriza o Estado da Paraíba a
elevar temporariamente, e em caráter excepcional, o limite de endividamento de que trata o inciso II do art. 4" da Resolução n" 69, de 1995,
do Senado Federal, e a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (Bír dj.no valor de US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 66.300.000,00
(sessenta e seis milhões e trezentos mil reais), destinados ao financia-
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1201

11

12

13

14

menta parcial do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor do Estado
da Paraíba (PAPP). Publicada no DO de 6 de fevereiro de 1998.
Resolução de 12 de fevereiro de 1998 - Autoriza o Estado do Espírito
Santo a transferir, para a Caixa Econômica Federal (CEF), débitos junto
a instituições financeiras privadas, no valor total de R$ 26.041.331,49
(vinte e seis milhões, quarenta e um mil, trezentos e trinta e um reais e
quarenta e nove centavos), apurado em 28 de fevereiro de 1997, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1998.
- Resolução de 12 de fevereiro de 1998 ~ Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo com o Eanco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor
equivalente a até US$ 155,000,000.00 (cento e cinqüenta e cinco milhões de dólares norte-americanos) de principal, destinando-se os
recursos ao financiamento parcial do Projeto de Suporte à Reforma
do Setor Ciência e Tecnologia (PADCT/III). Publicada no DO de 13
de fevereiro de 1998.
- Resolução de 12 de fevereiro de 1998 - Autoriza o Estado do Mato
Grosso a elevar, temporariamente e em caráter excepcional, seu limite
de endividamento para fins de emissão, mediante ofertas públicas, de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso (LFTEMT),
destinadas ao giro de sua dívida mobiliária vencfvel no primeiro semestre de 1998. Publicada no DO de 13 de fevereiro de 1998.
- Resolução de 12 de fevereiro de 1998 - Autoriza o Estado do Pará a
contratar.junto à Caixa Econômica Federal (CEF), operação de crédito
que consiste na aquisição, pela CEF, de créditos detidos por instituições
financeiras privadas junto ao Estado do Pará, no montante de R$
24.211.332,47 (vinte e quatro milhões, duzentos e onze mil, trezentos e
trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), valor este apurado em 28
de fevereiro de 1997. Publicada no DO de 13 de fevereiro de 1998.......

1042

1044

1047

1048

1052

DECRETOS
2.480 - Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Cria a Floresta Nacional do
Itacaiunas, no Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no
DO de 3 de fevereiro de 1998..
2.481 - Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Cria a Floresta Nacional de
Itaituba I, no Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no
DO de 3 de fevereiro de 1998.
2.482 - Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Cria a Floresta Nacional de
Itaituba Il, no Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no
DO de 3 de fevereiro de 1998.
2.483 - Decreto de 2 de fevereiro de 1998 -Cria a Floresta Nacional deAltamira, no Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado noDO
de 3 de fevereiro de 1998........................................

1055

1057

1059

1062
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2.484 - Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Cria a Floresta Nacional do
Xingu, no Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO
de 3 de fevereiro de 1998
.

1065

2.485 - Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Cria a Floresta Nacional de
Humaitã, no Estado do Amazonas, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de fevereiro de 1998...

1068

2.486 - Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Cria a Floresta Nacional de
Carajãs, no Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no
DO de 3 de fevereiro de 1998

1071

2.487 - Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre a qualificação de
autarquias e fundações como Agências Executivas, estabelece critérios e procedimentos para a elaboração, acompanhamento e avaliação
dos Contratos de Gestão e dos planos estratégicos de reestruturação e
de desenvolvimento institucional das entidades qualificadas e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de fevereiro de 1998....

1075

2.488 - Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Define medidas de organização administrativa específicas para as autarquias e fundações qualificadas como Agências Executivas e dá outras providências. Publicado
no DO de 3 de fevereiro de 1998..........

1080

2.489 - Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Encerra os trabalhos de inventariança da extinta autarquia Instituto Nacional de Alimentação e
Nutrição (Inan). Publicado no DO de 3 de fevereiro de 1998..

1083

2.490 - Decreto de 4 de fevereiro de 1998 -Regulamenta a Lei n? 9.601, de
21 de janeiro de 1998, que dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo determinado e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1998..

1083

2.491 - Decreto de 9 de fevereiro de 1998 -Altera dispositivos do Decreto
n" 1.712, de 22 de novembro de 1995, que prorroga a concessão outorgada pelo Decreto n" 88.015, de 3 de janeiro de 1983. Publicado naDO
de 10 de fevereiro de 1998.

1087

2.492 - Decreto de 9 de fevereiro de 1998 - Fixa os preços mínimos básicos para os produtos agrícolas da safra de verão e para os produtos regionais 1997/98. Publicado no DO de 10 de fevereiro de 1998.

1089

2.493 - Decreto de 9 de fevereiro de 1998 -Altera a codificação de fonte de
recursos em dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no que
concerne à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(CPMF). Publicado no DO de 10 de fevereiro de 1998.

1090

2.494 - Decreto de 10 de fevereiro de 1998 -Regulamenta o art. 80 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de fevereiro de 1998...
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2.495 - Decreto de 10 de fevereiro de 1998 - Prorroga a hora de verão instituída pelo Decreto n" 2.317, de 4 de setembro de 1997. Publicado no
DO de 11 de fevereiro de 1998

1094

2.496 - Decreto de 10 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona, e dá outras providências. Publicado no
DO de 11 de fevereiro de 1998.
.

1095

2.497 - Decreto de 12 de fevereiro de 1998 - Altera a redação do art. 47 do
Decreto n" 93.872, de 23 de dezembro de 1986, que «dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente, e dá outras providências». Publicado noDO
de 13 de fevereiro de 1998.

1097

2.498 - Decreto de 13 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre a aplicação do
Acordo sobre a Implementação do artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) 1994. Publicado no DO de 16 de fevereiro de

1998.

1098

2.499 - Decreto de 16 de fevereiro de 1998 - Promulga o Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular da China, em Pequim, em 11
de julho de 1994. Publicado no DO de 17 de fevereiro de 1998.

1105

2.500 - Decreto de 18 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre o adiantamento
de remuneração aos militares e aos servidores públicos do Poder Executivo Federal. Publicado no DO de 19 de fevereiro de 1998......

1106

2.501 - Decreto de 18 de fevereiro de 1998 - Fixa alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados e o percentual do crédito presumido
compensável com o imposto devido nas saídas de açúcares de cana.
Publicado no DO de 19 de fevereiro de 1998.

1107

2.502 - Decreto de 18 de fevereiro de 1998 - Autoriza a incorporação da
Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa) pela Rede Ferroviária Federal S.A.
(RFFSA) e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de fevereiro

de 1998.

1108

2.503 - Decreto de 19 de fevereiro de 1998 - Altera a Lista Básica de Exceções à Tarifa Externa Comum (TEC), do Mercosul. Publicado no DO
de 20 de fevereiro de 1998.

1108

2.504 - Decreto de 26 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre a inclusão, no
Programa Nacional de Desestatização (PND), da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (Ceagesp). Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1998. .

1110

2.505 - Decreto de 27 de fevereiro de 1998 - Inclui produtos na Lista Básica de Exceções à Tarifa Externa Comum (TEC), do Mercosul. Publicado no DO de 2 de março de 1998................
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DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

(2) -

(3) -

(4) -

(5) -

(6) -

(7) -

(8) -

(9) -

Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Transfere para a Fundação Nossa
Senhora Aparecida a concessão outorgada à Rádio Educadora Rural
Sociedade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Fernandõpolie, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 3 de fevereiro de 1998.

1113

Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão outorgada à
Fundação Sagrado Coração de Jesus de União da Vitória, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
União da Vitória, Estado do Paraná. Publicado naDO de 3 de fevereiro
de 1998.

1114

Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Sociedade
Rádio Difusora Lucélia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Lucélia, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 3 de fevereiro de 1998

1115

Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Rádio Difusora Itápolis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Itápolis, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 3 de fevereiro de 1998.

1116

Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Rádio Tropical de Ribeirão Preto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 3 de fevereiro de 1998. ......

1117

Decreto de 2 de fevereiro de 1998 -Renova a concessão da Rádio Globo de São Paulo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda curta, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 3 de fevereiro de 1998.

1118

Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Rádio Andradina Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Andradina, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 3 de fevereiro de 1998....

1119

Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Rádio Difusão Sul Riograndense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Erechim, Estado do Rio Grande
do Sul. Publicado no DO de 3 de fevereiro de 1998.

1120

Decreto de 2 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Rádio Difusora de Catanduva Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Catanduva, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 3 de fevereiro de 1998.
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(10) -

Decreto de 3 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança I, situado no Município de Nova Ubiratan, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado noDO de 4 de fevereiro de

1998.
(11) -

Decreto de 3 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança lI, situado no Município de Nova Ubiratan, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado noDO de 4 de fevereiro de

1998.
(12) -

(14) -

(15) -

(16) -

(17) -

(18) -

1123

Decreto de 3 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba Santa Terezinha lI, situado no Município de Nova Ubiratan, Estado de Mato
Grosso, e dá outra providências. Publicado no DO de 4 de fevereiro de

1998.
(13) -

1122

1124

Decreto de 3 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado GlebaLibanesa, situado no Município de São José do Povo, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de fevereiro

de 1998.

1125

Decreto de 3 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba Von Sthein,
conhecido por Fazenda Boa Esperança llI, situado no Município de
Nova Ubiratan, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de fevereiro de 1998.

1126

Decreto de 3 de fevereiro de 1998 - Declara de utilidade pública a
Fundação Rubens Dutra Segundo, com sede na Cidade de Campina
Grande, Estado da Paraíba. Publicado no DO de 4 de fevereiro de

1998.

1127

Decreto de 3 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Fundação Cruzeirense de Jornalismo e Radiodifusão, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cruzeiro, Estado
de São Paulo. Publicado no DO de 4 de fevereiro de 1998. . .

1128

Decreto de 4 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão do Sistema
Clube de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda curta, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1998.

1129

Decreto de 4 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Fundação Sant'Ana - Rádio Sant'Ana, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do
Paraná. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1998.....
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1206
(19) -

Decreto de 4 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Intervisão - Emissoras de Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens - TV, na Cidade de Montes Claros,
Estado de Minas Gerais. Publicado naDO de 5 de fevereiro de 1998.

1131

(20) -

Decreto de 4 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Sociedade Rádio Difusora Santa Cruz Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1998
.

1132

(21) -

Decreto de 4 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Oito de Setembro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na Cidade de Descalvado, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1998.
.
.

1133

(22) -

Decreto de 5 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Cultura de Curitiba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Publicado no DO de 6 de fevereiro de 1998..
.
.

1134

(23) -

Decreto de 5 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Cultura de Guaíra Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono"
ra em onda média, na Cidade de Guaíra, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 6 de fevereiro de 1998. ..
.
.

1135

(24) -

Decreto de 5 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão outorgada à
Fundação de Desenvolvimento de Picui (Funep), para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Picuí, Estado
da Paraíba. Publicado no DO de 6 de fevereiro de 1998.

1136

(25) -

Decreto de 5 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brejo do
Baixa Grande, situado no Município de Tuntum, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de fevereiro de
1998..

1137

(26) -

Decreto de 5 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Seringal Bom
DestinolCaquetá - Lote n" 3, situado no Município de Porto Acre,
Estado do Acre, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de
fevereiro de 1998.

1138

-

Decreto de 5 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Seringal Bom
DestinolCaquetá - Lote n" 4, situado no Município de Porto Acre,
Estado do Acre, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de
fevereiro de 1998.

1139

(28) -

Decreto de 5 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Seringal Treze de
Maio, situado no Município de Rodrigues Alves, Estado do Acre, e dá
outras providências. Publicado no DO de 6 de fevereiro de 1998
.
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1207
(29) -

Decreto de 9 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão outorgada à
Fundação Metropolitana Paulista para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 10 de fevereiro de 1998.

1141

(30) -

Decreto de 9 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão outorgada à
Fundação Metropolitana Paulista, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 10 de fevereiro de 1998.

1142

(31) -

Decreto de 9 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Clube Marconi Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 10 de fevereiro de 1998 ..

1143

(32) -

Decreto de 9 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Tupã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Tupã, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 10
de fevereiro de 1998

1144

(33) -

Decreto de 9 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Fundação Cultural Riograndense para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no DO de 10 de fevereiro de 1998

1145

(34) -

Decreto de 9 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Alto da Serra Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 10 de fevereiro de 1998.

1146

(35) -

Decreto de 9 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Fundação Educacional União da Serra, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Veranópolis, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no DO de 10 de fevereiro de 1998.....

1147

(36) -

Decreto de 9 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Junqueirópolis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Junqueirópolis, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 10 de fevereiro de 1998.

1148

(37) -

Decreto de 9 de fevereiro de 1998 - Transfere para a TV Maranhão
Central Ltda., a concessão outorgada à TV Itapicuru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na Cidade de Santa
Inês, Estado do Maranhão. Publicado no DO de 10 de fevereiro de
1998.

1149

(38) -

Decreto de 9 de fevereiro de 1998 - Homologa a transferência da
concessão outorgada à Rádio Aparecida do Sul Ltda., para a Fundação
Nossa Senhora Aparecida explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Ilicínea, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 10 de fevereiro de 1998.

1149

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 1193-1212, fev. 1998

1208
(39) -

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

Decreto de 10 de fevereiro de 1998 - Declara de utilidade pública a
Ação Comunitária e Assistência Social de Jacupiranga, com sede na
Cidade de Jacupiranga (SP), e outras entidades. Publicado no DO de
11 de fevereiro de 1998................................
.
.
- Decreto de 10 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Panamericana S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 11 de fevereiro de 1998
.
.
Retificado no no de 12 de fevereiro de 1998
- Decreto de 10 de fevereiro de 1998 - Altera o Decreto de 25 de novembro de 1996, que declarou de interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural denominado Bom Sucesso dos Militares, situado no Município de Governador Dix-sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de
fevereiro de 1998.
.
.
- Decreto de 10 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Campo Novo, conhecido por Fazenda Campo Novo IlI, situado no Município de Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de fevereiro de 1998
".
- Decreto de 10 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Campo Novo e Volta, conhecido por Fazenda Campo Novo I situado no
Município de Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de fevereiro de 1998.
- Decreto de 10 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho
Canzanza, situado no Município de Moreno, Estado de Pernambuco,
e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de fevereiro de
1998.
.
.
- Decreto de 10 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho
Jardim, situado no Município de Moreno, Estado de Pernambuco,
e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de fevereiro de
1998.
.
.
- Decreto de 10 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Campo Novo, conhecido por Fazenda Campo Novo Il, situado no Município de Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de fevereiro de 1998
..
- Decreto de 10 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sol Brilhante A -GI. B. Grande I -L. nº 39-C, situado no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO
de 11 de fevereiro de 1998.
.
.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.

1193~1212,

fev. 1998

1150

1152
1192

1158

1154

1155

1156

1157

1159

1160

1209
(48) -

Decreto de 10 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Progresso -Lote nº 2aO-B - Gleba Barra Grande 1, situado no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Publicado no DO de 11 de fevereiro de 1998.

1161

Decreto de 10 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sol Brilhante l-Gleba Barra Grande l-Lote nº 3S-C, situado no Município de
Imperatriz, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado
no DO de 11 de fevereiro de 1998..

1162

(50) -

Decreto de 10 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Segunda Parte, conhecido por Fazenda São Manoel, situado no Município de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 11 de fevereiro de 1998. "...

1163

(51) -

Decreto de 10 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mixirica, situado no Município de Bom Jardim de Goiás, Estado de
Goiás, e dá outras providências. Publicado naDO de 11 de fevereiro de
1998.

1164

(52) -

Decreto de 11 de fevereiro de 1998 - Modifica as fontes de recursos
aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no que concerne ao Fundo
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de
Fiscalização e a Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda. Publicado no DO de 12 de
fevereiro de 1998. .

1165

(53) -

Decreto de 12 de fevereiro de 1998 - Reconhece como de interesse
do Governo brasileiro a participação societária estrangeira no Banco
Bandeirantes S.A. e de suas controladas. Publicado naDO de 13 de fevereiro de 1998.

1166

(54) -

Decreto de 12 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Olho D'Agua, situado no Município de Mojú, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1998.

1167

(55) -

Decreto de 12 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Colorado, situado no Município de Touros,Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1998.

1168

Decreto de 19 de fevereiro de 1998 - Declara de utilidade pública a
Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, com sede
na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), e outras entidades. Publicado naDO
de 20 de fevereiro de 1998.

1169

(49) -

(56) -

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1193-1212, fev. 1998

1210
(57) -

Decreto de 26 de fevereiro de 1998 - Declara de utilidade pública a
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Coronel Vivida,
com sede na Cidade de Coronel Vivida (PR), e outras entidades. Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1998..

1171

(58) -

Decreto de 27 de fevereiro de 1998 - Cria a Embaixada do Brasil em
Akmola, República do Casaquistão. Publicado naDO de 2 de março de
1998.

1173

(59) -

Decreto de 27 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda São
Pedro - Glebas n" 1 e 4, situado no Município de Rancharia, Estado
de São Paulo, e dá outras providências. Publicado naDO de 2 de março
de 1998. ..

1174

(60) -

Decreto de 27 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Nossa Senhora Aparecida, situado no Município de Pirajuí, Estado de
São Paulo, dá outras providências. Publicado no DO de 2 de março de
1998.

1175

(61) -

Decreto de 27 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
São Francisco Il, situado nos Municípios de Presidente Alves e Avaí,
Estado de São Paulo, e dá outras providências. Publicado no DO de 2
de março de 1998.

1176

(62) -

Decreto de 27 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Nossa Senhora Aparecida, situado no Município de Murutinga do Sul,
Estado de São Paulo, e dá outras providências. Publicado no DO de 2
de março de 1998.

1177

Decreto de 27 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Engenho lI, situado no Município de Presidente Epitácic, Estado de
São Paulo, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de março de
1998.
.

1178

(64) -

Decreto de 27 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Judas Tadeu, situado nos Municípios de Andradina e Murutinga do
Sul, Estado de São Paulo, e dá outras providências. Publicado no DO
de 2 de março de 1998.

1179

(65) -

Decreto de 27 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Margareth, situado no Município de Teodoro Sampaio, Estado de São
Paulo, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de março de
1998.

1180

(63) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1193-1212, fev. 1998

1211
(66) -

Decreto de 27 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o im6vel rural conhecido por Fazenda
São Francisco I, situado nos Municípios de Presidente Alves e Avaí,
Estado de São Paulo, e dá outras providências. Publicado no DO de 2
de março de 1998.
(67) - Decreto de 27 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Malhadinha, conhecido por Fazenda Agreste, situado no Município de
Itacarambi, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de março de 1998.
(68) - Decreto de 27 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado
Fazenda Vargem Grande/Borá, situado no Município de Arinos, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado noDO de 2 de
março de 1998. ....
(69) - Decreto de 27 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Helena, situado no Município de Carutapera, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de março de

1181

1183

1184

1~8................................................

1U5

Decreto de 27 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Benedito -L. n (! 359 - Gl. Brejão Barra Grande 1, situado no Município de João Lisboa, Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Publicado no DO de 2 de março de 1998.
..
(71) - Decreto de 27 de fevereiro de 1998 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Reunidas,
situado no Município de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 2 de março de 1998...

1186

(70) -

1187

RETIFICAÇÕES
EMENDA CONSTITUCIONAL
18 -

Emenda Constitucional de 5 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre o
regime constitucional dos militares. Publicada no DO de 6 de feverei-

ro de 1998. .
Retificada no DO de 16 de fevereiro de 1998..

LEIS
9.605

Lei de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de fevereiro de 1998...... " ...
Retificada no DO de 17 de fevereiro de 1998.

609
1189

630
1190

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1193-1212, fev. 1998

1212
9.609 - Lei de 19 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Publicada no DO de 20 de
fevereiro de 1998.
Retificada no DO de 25 de fevereiro de 1998.

659
1190

DECRETOS
2.479 - Decreto de 30 dejaneiro de 1998 - Promulga o Acordo de Cooperação para a Modernização e o Reaparelhamento do Departamento de
Polícia Federal do Ministério da Justiça, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa,
em Brasília, em 12 de março de 1997. Publicado no DO de 2 de fevereiro de 1998 e retificado no DO de 4 de fevereiro de 1998..

1191

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(54) -

Decreto de 30 de janeiro de 1998 - Distribui os efetivos de Oficiais
da Aeronáutica, em tempo de paz, a vigorar em 1998. Publicado no DO
de 2 de fevereiro de 1998 e retificado no DO de 4 de fevereiro de 1998..
(40) - Decreto de 10 de fevereiro de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Panamericana S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 11 de fevereiro de 1998...
Retificado no DO de 12 de fevereiro de 1998...

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 1193-1212, fev. 1998

1191

1152
1192

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
AÇÃO COMUNITÁRIA E ASSISTltNCIA SOCIAL DE JACUPIRANGA,
,JACUPIRANGA (SP)
Utilidade pública, declaração
(39) Decreto de 10 de fevereiro de 1998

o

1150

..

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL
Ato internacional; Brasil e Uruguai
Decreto Legislativo nº 7, de 12 de fevereiro de 1998

.

1039

.

1037

ACORDO DE COOPERAÇÃO NA ÁREA DE TURISMO
Ato internacional; Texto, aprovação; Brasil e Hungria
Decreto Legielatioo n" 5, de 5 de fevereiro de 1988

ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A MODERNIZAÇÃO E O REAPARELHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE pOLíCIA FEDERAL DO MINISTÉRIO DA ,JUSTIÇA
Promulgação; Brasil e França
Decreto n° 2.479, de 30 de janeiro de 1998
Publicado no DO de 2 de fevereiro de 1998 e retificado no DO de 4 de
fevereiro de 1998

1191

ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS E COMÉRCIO (GATT)
N armas, alteração
Decreto n" 2.498, de 13 de fevereiro de 1998

..

1098

.

1105

ACORDO SOBRE SERVIÇOS AÉREOS
Texto, aprovação; Brasil e China
Decreto n" 2.499, de 16 de fevereiro de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

1214
ACORDO-QUADRO DE COOPERAÇÃO ECONÔMICA, INDUSTRIAL E
PARA O DESENVOLVIMENTO
Texto, aprovação; Brasil e Itália
Decreto Legislativo nf! 6, de 12 de fevereiro de 1998

.

1038

ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n'l 1.627-32, de 12 de fevereiro de 1998

.

882

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Cargo, extinção
Medida Provisória nº 1.606-17, de 5 de fevereiro de 1998

762

Contrato; Licitação; Normas; Lei n" 8.666/93, alteração
Medida Provisória n" 1.531"15, de 5 de fevereiro de 1998

713

Superávit financeiro, dividendos, utilização; Lei n? 9.530/97, alteração
Medida Provisória n() 1.634-2, de 12 de fevereiro de 1998 o..

903

AERONÁUTICA

ver OFICIAL DE AERONÁUTICA

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL)
Criação; Lei n'' 9.427/96, alteração
Medida Provisória nº 1.531-15, de 5 de fevereiro de 1998

.

713

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO (ANP)
Remanejamento; Cargo em comissão
Decreto n~ 2.496, de 10 de fevereiro de 1998

.

1095

AGÊNCIAS EXECUTIVAS
Normas
Decreto n~ 2.488, de 2 de fevereiro de 1998
Qualificação; Autarquias; Fundações
Decreto nº 2.487, de 2 de fevereiro de 1998

..

1080

.

1075

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Organização; Lei nº 8.742/93, alteração
Medida Provisória n~ 1.599-41, de 5 de fevereiro de 1998.
Organização; Lei n" 8.742/93, aplicação de recursos
Lei n" 9.604, de 5 de fevereiro de 1998

756
..

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

629

1215
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PÓS.GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA
Utilidade pública, declaração
(56) Decreto de 19 de fevereiro de 1998

.

1169

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ÃMATERNIDADE E Ã INFÃNCIA DE CO·
RONEL VIVIDA, CORONEL VIVIDA (PR)
Utilidade pública, declaração
(.57) Decreto de 26 de fevereiro de 1998

.

1171

ATIVIDADE FINANCEIRA BANCÃRIA
Setor público estadual, presença, redução
Medida Provisória nº 1.612-20, de 5 de fevereiro de 1998

782

ATO INTERNACIONAL
Acordo de Cooperação Cultural; Brasil e Uruguai
Decreto Legislativo n'J. 7, de 12 de fevereiro de 1998

1039

Acordo de Cooperação para a Modernização e o Reaparelhamento do
Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça; Promulgação; Brasil e França.
Decreto nº 2.479, de 30 de janeiro de 1998
Publicado no DO de 2 de fevereiro de 1998 e retificado no DO de 4 de
fevereiro de 1998............

1191

Acordo do Cooperação na Área de Turismo; Texto, aprovação; Brasil e
Hungria
Decreto Legislativo n'l 5, de 5 de fevereiro de 1988 ...

1037

Acordo sobre Serviços Aéreos; Texto, aprovação; Brasil e China
Decreto n() 2.499, de 16 de fevereiro de 1998...........

1105

Acordo-Quadro de Cooperação Econômica, Industrial e para o Desenvolvimento; Brasil e Roma
Decreto Legislativo n'l 6, de 12 de fevereiro de 1998

1038

ATOS NORMATIVOS
Constituição Federal, alteração
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 ..

620

AUMENTO DE CAPITAL
Banco do Brasil S.A.; Nota do 'Iesourc Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória n" 1.615-25, de 5 de fevereiro de 1998
Estado de Mato Grosso; Dívida mobiliária
Resolução nº 13, de 12 de fevereiro de 1998 .

SOO
1048

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

1216
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
Qualificação; Agências executivas
Decreto nº 2.487, de 2 de fevereiro de 1998

.

1075

.

II66

B
BANCO BANDEIRANTES S.A. E SUAS CONTROLADAS
Participação estrangeira, interesse brasileiro
(53) Decreto de 12 de fevereiro de 1998

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Servidor; Plano de carreira
Medida Provisória n" 1.535-15, de 26 de fevereiro de 1998

.

929

BANCO DO BRASIL S.A.

Aumento de capital; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória nº 1.615-25, de 5 de fevereiro de 1998

800

BANCO DATERRA ver FUNDO DE TERRAS E DAREFORMAAGRÁRIA
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)
Operação de crédito externo com garantia da União; Programa de Apoio
ao Pequeno Produtor do Estado da Paraíba (PAPF)
Resolução n" 10, de 5 de fevereiro de 1998
".....

1042

Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução n" 12, de 12 de fevereiro de 1998 .....

1047

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO E FINANCEIRO (BNDES)
Operação de crédito, autorização; Resolução n" 69/95, alteração
Resolução n() 9, de 5 de fevereiro de 1998

1041

BOM SUCESSO DOS MILITARES, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO(RN)
Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado (104) de
25.11.1996, alteração
(41) Decreto de 10 de fevereiro de 1998.........................

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

1153

1217

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS NÃO-QUITADOS (CADIN)
Regulamentação
Medida Provisória nº 1.621-32, de 12 de fevereiro de 1998

.

828

CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO-QUITADOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)
Operação de crédito, empréstimo interno
Resolução nº 14, de 12 de fevereiro de 1998

1052

CARGO EM COMISSÃO
Remanejamento; Agência Nacional do Petróleo (ANP)
Decreto nº 2.496, de 10 de fevereiro de 1998..

1095

CARGO
Criação; Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Lei nº 9.606, de 16 de fevereiro de 1998

652

Extinção; Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Lei nº 9.606, de 16 de fevereiro de 1998..

652

Extinção; Administração pública
Medida Provisória nº 1.606-17, de 5 de fevereiro de 1998..

762

Extinção; Superior Tribunal Federal
Lei n CJ 9.607, de 18 de fevereiro de 1998...............

655

Quantitativo; Administração pública
Medida Provisória nº 1.622-32, de 12 de fevereiro de 1998...................

843

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. (ELETROBRÁS)
Criação; Lei n.º 3.890-AJ61, alteração
Medida Provisória n Q 1.531-15, de 5 de fevereiro de 1998

.

713

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIAS.A. (CERON)
Programa Nacional de Desestatizaçâo (PND), inclusão
Medida Provisória nº 1.580-7, de 5 de fevereiro de 1998

.

731

CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. (ELETROSUL)
Concessão; Rio Uruguai; Consórcio da Usina Hidrelétrica Itá; Decreto
n" 1.712, de 22.11.95, alteração
Decreto nº 2.491, de 9 de fevereiro de 1998..............................................

1087

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

1218
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória nº 1.616-15, de 12 de fevereiro de 1998 .....

809

CÓDIGO FLORESTAL
Reestruturação; Lei ns 4.771/65, alteração
Medida Provisória nº 1.605-20, de 5 de fevereiro de 1998

..

760

COLORADO (RN)

Interesse social, declaração
(55) Decreto de 12 de fevereiro de 1998 ..

1168

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (ELETROACRE)
Programa Nacional de Desestatização (PND), inclusão
Medida Provisória n'l 1.580-7, de 5 de fevereiro de 1998 .....

731

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DO ESTADO
DE SÃO PAULO (CEAGESP)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Decreto n" 2.504, de 26 de fevereiro de 1998...

1110

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÁS)
Extinção
Medida Provisória nª 1.592-4, de 5 de fevereiro de 1998

.

753

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP)
Aumento de capital
Medida Provisória nº 1.580-7, de 5 de fevereiro de 1998

731

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ)
Aumento de capital
Medida Provisória n" 1.580-7, de 5 de fevereiro de 1998 ....

731

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS (CEAL)
Programa Nacional de Desestatização (PND), inclusão
Medida Provisória n'!.1.580-7, de 5 de fevereiro de 1998

731

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAm (CEPISA)
Programa Nacional de Desestatização (PND), inclusão
Medida Provisória n'!.1.580-7, de 5 de fevereiro de 1998
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731

1219
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB)
Normas
Decreto n'l 2.492, de 9 de fevereiro de 1998.

1089

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Atividade financeir-a bancária; Setor público estadual
Medida Provisória nº 1.612-20, de 5 de fevereiro de 1998

.

782

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Alteração
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998

620

.

CONTRATO DE INVESTIMENTO
Regulamentação; Valores mobiliários, supervisão
Medida Provisória n" 1.637-1, de 5 de fevereiro de 1998 ....

806

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Serviço público; Interesse público; Lei n" 9.601, regulamentação
Decreto nº 2.490, de 2 de fevereiro de 1998...........

1083

CONTRATOTEMPORÁRIO ver CONTRATOPOR TEMPO DETERMINADO
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Serviço público; Interesse público; Lei nº8.745/93, alteração
Medida Provisória n Q 1.554-25, de 26 de fevereiro de 1998.

990

CONTRATO
Administração pública; Lei n'' 8.666/93, alteração
Medida Provisória nº 1.531-15, de 5 de fevereiro de 1998

.

713

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
Ministério dos Transportes
Medida Provisória nº 1.628-20, de 12 de fevereiro de 1998

889

CRÉDITO RURAL
Encargos financeiros; Leis nss 8.427/92 e 9.138/95, alteração
Medida Provisória nº 1.512-20, de 26 de fevereiro de 1998
.

927
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1220

D
DECLARAÇÃO CONSTITUTIVA E DOS ESTATUTOS DA COMUNIDADE
DOS PAíSES DE LíNGUA PORTUGUESA
Texto, aprovação
Decreto Legislativo nº 8, de 12 de fevereiro de 1998

o.'

.

1040

DEPARTAMENTO DE pOLíCIA FEDERAL ver ATO INTERNACIONAL
DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel, reforma agrária
Bom Sucesso dos Militares, Governador Dix-Sept Rosado (RN);
Decreto Não Numerado (104 de 25.11.1996, alteração
(41) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
.
Colorado, Touros (RN)
(55) Decreto de 12 de fevereiro de 1998
Engenho Canzanza, Moreno (PE)
(44) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
Engenho Jardim, Moreno (PE)
(45) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
..
Fazenda Agreste, Itacarambi (MG)
(67) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
..
Fazenda Boa Esperaça I, Nova Ubiratan (MT)
(lO) Decreto de 3 de fevereiro de 1998
..
.
Fazenda Boa Esperaça Il, Nova Ubiratan (MT)
(11) Decreto de 3 de fevereiro de 1998
..
Fazenda Boa Esperança UI, Nova Ubiratan (MT)
(14) Decreto de 3 de fevereiro de 1998
..
Fazenda Brejo do Baixa Grande, Tuntum (MA)
(25) Decreto de 5 de fevereiro de 1998
.
Fazenda Campo Novo I, Jequitinhonha (MG)
(43) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
..
Fazenda Campo Novo lI, Jequitinhonha (MG)
(46) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
.
Fazenda Campo Novo III, Jequitinhonha (MG)
(42) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
..
Fazenda Engenho II, Presidente Epitácio (SP)
(63) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
.
Fazenda Margareth, Teodoro Sampaio (SP)
(65) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
..
Fazenda Mixirica, Bom Jardim de Goiás (GO)
(51) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
..
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1153
1168
1156
1157
1183
1122
1123
1126
1137
1155
1159
1154
1178
1180
1164

1221
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Murutinga do Sul (SP)
(62) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
.
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Pirajuí (SP)
(60) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
.
Fazenda Olho D'Água, Moju (PA)
(54) Decreto de 12 de fevereiro de 1998
.
Fazenda Progresso, Lote n? 230-B, Gleba Barra Grande I, Imperatriz (MA)
(48) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
.
Fazenda Santa Helena, Carutapera (MA)
(69) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
.
Fazenda São Benedito, Lote n" 359, Gleba Brejão Barra Grande 1,
João Lisboa (MA)
(70) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
.
Fazenda São Francisco I, Presidente Alves e Avaí, (SP)
(66) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 ..
Fazenda São Francisco 11,Presidente Alves e Avaí (SP)
(61) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
..
Fazenda São Judas Tadeu, Murutinga do Sul (SP)
(64) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
..
.
Fazenda São Manoel, Barra do Garças (MT)
(50) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
.
Fazenda São Pedro, Glebas nss 1 e 4, Rancharia (SP)
(59) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
.
Fazenda Vargem GrandelBorá, Arinos (MG)
(68) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
.
Fazendas Reunidas, Vitória do Mearim (MA)
(71) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
.
Gleba Libanesa, São José do Povo (MT)
(13) Decreto de 3 de fevereiro de 1998
.
Gleba Santa Terezinha 11,Nova Ubiratan (MT)
(12) Decreto de 3 de fevereiro de 1998
.
Seringal Treze de Maio, Rodrigues Alves (AC)
(28) Decreto de 5 de fevereiro de 1998
.
Seringal Bom Destino/Caquetá, Lote ns 4, Porto Acre (AC)
(27) Decreto de 5 de fevereiro de 1998
.
Seringal Bom Destino/Caquetá, Lote n? 3, Porto Acre (AC)
(26) Decreto de 5 de fevereiro de 1998
.
Sol Brilhante 1, Gleba Barra Grande 1, Lote n" 38-C, Imperatriz (MA)
(49) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
.
Sol Brilhante A -cGleba B. Grande I, Lote n" 39-C, Imperatriz (MA)
(47) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
.

1177
1175
1167

1161
1185

1186
1181
1176
1179
1163
1174
1184
1187
1125
1124
1140
1139
1138
1162
1160
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1222
Normas; Regulamentação; Leis nOs 8.437/92 e 8.629/93, alteração
Medida Provisória n" 1.632·9, de 12 de fevereiro de 1998.. .

898

DIREITOS AUTORAIS
Normas
Lei n!!9.610, de 19 de fevereiro de 1998

.

665

DíVIDA MOBILIÁRIA
Estado de Mato Grosso; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Resolução nº 13, de 12 de fevereiro de 1998.

1048

DíVIDA PúBLICA ESTADUAL
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
transferência
Resolução nº 11, de 12 de fevereiro de 1998

1044

DíVIDA PÚBLICA
Utilização; Tesouro Nacional, quitação de débitos; Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS)
Medida Provisória nO 1.586-6 de 26 de fevereiro de 1998

1022

E
EDUCAÇÃO
Diretrizes e bases; Lei n" 9.394/96, regulamentação
Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998..................................

1091

ELETROSUL ver CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A.
EMBAIXADADO BRASILEMAKMOLA,REPÚBLICADO CASAQUISTÃO
Criação
(58) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 ...

1173

EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Regime tributário, normas; Legislação, alteração
Medida Provisória nº 1.638-1, de 12 de fevereiro de 1998

.

923

EMPRÉSTIMO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Recursos, alteração; Lei Orçamentária de 1998, alteração
(52) Decreto de 11 de fevereiro de 1998...
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1165

1223
ENGENHO CANZANZA, MORENO (PE)
Interesse social, declaração
(44) Decreto de 10 de fevereiro de 1998 ..

1156

ENGENHO JARDIM, MORENO (PE)
Interesse social, declaração
1157

(45) Decreto de 10 de fevereiro de 1998.

ENTIDADE PRIVADA
Organizações sociais, qualificação
Medida Provisória nº 1.591-5 de 26 de fevereiro de 1998

.

1025

ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória nº 1.616-15, de 12 de fevereiro de 1998 .....

809

EXPORTAÇÃO
Bens nacionais; Financiamento, concessão
Medida Provisória nº 1.629-10, de 12 de fevereiro de 1998

890

F
FAZENDA BOA ESPERANÇA I, NOVA UBIRATAN (MT)
Interesse social, declaração
(10) Decreto de 3 de fevereiro de 1998

1122

FAZENDA BOA ESPERANÇA 11,NOVA UBIRATAN (MT)
Interesse social, declaração
(11) Decreto de 3 de fevereiro de 1998 ....

1123

FAZENDA BOA ESPERANÇA III, NOVA UBIRATAN (MT)

Interesse social, declaração
(J 4)

Decreto de 3 de fevereiro de 1998

.

1126

FAZENDA BREJO DO BAIXA GRANDE, TUNTUM (MA)
Interesse social; declaração
(25) Decreto de 5 de fevereiro de 1998

.

1137

FAZENDA CAMPO NOVO I, JEQUITINHONHA (MG)
Interesse social; declaração
(43) Decreto de 10 de fevereiro de 1998

.

1155
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1224
FAZENDA CAMPO NOVO, ,JEQUITINHONHA (MG)
Interesse social, declaração
(46) Decreto de 10 de fevereiro de 1998

.

1159

.

1154

.

1178

FAZENDA CAMPO NOVO I1I, JEQUITINHONHA (MG)
Interesse social; declaração
(42) Decreto de 10 de fevereiro de 1998

FAZENDA ENGENHO lI, PRESIDENTE EPITÁCIO (SP)
Interesse social, declaração
(63) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

FAZENDA FAZENDA SÃO FRANCISCO lI, PRESIDENTE ALVES E
AVAÍ (SP)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

.

1176

FAZENDAMALHADINHA, ITACARAMBI (MG)
Interesse social, declaração
(67) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

.

1183

FAZENDAMARGARETH, TEODORO SAMPAIO (SP)
Interesse social, declaração
(65) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

.

1180

FAZENDAMIXIRICA, BOM JARDIM DE GOIÁS (GO)
Interesse social, declaração
(51) Decreto de 10 de fevereiro de 1998 .....

1164

FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, MURUTINGA (SP)
Interesse social, declaração
(62) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1177

.

FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, PIRAJUÍ (SP)
Interesse social, declaração
(60) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1175

.

FAZENDA OLHO D'ÁGUA, MOJU (PA)
Interesse social, declaração
(54) Decreto de 12 de fevereiro de 1998

.
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1167

1225
FAZENDA PROGRESSO - LOTE N' 230-B - GLEBA BARRA GRANDE 1
IMPERATRIZ (MA)
,
Interesse social, declaração
(48) Decreto de 10 de fevereiro de 1998

.

1161

FAZENDA SANTA HELENA, CURUTAPERA (MA)
Interesse social, declaração
(69) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 ..

1177

FAZENDA SÃO BENTO - L. N° 359 - GL. BREJÃO BARRA GRANDE 1,
JOÃO LISBOA (MA)
Interesse social, declaração
(70) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1186

.

FAZENDA SÃO FRANCISCO I, PRESIDENTE ALVES E AVAÍ (SP)
Interesse social, declaração
(66) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

.

1181

FAZENDA SÃO JUDAS TADEU, ANDRADINA E MURUTINGA DO
SUL (SP)
Interesse social, declaração
(64) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

.

1179

FAZENDA SÃO JUDAS TADEU, ANDRADINA E MURUTINGA DO
SUL (SP)
Interesse social, declaração
(64) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

.

1179

FAZENDA SÃO MANOEL, BARRA DO GARÇAS (MT)
Interesse social, declaração
(50) Decreto de 10 de fevereiro de 1998

1163

.

FAZENDA SÃO PEDRO, GLEBAS N's 1 E 4, RANCHARIA (SP)
Interesse social, declaração
(59) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1174

.

FAZENDA VARGEM GRANDEIBORÁ, ARINOS (MG)
Interesse social, declaração
(68) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1184

.

FAZENDAS REUNIDAS, VITÓRIA DO MEARIM (MA)
Interesse social, declaração
(71) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

.

1187
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1226
FERROVIA PAULISTA S.A. (FEPASA)
Incorporação; Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA)
Decreto nº 2.502, de 18 de fevereiro de 1998
.

1108

FLORESTA NACIONAL DE ALTAMIRA (PA)
Criação; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lhama)
Decreto nº 2.483, de 2 de fevereiro de 1998.

1062

FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS (PA)
Criação; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
Decreto nº 2.486', de 2 de fevereiro de 1998.

10?1

FLORESTA NACIONAL DE HUMAITÁ (AM)
Criação; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
Decreto nª 2.485, de 2 de fevereiro de 1998

1068

FLORESTA NACIONAL DE ITACAIUNAS (PA)
Criação; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lhama)
Decreto n<J 2.480, de 2 de fevereiro de 1998

1055

FLORESTA NACIONAL DE ITAITUBA I (PA)
Criação; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
Decreto n" 2.481, de 2 de fevereiro de 1998.

1057

FLORESTA NACIONAL DE ITAITUBA 11 (PA)
Criação; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
Decreto n" 2.482, de 2 de fevereiro de 1998

1059

FLORESTA NACIONAL DO XINGU (PA)
Criação; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
Decreto n" 2.484, de 2 de fevereiro de 1998.

1065

FUNÇÃO GRATIFICADA
Instituições Federais de Ensino Superior; Centros Federais de Educação Tecnológica; Escola Agrotécnica Federal
Medida Provisória n" 1.616-15, de 12 de fevereiro de 1998
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809

1227
FUNDAÇÃO CRUZEIRENSE DE JORNALISMO E RADIODIFUSÃO,
CRUZEIRO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(16) Decreto de 2 de fevereiro de 1998

1128

FUNDAÇÃO CULTURAL RIOGRANDENSE CAXIAS DO SUL (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(33) Decreto de 9 de fevereiro de 1998

.

1145

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUÍ (FUNDEPIJ, PICUÍ
(PBl
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(24) Decreto de 5 de fevereiro de 1998

1136

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL UNIÃO DA SERRA, VERANÓPOLIS (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(35) Decreto de 9 de fevereiro de 1998

.

1147

FUNDAÇÃO METROPOLITANA PAULISTA, SÃO PAULO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(29) Decreto de 9 de fevereiro de 1998 ..

1141

FUNDAÇÃO METROPOLITANA PAULISTA, SÃO PAULO (SPl
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(30 Decreto de 9 de fevereiro de 1998

.

1142

FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA, FERNANDÓPOLIS (SPl
Serviço, concessão, transferência; Rádio Educadora Rural Sociedade
Ltda., Fernandópolis (SP)
(1) Decreto de 2 de fevereiro de 1998........
.

1113

FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA, LICÍNEA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Aparecida do
Sul Ltda.
(38) Decreto de 9de fevereiro de 1998.........................

1149

FUNDAÇÃO ROQUETTE PINTO
Extinção
Medida Provisória nº 1.591-5, de 26 de fevereiro de 1998

1025

FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO, CAMPINA GRANDE (PBl
Utilidade Pública, declaração
(15) Decreto de 3 de fevereiro de 1998

.

1127
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1228
FUNDAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DE UNIÃO DA VITÓRIA,
UNIÃO DA VITÓRIA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Curió Ltda. (PR)
(2) Decreto de 2 de fevereiro de 1998....

1114

FUNDAÇÃO SANT'ANA- RÁDIO SANT'ANA, PONTA GROSSA (PN)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(18) Decreto de 4 de fevereiro de 1998 ..

1130

FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n'! 1.627-32, de 12 de fevereiro de 1998

882

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS)
Dívidas, responsabilidades, novação; Decreto-Lei D" 2.406/88, alteração; Leis nss 8.004/90, 8.100/90 e 8.692/93, alteração
Medida Provisória n" 1.635·18, de 12 de fevereiro de 19980.0

904

FUNDO DE GARANTIA Á EXPORTAÇÃO (FGE)
Criação
Medida Provisória nl) 1.610-6, de 5 de fevereiro de 1998

774

FUNDO DE TERRAS E DA REFORMA AGRÁRIA
Banco da Terra, criação
Lei Complementar nf! 93, de 4 de fevereiro de 1998.

613

FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO (FUNDAF)
Recursos, alteração; Lei Orçamentária de 1998
(52) Decreto de 11 de fevereiro de 1998

.

1165

G
GLEBA LIBANESA, SÃO JOSÉ DO POVO (MT)
Interesse social, declaração
(13) Decreto de 3 de fevereiro de 1998 ....

1125

GLEBA SANTA TEREZINHA 11, NOVA UBIRATAN (MT)
Interesse social, declaração
(12) Decreto de 3 de fevereiro de 1998 ..
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1124

1229
GRATIFICACÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CHANCELARIA (GIÍC)
Criação
Medida Provisória n" 1.625-41) de 12 de fevereiro de 1998 .....

853

GRATIFICACÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (GDCT)
Criação
Medida Provisória n" 1.625-41, de 12 de fevereiro de 1998

853

GRATIFICAÇÃO pE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE DEFESA
AGROPECUARIA (GDA)
Criação
Medida Provisória n" 1.588-5, de 5 de fevereiro de 1998

745

.

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO(GDAF)
Criação
Medida Provisória n" 1.624-40, de 12 de fevereiro de 1998

.

851

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÊGICAS (GDI)
Criação
Medida Provisória n Q 1.587-6, de 5 de fevereiro de 1998

.

733

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO (GDACTA)
Criação
Medida Provisória nº 1.624-40, de 12 de fevereiro de 1998

.

851

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO ESSENCIALÀJUSTIÇA(GFJ)
Criação
Medida Provisória nº 1.587-6, de 5 de fevereiro de 1998

.

733

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÀTICO (GDD)
Criação
Medida Provisória nº 1.625-41) de 12 de fevereiro de 1998 .....

853

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E EFICIÊNCIA (GDE)
Criação
Medida Provisória n"- 1.588-5, de 5 de fevereiro de 1998 ...

745
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1230
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
Criação
Medida Provisória n" 1.625-41, de 12 de fevereiro de 1998

.

853

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNDIÁRIA(GAF)
Criação
Medida Provisória

n~

1.587-6, de 5 de fevereiro de 1998

733

GRATIFICAÇÃO PROVISÓRIA (GP)
Criação
Medida Provisória nº 1.587-6, de 5 de fevereiro de 1998

733

H
HORÁRIO DE VERÃO
Prorrogação; Decreto no") 2.317/97, criação
Decreto nº 2.495, de 10 de fevereiro de 1998

1094

I
IMÓVEL
Interesse social; Reforma agrária
Bom Sucesso dos Militares, Governador Dix-Sept Rosado (RN);
Decreto Não Numerado (104) de 25.11.1996, alteração
(41) Decreto de 10 de fevereiro de 1998.
..
..
Colorado, Touros (RN)
(55) Decreto de 12 de fevereiro de 1998
Engenho Canzanza, Moreno (PE)
(44) Decreto de 10 de fevereiro de 1998 .
Engenho Jardim, Moreno (PE)
(45) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
Fazenda Agreste, Itacarambi (MG)
(67) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
Fazenda Boa Esperança I, Nova Ubiratan (MT)
(lO) Decreto de 3 de fevereiro de 1998 .
Fazenda Boa Esperança lI, Nova Ubiratan (MT)
(11) Decreto de 3 de fevereiro de 1998
Fazenda Boa Esperança Il I, Nova Ubiratan CMT)
(l4) Decreto de 3 de fevereiro de 1998 .
Fazenda Brejo do Baixa Grande, Tuntum (MA)
(25) Decreto de 5 de fevereiro de 1998

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p.

1213~1252,

fev. 1998

1153
1168
1156
1157
1183
1122
1123
1126
1137

1231
Fazenda Campo Novo I, Jequitinhonha (MG)
(43) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
.
.
Fazenda Campo Novo II, Jequitinhonha (MG)
(46) Decreto de 10 de fevereiro de 1998 .
Fazenda Campo Novo lII, Jequitinhonha (MG)
(42) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
.
Fazenda Engenho H, Presidente Epitácio (SP)
(63) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
Fazenda Margareth, Teodoro Sampaio (SP)
(65) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 .....
Fazenda Mixirica, Bom .Iardim de Goiás (GO)
(51) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
.
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Murutinga do Sul (SP)
(62) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Pirajuí (SF)
(60) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 .
.
.
Fazenda Olho D'Água, Moju (PA)
(54) Decreto de 12 de fevereiro de 1998
Fazenda Progresso, Lote n" 230-B, Gleba Barra Grande I, Imperatriz (MA)
(48) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
Fazenda Santa Helena, Carutapera (MA)
(69) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
.
Fazenda São Benedito, Lote n" 359, Gleba Brejão Barra Grande 1,
João Lisboa (MA)
(70) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
.
Fazenda São Francisco I, Presidente Alves e Avaí (SP)
(66) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 ...
Fazenda São Francisco Il, Presidente Alves e Avaí (SP)
(61) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
..
Fazenda São Judas Tadeu, Murutinga do Sul (SP)
(64) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
Fazenda São Manoel, Barra do Garças (MT)
(50) Decreto de 10 de fevereiro de 1998 .
.
.
Fazenda São Pedro, Glebas nvs 1 e 4, Rancharia (SP)
(59) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
Fazenda Vargem Grande/Botá, Arinos (MG)
(68) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
Fazendas Reunidas, Vitória do Mearim (MA)
(71) Decreto de 27 de fevereiro de 1998
Gleba Libanesa, São José do Povo (MT)
(13) Decreto de 3 de fevereiro de 1998

1155
1159
1154
1178
1180
1164
1177
1175
1167

1161
1185

1186
1181
1176
1179
1163
1174
1184
1187
1125

CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

1232
Gleba Santa 'I'erezinha II, Nova Ubiratan (M'I')
(12) Decreto de 3 de fevereiro de 1998
Seringal Treze de Maio, Rodrigues Alves (AC)
(28) Decreto de 5 de fevereiro de 1998
Seringal Bom Destino/Caquetá, Lote n" 4, Porto Acre (AC)
(27) Decreto de 5 de fevereiro de 1998
Seringal Bom Destino/Caquetá, Lote n" 3, Porto Acre (AC)
(26) Decreto de 5 de fevereiro de 1998
Sol Brilhante 1, Gleba Barra Grande 1, Lote n" 38-C, Imperatriz
(MA)
(49) Decreto de 10 de fevereiro de 1998................
Sol Brilhante A - Gleba B. Grande I, Imperatriz (MA)
(47) Decreto de 10 de fevereiro de 1998.........................

1124
1140
1139
1138

1162
1160

IMPORTAÇÃO
Multas; Definição
Medida Provisória n Q 1.569-11, de 5 de fevereiro de 1998.

723

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (lI)
Isenção; Informática, bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória nº 1.593-4, de 5 de fevereiro de 1998

755

IMPOSTO DE RENDA (IR)
Legislação, alteração
Medida Provisória n" 1.559-23, de 26 de fevereiro de 1998
Medida Provisória n" 1.636-2, de 12 de fevereiro de 1998.

994
920

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
(ICMS)
Isenção; Produtos agrícolas, preços mínimos aos produtores e cooperativas
Decreto n'2 2.492, de 9 de fevereiro de 1998 ....

1089

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Alíquota, fixação
Decreto n" 2.501, de 18 de fevereiro de 1998

.

Isenção; Informática, bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n'21.593-4, de 5 de fevereiro de 1998

1107
755

INAN - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Inventário de extinção, encerramento
Decreto n Q 2.489, de 2 de fevereiro de 1998

.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

1083

1233
INCENTIVO FISCAL
Diretrizes, definição
Medida Provisória n" 1.614-15, de 5 de fevereiro de 1998 ..

793

INFORMÁTICA
Normas
Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998
Publicada no DO de 20 de fevereiro de 1998 .
Retificada no DO de 25 de fevereiro de 1998

659
1190

.

INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória nº 1.616-l5, de 12 de fevereiro de 1998

809

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)
Floresta Nacional de Altamira (PA), criação
Decreto nº 2.483, de 2 de fevereiro de 1998 ....
Floresta Nacional de Carajás (PA), criação
Decreto n" 2.486, de 2 de fevereiro de 1998

1062
1071

.

Floresta Nacional de Humaitá (AM), criação
Decreto nº 2.485, de 2 de fevereiro de 1998.

1068

Floresta Nacional de Itacaiunas (PA), criação
Decreto n Q 2.480, de 2 de fevereiro de 1998
.

1055

Floresta Nacional de ltaituba I (PA), criação
Decreto nª 2.481, de 2 de fevereiro de 1998 ....

1057

Floresta Nacional de Itaituba II (PA), criação
Decreto n e 2.482, de 2 de fevereiro de 1998 ...

1059

Floresta Nacional do Xingu (PA), criação
Decreto n" 2.484, de 2 de fevereiro de 1998

1065

.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)
Cargos, criação e extinção
Lei nª 9.606, de 16 de fevereiro de 1998

.

652

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (INAN)
Extinção
Medida Provisória n° 1.631-9, de 12 de fevereiro de 1998 ......

895

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

1234
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
Cargos, criação e extinção
Lei nº 9.606, de 16 de fevereiro de 1998.

652

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Contribuição social; Parcelamento de dívidas
Medida Provisória nº 1.608-11, de 5 de fevereiro de 1998..

766

Isenção; Produtos agrícolas, preços mínimos a produtores e coopera-

tivas
Decreto n" 2.492, de 9 de fevereiro de 1998..

1089

Tesouro Nacional, quitação de débitos
Medida Prooíeáría nº 1.586-6 de 26 de fevereiro de 1998

1022

INTERESSE PÚBLICO
Contrato por Tempo Determinado; Lei n" 8.745/93, alteração
Medida Provisória nº 1.554-25, de 26 de fevereiro de 1998.

990

INTERESSE SOCIAL
Declaração
Bom Sucesso dos Militares, Governador Dix-Sept Rosado (RN);
Decreto de 25.11.1996, alteração
(41) Decreto de 10 de fevereiro de 1998 .
Colorado (RN)
(55) Decreto de 12 de fevereiro de 1998 .
Engenho Canzanza , Moreno (PE)
(44) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
Engenho Jardim, Moreno (PE)
(45) Decreto de 10 de fevereiro de 1998

1168
1156
1157

Fazenda Boa Esperança I, Nova Ubiratan (MT)
(lO) Decreto de 3 de fevereiro de 1998
.
Fazenda Boa Esperança II, Nova Ubiratan (MT)
(l1) Decreto de 3 de fevereiro de 1998
.

1122
1123

Fazenda Boa Esperança III, Nova Ubiratan (MT)
(l4) Decreto de 3 de fevereiro de 1998
Fazenda Brejo do Baixa Grande, Tuntum (MA)
(25) Decreto de 5 de fevereiro de 1998

1126
1137

Fazenda Campo Novo I, Jequitinhonha (MG)
(43) Decreto de 10 de fevereiro de 1998 ....
Fazenda Campo Novo III, Jequitinhonha (MG)
(42) Decreto de 10 de fevereiro de 1998

1153

1155
.

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

1154

1235
Fazenda Campo Novo, Jequitinhonha (MG)
(46) Decreto de 10 de fevereiro de 1998

1159

Fazenda Engenho II Presidente Epitácio (SF)
(63) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 .

1178

Fazenda Malhadinha, Itacarambi (MG)
(67) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 ...

1183

Fazenda Margareth, Teodoro Sampaio (SF)
(65) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1180

Fazenda Mixirica, Bom Jardim de Goiás (GO)
(51) Decreto de 10 de fevereiro de 1998

1164

Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Murutinga do Sul (SF)
(62) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 ..

1177

Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Pirajuí (SP)
(60) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1175

Fazenda Olho D'Água, Moju (PA)
(54) Decreto de 12 de fevereiro de 1998

1167

Fazenda Progresso - Lote n" 230-B, Grande 1, Imperatriz (MA)
(48) Decreto de 10 de fevereiro de 1998.

1161

Fazenda Santa Helena, Curutapera (MA)
(69) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1185

Fazenda São Bento - L. n" 359 - Gl. Brejão Barra Grande 1, João

Lisboa (MA)
(70) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1186

Fazenda São Francisco I, Presidente Alves e Avaí (SP)
(66) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 .

1181

Fazenda São Francisco Il, Presidente Alves e Avaí (SP)
(61) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 ...

1176

Fazenda São Judas Tadeu, Andradina e Murutinga do Sul (SP)
(64) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1179

Fazenda São Judas Tadeu, Andradina e Murutinga do Sul (SP)
(64) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1179

Fazenda São Manoel, Barra do Garças (MT)
(50) Decreto de 10 de fevereiro de 1998 ..

1163

Fazenda São Pedro, Glebas nvs 1 e 4, Rancharia (SP)
(59) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1174

Fazenda Vargem GrandelBorá, ATinas (MG)
(68) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1184

Fazendas Reunidas, Vitória do Mearim (MA)
(71) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 ..

1187

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

1236
Gleba Libanesa São José do Povo (MT)
(13) Decreto de 3 de fevereiro de 1998.

1125

Gleba Santa Terezinha II, Nova Ubiratan (MT)
(12) Decreto de 3 de fevereiro de 1998 ....

1124

Seringal Bom Destino/Caquetá, Lote n? 3, Porto Acre (AC)
(26) Decreto de 5 de fevereiro de 1998

1138

Seringal Bom Destino/Caquetá, Lote n" 4, Porto Acre (AC)
(27) Decreto de 5 de fevereiro de 1998 .

1139

Seringal Treze de Maio, Rodrigues Alves (AC)
(28) Decreto de 5 de fevereiro de 1998

1140

Sol Brilhante 1 - Gleba Barra Grande 1 - L. ns 38-C, Imperatriz
(MA)
(49) Decreto de 10 de fevereiro de 1998 ,'0

1162

Sol Brilhante A-Gleba B. Grande I - L. ns 39-C, Imperatriz (MA)
(47) Decreto de 10 de fevereiro de 1998.

1160

0.0

INTERVISÃO - EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA., MONTES CLAROS (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(19) Decreto de 4 de fevereiro de 1998

1131

L
LABORATÓRIO NACIONAL DE LUZ SíNCROTON
Extinção
Medida Provisória n Q 1.591-5, de 26 de fevereiro de 1998

1025

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO (NTN)
Emissão; Estado de Mato Grosso; Dívida mobiliária
Resolução nº 13, de 12 de fevereiro de 1998 ."

1048

LICITAÇÃO
Administração pública; Lei n'' 8.666/93, alteração
Medida Provisória nº 1.531-15, de 5 de fevereiro de 1998

713

.

LISTA BÁSICA DE EXCEÇÓES À TARIFA EXTERNA COMUM
Produtos, inclusão; Mercosul
Decreto n!!. 2.505, de 27 de fevereiro de 1998

.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

1111

1237

M
MEIO AMBIENTE
Normas

Lei n" 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
Publicada no DO de 13 de fevereiro de 1998
Retificada no DO de 17 de fevereiro de 1998 .

630
1190

.

MERCOSUL
Normas; Tarifa Externa Comum (TEC)
Decreto n~ 2.503, de 19 de fevereiro de 1998.....

llOS

Produtos, inclusão; Lista Básica de Exceções à Tarifa Externa Comum
(TEC)
Decreto n" 2.505, de 27 de fevereiro de 1998....

1111

MICROEMPRESA
Regime tributário, normas; Legislação, alteração
Medida Provisória n" 1.638-1, de 12 de fevereiro de 1998

923

MILITARES
Vencimentos, alteração
Emenda Constitucional n lJ 18, de 5 de fevereiro de 1988
Publicada no DO de 6 de fevereiro de 1998
Retificada no DO de 16 de fevereiro de 1998

.
.

609
1189

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Supervisão; Recursos, alteração; Encargos Financeiros da União
(52) Decreto de 11 de fevereiro de 1998...

1165

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória n(J 1.628-20, de 12 de fevereiro de 1998

889

MINISTÉRIOS
Organização
Medida Provisória nº 1.549-40, de 26 de fevereiro de 1998

953

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
Emissão; Banco do Brasil S.A.; Aumento de capital
Medida Provisória nº 1.615-25, de 5 de fevereiro de 1998

800

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

1238
Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n" 1.618-50, de 12 de fevereiro de 1998

815

o
OFICIAL DE AERONÁUTICA
Cargos efetivos em tempo de paz, distribuição; Decreto Não Numerado
(54), de 30.1.1998, alteração
(54) Decreto de 30 de janeiro de 1998
Publicado no DO de 2 de fevereiro de 1998 e retificado no DO de 4 de
fevereiro de 1998.......

1191

OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
Operação de crédito externo com garantia da União; Programa de Apoio
ao Pequeno Produtor do Estado da Paraíba (PAPP)
Resolução n" 10, de 5 de fevereiro de 1998
.

1042

Empréstimo externo; Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird); Projeto de Suporte à Reforma do Setor de Ciência e
Tecnologia - PADCT/III
Resolução nº 12, de 12 de fevereiro de 1998

1047

Empréstimo interno, Estado do Pará
Resolução n!) 14, de 12 de fevereiro de 1998

1052

.

Normas; Estados, Distrito Federal e Municípios; Resolução n" 69/95,
alteração
Resolução nº 9, de 5 de fevereiro de 1998
.

1041

ORÇAIvlENTO FISCAL
Crédito extraordinário; Ministério dos Transportes
Medida Provisória n!!1.628-20, de 12 de fevereiro de 1998 .

889

ORÇAMENTO
Elaboração, diretrizes; Exercícios de 1996 e 1997; Leis n"s 9.082/95 e
9.293/96, alteração
Medida Provisó;'ia n'! 1.579-17, de 5 de fevereiro de 1998
Legislação, alteração; Exercício de 1998
(52) Decreto de 11 de fevereiro de 1998

.

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

726
1165

1239

p
PLANO DE CARREIRA
Banco Central do Brasil, servidor
Medida Provisória n" 1.535-15, de 26 de fevereiro de 1998

929

PLANO REAL
Medidas complementares
Medida Provisória n'! 1.620-34, de 12 de fevereiro de 1998.

823

PODER EXECUTIVO
Analista de Comércio Exterior, carreira, criação
Medida Provisória n'! 1.588-5, de 5 de fevereiro de 1998.
Fiscal de Defesa Agropecuária, carreira, criação
Medida Provisória n'! 1.588-5, de 5 de fevereiro de 1998

745

745

.

Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal; Criação
Lei Complementar n'! 94, de 19 de fevereiro de 1998...............

618

Reestruturação; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
Medida Provisória nº 1.531-15, de 5 de fevereiro de 1998

713

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno
(Ride); Criação
Lei Complementar n e 94, de 19 de fevereiro de 1998

618

Servidores públicos e militares; Adiantamento de remuneração
Decreto n~ 2.500, de 18 de fevereiro de 1998...

1106

Servidores públicos e militares; Remuneração, valores, antecipação
Medida Provisória n~ 1.639-38, de 18 de fevereiro de 1998 .

926

Supervisor Médico-Pericial, carreira, criação
Medida Provisória n~ 1.588-5, de 5 de fevereiro de 1998

745

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Organização
Medida Provisória n" 1.549-40, de 26 de fevereiro de 1998

.

953

..

773

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Benefícios, reajuste
Medida Provisória nº 1.609-10, de 5 de fevereiro de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

1240
PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÀO E AO AJUSTE FISCAL
DOS ESTADOS
Caixa Econômica Federal; Dívida pública estadual, transferência
Resolução n" 11, de 12 de fevereiro de 1998 ....

1044

PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR DO ESTADO DA PARAÍBA (PAPP)
Operação de crédito externo com garantia da União; Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird)
Resolução nº 10, de 5 de fevereiro de 1998.

1042

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Pessoa jurídica, contribuição
Medida Provisória n" 1.617,48, de 12 de fevereiro de 1998 ..

0

812

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PIS/PASEP)
Contribuição
Medida Provisória n" 1.623-29, de 12 de fevereiro de 1998 .

846

PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO DO
DISTRITO FEDERAL

Criação
Lei Complementar nl'! 94, de 19 de fevereiro de 1998

618

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA (PRONAC)
Instituição; Lei n? 8.313/91, alteração
Medida Provisória n'! 1.611-5, de 5 de fevereiro de 1998 ....

778

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo
(Ceagesp), inclusão
Decreto n" 2.504, de 26 de fevereiro de 1998.............

1110

Criação; Lei n'' 8.031190, revogação
Medida Provisória nº 1.580-7, de 5 de fevereiro de 1998 .....

731

Diretrizes; Lei n" 9.491/97, alteração
Medida Provisória n" 1.612-20, de 5 de fevereiro de 1998

782

Inclusão; Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron)
Medida Provisória nº 1.580"7, de 5 de fevereiro de 1998............

731

Inclusão; Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre)
Medida Provisória n" 1.580-7, de 5 de fevereiro de 1998

731

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

1241
Inclusão; Companhia Energética de Alagoas (Ceal)
Medida Provisória n'! 1.580-7, de 5 de fevereiro de 1998 ...

731

Inclusão; Companhia Energética do Piauí (Cepisa)
Medida Provisória n'! 1.580-7, de 5 de fevereiro de 1998 .....

731

Inclusão; Companhia Energética do Piauí (Cepisa)
Medida Provisória n'.! 1.580-7, de 5 de fevereiro de 1998..

731

Normas; Leis nss 8.177/91, 8.249/91, consolidação; Lei n" 8.249/91,
alteração
Medida Provisória nº 1.618-50, de 12 de fevereiro de 1998

815

Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provisória n" 1.618-50, de 12 de fevereiro de 1998

815

.

PROGRAMA NACIONAL DE PUBLICIZAÇÁO
Criação
Medida Provisória nO 1.591-5 de 26 de fevereiro de 1998

1025

R
RÁDIO ALTO DA SERRA LTDA., PASSO FUNDO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(34) Decreto de 9 de fevereiro de 1998

.

1146

RÁDIO ANDRADINA, ANDRADINA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(7) Decreto de 2 de fevereiro de 1998 ....

1119

RÁDIO APARECIDA DO SUL LTDA., ILICíNEA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
(38) Decreto de 9 de fevereiro de 1998
.

1149

RÁDIO CLUBE MARCONI LTDA., PARAGUAÇU PAULISTA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(31) Decreto de 9 de fevereiro de 1998
.

1143

RÁDIO CULTURA DE CURITIBA, CURITIBA (PN)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(22) Decreto de 5 de fevereiro de 1998 ..

1134

RÁDIO CULTURA DE GUAíRA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(23) Decreto de 5 de fevereiro de 1998
.

1135

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

1242
RÁDIO CURIÓ LTDA.
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Fundação Sagrado Coração de Jesus de União da Vitória, União da
Vitória (PR)
(2) Decreto de 2 de fevereiro de 1998...
.

1114

RÁDIO DIFUSÁO SUL RIOGRANDENSE (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(8) Decreto de 2 de fevereiro de 1998

1120

RÁDIO DIFUSORA DE CATANDUVA, CATANDUVA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(9) Decreto de 2 de fevereiro de 1998

.

1121

RÁDIO DIFUSORA ITÁPOLIS LTDA., ITÁPOLIS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(4) Decreto de 2 de fevereiro de 1998.

1116

RÁDIO EDUCADORARURAL SOCIEDADE LTDA.,FERNANDÓPOLIS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação Nossa Senhora Aparecida, Fernandópolis (SP)
(1) Decreto de 2 de fevereiro de 1998
.

1113

RÁDIO GLOBO DE SÁO PAULO, SÁO PAULO(SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(6) Decreto de 2 de fevereiro de 1998
.

1118

RÁDIO JUNQUEIRÓPOLIS LTDA., JUNQUEIRÓPOLIS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(36) Decreto de 9 de fevereiro de 1998

..

1148

RÁDIO OITO DE SETEMBRO LTDA., DESCALVADO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(21) Decreto de 4 de fevereiro de 1998 ..

1133

RÁDIO PANAMERICANA S.A., SÁO PAULO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(40) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
Publicado no DO de 11 de fevereiro de 1998
Retificado no DO de 12 de fevereiro de 1998

.
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Il52
1192

1243
RÁDIO PANAl'llERICANA S.A., SÃO PAULO (SP)
Serviço, concessão, renovação
(40) Decreto de 10 de fevereiro de 1998

1152
1192

Publicado no DO de 11 de fevereiro de 1998....
Retificado no DO de 12 de fevereiro de 1998

RÁDIO TROPICAL DE RIBEIRÃO PRETO, RIBEIRÃO PRETO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(5) Decreto de 2 de fevereiro de 1998

1117

RÁDIO TUPÃLTDA., TUPÃ (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(32) Decreto de 9 de fevereiro de 1998

1144

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação
Fundação Cruzeirense de Jornalismo e Radiodifusão, Cruzeiro
(SP)
(16) Decreto de 2 de fevereiro de 1998
.
Fundação Cultural Riograndense Caxias do Sul (RS)
(33) Decreto de 9 de fevereiro de 1998
.
Fundação de Desenvolvimento de Picuí (Fundepi), Picuí (PB)
(24) Decreto de 5 de fevereiro de 1998 ""0
Fundação Educacional União da Serra, Veranópolis (RS)
(35) Decreto de 9 de fevereiro de 1998 "
Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo (SP)
(29) Decreto de 9 de fevereiro de 1998 .....
Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo (SP)
(30) Decreto de 9 de fevereiro de 1998
.
Fundação Sagrado Coração de Jesus de União da Vitória, União da
Vitória (PR); Rádio Curió Ltda., (PR)
(2) Decreto de 2 de fevereiro de 1998
.
Fundação Sant'Ana - Rádio Sant'Ana, Ponta Grossa (PN)
(18) Decreto de 4 de fevereiro de 1998
Intervisão - Emissoras de Rádio e Televisão Ltda., Montes Claros

1128
1145
1136
1147
1141
1142
1114
1130

(MG)

(19) Decreto de 4 de fevereiro de 1998
Rádio Alto da Serra Ltda., Passo Fundo (RS)
(34) Decreto de 9 de fevereiro de 1998
.
Rádio Andradina Ltda., Andradina (SP)
(7) Decreto de 2 de fevereiro de 1998
.

.

.

1131
1146
1119
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Rádio Clube Marconi Ltda., Paraguaçu Paulista (SP)
(31) Decreto de 9 de fevereiro de 1998
Rádio Cultura de Curitiba Ltda., Curitiba (PN)
(22) Decreto de 5 de fevereiro de 1998 ..
Rádio Cultura de Guaíra Ltda., Guaíra (SP)
(23) Decreto de 5 de fevereiro de 1998 ."

.

1143
1134

.

1135

Rádio Difusão Sul Riograndense, Rio Grande do Sul (RS)
(8) Decreto de 2 de fevereiro de 1998
..

1120

Rádio Difusora de Catanduva, Catanduva (SP)
(9) Decreto de 2 de fevereiro de 1998

1121

.

Rádio Difusora Itápolis Ltda., Itápolis (SP)
(4) Decreto de 2 de fevereiro de 1998.....

1116

Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda. Fernandópolis (SP)
(1) Decreto de 2 de fevereiro de 1998

1113

Rádio Globo de São Paulo Ltda., São Paulo (SP)
(6) Decreto de 2 de fevereiro de 1998

1118

Rádio Junqueirópilis Ltda.i junqueirópolis (SP)
(36) Decreto de 9 de fevereiro de 1998
.

1148

Rádio Oito de Setembro Ltda., Descalvado (SP)
(21) Decreto de 4 de fevereiro de 1998 ...

1133

Rádio Panamericana S.A., São Paulo (SF)
(40) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
Publicado no DO de 11 de fevereiro de 1998..
Retificado no DO de 12 de fevereiro de 1998

.

.

1152
1192

Rádio Tropical de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)
(5) Decreto de 2 de fevereiro de 1998....

1117

Rádio Tupã Ltda., Tupã (SP)
(32) Decreto de 9 de fevereiro de 1998

1144

.

Sistema Clube de Comunicação Ltda., Ribeirão Preto (SP)
(17) Decreto de 4 de fevereiro de 1998 .

1129

Sociedade Rádio Difusora Lucélia Ltda., Lucélia (SP)
(3) Decreto de 2 de fevereiro de 1998.....

1115

Sociedade Rádio Difusora Santa Cruz Ltda., Santa Cruz do Rio
Pardo (SP)
(20) Decreto' de 4 de fevereiro de 1998

1132

Serviço, concessão, transferência
Rádio Aparecida do Sul Ltda., Licínea (MG)
(38) Decreto de 9 de fevereiro de 1998 ....
TV Maranhão Central Ltda., Santa Inês (MA)
(37) Decreto de 9 de fevereiro de 1998 .
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1149
1149

1245

R
REFORMA AGRÁRIA
AGRÁRIA

ver

FUNDO DE TERRAS E DA REFORMA

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Colorado, Touros (RN)
(55) Decreto de 12 de fevereiro de 1998 .
Bom Sucesso dos Militares, Dix-Sept Rosado (RN); Decreto Não
Numerado (104) de 25.11.1996, alteração
(41) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
Engenho Canaanza, Moreno (PE)
(44) Decreto de 10 de fevereiro de 1998 .
Engenho Jardim, Moreno (PE)
(45) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
Fazenda Agreste, Itacarambi (MG)
(67) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 .
Fazenda Boa Esperança I, Nova Ubiratan (MT)
(la) Decreto de 3 de fevereiro de 1998 ..
Fazenda Boa Esperança II, Nova Ubiratan (MT)
(11) Decreto de 3 de fevereiro de 1998 .
Fazenda Boa Esperança UI, Nova Ubiratan (MT)
(14) Decreto de 3 de fevereiro de 1998
..
Fazenda Brejo do Baixa Grande, Tuntum (MA)
(25) Decreto de 5 de fevereiro de 1998 ....
Fazenda Campo Novo I, Jequitinhonha (MG)
(43) Decreto de 10 de fevereiro de 1998 ..
Fazenda Campo Novo lI, Jequitinhonha (MG)
(46) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
.
Fazenda Campo Novo Il I, Jequitinhonha (MG)
(42) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
Fazenda Engenho 11,Presidente Epitécio (SP)
(63) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 .
Fazenda Margareth, Teodoro Sampaio (SP)
(65) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 ..
Fazenda Mixirica, Bom Jardim de Goiás (GO)
(51) Decreto de la de fevereiro de 1998 .....
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Murutinga do Sul (SP)
(62) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 ...
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Pirajuí, (SP)
(60) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 ....

Il68

Il53
Il56
Il57
Il83
Il22
Il23
Il26
Il37
Il55
Il59
Il54
Il78
t iso

Il64
Il77
Il75
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Fazenda Olho D'Água, Moju (PA)
(54) Decreto de 12 de fevereiro de 1998

1167

Fazenda Progresso, Lote n" 230-B, Gleba Barra Grande I, Imperatriz (MA)
(48) Decreto de 10 de fevereiro de 1998

1161

Fazenda Santa Helena, Carutapera (MA)
(69) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1185

Fazenda São Benedito, Lote n" 359, Gleba Brejão Barra Grande 1,
João Lisboa (MA)
(70) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 .

1186

Fazenda São Francisco I, Presidente Alves e Aval (SP)
(66) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1181

Fazenda São Francisco Il, Presidente Alves e Avaí (SP)
(61) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 ..

1176

Fazenda São Judas Tadeu, Murutinga do Sul (SP)
(64) Decreto de 27 de fevereiro de 1998 .

1179

Fazenda São Manoel, Barra do Garças (MT)
(50) Decreto de 10 de fevereiro de 1998

1163

Fazenda São Pedro, Glebas nvs 1 e 4, Rancharia (SP)
(59) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1150

Fazenda Vargem GrandeIBorá, Arinos (MG)
(68) Decreto de 27 de fevereiro de 1998

1184

Fazendas Reunidas, Vitória do Mearim (MA)
(71) Decreto de 27 de fevereiro de 1998.

1187

Gleba Libanesa, São José do Povo (MT)
(13) Decreto de 3 de fevereiro de 1998

1125

Gleba Santa Terezinha lI, Nova Ubiratan (MT)
(12) Decreto de 3 de fevereiro de 1998

1124

Seringa Treze de Maio, Rodrigues Alves (AC)
(28) Decreto-de 5 de fevereiro de 1998

1140

Seringal Bom Destino/Caquetá, Lote n" 4, Porto Acre (AC)
(27) Decreto de 5 de fevereiro de 1998 .

1139

Seringal Bom Destino/Caquetã, Lote n03, Porto Acre (AC)
(26) Decreto de 5 de fevereiro de 1998

1138

0

Sol Brilhante 1, Gleba Barra Grande 1, Lote n'' 38-C, Imperatriz
(MA)

(49) Decreto de 10 de fevereiro de 1998 .....

1162

Sol Brilhante A- Gleba B. Grande I, L. n" 39-C, Imperatriz (MA)
(47) Decreto de 10 de fevereiro de 1998 ..

1160

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 2, p. 1213-1252, fev. 1998

1247
Normas; Regulamentação; Lei n" 8.629/93, alteração
Medida Provisória nJ' 1.632-9, de 12 de fevereiro de 1998 ..
Regulamentação; Lei n" 8.437/92, alteração
Medida Provisória n!! 1.632-9, de 12 de fevereiro de 1998 ..

REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO (RIDE)
Criação
Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998 ..
REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES
Alteração; Emenda constitucional, promulgação
Emenda Constitucional n~ 18, de 5 de fevereiro de 1998
Publicada no DO de 6 de fevereiro de 1998
Retificada no DO de 16 de fevereiro de 1998

.
.

898

898

618

609
I189

s
SALÃRIO-EDUCAÇÃO
Legislação; Lei n" 9.424/96, alteração
Medida Provisória n'-'-1.607-14, de 5 de fevereiro de 1998.
SERINGAL BOM DESTINO/CAQUETÁ, LOTE N' 3, PORTO ACRE (AC)
Interesse social; declaração
(26) Decreto de 5 de fevereiro de 1998
.

763

1138

SERINGAL BOM DESTINO/CAQUETÁ, LOTE N" 4, PORTO ACRE (AC)
Interesse social; declaração
(27) Decreto de 5 de fevereiro de 1998 ..

I139

SERINGAL TREZE DE MAIO, RODRIGUES ALVES (AC)
Interesse social; declaração
(28) Decreto de 5 de fevereiro de 1998

1140

SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÃRIA
Criação

Lei n lJ 9.612, de 19 de fevereiro de 1998

.

SERVIÇO PÚBLICO
Normas; Lei n° 9.074/95, alteração
Medida Provisória n" 1.531-15, de 5 de fevereiro de 1998
Serviços, concessão, permissão; Lei n." 8.987/95, alteração
Medida Provisória n" 1.531-15, de 5 de fevereiro de-1998

705

713
713
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SERVIÇO VOLUNTÁRIO
Normas
Lei n" 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 ...

658

SERVIDOR
Plano de carreira; Banco Central do Brasil
Medida Provisória n" 1.535-15, de 26 de fevereiro de 1998.

929

SERVIDOR PÚBLICO
Poder Executivo Federal; adiantamento de remuneração
Decreto n" 2.500, de 18 de fevereiro de 1998 ....
Poder Executivo Federal; Vencimentos, valores, antecipação
Medida Provisória n Q 1.639"38, de 18 de fevereiro de 1998

1106
926

SISTEMA CLUBE DE COMUNICAÇÃO LTDA., RIBEIRÃO PRETO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(17) Decreto de 4 de fevereiro de 1998 ..

1127

SISTEMA DE CON1'ROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Organização
Medida Provisória n'! 1.626-49, de 12 de fevereiro de 1998 ..

867

SISTEMA DE PLANEJAi'vIENTO E DE ORÇAMENTO DO PODER EXECUTIVO
Organização
Medida Provisória n" 1.626-49, de 12 de fevereiro de 1998

867

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Reestruturação
Medida Provisória n" 1.604-29, de 5 de fevereiro de 1998

758

SOCIEDADE RÁDIO DIFUSORA LUCÉLIA LTDA., LUCÉLIA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
1115

(3) Decreto de 2 de fevereiro de 1998 .

SOCIEDADE RÁDIO DIFUSORA SANTA CRUZ LTDA., SANTA CRUZ DO
RIO PARDO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(20) Decreto de 4 de fevereiro de 1998

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,

D.

..

2, p. 1213-1252, fev. 1998

I132

1249
SOL BRILHANTE 1 - GLEBA BARRA GRANDE I - L n° 38-C, IMPERATRIZ (MA)
Interesse social, declaração
(49) Decreto de 10 de fevereiro de 1998.

1162

SOL BRILHANTE A- GLEBAB. GRANDE I - L 39-C, IMPERATRIZ (MA)
Interesse social, declaração
(47) Decreto de 10 de fevereiro de 1998

1160

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SUNAB)
Extinção
Medida Provisória n'" 1.631-9, de 12 de fevereiro de 1998
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Legislação; Cargos, criação, transferência, extinção
Lei n'"9.607, de 18 de fevereiro de 1998.. .

895

.

655

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Fundação Cruzeirense de Jornalismo e Radiodifusão, Cruzeiro
(SP)
(16) Decreto de 2 de fevereiro de 1998 .
Fundação Cultural Riograndense, Caxias do Sul (RS)
(33) Decreto de 9de fevereiro de 1998 .
Fundação de Desenvolvimento de Picuí (Fundepi), Picuí (PB)
(24) Decreto de 5 de fevereiro de 1998 .
..
..
Fundação Educacional União da Serra, Veranópolis (RS)
(35) Decreto de 9 de fevereiro de 1998
Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo (SP)
(29) Decreto de 9 de fevereiro de 1998 .
Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo (SP)
(30) Decreto de 9 de fevereiro de 1998
Fundação Sagrado Coração deJesus de União da Vitória, União da
Vitória (PR)
(2) Decreto de 2 de fevereiro de 1998......
Fundação Sant'Ana - Rádio Sant'Ana, Ponta Grossa (PN)
(18) Decreto de 4 de fevereiro de 1998
..
Intervisão - Emissoras de Rádio e Televisão Ltda., Montes Claros
(MG)
(19) Decreto de 4 de fevereiro de 1998
.
Rádio Alto da Serra Ltda., Passo Fundo (RS)
(34) Decreto de 9 de fevereiro de 1998 ...

1128
1145
1136
1147
1141
1142

1114
1130

1131
1146
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Rádio Andradina Ltda., Andradina (SP)
(7) Decreto de 2 de fevereiro de 1998..
Rádio Clube Marconi Ltda., Paraguaçu Paulista (SP)
(31) Decreto de 9 de fevereiro de 1998 . .
Rádio Cultura de Curitiba Ltda., Curitiba (PN)
(22) Decreto de 5 de fevereiro de 1998 ....
Rádio Cultura de Guaíra Ltda., Guaíra (SP)
(23) Decreto de 5 de fevereiro de 1998 .
Rádio Difusão Sul Riograndense Ltda., Rio Grande do Sul (RS)
(8) Decreto de 2 de fevereiro de 1998...
Rádio Difusora de Catanduva, Catanduva (SP)
(9) Decreto de 2 de fevereiro de 1998..
Rádio Difusora Itápolis Ltda., Itápolis (SF)
(4) Decreto de 2 de fevereiro de 1998
Rádio Globo de São Paulo Ltda., São Paulo (SP)
(6) Decreto de 2 de fevereiro de 1998..
Rádio Junqueiropolis Ltda., Junqueirópclis (SP)
(36) Decreto de 9 de fevereiro de 1998 ...
Rádio Oito de Setembro Ltda., Descalvado (SP)
(21) Decreto de 4 de fevereiro de 1998 .
Rádio Panamericana S.A., São Paulo (SP)
(40) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
Publicado no DO de 11 de fevereiro de 1998..
Retificado no DO de 12 de fevereiro de 1998 .
Rádio Tropical de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)
(5) Decreto de 2 de fevereiro de 1998..
Rádio Tupã Ltda., Tupã (SP)
(32) Decreto de 9 de fevereiro de 1998 ."
Sistema Clube de Comunicação Ltda., Ribeirão Preto (SP)
(17) Decreto de 4 de fevereiro de 1998 .
Sociedade Rádio Difusora Lucélia Ltda., Lucélia (SP)
(3) Decreto de 2 de fevereiro de 1998..
Sociedade Rádio Difusora Santa Cruz Ltda., Santa Cruz do Rio
Pardo (SP)
(20) Decreto de 4 de fevereiro de 1998 .
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação Nossa Senhora Aparecida, Fernandópolis (SP)
(1) Decreto de 2 de fevereiro de 1998.......
Rádio Aparecida do Sul Ltda., Ilicfnea (MG)
(38) Decreto de 9 de fevereiro de 1998 .'
TV Maranhão Central Ltda., Santa Inês (MA)
(37) Decreto de 9 de fevereiro de 1998 .
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1119
1143

1134
1135
1120
1121
1116

1118
1148
1133

1152
1192
1117
1144
1129
1115

1132

1113
1149

1149

1251
TESOURO NACIONAL
Dividendos, juros; Valores mobiliários, recebimento
Medida Provisória n Q 1.633-6, de 12 de fevereiro de 1998

902

Recursos de caixa, unificação; Decreto n" 93.842/86, alteração
Decreto n" 2.497, de 12 de fevereiro de 1998..

1097

Títulos da Dívida Pública; Débitos, quitação; Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Medida Provisória n'! 1.586-6, de 26 de fevereiro de 1998

1022

TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provisória n'! 1.619-41, de 12 de fevereiro de 1998 ..

0

.

820

TRABALHO PORTUÁRIO
Normas; Multas
Medida Provisória n'! 1.630-9, de 12 de fevereiro de 1998

.

792

TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Codificação de fontes de recursos, alteração
Decreto n? 2.493, de 9 de fevereiro de 1998 .

1090

TRANSPORTE DE CARGAS
Legislação; Transporte multimodal
Lei nº 9.611, de 19 de fevereiro de 1998

.

695

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)
Aquisição; Imposto de Importação, partes e peças de informática,
isenção
Medida Provisória n" 1.59:3-4, de 5 de fevereiro de 1998 .

755

TV ITAPICURU LTDA.
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; TV Maranhão Central
Ltda., Santa Inês (MA)
(37) Decreto de 9 de fevereiro de 1998

1149

TV MARANHÃO CENTRAL LTDA., SANTA INÊS (MA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
(37) Decreto de 9 de fevereiro de 1998
.

1149
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1252

u
UNIÃO FEDERAL
Autorização, criação; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás);
Lei n'' 3.890-AJ61, alteração
Medida Provisória nº 1.531-15, de 5 de fevereiro de 1998.

713

Bens imóveis; Decretos-Leis nvs 9.760/46, 2.398/87, alteração
Medida Provisória n'J 1.567-13, de 26 de fevereiro de 1998

996

Dívida pública estadual, transferência
Resolução n" 11, de 12 de fevereiro de 1998
Orçamento; Elaboração; Diretrizes; Leis nss 9.082/95 e 9.293/96,
alteração
Medida Provisória nº 1.579-17, de 5 de fevereiro de 1998.

1044

726

UTILIDADE PÚBLICA
Declaração
Ação Comunitária e Assistência Social de Jacupiranga, .Iacupiranga (SP)
(39) Decreto de 10 de fevereiro de 1998
Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Rio
de Janeiro (RJ)
(56) Decreto de 19 de fevereiro de 1998
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Coronel Vivida, Coronel Vivida (PR)
(57) Decreto de 26 de fevereiro de 1998 .
Fundação Rubens Dutra Segundo, Campina Grande (PB)
(15) Decreto de 3 de fevereiro de 1998 .

1150

1169

1171
1127

v
VALORES MOBILIÁRIOS
Supervisão; Lei n!!6.385176, regulamentação
Medida Provisória nº 1.637-1, de 5 de fevereiro de 1998.
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LEIS

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 (*)
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

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

TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares
Art. lº Esta lei institui o Regime Jurídico dos Servidores PÚblicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais.
Art. 2º Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida de cargo público.
Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.
texto consolidado da Lei ns 8.112, de 11 de dezembro de 1990, foi
determinado pelo art. 13 da Lei n? 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e
publicado no DO de 18 de março de 1998.

(*) O
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Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento
pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em
comissão.
Art. 4º É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os
casos previstos em lei.

TÍTULüIl
Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição
CAPÍTULO I
Do Provimento
Seção I
Disposições Gerais
Art. 5' São requisitos básicos para investidura em cargo público:
I
a nacionalidade brasileira;
H
o gozo dos direitos políticos;
IH
a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV
o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
Vaidade míníma de dezoito anos;
VI
aptidão física e mental.
§ l' As atribuições do cargo podem justificar a exigência de
outros requisitos estabelecidos em lei.
§ 2' Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento)
das vagas oferecidas no concurso.
§ 3' As universidades e instituições de pesquisa científica e
tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores,
técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.515, de
20.11.97)
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Art. 6º O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante
ato da autoridade competente de cada Poder.
Art. 7º A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
Art. 8' São formas de provimento de cargo público:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

-

nomeação;
promoção;
(Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97);
(Revogado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97);
readaptação;
reversão;
aproveitamento;
reintegração;
recondução.

Seção II
Da Nomeação
Art. 9º A nomeação far-se-á:
I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de
provimento efetivo ou de carreira;
II - em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou
de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições
do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. (Redação
dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado
de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso
público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade.
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Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de careira na
Administração Pública Federal e seus regulamentos. (Redação dada
pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)

Seção Ill
Do Concurso Público

Art. 11. O concurso será de prova ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o
regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção
nele expressamente previstas. (Redação dada pela Lei n' 9.527, de
10.12.97)
Art. 12. O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos,
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
§ l' O prazo de validade do concurso e as condições de suarealização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial
da União e em jornal diário de grande circulação.
§ 2' Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato
aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado.

SeçãoN
Da Posse e do Exercício
Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo,
no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser
alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os
atos de ofício previstos em lei.
§ I" A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento. (Redação dada pela Lei n' 9.527, de
10.12.97)
§ 2º Em se tratando de servidor que esteja, na data de publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos I, UI e V
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do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI, VIII, alíneas a, b, d, e e f, IX e X do art. 102, o prazo será contado do término
do impedimento. (Redação dada pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
§ 3' A posse poderá dar-se mediante procuração específica.
§ 4' Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. (Redação dada pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
§ 5' No ato da posse, o servidor apresentará declaração de
bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto
ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
§ 6' Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse
não ocorrer no prazo previsto no § l' deste artigo.
Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.

Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.
Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuiçôes do
cargo público ou da função de confiança. (Redação dada pela Lei n'
9.527, de 10.12.97)
§ l' É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em
cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. (Redação dada pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)

§ 2' O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem
efeito o ato de sua designação para função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no art. 18. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 3' À autoridade competente do órgão ou entidade para onde
for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. (Redação dada pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
§ 4' O início do exercício de função de confiança coincidirá com
a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor
estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da publicação. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
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Art. 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do
exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.

Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual.
Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que
é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. (Redação dada pela Lei n Q
9.527, de 10.12.97)
Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro Município
em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou
posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez 8, no máximo,
trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada
do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede (Redação dada pela Lei n Q 9.527, de 10.12.97)
§ 1Q Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a
partir do término do impedimento. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei n" 9.527, de 10.12.97)
§ 2Q É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos
no caput. (Parágrafo acrescentado pela Lei n Q 9.527, de 10.12.97)

Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada
em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente. (Redação dada pela Lei n Q 8.270, de 17.12.91)
§ 1Q O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança
submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o
disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. (Redação dada pela Lei n Q 9.527, de
10.12.97)
§ 2Q O disposto neste artigo não se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais. (Parágrafo acrescentado pela Lei
n Q 8.270, de 17.12.91)
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Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:
I
II

III
IV
V

assiduidade;
disciplina;
capacidade de iniciativa;
produtividade;
responsabilidade.

§ l' Quatro meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da
continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V
deste artigo.
§ 2' O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado,
observado o disposto no parágrafo único do art. 29.
§ 3' O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia
ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores (DAS), de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
§ 4' Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser
concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. (Parágrafo acrescentado pela
Lei n" 9.527, de 10.12.97)
§ 5' O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças
e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1', 86 e 96, bem assim
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na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a
partir do término do impedimento. (Parágrafo acrescentado pela Lei
n' 9.527, de 10.12.97)

Seção V
Da Estabilidade
Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargos de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço
público ao completar (dois) anos de efetivo exercício.
Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de
sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.

Art. 23.

Seção VI
Da Transferência
(Revogado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97).
Seção VII

Da Readaptação
Art. 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
§ l' Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando
será aposentado.
§ 2' A readaptação será efetivada em cargo de atribuições
afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo
vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a
ocorrência de vaga. (Redação dada pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)

Seção VIII
Da Reversão
Art. 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
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Art. 26. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo, o servidor
exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
Art. 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) anos de idade.

Seção IX
Da Reintegração
Art. 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável
no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua
transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
§ l' Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará
em disponibilidade observado o disposto nos arts. 30 e 3I.
§ 2' Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante
será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou
aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade.

Seção X
Da Recondução
Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo
anteriormente ocupado e decorrerá de:
I II -

inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
reintegração do anterior ocupante.

Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o
servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no art. 30.

Seção XI
Da Disponibilidade e do Aproveitamento

Art. 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade
far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
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Art. 31. O órgão central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em
vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração
Pública Federal.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 3' do art. 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec), até o seu adequado aproveitamento em outro órgão
ou entidade. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)

Art. 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a
disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal,
salvo doença comprovada por junta médica oficial.
CAPÍTULO II
Da Vacãncia

Art. 33. A vacância do cargo público decorrerá de:
I -

II III -

exoneração;

demissão;
promoção;

(Revogado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97);
(Revogado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97);
readaptação;
aposentadoria;
posse em outro cargo inacumulável;
falecimento.
Art. 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do
servidor, ou de ofício.
IV
V
VI
VII
VIII
IX

-

Parágrafo único.
I -

A exoneração de ofício dar-se-á:

quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;

II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em
exercício no prazo estabelecido.
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Art. 35. A exoneração do cargo em comissão e a dispensa de
função de confiança dar-se-á: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)
r - a juízo da autoridade competente;
II - a pedido do próprio servidor.
Parágrafo único.

(Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

CAPÍTULO III
Da Remoção e da Redistribuição
Seção I
Da Remoção
Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de
ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entendese por modalidades de remoção: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)

r - de ofício, no interesse da administraçâo; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
II - a pedido, a critério da administração; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Hl - a pedido, para outra localidade, independentemente do
interesse da administração: (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor
público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da administração; (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento
funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial;
(Alínea acrescentada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
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c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em
que o número de interessados for superior ao número de vagas, de
acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que
aqueles estejam lotados. (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)

Seção II
Da Redistribuição
Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do Sipec, observados os seguintes preceitos:
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
I - interesse da administração; (Inciso acrescentado pela Lei
nº 9.527, de 10.12.97)
II - equivalência de vencimentos; (Inciso acrescentado pela
Lei nº 9.527, de 10.12.97)
III - manutenção da essência das atribuições do cargo; (Inciso
acrescentado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. (Inciso acrescentado pela
Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 1a A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de
lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive
nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 2º A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do Sipec e os órgãos e entidades
da Administração Pública Federal envolvidos. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
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§ 3º Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou
entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado
em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma dos arts. 30 e
31. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)
§ 4º O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central
do Sipec, e ter exercício provisório, em outro órgão ou entidade, até
seu adequado aproveitamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº
9.527, de 10.12.97)

CAPÍTULOrv
Da Substituição
Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial terão
substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão,
previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 1º O substituto assumirá automática e cumulativamente,
sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo,
hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)
§ 2º O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo
ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos
casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva
substituição, que excederem o referido período. (Redação dada pela
Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares
de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria.
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TÍTULO III

Dos Direitos e Vantagens
CAPÍTULO I

Do Vencimento e da Remuneração
Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício
de cargo público, com valor fixado em lei.
Parágrafo único. Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo.
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
§ 1º A remuneração do servidor investido em função ou cargo
em comissão será paga na forma prevista no art. 62.
§ 2' O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou
entidade diversa da de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no § l' do art. 93.
§ 3' O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens
de caráter permanente, é irredutível.

§ 4º É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de
atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

Art. 42. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a
título de remuneração importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito
dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do
Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos II a VII do art. 61.
Art. 43. A menor remuneração atribuída aos cargos de carreira não será inferior a 1/40 (um quarenta avos) do teto de remuneração fixado no artigo anterior.
Art. 44.

O servidor perderá:
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I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo
justificado; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
II a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o
art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de
horário, até o mês subseqüente ao da ocorrência, a ser estabelecida
pela chefia imediata. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de casos
fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.
Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá
haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida
em regulamento.
Art 46. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas mensais
em valores atualizados até 30 de junho de 1994. (Redação dada
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 1º A indenização será feita em parcelas cujo valor não exceda dez por cento da remuneração ou provento. (Parágrafo acrescentado pela Lei n" 9.527, de 10.12.97)
§ 2º A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda
25% da remuneração ou provento. (Parágrafo acrescentado pela Lei
nº 9.527, de 10.12.97)
§ 3º Areposição será feita em uma única parcela quando constatado pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da
folha. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido,
exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa à reposição seja superior a
cinco vezes o valor de sua remuneração terá o prazo de sessenta dias
para quitar o débito. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
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§ 1Q A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua
inscrição em dívida ativa. (Parágrafo renumerado pela Lei n' 9.527,
de 10.12.97)
§ 2' Os valores percebidos pelo servidor, em razão de decisão
liminar, de qualquer medida de caráter antecipatório ou de sentença, posteriormente cassada ou revista, deverão ser repostos no prazo
de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)
Art. 48. O vencimento, a remuneração e o provento não serão
objeto de arresto, seqüestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.

CAPÍTULO II
Das Vantagens
Art 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as
seguintes vantagens:
I
indenizações;
II - gratificações;
III - adicionais.
§ 1Q As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
§ 2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.
Art. 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas,
nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros
acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico
fundamento.
Seção I
Das Indenizações
Art. 51. Constituem indenizações ao servidor:
I
ajuda de custo;
II
diárias;
III
transporte.
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Art. 52. Os valores das indenizações, assim como as condições
para a sua concessão, serão estabelecidos em regulamento.

Subseção I
Da Ajuda-de-Custo
Art. 53. A ajuda-de-custo destina-se a compensar as despesas
de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter
exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cõnjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede. (Redação dada
pela Lei n Q 9.527, de 10.12.97)
§ 1Q Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais.
§ 2º À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda-de-custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito.

Art. 54. A ajuda-de-custo é calculada sobre a remuneração do
servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) meses.
Art. 55. Não será concedida ajuda-de-custo ao servidor que se
afastar do cargo, ou reassumi-Io, em virtude de mandato eletivo.
Art. 56. Será concedida ajuda-de-custo àquele que, não sendo
servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio.
Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso I do art.
93, a ajuda-de-custo será paga pelo órgão cessionário, quando cabível.
Art. 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda-de-custo
quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) dias.
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Subseção II
Das Diárias
Art. 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou
para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar
as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e
locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. (Redação
dada pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
§ l' A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da
sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. (Redação dada pela Lei n' 9.527,
de 10.12.97)
§ 2' Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias.
§ 3' Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar
dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por Municípios limítrofes e regularmente
instituidas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países
limítrofes, cujajurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite
fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional. (Parágrafo
acrescentado pela Lei n" 9.527, de 10.12.97)
Art. 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da
sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em
prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as
diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput.
Subseção lII
Da Indenização de Transporte
Art. 60. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor
que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção
para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
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Seção II
Das Gratificações e Adicionais
Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta
lei serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e
assessoramento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
II - gratificação natalina;
III - adicional por tempo de serviço;
IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;
V - adicional pela prestação de serviço extraordinário;
VI
adicional noturno;

VII
VIII

adicional de férias;
outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho.

Subseção I
Da Retribuição pelo Exercício de Função de Direção, Chefia e
Assessoramento
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em
função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento
em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu
exercício. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97).
Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração
dos cargos em comissão de que trata o inciso II do art. 9º. (Redação
dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Subseção 11
Da Gratificação Natalina
Art. 63. A gratificação natalina corresponde a 1112 (um doze
avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro,
por mês de exercício no respectivo ano.
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Parágrafo único. A fração igualou superior a 15 (quinze) dias
será considerada como mês integral.
Art. 64. A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de
dezembro de cada ano.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 65. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a
remuneração do mês da exoneração.
Art. 66. A gratificação natalina não será considerada para
cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

Subseção Ili
Do Adicional por Tempo de Serviço
Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de
cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado
à União, às autarquias e às fundações públicas federais, observado o
limite máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento
básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou
cargo de confiança. (Redação dada pela Lei n'' 9.527, de 10.12.97)
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do
mês em que completar o qüinqüênio. (Redação dada pela Lei n'
9.527, de 10.12.97)
Subseção IV
Dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade ou
Atividades Penosas
Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em
locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre
o vencimento do cargo efetivo.
§ I" O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e
de periculosidade deverá optar por um deles.
§ 2' O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade
cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa
a sua concessão.
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Art. 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.
Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais
previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e
em serviço não penoso e não perigoso.
Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas,
de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações
estabelecidas em legislação específica.
Art. 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas
condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.
Art. 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com
Raios X ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 (seis) meses.
Subseção V
Do Adicional por Serviço Extraordinário
Art. 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora norma de trabalho.
Art. 74. Somente será permitido serviço extraordinário para
atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite
máximo de 2 (duas) horas por jornada.
Subseção VI
Do Adicional Noturno
Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido
entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinqüenta e dois minutos e trinta segundos.
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Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o
acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no art. 73.

Subseção VII
Do Adicional de Férias
Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um
terço) da remuneração do penado das férias.
Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que
trata este artigo.

CAPÍTULO III
Das Férias
Art. 77. O servidor fará jus a trinta dias de férias que podem
ser acumuladas, até o máximo de dois penados, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica (Redação dada pela Lei nº 9.525, de 3.12.97)
§ 1a Para o primeiro penado aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício.
§ 2' É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.
§ 3' As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.525, de 3.12.97)
Art 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo penado, observando-se o disposto no § I" deste artigo.
§ l' (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 2' (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 3' O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão,
perceberá indenização relativa ao penado das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 8.216, de 13.8.91)
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§ 4' A indenização será calculada com base na remuneração
do mês em que for publicado o ato exoneratório. (Parágrafo acrescentadopelaLei n'8.216, de 13.8.91)
§ 5' Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso XVII do art. 7' da Constituição Federal
quando da utilização do primeiro período. (Parágrafo acrescentado
pela Lei n' 9.525, de 3.12.97)

Art. 79. O servidor que opera direta permanentemente com
Raios X ou substãncias radioativas gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em
qualquer hipótese a acumulação.
Parágrafo único.

(Revogado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)

Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri,
serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada
pela autoridade máxima do órgão ou entidade. (Redação dada pela
Lei n' 9.527, de 10.12.97)
Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77. (Parágrafo
acrescentado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)

CAPÍTULO IV
Das Licenças

Seção I
Disposições Gerais
Art. 81.
I
II
III
IV V 10.12.97)

Conceder-se-á ao servidor licença:

por motivo de doença em pessoa da família;
por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
para o serviço militar;
para atividade política;
para capacitação; (Redação dada pela Lei n' 9.527, de
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VI - para tratar de interesses particulares;
VII - para desempenho de mandato classista.
§ 10 A licença prevista no inciso I será precedida de exame por
médico ou junta médica oficial.
§ 2 0 (Revogado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
§ 3' É vedado o exercício de atividade remunerada durante o
período da licença prevista no inciso I deste artigo.
Art. 82. A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do térmíno de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação.

Seção II
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família
Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo
de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica oficial. (Redação dada pela Lei n' 9.527, de
10.12.97)
§ l' A licença somente será deferida se a assistência direta do
servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na
forma do disposto no inciso II do art. 44. (Redação dada pela Lei n'
9.527, de 10.12.97)
§ 2' A licença será concedida sem prejuizo da remuneração do
cargo efetivo, até trinta dias, podendo ser prorrogada por até trinta
dias, mediante parecer de junta médica oficial e, excedendo estes
prazos, sem remuneração, por até noventa dias. (Redação dada pela
Lei n' 9.527, de 10.12.97)
Seção III
Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge
Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto
do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato
eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.
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§ l' A licença será por prazo indeterminado e sem remunera-

ção.
§ 2' No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o
exercício de atividade compatível com o seu cargo. (Redação dada
pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)

SeçãoN
Da Licença para o Serviço Militar
Art. 85. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica.
Parágrafo único. Cone!uído o serviço militar, o servidor terá
até 30 (trinta) dias sem remuneração para reassumir o exercício do
cargo.

Seção V
Da Licença para Atividade Política
Art. 86. O servidor terá direito a licença, sem remuneração,
durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de
sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.
§ l' O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde
desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito. (Redação dada
pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
§ 2' A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os
vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três meses.
(Redação dada pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
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Seção VI
Da Licença para Capacitação
(Redação dada pela Lei nO 9.527, de 10.12.97)
Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor
poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do
cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses,
para participar de curso de capacitação profissional. (Redação dada
pela Lei nO 9.527, de 10.12.97)
Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput
não são acumuláveis. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 88. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 89. (Revogado pela Lei nO 9.527, de 10.12.97)
Art. 90. (Vetado).

Seção VII
Da Licença para Tratar de Interesses Particulares
Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida ao
servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágío
probatório, licença para o trato de assuntos particulares pelo prazo
de até três anos consecutivos, sem remuneração, prorrogável uma
única vez por período não superior a esse limite. (Redação dada pela
Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 1º A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a
pedido do servidor ou no interesse do serviço.
§ 2' Não se concederá nova licença antes de decorridos dois
anos do término da anterior ou de sua prorrogação. (Redação dada
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 3º (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Seção VIII
Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista
Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1253-1359, mar. 1998
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tivo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observado o
disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102 desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites: (Redação
dada pela Lei nO 9.527, de 10.12.97)
I - para entidades com até 5.000 associados, um servidor;
(Inciso acrescentado pela Lei n Q 9.527, de 10.12.97)
II - para entidades com 5.001 a 30.000 associados, dois servidores; (Inciso acrescentado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
III - para entidades com mais de 30.000 associados, três servidores. (Inciso acrescentado pela Lei n Q 9.527, de 10.12.97)
§ F Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para
cargos de direção ou representação nas referidas entidades, desde
que cadastradas no Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado. (Redação dada pela Lei n Q 9.527, de 10.12.97)
§ 2' A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser
prorrogada, no caso de reeleição, e por uma única vez.

CAPÍTULO V
Dos Afastamentos

Seção I
Do Afastamento para Servir a Outro Órgão ou Entidade
Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: (Redação
dada pela Lei nO 8.270, de 17.12.91)
I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; (Redação dada pela Lei nO 8.270, de 17.12.91)
II - em casos previstos em leis específicas. (Redação dada
pela Lei n" 8.270, de 17.12.91)
§ 1Q Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus
da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o
ônus para o cedente nos demais casos. (Redação dada pela Lei n"
8.270, de 17.12.91)
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§ 2' Na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de
origem. (Redação dada pela Lei n' 8.270, de 17.12.91)
§ 3' A cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário
Oficial da União. (Redação dada pela Lei n" 8.270, de 17.12.91)
§ 4' Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração Federal direta que não tenha quadro próprio
de pessoal, para fim determinado e a prazo certo. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 8.270, de 17.12.91)
§ 5' Aplicam-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as regras previstas nos §§ l' e 2' deste artigo, conforme dispuser o regulamento, exceto quando se tratar de empresas públicas ou sociedades de economia mista que recebam recursos financeiros do Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal. (Parágrafo acrescentado
pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)

Seção 11
Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo
Art. 94. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se
as seguintes disposições:
I - tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo;
II - investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
III - investido no mandato de vereador:
a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens
de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;

b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do
cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
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§ 1º No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá
para a seguridade social como se em exercício estivesse.
§ 2' O servidor investido em mandato eletivo ou classista não
poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela oude exerce o mandato.

Seção III
Do Afastamento para Estudos ou Missão no Exterior
Art. 95. O servidor não poderá ausentar-se do País para estudo ou missão oficial, sem autorização do Presidente da República,
Presidente dos Orgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal.
§ l' A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e fiuda a missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova
ausência.
§ 2º Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será
concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular
antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica aos servidores da
carreira diplomática.
§ 4º As hipóteses, condições e formas para a autorização de
que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do
servidor, serão disciplinadas em regulamento. (Parágrafo acrescen-

tado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
Art. 96. O afastamento de servidor para servir em organismo
internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere darse-á com perda total da remuneração.
CAPÍTULO VI
Das Concessões
Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-

Art. 97.
se do serviço:
I
por 1 (um) dia, para doação de sangue;
II
por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor;
III
por 8 (oito) dias consecutivos em razão de:
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a) casamento;
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e
o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.
§ 1Q Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei n'' 9.527, de 10.12.97)
§ 2Q Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta
médica oficial, independentemente de compensação de horário. (Parágrafo acrescentado pela Lei n'' 9.527, de 10.12.97)
§ 3Q As disposições do parágrafo anterior são extensivas ao
servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação de horário
na forma do inciso II do art. 44. (Parágrafo acrescentado pela Lei n Q
9.527, de 10.12.97)
Art. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurada, na localidade da nova residência
ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere,
em qualquer época, independentemente de vaga.
Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge
ou companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor que vivam na
sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial.

CAPÍTULO VII
Do Tempo de Serviço
Art. 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço
público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas.
Art. 101. A apuração do tempo de serviço será feita em dias,
que serão convertidos em anos, considerado o ano como de trezentos
e sessenta e cinco dias.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei n Q 9.527, de 10.12.97)
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Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97,
são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:
I - férias;
II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;
III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República;
N - participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento;

VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;
VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei
nº 9.527, de 10.12.97)
VIII - licença:
a) à gestante, à adotante e à paternidade;

b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e
quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo; (Redação dada pela
Lei nº 9.527, de 10.12.97)

c) para o desempenho de mandato classista, exceto para efeito
de promoção por merecimento;
d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

fJ por convocação para o serviço militar;
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IX -

deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18;

X - participação em competição desportiva nacional ou
convocação para integrar representação desportiva nacional, no País
ou no exterior, conforme disposto em lei específica;
Xl - afastamento para servir em organismo internacional
de que o Brasil participe ou com o qual coopere. (Inciso acrescentado
pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e
disponibilidade:
I - o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal;
II - a licença para tratamento de saúde de pessoa da família
do servidor, com remuneração;

III -

a licença para atividade política, no caso do art. 86, § 2';

IV - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no
serviço público federal;
V - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à
Previdência Social;
VI -

o tempo de serviço relativo a tiro de guerra;

VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde
que exceder o prazo a que se refere a alínea b do inciso VIII do art.
102. (Inciso acrescentado pela Lei n'' 9.527, de 10.12.97)
§ l' O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para nova aposentadoria.
§ 2' Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às
Forças Armadas em operações de guerra.

§ 3º É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço
prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e
Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública.
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CAPÍTULO VIII
Do Direito de Petição
Art. 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos
poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
Art. 105. O requerimento será dirigido à autoridade compete para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que est~n r I'mediatamente subordinado o requerente.
tiVe
Art. 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que
houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo
ser renovado.
Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração
de que tratam o~ artigos ~lIüeriores deverão serdespachados no praZO de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (tnnta) dias.

Art. 107.

Caberá recurso:
I
do indeferimento do pedido de reconsideração;
II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.
§ 1º O recurso será dirigido à autoridade imediatamente surior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessiva:::'ente, em escala ascendente, às demais autoridades.
§ 2º O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente.
Art. 108. O prazo para interposição de pedido de reconsideraão ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da publicação ou da
~iência, pelo interessado, da decisão recorrida.
Art. 109. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente.
Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato
impugnado.
Art. no. O direito de requerer prescreve:
I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho;
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n - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei.
Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data
da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando ato não for publicado.
Art. 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição.
Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela admínistração.
Art. 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada
vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído.
Art. 114. A administração deverá rever seus atos, a qualquer
tempo, quando eivados de ilegalidade.
Art. 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos
neste capítulo, salvo motivo de força maior.

TÍTULO IV
Do Regime Disciplinar

CAPÍTULO I
Art. 116.
I
Il

In

Dos Deveres
São deveres do servidor:

exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
ser leal às instituições a que servir;
observar as normas legais e regulamentares;

IV
cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V - atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo;
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou
esclarecimento de situações de interesse pessoal;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1253-1359, mar. 1998

1287
c)

às requisições para a defesa da Fazenda Pública.

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;
VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;
IX
manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
X
ser assíduo e pontual ao serviço;
Xl
tratar com urbanidade as pessoas;
XlI
representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XlI
será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade
superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.
CAPÍTULüII
Das Proibições

Art. 117. Ao servidor é proibido:
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;
III - recusar fé a documentos públicos;
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;
V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos
previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
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VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiaremse a associação profissional ou sindical, ou a partido político;
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de
confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil;

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de
outrem, em detrimento da dignidade da função pública;
X - participar de gerência ou administração de empresa
privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de beneficios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou
companheiro;

XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de
qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
XIII -

aceitar comissão, emprego ou pensão de estado es-

trangeiro;

XN
XV

praticar usura sob qualquer de suas formas;
proceder de forma desidiosa;

utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição
XVI
em serviços ou atividades particulares;

XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias;
XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando
solicitado. (Inciso acrescentado pela Lei n Q 9.527, de 10.12.97)
CAPÍTULO III

Da Acumulação

Art. 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é
vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.
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§ l' A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e
funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, socied2.des de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.
§ 2' A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.
§ 3' Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações
forem acumuláveis na atividade. (Parágrafo acrescentado pela Lei
n' 9.527, de 10.12.97)

Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em
comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do art. 92 , nem
ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.
(Redação dada pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e
fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas
subsidiárias e controladas, bem como quaisquer entidades sob controle direto ou indireto da União, observado o que, a respeito, dispuser legislação específica. (Parágrafo acrescentado pela Lei n Q 9.292,
de 12.7.96)
Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo
de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e
local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. (Redação dada pela Lei n Q
9.527, de 10.12.97)
CAPÍTULO IV
Das Responsabilidades
Art. 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
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Art. 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou
comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a
terceiros.
§ 1º A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário
somente será liquidada na forma prevista no art. 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial.
§ 2' Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o
servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.

§ 3' A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e
contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.

Art. 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade.
Art. 124. A responsabilidade civil-admirústrativa resulta de ato
omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.
Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão
cumular-se, sendo independentes entre si.
Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do
fato ou sua autoria.

CAPÍTULO V
Das Penalidades
Art. 127.
I
H

IH
IV
V VI -

São penalidades disciplinares:

advertência;
suspensão;
demissão;
cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
destituição de cargo em comissão;
destituição de função comissionada.

Art. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a
natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela proCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1253-1359, mar. 1998
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vierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. (Parágrafo acrescentado pela Lei n" 9.527, de 10.12.97)
Art. 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de
violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX, e
de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação
ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais
grave. (Redação dada pela Lei n 2 9.527, de 10.12.97)
Art. 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência
das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão,
não podendo exceder de 90 (noventa) dias.
§ l' Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, injustificadamente, recusar a ser submetido a inspeção
médica determinada pela autoridade competente, cessando, os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação.
§ 22 Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade
de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o
servidor obrigado a permanecer em serviço.
Art. 131. As penalidades de advertência e de suspensão terão
seus registros cancelados, após o decurso do 3 (três) e 5 (cinco) anos
de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver nesse
período, praticado nova infração disciplinar.
Parágrafo único.
efeitos retroativos.
Art. 132.
I
II
III
IV -

O cancelamento da penalidade não surtirá

A demissão será aplicada nos seguintes casos:

crime contra a administração pública;
abandono de cargo;
inassiduidade habitual;
improbidade administrativa;
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V

incontinência pública e conduta escandalosa, na repar-

tição;
VI
insubordinação grave em serviço;
VII
ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;
VIII
aplicação irregular de dinheiros públicos;
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do
cargo;

X nacional;

XI
XII
blicas;
XIII

lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio
corrupção;

acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções pútransgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.

Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de
cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o
art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata,
para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados
da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento
sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:
(Redação dada pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da
apuração; (Inciso acrescentado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e
relatório; (Inciso acrescentado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
III - julgamento. (Inciso acrescentado pela Lei n" 9.527, de
10.12.97)
§ l' A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo
nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos
cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação
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ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso,
do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. (Redação dada pela Lei n" 9.527, de 10.12.97)
§ 2' A comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato
que a constituiu, termo de indicação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a
citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia, para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observado o disposto
nos arts. 163 e 164. (Redação dada pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
§ 3' Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que
resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da
acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 4' No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se,
quando for o caso, o disposto no § 3' do art. 167. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
§ 5' A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)

§ 6' Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé,
aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os
órgãos ou entidades de vinculação serão comuuicados. (Parágrafo
acrescentado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
§ 7' O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá trinta dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida
a sua prorrogação por até quinze dias, quando as circunstâncias o
exigirem. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
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§ 8º O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste
artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as
disposições dos Títulos IV e V desta lei. (Parágrafo acrescentado pela
Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade
do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a
demissão.
Art. 135. A destituição de cargo em comissão exercido por não
ocupante de cargo efetivo será aplicado nos casos de infração sujeita
às penalidades de suspensão e de demissão.
Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do art. 35 será convertida em
destituição de cargo em comissão.

Art. 136. A demissão ou a destituição de cargo em comissão,
nos casos dos incisos IV, VIII, X e Xl do art. 132, implica indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.
Art. 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão,
por infringência do art. 117, incisos IX e Xl, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de
5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federalo servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão
por infringência do art. 132, incisos I, Iv, VIII, X e Xl.

Art. 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional
do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.
Art. 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao
serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente,
durante o período de doze meses.
Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se
refere o art. 133, observando-se especialmente que: (Redação dada
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
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r - a indicação da materialidade dar-se-á: (Inciso acrescentado pela Lei n Q 9.527, de 10.12.97)
a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do
periodo de ausência intencional do servidor ao serviço superior a
trinta dias; (Alínea acrescentada pela Lei n Q 9.527, de 10.12.97)

b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de
falta ao serviço sem causa justificada, por período igualou superior
a sessenta dias interpoladamente, durante o período de doze meses;
(Alínea acrescentada pela Lei n" 9.527, de 10.12.97)

II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o
respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a trinta
dias e remeterá o processo à autoridade instauradora parajulgamento. (Inciso acrescentado pela Lei n Q 9.527, de 10.12.97)

Art. 141.

As penalidades disciplinares serão aplicadas:

r - pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo ProcuradorGeral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo
Poder, órgão, ou entidade;
II - pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior quando se
tratar de suspensão superior a 30 (trinta) dias;
Ill - pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma
dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias;
IV - pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se
tratar de destituição de cargo em comissão.
Art. 142.

A ação disciplinar prescreverá:

r - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição
de cargo em comissão;
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H IH -

em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;
em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o
fato se tornou conhecido.
§ 2' Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se
às infrações disciplinares capituladas também como crime.
§ 3' A abertura de sindicância ou a instauração de processo
disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por
autoridade competente.
§ 4' Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a
correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

TÍTULO V
Do Processo Administrativo Disciplinar
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no
serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.
§ 1º Compete ao órgão central do Sipec supervisionar e fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo. (Parágrafo acrescentado
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2' Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a
que se refere o caput deste artigo, o titular do órgão central do Sipec
desiguará a comissão de que trata o art. 149. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 3º A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão
ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade,
mediante competência específica para tal finalidade, delegada em
caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República,
pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, no âmbito do respectiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1253-1359, mar. 1998
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vo Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração. (Parágrafo acrescentado pela Lei
n Q 9.527, de 10.12.97)

Art. 144. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de
apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.
Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.
Art. 145.

Da sindicância poderá resultar:

I -

arquivamento do processo;
n - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de
até 30 (trinta) dias;

In -

instauração de processo disciplinar.

Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não
excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da autoridade superior.
Art. 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar
a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias,
de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.
CAPÍTULO n
Do Afastamento Preventivo

Art. 147. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não
venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento
do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.
Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por
igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.
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CAPÍTULO IH
Do Processo Disciplinar
Art. 148. O processo disciplinar é o instrumento destinado a
apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do
cargo em que se encontre investido.
Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão
composta de três servidores estáveis designados pela autoridade
competente, observado o disposto no § 3º do art. 143, que indicará,
dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igualou
superior ao do indiciado. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)

§ 1º A comissão terá como secretário servidor designado pelo
seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.
§ 2º Não poderá participar de comissão de sindicãncia ou de
inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

Art. 150. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação
do fato ou exigido pelo interesse da administração.
Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado.
Art. 151.
fases:
I missão;

O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes

instauração, com a publicação do ato que constituir a co-

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;
III - julgamento.
Art. 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não
excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato
que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual praZO, quando as circunstâncias o exigirem.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1253-1359, mar. 1998

1299
§ l' Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final.

§ 2' As reuniões da comissão serão registradas em atas que
deverão detalhar as deliberações adotadas.

Seção I
Do Inquérito
Art. 153. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio
do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
Art. 154. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução.
Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade
competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.
Art. 155. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis,
objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.
Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o
processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e
reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular
quesitos, quando se tratar de prova pericial.
§ l' O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.
§ 2' Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.

Art. 157. As testemunhas serão intimadas a depor mediante
mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda
via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos.
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Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição.
Art. 158. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a
termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.
§ 1º As testemunhas serão inquiridas separadamente.
§ 2' Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.

Art. 159. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão
promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos arts. 157 e 158.
§ l' No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles.
§ 2' O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão.

Art. 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do
acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja
submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo
menos um médico psiquiatra.
Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.
Art. 161. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a
indicação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e
das respectivas provas.

§ l' O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10
(dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.
§ 2' Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e
de 20 (vinte) dias.
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§ 3Q O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para
diligências reputadas indispensáveis.
§ 4º No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia
da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em
termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 2 (duas) testemunhas.
Art. 162. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a
comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.
Art. 163. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e em
jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa
será de 15 (quinze) dias a partir da última publicação do edital.
Art. 164. Considerar-se-á revelo indiciado que, regularmente
citado, não apresentar defesa no prazo legal.
§ 1Q A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo
e devolverá o prazo para a defesa.
§ 2º Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter
nível de escolaridade igualou superior ao do indiciado. (Redação
dada pela Lei n Q 9.527, de 10.12.97)
Art. 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório
minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.
§ 1º O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou
à responsabilidade do servidor.
§ 2º Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão
indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem
como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Art. 166. O processo disciplinar, com o relatório da comissão,
será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para
julgamento.
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Seção II
Do julgamento
Art. 167. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento
do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.
§ 1º Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade
competente, que decidirá em igual prazo.
§ 2º Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções,
o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da
pena mais grave.
§ 3º Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de
aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso I do art. 141.

§ 4º Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento,
salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos. (Parágrafo
acrescentado pela Lei n" 9.527, de 10.12.97)
Art. 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo
quando contrário às provas dos autos.
Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as
provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente,
agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de
responsabilidade.
Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará,
no mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração de
novo processo. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 1º O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do
processo.
§ 2' A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que
trata o art. 142, § 2º, será responsabilizada na forma do Capítulo IV
do Título IV.
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Art. 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade
julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.
Art. 171. Quando a infração estiver capitulada como crime, o
processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição.
Art. 172. O servidor que responder a processo disciplinar só
poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente,
após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso
aplicada.
Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso I do art. 34, o ato será convertido em demissão, se
for o caso.
Art. 173. Serão assegurados transportes e diárias:
I - ao servidor convocado para prestar depoimento fora da
sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou
indiciado;
II - aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos.

Seção III
Da Revisão do Processo
Art. 174. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou
circunstãncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a
inadequação da penalidade aplicada.
§ 1º Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do
servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do
processo.
§ 2º No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão
será requerida pelo respectivo curador.

Art. 175. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente.
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Art. 176. A simples alegação de injustiça da penalidade não
constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos,
ainda não apreciados no processo originário.
Art. 177. O requerimento de revisão do processo será dirigido
ao Ministro de Estado ou autoridade equivalente, que, se autorizar a
revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade
onde se originou o processo disciplinar.
Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente
providenciará a constituição de comissão, na forma do art. 149.

Art. 178. A revisão correrá em apenso ao processo originário.
Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e
hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que
arrolar.

Art. 179. A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a
conclusão dos trabalhos.
Art. 180. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no
que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar.
Art. 181. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 141.
Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 (vinte)
dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências.

Art. 182. Julgada procedente a revisão, será declarada sem
efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do
servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que
será convertida em exoneração.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar
agravamento de penalidade.
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TÍTULO VI
Da Seguridade Social do Servidor
CAPÍTULO]
Disposições Gerais
Art. 183. A União manterá Plano de Seguridade Social para o
servidor e sua família.
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão
que não seja, simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, não
terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº
8.647, de 13.4.93)
Art. 184. O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura
aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende
um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades:
I - garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão;
II - proteção à maternidade, à adoção e à paternidade;
II] assistência à saúde.
Parágrafo único. Os benefícios serão concedídos nos termos e
condições definidos em regulamento, observadas as dísposições desta lei.
Art. 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem:
I - quanto ao servidor:
a) aposentadoria;
b) auxílio-natalidade;

c) salário-família;
d) licença para tratamento de saúde;

e) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade;
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f) licença por acidente em serviço;
g) assistência à saúde;
h) garantia de condições individuais e ambientais de trabalho

satisfatórias;
IJ _ quanto ao dependente:
a) pensão vitalícia e temporária;

b) auxílio-funeral;

c) auxílio-reclusão;
d) assistência à saúde.

As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas
, gão S OU entidades aos quais se encontram vinculados os serpelos or observado o disposto nos arts. 189 e 224.
vid o r e s,
§ 2 0 O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude,
má-fé implicará devolução ao erário do total auferido, sem
doI,;, ~u da a~ão penal cabível.
preJUI Z O
,
CAPITULO II
Dos Benefícios
§ 10

Seção I
Da Aposentadoria

Art. 186. O servidor será aposentado:
I _ por invalidez permanente, sendo os proventos integrais
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
qu a n ograve, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e propordoen~a noS demais casos;
cio n aIs .
.
IJ _ con:pul~onamente, aos set~nta anos de idade,
com proroporclOnalS ao tempo de serviço;
ventoS P
.
IJI - voluntanamente:
) aoS 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30
. a ) se mulher, com proventos integrais;
(trInta
d

_
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b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor, e 25.(vinte e cinco) se professora, com proventos
integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e
cinco) se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60
(sessenta) se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondioloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados",vançados do mal
de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (Aids), e outros que a lei indicar, com base na medicina especializada.
§ 2' Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no art. 71, a
aposentadoria de que trata o inciso Ill, a e c, observará o disposto em
lei específica.

§ 3º Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à junta
médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 187. A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que
o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo.
Art. 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.
§ 1º A aposentadoria por invalidez será precedida de licença
para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e
quatro) meses.
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§ 2' Expirado o período de licença e não estando em condições de
reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado.
§ 3' O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de
prorrogação da licença.

Art. 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no § 3' do art. 41, e revisto na mesma data e
proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em atividade.
Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em
atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

Art. 190. O servidor aposentado com provento proporcional
ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no art. 186, § 1', passará a perceber provento integral.
Art. 191. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 113 (um terço) da remuneração da atividade.
Art. 192. (Revogado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
Art. 193. (Revogado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
Art. 194. Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina, até o dia vinte do mês de dezembro, em valor equivalente ao
respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido.

Art. 195. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas, durante a Segunda Guerra Mundial, nos
termos da Lei n? 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida
aposentadoria com provento integral, aos 25 (vinte e cinco) anos de
serviço efetivo.
Seção 11
Do Auxílio-Natalidade
Art. 196. O auxílio-natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto.
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§ l' Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de
50% (cinqüenta por cento), por nascituro.
§ 2' O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor
público, quando a parturiente não for servidora.

Seção lI!
Do Salário-Família

Art. 197. O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao
inativo, por dependente econômico.
Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos
para efeito de percepção do salário-família:
I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e
quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade;
H - o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor, ou do inativo;
IH - a mãe e o pai sem economia própria.
Art. 198. Não se configura a dependência econômica quando o
beneficiário do salário-família perceber rendimento do trabalho ou
de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igualou superior ao salário-mínimo.
Art. 199. Quando o pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário-família será pago a um deles; quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes.
Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a
madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes.
Art. 200. O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a
Previdência Social.
Art. 201. O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração,
não acarreta a suspensão do pagamento do salário-família.
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Seção IV
Da Licença para Tratamento de Saúde

Art. 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento
de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuizo da remuneração a que fizer jus.
Art. 203. Para licença até 30 (trinta) dias, a inspeção será feita por médico do setor de assistência do órgão de pessoal e, se por
prazo superior, por junta médica oficial.
§ 1º Sempre que necessária, a inspeção médica será realizada
na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se
encontrar internado.
§ 2' Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se
encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor, e não
se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do art. 230,
será aceito atestado passado por médico particular. (Redação dada
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o atestado somente produzirá efeitos depois de homologado pelo setor médico do respectivo órgão ou entidade, ou pelas autoridades ou pessoas de que tratam os
parágrafos do art. 230. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)
§ 4' O servidor que durante o mesmo exercício atingir o limite
de trinta dias de licença para tratamento de saúde, consecutivos ou
não, para a concessão de nova licença, independentemente do prazo
de sua duração, será submetido a inspeção por junta médica oficial.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)

Art. 204. Findo o prazo da licença, o servidor será submetido
a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela
prorrogação da licença ou pela aposentadoria.
Art. 205. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões
produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer
das doenças especificadas no art. 186, § 1º.
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Art. 206. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido a inspeção médica.

Seção V
Da Licença à Gestante, à Adotante e da Licença-Paternidade
Art. 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120
(cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.
§ l' A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de
gestação, salvo antecipação por prescrição médica.
§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a
partir do parto.
§ 3' No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, re-

,

-.

assumirá o exerClClO.

§ 4' No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora
terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado.

Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá
direito à licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos.

Art. 209. Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis
meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora.
Art. 210. À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de
criança até 1 (um) ano de idade, serão concedidos 90 (noventa) dias
de licença remunerada.
Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 (um) ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 (trinta) dias.

Seção VI
Da Licença por Acidente em Serviço
Art. 211. Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço.
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Art. 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.
Parágrafo único.

Equipara-se ao acidente em serviço o dano;

I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo;
II versa.

sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-

Art. 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de
tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada,
à conta de recursos públicos.
Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica
oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública.
Art. 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez)
dias, prorrogável quando as circunstãncias o exigirem.

Seção VII
Da Pensão
Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a
uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no art. 42.
Art. 216. As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em
vitalícias e temporárias.
§ F A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários.

§ 2' A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de invalidez ou maioridade do beneficiário.

Art. 217.
I -

São beneficiários das pensões:

vitalícia:
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a) o cônjuge;
b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada,
com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade familiar;

d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do ser-

vidor;

e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa
portadora de deficiência, que vivam sob a dependência econômica do
servidor;
II - temporária:
a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou,
se inválidos, enquanto durar a invalidez;
b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de ida-

de;
c) o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto
durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servi-

dor;
d) a pessoa designada que viva na dependência econômica do
servidor, até 21 (vinte e um) anos, ou, se inválida, enquanto durar a
invalidez.

§ l' A concessão de pensão vitalícia aos beneficiários de que
tratam as alíneas a e c do inciso I deste artigo exclui desse direito os
demais beneficiários referidos nas alíneas d e e.

§ 2' A concessão da pensão temporária aos beneficiários de
que tratam as alíneas a e b do inciso II deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas c e d.

Art. 218. A pensão será concedida integralmente ao titular da
pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária.
§ l' Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.
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§ 2º Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária,
metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia,
sendo a outra metade rateada em partes iguais, entre os titulares da
pensão temporária.
§ 3' Ocorrendo habilitação somente à pensão temporária, o
valor integral da pensão será rateado, em partes iguais, entre os que
se habilitarem.

Art. 219. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo,
prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou
redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que for
oferecida.
Art. 220. Não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela
prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do servidor.

Art. 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos seguintes casos:
I - declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente;
II - desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio
ou acidente não caracterizado como em serviço;
III - desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança.
Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em
vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 (cinco) anos de
sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado.
Art. 222.

Acarreta perda da qualidade de beneficiário:

I - o seu falecimento;
II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após
a concessão da pensão ao cônjuge;
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UI - a
inválido;
IV - a
aos 21 (vinte
V - a
VI -

cessação de invalidez, em se tratando de beneficiário
maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada,
e um) anos de idade;
acumulação de pensão na forma do art. 225;

a renúncia expressa.

Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a
respectiva cota reverterá:
I - a pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou
para os titulares da pensão temporária, se não houver pensionista
remanescente da pensão vitalícia;
U - da pensão temporária para os co-beneficiários ou, na falta
destes, para o beneficiário da pensão vitalícia.
Art. 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na
mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos
dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do art.
189.
Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção
cumulativa de mais de duas pensões.

Seção VIII
Do AUXIlio-Funeral
Art. 226. O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da
remuneração ou provento.
§ l' No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será
pago somente em razão do cargo de maior remuneração.
§ 2'

(Vetado).

§ 3' O auxílio será pago no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
por meio de procedimento surnarfssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral.
Art. 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior.
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Art. 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora
do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte
do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública.
Seção IX
Do Auxilio-Reclusão
Art. 229. À família do servidor ativo é devido o auxílio-reclusão, nos seguintes valores:
I - dois terços da remuneração, quando afastado por motivo
de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade
competente, enquanto perdurar a prisão;
II - metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo.
§ 1º Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor
terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido.
§ 2º O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia
imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que
condicional.

CAPÍTULO III
Da Assistência à Saúde
Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e
de sua família, compreende assistência médica, hospitalar., odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada pelo Sistema Unico de
Saúde (SUS) ou diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver
vinculado o servidor, ou, ainda, mediante convênio ou contrato, na
forma estabelecida em regulamento. (Redação dada pela Lei nº
9.527, de 10.12.97)
§ 1º Nas hipóteses previstas nesta lei em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta
médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade celebrará,
preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de
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utilidade pública, ou com o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS). (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)
§ 2' Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica, que
constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando
os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a comprovação
de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo
disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão. (Parágrafo
acrescentado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97)

CAPÍTULON
Do Custeio

Art. 231. O Plano de Seguridade Social do Servidor será custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da União, das
autarquias e das fundações públicas. (Redação dada pela Medida
Provisória n' 1.463-23, de 27.2.98)
§ l' A contribuição do servidor, diferenciada em função da remuneração mensal, bem como dos órgãos e entidades, será fixada
em lei.
§ 2' O custeio das aposentadorias e pensões é de responsabilidade da União e de seus servidores. (Redação dada pela Lei n' 8.688,
de 21.7.93)
§ 3' A contribuição mensal incidente sobre os proventos será
apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de remuneração estabelecidas para os servidores em atividade. (Parágrafo
acrescentado pela Medida Provisória nº 1.463-23, de 27.2.98)

TÍTULO VII
CAPÍTULO ÚNICO
Da Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público

Art. 232.
Art. 233.

(Revogado pela Lei n' 8.745, de 9.12.93)
(Revogado pela Lei n' 8. 745, de 9.12.93)
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Art. 234.
Art. 235.

(Revogado pela Lei n Q 8.745, de 9.12.93)
(Revogado pela Lei n' 8.745, de 9.12.93)

TÍTULO VIII
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais
Art. 236. O Dia do Servidor Público será comemorado a vinte
e oito de outubro.
Art. 237. Poderão ser instituídos, no ãmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, os seguintes incentivos funcionais,
além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira:
I - prêmios pela apresentação de idéias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais;
II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio.
Art. 238. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias
corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo
vencido em dia em que não haja expediente.
Art. 239. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos
seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres.
Art. 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos
da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes:
a) de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto
processual;
b) de inamovibilidade do dirigente sindical, até um ano após o
final do mandato, exceto se a pedido;
c) de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a
que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas
em assembléia geral da categoria;
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d) (Revogado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97);
e)

(Revogado pela Lei n' 9.527, de 10.12.97);

Art. 241. Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual.
Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou
companheiro, que comprove união estável como entidade familiar.
Art. 242. Para os fins desta lei, considera-se sede o Município
onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício,
em caráter permanente.
TÍTULO IX
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposiçôes Transitórias e Finais

Art." 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por
esta lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial e das fundações públicas, regidos pela Lei n' 1.711, de
28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n" 5.452, de l' de maio de 1943, exceto os contratados
por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados
após o vencimento do prazo de prorrogação.
§ l' Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta lei ficam transformados em cargos, na data de
sua publicação.
§ 2' As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde têm exercício ficam transformadas em cargos em comissão, e mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades
na forma da lei.

§ 3' As Funções de Assessoramento Superior (FAS), exercidas
por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam extintas na data da vigência desta lei.
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§ 4'

(Vetado).

§ 5' O regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuários
da Justiça, remunerados com recursos da União, no que couber.

§ 6º Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar tabela em extinção, do respectivo órgão
ou entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem vinculados os empregos.
§ 7º Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo,
não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, poderão, no interesse da administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de efetivo exercício no
serviço público federal. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)

§ 8º Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte e na
declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações
isentas os pagamentos efetuados a título de indenização prevista no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.527, de
10.12.97)

§ 9º Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto
no § 7' poderão ser extintos pelo Poder Executivo quando considerados desnecessários. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.527, de
10.12.97)

Art. 244. Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos
aos servidores abrangidos por esta lei, ficam transformados em
anuênio.
Art. 245. A licença especial disciplinada pelo art. 116 da Lei nº
1.711, de 1952, ou por outro diploma legal, fica transformada em li-

cença-prêmio por assiduidade, na forma prevista nos arts. 87 a 90.

Art. 246. (Vetado).
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Art. 247. Para efeito do disposto no Título VI desta lei, haverá
ajuste de contas com a Previdência Social, correspondente ao período de contribuição por parte dos servidores celetistas abrangidos
pelo art. 243. (Redação dada pela Lei n" 8.162, de 8.1.91)
Art. 248. As pensões estatutárias, concedidas até a vigência
desta lei, passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem
do servidor.
Art. 249. Até a edição da lei prevista no § 12 do art. 231, os servidores abrangidos por esta lei contribuirão na forma e nos percentuais estabelecidos para o servidor civil da União conforme regulamento próprio.
Art. 250. O servidor que já tiver satisfeito ou vier a satisfazer, dentro de 1 (um) ano, as condições necessárias para a aposentadoria nos termos do inciso n do art. 184 do antigo Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União, Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 1952, aposentar-se-á com a vantagem prevista naquele dispositivo. (Veto mantido pelo Congresso Nacional e promulgado no
DO de 19.4.91)
Art. 251.

(Revogado pela Lei n" 9.527, de 10.12.97)

Art. 252. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subseqüente.
Art. 253. Ficam revogadas a Lei n" 1.711, de 28 de outubro de
1952, e respectiva legislação complementar, bem como as demais
disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1990; 169" da Independência e 1022
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre os crimes de «lavagem» ou
ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro
para os ilícitos previstos nesta lei; cria o
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciona a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Dos Crimes de «Lavagem» ou Ocultação de Bens,
Direitos e Valores
Art. 1e Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:
I
de tráfico ilícito de substãncias entorpecentes ou drogas
afins;
H
de terrorismo;
IH
de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção;
IV - de extorsão mediante seqüestro;
V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência,
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos;
VI - contra o sistema financeiro nacional;
VII - praticado por organização criminosa;
Pena: reclusão de três a dez anos e multa.
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular
a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de qualquer
dos crimes antecedentes referidos neste artigo:
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I -

os converte em ativos lícitos;
11 - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;
In - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.
§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes
antecedentes referidos neste artigo;
Il - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta lei.
§ 32 A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do
art. 14 do Código Penal.

§ 42 A pena será aumentada de um a dois terços, nos casos
previstos nos incisos I a VI do caput deste artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou por intermédio de organização criminosa.
§ 5º A pena será reduzida de um a dois terços e começará ser
cumprida em regime aberto, podendo o juiz deixar de aplicá-la ou
substituí-la por pena restritiva de direitos, se o autor, co-autor ou
partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais e
de sua autoria ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do
crime.

CAPÍTULO n
Disposições Processuais Especiais
Art. 22

O processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei:

I - obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão, da competência do juiz singular;
Il - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro
país;
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III - são da competência da Justiça Federal:
a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses
da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas;
b) quando o crime antecedente for de competência da Justiça
Federal.

§ F A denúncia será instruída' com indícios suficientes da
existência do crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos
nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele
crime.
§ 2' No processo por crime previsto nesta lei, não se aplica o
disposto no art. 366 do Código de Processo Penal.

Art. 3' Os crimes disciplinados nesta lei são insuscetíveis de
fiança e liberdade provisória e, em caso de sentença condenatória, o
juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.
Art. 4' O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público,
ou representação da autoridade policial, ouvido o Ministério Público
em vinte e quatro horas, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão ou o seqüestro de bens, direitos ou valores do acusado, ou existentes em seu
nome, objeto dos crimes previstos nesta lei, procedendo-se na forma
dos art. 125 a 144 do Decreto-Lei n' 3.689, de 3 de outubro de 1941Códígo da Processo Penal.
§ l' As medidas assecuratórias previstas neste artigo serão
levantadas se a ação penal não for iniciada no prazo de cento e vinte
dias, contados da data em que ficar concluída a diligência.
§ 2' O juiz determinará a liberação dos bens, direitos e valores
apreendidos ou seqüestrados quando comprovada a licitude de sua
origem.
§ 3' Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, nos
casos do art. 366 do Código de Processo Penal.
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§ 4' A ordem de prisão de pessoas ou da apreensão ou seqüestro de bens, direitos ou valores, poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido
o Ministério Público, quando a sua execução imediata possa comprometer as investigações.
Art. 5' Quando as circunstâncias o aconselharem, ojuiz, ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores apreendidos ou seqüestrados,
mediante termo de compromisso.
Art. 6'

O administrador dos bens:

I - fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens objeto da administração;
II - prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações
e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados.
Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens
apreendidos ou seqüestrados serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabível.
CAPÍTULO III
Dos Efeitos da Condenação
Art. 7'
go Penal:

São efeitos da condenação, além dos previstos no Códi-

I - a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto de crime previsto nesta lei, ressalvado o direito do lesado ou de
terceiro de boa-fé;
II - a interdição do exercício de cargo ou função pública de
qualquer natureza de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9', pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.
CAPÍTULO IV
Dos Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Crimes
Praticados no Estrangeiro

Art. 8' O jniz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional, e por solicitação de autoridade esCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1253-1359, mar. 1998
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trangeira competente, a apreensão ou o seqüestro de bens, direitos
ou valores oriundos de crimes descritos no art. 1Q , praticados no estrangeiro.
§ 1 Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de
tratado ou convenção internacional, quando o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocidade ao Brasil.
Q

§ 2Q Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou
valores apreendidos ou seqüestrados por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na
proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiros de boa-fé.

CAPÍTULO V
Das Pessoas Sujeitas à Lei

Art. 9' Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as
pessoas jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual,
como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não:
I - a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira;
II - a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial;
III - a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação,
intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários.
Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações:
I - as bolsas de valores e bolsas de mercadorias ou futuros;
II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades
de previdência complementar ou de capitalização;
III - as administradoras de cartões de credenciamento ou
cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para
aquisição de bens ou serviços;
IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que
permita a transferência de fundos;
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v - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as
de fomento comercial (factoring);
VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou
quaisquer bens móveis, imóveis, mercadorias, serviços, ou, ainda,
concedam descontos na sua aquisição, mediante sorteio ou método
assemelhado;
VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que
exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual;
VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de
autorização de órgão regulador dos mercados financeiro, de câmbio,
de capitais e de seguros;
IX - as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras,
comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de
ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas neste
artigo;

X - as pessoas jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis;
XI - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializernjóias,
pedras e metais preciosos, objetos de arte e antigüidades.

CAPÍTULO VI
Da Identificação dos Clientes e Manutenção de Registros
Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º:
I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes;
II - manterão registro de toda transação em moeda nacional
ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de créditos, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de
instruções por esta expedidas;
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III - deverão atender, no prazo fixado pelo órgão judicial competente, as requisições formuladas pelo conselho criado pelo art. 14,
que se processarão em segredo de justiça.
§ l' Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica,
a identificação referida no inciso I deste artigo deverá abranger as
pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários.
§ 2' Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste
artigo deverão ser conservados durante o período mínimo de cinco
anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente.
§ 3' O registro referido no inciso II deste artigo será efetuado
também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, .em um mesmo mês-calendário, operações com uma
mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente.

CAPÍTULO VII
Da Comunicação de Operações Financeiras
Art. 11. As pessoas referidas no art. 9';
I - dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam
constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta lei, ou com
eles relacionar-se;
II - deverão comunicar, abstendo-se de dar aos clientes ciência de tal ato, no prazo de vinte e quatro horas, às autoridades competentes:
a) todas as transações constantes do inciso II do art. 10 que ultrapassarem limite fixado, para esse fim, pela mesma autoridade e
na forma e condições por ela estabelecidas;

b) a proposta ou a realização de transação prevista no inciso I
deste artigo.

§ I" As autoridades competentes, nas instruções referidas no
inciso I deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas
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características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma
de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento
econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista.
§ 2' As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista
neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa.
§ 3' As pessoas para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador farão as comunicações mencionadas neste artigo
ao Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf) e na forma por ele estabelecida.

CAPÍTULO VIII
Da Responsabilidade Administrativa
Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9', bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou
não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa pecuniária variável, de um por cento até o dobro do
valor da operação, ou até duzentos por cento do lucro obtido ou que
presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou, ainda,
multa de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
III - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para
o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas
no art. 9º;
IV - cassação da autorização para operação ou funcionamento.
§ l' A pena de advertência será aplicada por irregularidade
no cumprimento das instruções referidas nos incisos I e II do art. 10.
§ 2' A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no
art. 9', por negligência ou dolo:
I - deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente;
II - não realizarem a identificação ou o registro previstos nos
incisos I e II do art. 10;
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H - não realizarem a identificação ou o registro previstos nos
incisos I e H do art. 10;

IH - deixarem de atender, no prazo, a requisição formulada
nos termos do inciso HI do art. 10;
IV - descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11.
§ 3' A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações
constantes desta lei ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas
com multa.

§ 4' Acassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena
prevista no inciso IH do caput deste artigo.
Art. 13. O procedimento para a aplicação das sanções previstas neste capítulo será regulado por decreto, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CAPÍTULO IX
Do Conselho de Controle e Atividades Financeiras
Art. 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), com a finalidade
de disciplinar; aplicar penas administrativas, receber, examinar e
identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas
nesta lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.

§ L" As instruções referidas no art. 10 destinadas às pessoas
mencionadas no art. 9º, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo Coaf, competindo-lhe,
para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a aplicação
das sanções enumeradas no art. 12.
§ 2' O Coaf deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos de
cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e
eficiêntes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e
valores.
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Art. 15. O Coaf, comunicará às autoridades competentes para
a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela
existência de crimes previstos nesta lei, de fundados indícios de sua
prática, ou de qualquer outro ilícito.
Art. 16. O Coaf, será composto por servidores públicos de reputação ilibada e reconhecida competência, designados em ato do
Ministro de Estado da Fazenda, dentre os integrantes do quadro de
pessoal efetivo do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores
Mobiliários, da Superintendência de Seguros Privados, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria da Receita Federal,
de órgão de inteligência do Poder Executivo, do Departamento de
Polícia Federal e do Ministério das Relações Exteriores, atendendo,
nesses três últimos casos, à indicação dos respectivos Ministros de
Estado.
§ l' O presidente do conselho será nomeado pelo Presidente
da República, por indicação do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 2' Das decisões do Coaf relativas às aplicações de penas administrativas caberá recurso ao Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 17. O Coaf terá organização e funcionamento definidos
em estatuto aprovado por decreto do Poder Executivo.
Art. 18.

Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
LEI N' 9.614, DE 5 DE MARÇO DE 1998
Altera a Lei n Q 7.565, de 19 de dezembro
de 1986, para incluir hipótese de destruição
de aeronave.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Art. 1º O art. 303 da Lei n' 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
passa a vigorar acrescido de um parágrafo, numerado como § 2' renumerando-se o atual § 2' como § 3', na forma seguinte:
"Art. 303.
§ 2' Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos,
a aeronave será classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição, nos casos dos incisos do caput deste artigo e
após autorização do Presidente da República ou autoridade por
ele delegada.

§ 3' A autoridade mencionada no § I? responderá por seus
atos quando agir com excesso de poder ou com espírito emulatório,»
Art. 2' Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
I ris Rezende
Lelio Viana Lobo
LEI N' 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998
Institui normas gerais sobre desporto e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Iniciais
Art. l' O desporto brasileiro abrange práticas formais e nãoformais e obedece às normas gerais desta lei, inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito.
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§ 1Q A prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada
modalidade, aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto.
Q

§ 2 A prática desportiva não-formal é caracterizada pela liberdade lúdica de seus praticantes.

CAPÍTULO II
Dos Princípios Fundamentais
Art. 2Q O desporto, como direito individual, tem como base os
princípios:
I - da soberania, caracterizado pela supremacia nacional
na organização da prática desportiva;
II - da autonomia, definido pela faculdade e liberdade de
pessoas físicas e jurídicas organizarem-se para a prática desportiva;
III - da democratização, garantido em condições de acesso
às atividades desportivas sem quaisquer distinções ou formas de discriminação;
IV - da liberdade, expresso pela livre prática do desporto, de
acordo com a capacidade e interesse de cada um, associando-se ou
não a entidade do setor;
V - do direito social, caracterizado pelo dever do Estado em
fomentar as práticas desportivas formais e não-formais;
VI - da diferenciacão, consubstanciado no tratamento específico dado ao desporto profissional e não-profissional;
VII - da identidade nacional, refletido na proteção e incentivos às manifestações desportivas de criação nacional;
VIII - da educação, voltado para o desenvolvimento integral
do homem como ser autõnomo e participante, e fomentado por meio
da prioridade dos recursos publicos ao desporto educacional;
IX - da qualidade, assegurado pela valorização dos resultados desportivos, educativos e dos relacionados à cidadania e ao desenvolvimento fisico e moral;
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VIII - da educação, voltado para o desenvolvimento integral
do homem como ser autônomo e participante, e fomentado por meio
da prioridade dos recursos públicos ao desporto educacional;
IX - da qualidade, assegurado pela valorização dos resultados desportivos, educativos e dos relacionados à cidadania e ao desenvolvimento físico e moral;
X - da descentralização, consubstanciado na organização e
funcionamento harmônicos de sistemas desportivos diferenciados e
autônomos para os níveis federal, estadual e distrital e municipal;
XI - da segurança, propiciado ao praticante de qualquer modalidade desportiva, quanto ao sua integridade física, mental ou sensorial;
XII - da eficiência, obtido por meio do estímulo à competência desportiva e administrativa.

CAPÍTULO UI
Da Natureza e das Finalidades do Desporto
Art. 3' O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações:
I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e
em formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o
exercício da cidadania e a prática do lazer;
II - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de
contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente;
III - desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta lei e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e
comunidades do País e estas com as de outras nações,
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Parágrafo único. O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado:
I - de modo profissional, caracterizado pela remuneração
pactuada em contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade
de prática desportiva;
n - de modo não-profissional, compreendendo o desporto:
a) semiprofissional, expresso em contrato próprio e específico
de estágio, com atletas entre quatorze e dezoito anos de idade e pela
existência de incentivos materiais que não caracterizem remuneração derivada de contrato de trabalho;
b) amador, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de qualquer forma de remuneração ou de incentivos materiais para atletas de qualquer idade.

CAPÍTULO IV
Do Sistema Brasileiro do Desporto

Seção I
Da composição e dos objetivos
Art. 4' O Sistema Brasileiro do Desporto compreende:
I - Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes;
n - o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp);

In -

o Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro

(CDDB);
IV - o sistema nacional do desporto e os sistemas de desporto
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, organizados de
forma autônomo e em regime de colaboração, integrados por vínculos
de natureza técnica específicos de cada modalidade desportiva.
§ l' O Sistema Brasileiro do Desporto tem por objetivo garantir a prática desportiva regular e melhorar-lhe o padrão de qualidade.
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Seção II
Do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto (Indesp)

Art. 5' O Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) é uma autarquia federal com a finalidade de promover, desenvolver a prática do desporto e exercer outras competências específicas que lhe são atribuidas nesta lei.
§ l' O Indesp disporá, em sua estrutura básica, de uma diretoria integrada por um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da República.
§ 2' As competências dos órgãos que integram a estrutura regimental do Indesp serão fixadas em decreto.
§ 3' Caberá ao Indesp, ouvido o Conselho de Desenvolvimento
do Desporto Brasileiro (CDDB), propor o Plano Nacional de Desporto, observado o disposto no art. 217 da Constituição Federal.
§ 4' O Indesp, expedirá instruções e desenvolverá ações para
o cumprimento do disposto no inciso IV do art. 217 da Constituição
Federal e elaborará o projeto de fomento da prática desportiva para
pessoas portadoras de deficiência.

Art. 6' Constituem recursos do Indesp:
I - receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos
em lei;
II - adicional de quatro e meio por cento incidente sobre cada
bilhete, permitido o arredondamento do seu valor feito nos concursos
de prognósticos a que se refere o Decreto-Lei n? 594, de 27 de maio de
1969, e a Lei n'' 6.717, de 12 de novembro de 1979, destinado ao cumprimento do disposto no art. 7';
III - doações, legados e patrocínios;
IV - prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal, não reclamados;
V - outras fontes.
§ I" O valor do adicional previsto no inciso II deste artigo não
será computado no montante da arrecadação das apostas para fins
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1253-1359, mar. 1998

1337
de cálculo de prêmios, rateios, tributos de qualquer natureza ou taxas de administração.
§ 22 Do adicional de quatro e meio por cento de que trata o
inciso II deste artigo, um terço será repassado às Secretarias de
Esportes dos Estados e do Distrito Federal, ou, na inexistência
destas, a órgãos que tenham atribuições semelhantes na área do
desporto, proporcionalmente ao montante das apostas efetuadas
em cada unidade da Federação para aplicação segundo o disposto no art. 72 •
§ 3' Do montante arrecadado nos termos do § 2', cinqüenta
por cento caberão às Secretarias Estaduais e/ou aos órgãos que as
substituam, e cinqüenta por cento serão divididos entre os Municípios de cada Estado, na proporção de sua população.
§ 4' Trimestralmente, a Caixa Econômica Federal (CEF)
apresentará balancete ao Indesp, com o resultado da receita proveniente do adicional mencionado neste artigo.
Art. 72 Os recursos do Indesp terão a seguínte destínação:
I - desporto educacional;
II - desporto de rendimento, nos casos de participação de
entidades nacionais de administração do desporto em competições
internacionaís bem como as competições brasileíras dos desportos de
criação nacional;
III - desporto de criação nacional;
IV - capacitação de recursos humanos:
a) cientistas desportivos;
b) professores de educação física; e
c) técnicos de desporto;
V - apoio a projeto de pesquisa, documentação e informação;
VI - construção, ampliação e recuperação de instalações esportivas;
VII - apoio supletivo ao sistema de assistência ao atleta profissional com a finalidade de promover sua adaptação ao mercado de
trabalho quando deixar a atividade;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1253-1359, mar. 1998

1338

v-

apoio a projeto de pesquisa, documentação e informação;

V1 portivas;

construção, ampliação e recuperação de instalações es-

V11 - apoio supletivo ao sistema de assistência ao atleta profissional com a finalidade de promover sua adaptação ao mercado de
trabalho quando deixar a atividade;
V1U -

apoio ao desporto para pessoas portadoras de deficiência.

Art. 8Q A arrecadação obtida em cada teste da Loteria Esportiva terá a seguinte destinação:
I - quarenta e cinco por cento para pagamento dos prêmios,
incluído o valor correspondente ao imposto sobre a renda;
U - vinte por cento para a Caixa Econômica Federal (CEF),
destinados ao custeio total da administração dos recursos e prognósticos desportivos;

lU - dez por cento para pagamento, em parcelas iguais, às entidades de práticas desportivas constantes do teste, pelo uso de suas
denominações, marcas e símbolos;
N -

quinze por cento para o Indesp.

Parágrafo único. Os dez por cento restantes do total da arrecadação serão destinados à seguridade social.

Art. 92 Anualmente, a renda líquida total de um dos testes da
Loteria Esportiva Federal será destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), para treinamento e competições preparatórias das equipes olímpicas nacionais.

§ lO Nos anos de realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos
Pan-Americanos, a renda líquida de um segundo teste da Loteria
Esportiva Federal será destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro
(COB), para o atendimento da participação de delegações nacionais
nesses eventos.
§ 2' Ao Comitê Paraolímpico Brasileiro serão concedidas as
rendas líquidas de testes da Loteria Esportiva Federal nas mesmas
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condições estabelecidas neste artigo para o Comitê Olímpico Brasileiro (COB).
Art. 10. Os recursos financeiros correspondentes às destinações previstas no inciso III do art. 8º e no art. 9º, constituem receitas
próprias dos beneficiários que lhes serão entregues diretamente
pela Caixa Econômica Federal (CEF), até o décimo dia útil do mês
subseqüente ao da ocorrência do fato gerador.

Seção III
Do Conselho de Desenvolvimento do Desporto
Brasileiro (CDDB)
Art. 11. O Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro (CDDB) é órgão colegiado de deliberação e assessoramento, diretamente subordinado ao Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, cabendo-lhe:
I - zelar pela aplicação dos princípios e preceitos desta lei;
II - oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Nacionai do Desporto;
III - emitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais;
IV - propor prioridades para o plano de aplicação de recursos
do Indesp;
V - exercer outras atribuições previstas na legislação em vigor, relativas a questões de natureza desportiva;
VI -

aprovar os Códigos da Justiça Desportiva;

VII - expedir diretrizes para o controle de substâncias e métodos proibidos na prática desportiva.
Parágrafo único. O Indesp dará apoio técnico e administrativo
ao Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro (CDDB).
Art. 12. (Vetado).
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apoio e prática do desporto, bem como as incumbidas da Justiça Desportiva e, especialmente:
I
o Comitê Olímpico Brasileiro (COB);
II
o Comitê Paraolímpico Brasileiro;
III
as entidades nacionais de administração do desporto;
IV
as entidades regionais de administração do desporto;
V
as ligas regionais e nacionais;
VI
as entidades de prática desportiva filiadas ou não àquelas referidas nos incisos anteriores.
Art. 14. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o Comitê Paraolímpico Brasileiro, e as entidades nacionais de administração do
desporto que lhes são filiadas ou vinculadas, constituem subsistema
específico do Sistema Nacional do Desporto, ao qual se aplicará a
prioridade prevista no inciso II do art. 217 da Constituição Federal,
desde que seus estatutos obedeçam integralmente à Constituição
Federal e às leis vigentes no País.
Art. 15. Ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), entidade jurídica de direito privado, compete representar o País nos eventos olímpicos, pan-americanos e outros de igual natureza, no Comitê Olímpico Internacional e nos movimentos olímpicos internacionais, e fomentar o movimento olímpico no território nacional, em conformidade com as disposições da Constituição Federal, bem como com as disposições estatutárias e regulamentares do Comitê Olímpico Internacional e da Carta Olímpica.
§ l' Caberá ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) representar
o olimpismo brasileiro junto aos Poderes Públicos.
§ 2' É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) o uso da
bandeira e dos símbolos, lemas e hinos de cada comitê, em território
nacional.
§ 3' Ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) são concedidos os
direitos e benefícios conferidos em lei às entidades nacionais de administração do desporto.
§ 4' São vedados o registro e uso para qualquer fim de sinal
que integre o símbolo olímpico ou que o contenha, bem como do hino
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e dos lemas olímpicos, exceto mediante prévia autorização do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).
§ 5' Aplicam-se ao Comitê Paraolímpico Brasileiro, no que
couber, as disposições previstas neste artigo.

Art. 16. As entidades de prática desportiva e as entidades nacionais de administração do desporto, bem como as ligas de que trata
o art. 20, são pessoas jurídicas de direito privado, com organização e
funcionamento autônomo, e terão as competências definidas em
seus estatutos.
§ l' As entidades nacionais de administração do desporto poderão filiar, nos termos de seus estatutos, entidades regionais de administração e entidades de prática desportiva.
§ 2' As ligas poderão, a seu critério, filiar-se ou vincular-se a
entidades nacionais de administração do desporto, vedado a estas,
sob qualquer pretexto, exigir tal filiação ou vinculação.
§ 3' É facultada a filiação direta de atletas nos termos previstos nos estatutos das respectivas entidades de administração do desporto.

Art. 17.

(Vetado).

Art. 18. Somente serão beneficiadas com isenções fiscais e repasses de recursos públicos federais da Administração direta e indireta, nos termos do inciso II do art. 217 da Constituição Federal, as
entidades do Sistema Nacional do Desporto que:
I - possuírem viabilidade e autonomia financeiras;
II - apresentarem manifestação favorável do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ou do Comitê Paraolímpico Brasileiro, nos casos
de suas filiadas e vinculadas;
III
atendam aos demais requisitos estabelecidos em lei;
IV - estiverem quites com suas obrigações fiscais e trabalhistas.
Parágrafo único. A verificação do cumprimento da exigência
contida no inciso I é de responsabilidade do Indesp, e das contidas
nos incisos III e IV, do Ministério Público.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1253-1359, mar. 1998

1342
II - apresentarem manifestação favorável do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ou do Comitê Paraolímpico Brasileiro, nos casos
de suas filiadas e vinculadas;
III
atendam aos demais requisitos estabelecidos em lei;
IV - estiverem quites com suas obrigações fiscais e trabalhistas.
Parágrafo único. A verificação do cumprimento da exigência
contida no inciso I é de responsabilidade do Indesp, e das contidas
nos incisos III e Iv, do Ministério Público.
Art. 19. (Vetado).
Art. 20. As entidades de prática desportiva participantes de
competições do Sistema Nacional do Desporto poderão organizar ligas regionais ou nacionais.
§ 1º (Vetado).
§ 2º As entidades de prática desportiva que organizarem ligas, na forma do caput deste artigo, comunicarão a criação destas às
entidades nacionais de administração do desporto das respectivas
modalidades.
§ 3º As ligas integrarão os sistemas das entidades nacionais
de administração do desporto que incluírem suas competições nos
respectivos calendários anuais de eventos oficiais.
§ 4º Na hipótese prevista no caput deste artigo, é facultado às
entidades de prática desportiva participarem, também, de campeonatos nas entidades de administração do desporto a que estiverem
filiadas.
§ 5º É vedada qualquer intervenção das entidades de administração do desporto nas ligas que se mantiverem independentes.
Art. 21. As entidades de prática desportiva poderão filiar-se,
em cada modalidade, à entidade de administração do desporto do
Sistema Nacional do Desporto, bem como à correspondente entidade
de administração do desporto de um dos sistemas regionais.
Art. 22. Os processos eleitorais assegurarão:
I - colégio eleitoral constituído de todos os filiados no gozo de
seus direitos, admitida a diferenciação de valor dos seus votos;
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II - defesa prévia, em caso de impugnação, do direito de participar da eleição;
Hl - eleição convocada mediante edital publicado em órgão da
imprensa de grande circulação, por três vezes;
IV - sistema de recolhimento dos votos imune a fraude;
V - acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios
de comunicação.
Parágrafo único. Na hipótese da adoção de critério diferenciado de valoração dos votos, este não poderá exceder à proporção de
um para seis entre o de menor e o de maior valor.
Art. 23. Os estatutos das entidades de administração do desporto, elaborados de conformidade com esta lei, deverão obrigatoriamente regulamentar, no mínimo:
I - instituição do Tribunal de Justiça Desportiva, nos termos
desta lei;
II - inelegibilidade de seus dirigentes para desempenho de
cargos e funções eletivas ou de livre nomeação de:
a) condenados por crime doloso em sentença definitiva;
b) inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos
em decisão administrativa definitiva;

c) inadimplentes na prestação de contas da própria entidade;
d) afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude de gestão patrimonial ou financeira irregular
ou temerária da entidade;
e)

inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhis-

tas;
f) falidos.

Art. 24. As prestações de contas anuais de todas as entidades
de administração integrantes do Sistema Nacional do Desporto serão obrigatoriamente submetidas, com parecer dos conselhos fiscais,
às respectivas assembléias gerais, para a aprovação final.
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Parágrafo único. Aos Municípios é facultado constituir sistemas próprios, observadas as disposições desta lei e as contidas na legislação do respectivo Estado.
CAPÍTULO V
Da Prática Desportiva Profissional
Art. 26. Atletas e entidades de prática desportiva são livres
para organizar a atividade profissional, qualquer que seja sua modalidade, respeitados os termos desta lei.
Art. 27. As atividades relacionadas a competições de atletas
profissionais são privativas de:
I

sociedades civis de fins econômicos;

II
sociedades comerciais admitidas na legislação em vigor;
Ill
entidades de prática desportiva que constituírem sociedade comercial para administração das atividades de que trata este
artigo.
Parágrafo único. As entidades de que tratam os incisos r, II e
Hl que infringirem qualquer dispositivo desta lei terão suas atividades suspensas, enquanto perdurar a violação.
Art. 28. A atividade do atleta profissional, de todas as modalidades desportivas, é caracterizada por remuneração pactuada em
contrato formal de trabalho firmado com entidade de prática desportiva, pessoa jurídica de direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de descumprimento,
rompimento ou rescisão unilateral.
§ 1º Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da seguridade social, ressalvadas as peculiaridades expressas nesta lei ou integrantes do respectivo contrato de
trabalho.
§ 2º O vinculo desportivo do atleta com a entidade contratante tem natureza acessória ao respectivo vínculo empregatício, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais, com o término da vigência do
contrato de trabalho.
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Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora de atleta
terá o direito de assinar com este o primeiro contrato de profissional,
cujo prazo não poderá ser superior a dois anos.
Parágrafo único.

(Vetado).

Art. 30. O contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, com vigência nunca inferior a três meses.
Art. 31. A entidade de prática desportiva empregadora que
estiver com pagamento de salário de atleta profissional em atraso,
no todo ou em parte, por período igualou superior a três meses, terá
o contrato de trabalho daquele atleta rescindido, ficando o atleta livre para se transferir para qualquer outra agremiação de mesma
modalidade, nacional ou internacional, e exigir a multa rescisória e
os haveres devidos.
§ 1Q São entendidos como salário, para efeitos do previsto no
caput, o abono de férias, o décimo terceiro salário, as gratificações,
os prêmios e demais verbas inclusas no contrato de trabalho.

§ 2º A mora contumaz será considerada também pelo não recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias.
§ 3º Sempre que a rescisão se operar pela aplicação do disposto no caput, a multa rescisória a favor da parte inocente será conhecida pela aplicação do disposto nos arts. 479 e 480 da CLT.

Art. 32. É lícito ao atleta profissional recusar competir por
entidade prática desportiva quando seus salários, no todo ou em
parte, estiverem atrasados em dois ou mais meses;
Art. 33. Independentemente de qualquer outro procedimento, entidade nacional de administração do desporto fornecerá condição de jogo ao atleta para outra entidade de prática, nacional ou internacional, mediante a prova da notificação do pedido de rescisão
unilateral firmado pelo atleta ou por documento do empregador no
mesmo sentido.
Art. 34. O contrato de trabalho do atleta profissional obedecerá a modelo padrão, constante da regulamentação desta lei.
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ção de jogo ao atleta para outra entidade de prática, nacional ou internacional, mediante a prova da notificação do pedido de rescisão
unilateral firmado pelo atleta ou por documento do empregador no
mesmo sentido.
Art. 34. O contrato de trabalho do atleta profissional obedecerá a modelo padrão, constante da regulamentação desta lei.
Art. 35. A entidade de prática desportiva comunicará em impresso padrão à entidade nacional de administração da modalidade
a condição de profissional, semiprofissional ou amador do atleta.
Art. 36. A atividade do atleta semiprofissional é caracterizada pela existência de incentivos materiais que não caracterizem remuneração derivada de contrato de trabalho, pactuado em contrato
formal de estágio firmado com entidade de prática desportiva, pessoa jurídica de direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente,
cláusula penal para as hipóteses de descumprimento, rompimento
ou rescisão unilateral.
§ 1e Estão compreendidos na categoria dos semiprofissionais
os atletas com idade entre quatorze e dezoito anos completos.
§ 2º Só poderão participar de competição entre profissionais
os atletas semiprofissionais com idade superior a dezesseis anos.
§ 3º Ao completar dezoito anos de idade, o atleta semiprofissional deverá ser obrigatoriamente profissionalizado, sob pena de,
não o fazendo, voltar à condição de amador, ficando impedido de participar em competições entre profissionais.

§ 4º A entidade de prática detentora do primeiro contrato de
trabalho do atleta por ela profissionalizado terá direito de preferência para a primeira renovação deste contrato, sendo facultada a cessão deste direito a terceiros, de forma remunerada ou não.
§ 5" Do disposto neste artigo estão excluídos os desportos individuais e coletivos olímpicos, exceto o futebol de campo.
Art. 37. O contrato de estágio do atleta semiprofissional obedecerá a modelo padrão, constante da regulamentação desta lei.
Art. 38. Qualquer cessão ou transferência de atleta profissional, na vigência do contrato de trabalho, depende de formal e expresCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1253-135!), mar. 1998
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sa anuência deste, e será isenta de qualquer taxa que venha a ser cobrada pela entidade de administração.
Art. 39. A transferência do atleta profissional de uma entidade de prática desportiva para outra do mesmo gênero poderá ser
temporária (contrato de empréstimo) e o novo contrato celebrado deverá ser por período igualou menor que o anterior, ficando o atleta
sujeito à cláusula de retorno à entidade de prática desportiva cedente, vigorando no retorno o antigo contrato, quando for o caso.
Art. 40. Na cessão ou transferência de atleta profissional
para entidade de prática desportiva estrangeira observar-se-ão as
instruções expedidas pela entidade nacional de título.
Parágrafo único. As condições para transferência do atleta
profissional para o exterior deverão integrar obrigatoriamente os
contratos de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva brasileira que o contratou.
Art. 41. A participação de atletas profissionais em seleções
será estabelecida na forma como acordarem a entidade de administração convocante e a entidade de prática desportiva cedente.
§ 1º A entidade convocadora indenizará a cedente dos encargos previstos no contrato de trabalho, pelo período em que durar a
convocação do atleta, sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados
entre este e a entidade convocadora.
§ 2' O período de convocação estender-se-á até a reintegração
do atleta à entidade que o cedeu, apto a exercer sua atividade.
Art. 42. Às entidades de prática desportiva pertence o direito de negociar, autorizar e proibir a fixação, a transmissão ou retransmissão de imagem de espetáculo ou eventos desportivos de
que participem.
§ l' Salvo convenção em contrário, vinte por cento do preço total da autorização, como mínimo, será distribuído, em partes iguais,
aos atletas profissionais participantes do espetáculo ou evento.
§ 2' O disposto neste artigo não se aplica a flagrantes de espetáculo ou evento desportivo para fins, exclusivamente, jornalísticos
ou educativos, cuja duração, no conjunto, não exceda de três por cento do total do tempo previsto para o espetáculo.
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Art. 43.

É vedada a participação em competições desportivas

rofissionai~ de atletas amadOJ:"es de qualquer idade e de semiprofis-

~ionais com Idade superror a vmte anos.

Art. 44. É vedada a prática do profissionalismo, em qualquer
lUodalidade, quando se tratar de:
I _ desporto educacional, seja nos estabelecimentos escolares de L" e 2 Q graus ou superiores;
11
desporto militar;
111 menores até a idade de dezesseis anos completos.
Art. 45. As entidades de prática desportiva serão obrigadas a
ntratar seguro de acidentes pessoais e do trabalho para os atletas
co ofissionais e semiprofissionais a elas vinculados, com o objetivo de
pr
ieit os.
cobrir
os riscos a que es tãao SUJeI
Parágrafo único. Para os atletas profissionais, o prêmio minio de que trata este artigo deverá corresponder à importância total
rrr ual da remuneração ajustada, e, para os atletas semiprofissioan
aO total das verbas de incentivos materiais.
naI·S ,
Art. 46. A presença de atleta de nacionalidade estrangeira,
rn visto temporário de trabalho previsto no inciso v do art. 13 da
~oei n Q 6.815, de 19.de agosto de 1980, como !ntegrante da equipe de
lUpetição da entidade de prática desportiva, caracteriza para os
t.e:rlUOS desta lei, a prática desportiva profissional, tornando obrigat~rio o enquadramento previsto no caput do art. 27.

§ 1 Q É vedada a participação de atleta de nacionalidade esangeira como integrante de equipe de competição de entidade de
:ática desportiva na':IOnal no.s campeonatos ?ficiais, quando o visto
~ trabalho temporárIo expedido pelo Ministério do Trabalho recair
n~ inciso 111 do art. 13 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980.

t

§ 2 Q A entidade de administração do desporto será obrigada a
e:xigir da entidade de prática. desportiva o comprova~te do vist? de
t abalho do atleta de nacionalidade estrangeira fornecido pelo MInist~rio do Trabalho, sob pena de cancelamento da inscrição desportiva.
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CAPÍTULO VI
Da Ordem Desportiva
Art. 47. No âmbito de suas atribuições, os Comitês Olímpico e
Paraolímpico Brasileiros e as entidades nacionais de administração
do desporto têm competência para decidir, de ofício ou quando lhes
forem submetidas pelos seus filiados, as questões relativas ao cumprimento das normas e regras de prática desportiva.
Art. 48. Com o objetivo de manter a ordem desportiva, o respeito aos atos emanados de seus poderes internos, poderão ser aplicadas, pelas entidades de administração do desporto e de prática
desportiva, as seguintes sanções:
I
II
UI
IV V -

advertência;
censura escrita;
multa;
suspensão;
desfiliação ou desvinculação.

§ 1º A aplicação das sanções previstas neste artigo não prescinde do processo administrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.
§ 2º As penalidades de que tratam os incisos IV e V deste artigo somente poderão ser aplicadas após decisão definitiva da Justiça
Desportiva.

CAPÍTULO VII
Da Justiça Desportiva
Art. 49. A Justiça Desportiva a que se referem os §§ l' e 2º do
art. 217 da Constituição Federal e o art. 33 da Lei nº 8.028, de 12 de
abril de 1990, regula-se pelas disposições deste capítulo.
Art. 50. A organização, o funcionamento e as atribuições da
Justiça Desportiva, limitadas ao processo e julgamento das infrações disciplinares e às competições desportivas, serão definidas em
Códigos Desportivos.
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Art. 50. A organização, o funcionamento e as atribuições da
Justiça Desportiva, limitadas ao processo e julgamento das infrações disciplinares e às competições desportivas, serão definidas em
Códigos Desportivos.
§ 10 As transgressões relativas à disciplina e às competições
desportivas sujeitam o infrator a:

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

advertência;
eliminação;
exclusão de campeonato ou torneio;
indenização;
interdição de praça de desportos;
multa;
perda do mando do campo;
perda de pontos;
perda de renda;
suspensão por partida;
suspensão por prazo.

§ 2º As penas disciplinares não serão aplicadas aos menores
de quatorze anos.
§ 30 As penas pecuniárias não serão aplicadas a atletas nãoprofissionais.

Art. 51. O disposto nesta lei sobre Justiça Desportiva não se
aplica aos Comitês Olímpico e Paraolímpico Brasileiros.
Art. 52. Aos Tribunais de Justiça Desportiva, unidades autônomas e independentes das entidades de administração do desporto
de cada sistema, compete processar e julgar, em última instância, as
questões de descumprimento de normas relativas à disciplina e às
competições desportivas, sempre assegurados a ampla defesa e o
contraditório.
§ 1º Sem prejuízo do disposto neste artigo, as decisões finais
dos Tribunais de Justiça Desportiva são impugnáveis nos termos geCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1253-1359, mar. 1998
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rais do direito, respeitados os pressupostos processuais estabelecidos nos §§ l' e 2' do art. 217 da Constituição Federal.
§ 2' O recurso ao Poder Judiciário não prejudicará os efeitos
desportivos validamente produzidos em conseqüência da decisão
proferida pelos Tribunais de Justiça Desportiva.

Art. 53. Os Tribunais de Justiça Desportiva terão como primeira instância a Comissão Disciplinar, integrada por três membros
de sua livre nomeação, para a aplicação imediata das sanções decorrentes de infrações cometidas durante as disputas e constantes das
súmulas ou documentos similares dos árbitros, ou, ainda, decorrentes de infringência ao regulamento da respectiva competição.
§ l'

(Vetado).

§ 2' A Comissão Disciplinar aplicará sanções em procedimento sumário, assegurados a ampla defesa e o contraditório.

§ 3' Das decisões da Comissão Disciplinar caberá recurso aos
Tribunais de Justiça Desportiva.
§ 4' O recurso ao qual se refere o parágrafo anterior será recebido e processado com efeito suspensivo quando a penalidade exceder de duas partidas consecutivas ou quinze dias.

Art. 54. O membro do Tribunal de Justiça Desportiva exerce
função considerada de relevante interesse público e, sendo servidor
público, terá abonadas suas faltas, computando-se como de efetivo
exercício a participação nas respectivas sessões.
Art. 55. Os Tribunais de Justiça Desportiva serão compostos
por, no mínimo, sete membros, ou onze membros, no máximo, sendo:
I - um indicado pela entidade de administração do desporto;
II - um indicado pelas entidades de prática desportiva que
participem de competições oficiais da divisão principal;
III - três advogados com notório saber jurídico desportivo, indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil;
IV
um representante dos árbitros, por estes indicado;
V - um representante dos atletas, por estes indicado.
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na Justiça Desportiva, exceção feita aos membros dos conselhos deliberativos das entidades de prática desportiva.
§ 4' Os membros dos Tribunais de Justiça desportiva serão
obrigatoriamente bacharéis em Direito ou pessoas de notório saber
jurídico, e de conduta ilibada.

CAPÍTULO VIII
Dos Recursos para o Desporto

Art. 56. Os recursos necessários ao fomento das práticas desportivas formais e não-formais a que se refere o art. 217 da Constituição Federal serão assegurados em programas de trabalho específicos constantes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além dos provenientes de :
I
II
III
IV
va Federal
V VI -

fundos desportivos;
receitas oriundas de concursos de prognósticos;
doações, patrocínios e legados;
prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportinão reclamados nos prazos regulamentares;
incentivos fiscais previstos em lei;
outras fontes.

Art. 57. Constituirão recursos para a assistência social e educacional aos atletas profissionais, ex-atletas e aos em formação, recolhidos diretamente para a Federação das Associações de Atletas
Profissionais (FAAP):
I - um por cento do contrato do atleta profissional pertencente ao Sistema Brasileiro do Desporto, devido e recolhido pela entidade contratante;
II - um por cento do valor da multa contratual, nos casos de
transferências nacionais e internacionais, a ser pago pela entidade
cedente;
III - um por cento da arrecadação proveniente das competições organizadas pelas entidades nacionais de administração do desporto profissional;
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IV - penalidades disciplinares pecumanas aplicadas aos
atletas profissionais pelas entidades de prática desportiva, pelas
de administração do desporto ou pelos Tribunais de Justiça Desportiva.
Art. 58. (Vetado).
CAPÍTULO IX
Do Bingo
Art. 59. Os jogos de bingo são permitidos em todo o território
nacional nos termos desta lei.

Art. 60. As entidades de administração e de prática desportiva poderão credenciar-se junto à União para explorar ojogo de bingo
permanente ou eventual, com a finalidade de angariar recursos para
o fomento do desporto.
§ 1º Considera-se bingo permanente aquele realizado em salas próprias, com utilização de processo de extração isento de contato humano, que assegure integral lisura dos resultados, inclusive
com o apoio de sistema de circuito fechado de televisão e difusão de
som, oferecendo prêmios exclusivamente em dinheiro.
§ 2º (Vetado).
§ 3º As máquinas utilizadas nos sorteios, antes de iniciar
quaisquer operações, deverão ser submetidas à fiscalização do poder
público, que autorizará ou não seu funcionamento, bem como as verificará semestralmente, quando em operação.
Art. 61. Os bingos funcionarão sob responsabilidade exclusiva das entidades desportivas, mesmo que a administração da sala
seja entregue a empresa comercial idônea.
Art. 62. São requisitos para concessão da autorização de exploração dos bingos para a entidade desportiva:
I - filiação a entidade de administração do esporte ou, conforme o caso, a entidade nacional de administração, por um período
mínimo de três anos, completados até a data do pedido de autorização;
II
(Vetado).
III - (Vetado).
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Art. 62. São requisitos para concessão da autorização de exploração dos bingos para a entidade desportiva:
I - filiação a entidade de administração do esporte ou, conforme o caso, a entidade nacional de administração, por um período
mínimo de três anos, completados até a data do pedido de autorização;
11
(Vetado).
III - (Vetado).
IV - prévia apresentação e aprovação de projeto detalhado
de aplicação de recursos na melhoria do desporto olímpico, com prioridade para a formação do atleta;
V - apresentação de certidões dos distribuidores cíveis,
trabalhistas, criminais e dos cartórios de protesto;
VI - comprovação de regularização de contribuições junto à
Receita Federal e à Seguridade Social;
VII - apresentação de parecer favorável da Prefeitura do
Município onde se instalará a sala de bingo, versando sobre os aspectos urbanísticos e o alcance social do empreendimento;
VIII - apresentação de planta da sala de bingo, demonstrando
ter capacidade mínima para duzentas pessoas e local isolado de recepção, sem acesso direto para a sala;
IX - prova de que a sede da entidade desportiva é situada no
mesmo Município em que funcionará a sala de bingo.
§ 1Q Excepcionalmente, o mérito esportivo pode ser comprovado em relatório quantitativo e qualitativo das atividades desenvolvidas pela entidade requerente nos três anos anteriores ao pedido de
autorização.
§ 2º Para autorização do bingo eventual são requisitos os
constantes nos incisos I a VI do caput, além da prova de prévia aquisição dos prêmios oferecidos.

Art. 63. Se a administração da sala de bingo for entregue a
empresa comercial, entidade desportiva juntará, ao pedido de autorização, além dos requisitos do artigo anterior, os seguintes documentos:
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I - certidão da Junta Comercial, demonstrando o regular registro da empresa e sua capacidade para o comércio.
II - certidões dos distribuidores cíveis, trabalhistas e de cartórios de protesto em nome da empresa;
III - certidões dos distribuidores cíveis, criminais, trabalhistas e de cartórios de protestos em nome da pessoa ou pessoas físicas
titulares da empresa;
IV
certidões de quitação de tributos federais e da seguridade
social;

V
demonstrativo de contratação de firma para auditoria
permanente da empresa administradora;
VI - cópia do instrumento do contrato entre a entidade desportiva e a empresa administrativa, cujo prazo máximo será de
dois anos, renovável por igual período, sempre exigida a forma escrita.
Art. 64. O Poder Público negará a autorização se não provados quaisquer dos requisitos dos artigos anteriores ou houver indícios de inidoneidade da entidade desportiva, da empresa comercial
ou de seus dirigentes, podendo ainda cassar a autorização se verificar terem deixado de ser preenchidos os mesmos requisitos.
Art. 65. A autorização concedida somente será válida para local determinado e endereço certo, sendo proibida a venda de cartelas
fora da sala de bingo.
Parágrafo único. As cartelas de bingo eventual poderão ser
vendidas em todo o território nacional.
Art. 66.

(Vetado).

Art. 67.

(Vetado).

Art. 68. A premiação do bingo permanente será apenas em dinheiro .cujo montante não poderá exceder o valor arrecadado por
partida.
Parágrafo único.
Art. 69.

(Vetado).

(Vetado).
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§ 2Q

§ 3Q
§ 4"

(Vetado).
(Vetado).
É proibido o ingresso de menores de dezoito anos nas sa-

las de bingo.
Art. 72. As salas de bingo destinar-se-ão exclusivamente a
esse tipo de jogo.
Parágrafo único. ~ única .atividade admissível concomitanteente ao bingo na sala e o serviço de bar ou restaurante.
J!l Art- 73. É proibida a instalação de qualquer tipo de máquinas
. go de azar ou de diversões eletrônicas nas salas de bingo.
deJo
Art. 74. Nenhuma outra modalidade de jogo ou similar, que
~
sei a o bingo permanente ou o eventual poderá ser autorizada
o
n a~
1 .
"
co.» base nesta er.
Parágrafo único. Excluem-se das exigências desta lei os binrealizados com fins apenas beneficentes em favor de entidades
g~s trópicas federais, estaduais ou municipais, nos termos da legisfi a?o específica, desde que devidamente autorizadas pela União.
laça Art. 75. M anter, f ":CII
ilit ar ou rea1"izar jogo de b ingo sema auto. ção prevista nesta lei:
rl Za
pena - prisão simples de seis meses a dois anos, e multa.
.Art. 76. (Vetado).
Art- 77. O.f~recer, em bingo permanente ou eventual, prêmio
. e rso do permItIdo nesta lei:
dlV
pena - prisão simples de seis meses a um ano, e multa de até
vezes o valor do prêmio oferecido.
ceJ!l
Art. 78. (Vetado).
Art. 79. Frauda.r, adulterar ou controlar de qualquer modo o
l t a d o do jogo de bmgo:
reSU
pena - reclusão de um a três anos, e multa.
.Art. 80. Permitir o ingresso de menor de dezoito anos em sala
de bingo:
pena -

detenção de seis meses a dois anos, e multa.
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Art. 81. Manter nas salas de bingo máquinas de jogo de azar
ou diversões eletrônicas:
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa.
CAPÍTULO X
Disposições Gerais
Art. 82. Os dirigentes, unidades ou órgãos de entidades da
administração do desporto, inscritos ou não no registro de comércio,
não exercem função delegada pelo Poder Público, nem são considerados autoridades públicas para os efeitos desta lei.

Art. 83. As entidades desportivas internacionais com sede
permanente ou temporária no País receberão dos poderes públicos o
mesmo tratamento dispensado às entidades nacionais de administração do desporto.
Art. 84. Será considerado como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o período em que o atleta servidor público civil
ou militar, da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou
fundacional, estiver convocado para integrar representação nacional em competição desportiva no País ou no exterior.
§ 1º O período de convocação será definido pela entidade nacional da administração da respectiva modalidade desportiva, cabendo a esta ou aos Comitês Olímpico e Paraolímpico Brasileiros fazer a
devida comunicação e solicitar ao Ministério Extraordinário dos Esportes a competente liberação do afastamento do atleta ou dirigente.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se, também, aos profissionais especializados e dirigentes, quando indispensáveis à composição da delegação.

Art. 85. Os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as instituições de ensino
superior, definirão normas específicas para verificação do rendimento e o controle de freqüência dos estudantes que integrarem representação desportiva nacional, de forma a harmonizar a atividade
desportiva com os interesses relacionados ao aproveitamento e à
promoção escolar.
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§ 22

O disposto neste artigo aplica-se, também, aos profissionais especializados e dirigentes, quando indispensáveis à composição da delegação.

Art. 85. Os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as instituições de ensino
superior, definirão normas específicas para verificação do rendimento e o controle de freqüência dos estudantes que integrarem representação desportiva nacional, de forma a harmonizar a atividade
desportiva com os interesses relacionados ao aproveitamento e à
promoção escolar.
Art. 86. É instituído o Dia do Desporto, a ser comemorado no
dia 23 de junho, Dia Mundial do Desporto Olímpico.
Art. 87. A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, bem como O nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva
dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.
Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e
aos atletas referidos neste artigo permite-lhes o uso comercial de
sua denominação, símbolos, nomes e apelidos.

Art. 88. Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão constituir entidades nacionais e estaduais, por modalidade desportiva
ou grupo de modalidades, objetivando o recrutamento, a formação e
a prestação de serviços às entidades de administração do desporto.
Parágrafo único. Independentemente da constituição de sociedade ou entidades, os árbitros e seus auxiliares não terão qualquer
vínculo empregatício com as entidades desportivas diretivas onde
atuarem, e sua remuneração como autônomos exonera tais entidades de quaisquer outras responsabilidades trabalhistas, securitárias ou previdenciárias.

Art. 89. Em campeonatos ou torneios regulares com mais de
uma divisão, as entidades de administração do desporto determinarão em seus regulamentos o princípio do acesso e do descenso, observado sempre o critério técnico.
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Art. 90. É vedado aos administradores e membros do conselho fiscal de entidade de prática desportiva o exercício de cargo ou
função em entidade de administração do desporto.
CAPÍTULO XI
Disposições Transitórias
Art. 91. Até a edição dos Códigos da Justiça dos Desportos
Profissionais e Não-Profissionais continuam em vigor os atuais códigos, com as alterações constantes desta lei.
Art. 92. Os atuais atletas profissionais de futebol, de qualquer idade, que, na data de entrada em vigor desta lei, estiverem
com passe livre, permanecerão nesta situação, e a rescisão de seus
contratos de trabalho dar-se-á nos termos dos arts. 479 e 480 da
CLT.
Art. 93. O disposto no § 2' do art. 28 somente entrará em vigor
após três anos a partir da vigência desta lei.
Art. 94. As entidades desportivas praticantes ou participantes de competições de atletas profissionais terão o prazo de dois anos
para se adaptar ao disposto no art. 27.
Art. 95.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 96. São revogados, a partir da vigência do disposto no § 2'
do art. 28 desta lei, os incisos II e V,e os §§ l' e 3' do art. 3', os arts. 4',
6',11 e 13, o § 2' do art. 15, o parágrafo único do art. 16 e os arts. 23 e
26 da Lei n' 6.354, de 2 de setembro de 1976; são revogadas, a partir
da data de publicação desta lei, as Leis n's 8.672, de 6 de julho de
1993, e 8.946, de 5 de dezembro de 1994.
Brasília, 24 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.643, DE 17 DE MARÇO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 31 e 44 da Lei
n' 9.473, de 22 de julho de 1997, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 31 e 44 da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 31.

.

VI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos
da Lei n'' 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
§ 4º Os empréstimos e financiamentos para custeio e investimentos agropecuários destinados aos mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações, à formação de
estoques reguladores e estratégicos, obedecidos aos limites e
condições estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional, e o financiamento aos Estados e ao Distrito Federal, ao abrigo da Lei n? 9.424, de 1996, poderão ser lastreados também com
recursos não previstos no § F.» (NR)
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«Art. 44.
XI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos
da Lei n? 9.424, de 1996.
............................................................................................" (NR)
Art. 2' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Antonio Kandir
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.644-41, DE 17 DE MARÇO
DE 1998
Altera dispositivo da Lei nº 8.911, de 11
de julho de 1994, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" O art. I" da Lei n" 8.911, de 11 de julho de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. l' Aremuneração dos cargos em comissão e das funções de direção, chefia e assessoramento, nos órgãos e entidades
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo, para fins do disposto no parágrafo único do art.
62 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é a constante do
anexo desta lei, observados os reajustes gerais e antecipações
concedidos ao servidor público federal.
..............................................................................................,,(NR)
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Art. 2' Serão consideradas transformadas em décimos, a partir de l' de novembro de 1995 e até 10 de novembro de 1997, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o
limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo
dar-se-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.
Art. 3' Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos a que o servídor faria jus no período compreendido entre 19 dejaneiro de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas
não incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei n? 8.911, de 1994, na redação original, para aqueles servídores que completaram o interstício entre 19
de janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei n' 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servídores que completaram o interstício entre l' de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a
partir de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos termos da Lei n' 8.911, de 1994, com a redação dada por esta
medida provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que
completou o interstício.
Art. 4' As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência da remuneração fixada pela Lei n" 9.030, de 13 de abril de 1995,
com efeitos vigorantes a partir de l' de março de 1995, utilizando-se
a base de cálculo estabelecida pela Lei n? 8.911, de 1994, na redação
original.
§ lº Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo,
as parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
- DAS, níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo VI
da Lei n'' 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das parcelas
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referentes à representação mensal e à gratificação de atividade
pelo desempenho de função.

§ 2º O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 5º Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual
para a concessão da próxima parcela, até 10 de novembro de 1997,
observando-se o prazo exigido para a concessão da primeira fração
estabelecido pela legislação vigente à época.

Art. 6º Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do adicional de que trata o art. 67 da Lei n' 8.112, de 1990.
Art. 7' É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exelui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens previstas no art.
192 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 8º Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei nº
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração fixada pela Lei nº 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de 1º de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa
data;
11 - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a I" de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 8.168, de 16 de janeiro de
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sificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n" 7.596, de
10 de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções gratificadas, previstas na Lei nº 8.168, de 1991.
Art. 9' O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n' 8.112, de 1990,
na redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, será
considerado uma única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou décimos em um único cargo.
Art. 10. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2'
da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a,
no máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 11. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei n' 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da
Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei nº 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 12. O caput e o § l' do art. 7º da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, revogado
o § 5º:
«Art. 7º Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal direta,
das autarquias, incluídas as em regime especial, e das fundações
públicas federais, pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil,
os respectivos servidores redistribuídos de órgão ou entidade
cujos planos de classificação sejam diversos daqueles a que os
servidores pertenciam, sem modificação da remuneração e da
essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
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§ 1º Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
§ 5º (Revogado)
.............................................................................................,,(NR)
Art. 13. As vantagens de que trata esta medida provisória incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxília financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe iniciaI do cargo a que estiver concorrendo.
§ 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-Ihe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
§ 2º Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e
promoção.
Art. 15. Para efeito do cálculo do limite máximo estabelecido
pelo art. 3º da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, excluem-se da
remuneração as parcelas relativas à diferença de vencimentos nominalmente identificada decorrente de enquadramento e os décimos
incorporados.
Art. 16. Os servidores de que trata o art. 26 da Lei nº 8.691, de
28 de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 30 de junho de 1998,
pelo reenquadramento ao cargo anteriormente ocupado, mantida a
sua denominação.
Parágrafo único. A partir do reenquadramento de que trata o
caput , o servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei
nº 8.691, de 1993, somente fazendo jus às vantagens do cargo que
voltar a ocupar.
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Art. 17. A parcela dos vencimentos decorrente da carga horária complementar comprovadamente cumprida pelos servidores
ocupantes de cargo efetivo de Odontólogo da Fundação Nacional de
Saúde, em função de contrato de trabalho anterior à Lei n' 8.112, de
1990, será considerada, para todos os efeitos, como diferença de
vencimentos.
Art. 18. A relação entre a maior e a menor remuneração dos
servidores públicos não poderá exceder o fator correspondente a vinte e cinco vírgula seiscentos e quarenta e um.
§ 1Q O valor da menor e da maior remuneração devida aos servidores públicos é o constante do anexo a esta medida provisória.
§ 2'

O disposto no caput aplica-se:

I - aos servidores ativos e inativos do Poder Executivo da Administração direta, autárquica e fundacional;
II - aos empregados das empresas públicas, sociedades de
economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como das demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital com direito a voto.
Art. 19. O disposto no artigo anterior não se aplica às situações juridicamente constituídas até 18 de março de 1998.
Art. 20. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1', exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2', exceto os §§ 2'
e 3' do art. 3' da Lei n? 8.911, de 1994, 5', 6º, 7', 9', 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n' 1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medidas
Provisórias n's 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de fevereiro de 1996,1.347, de 12 de março de 1996,1.389, de 11 de abril de
1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho 1996, 1.480-20, de l' de agosto de 1996,
1.480-21, de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de
1996, 1.480-23, de 24 de outubro de 1996, 1.480-24, de 22 de novembro de 1996, 1.480-25, de 19 de dezembro de 1996, 1.480-26, de 17 de
janeiro de 1997, 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.480-28, de 14
de março de 1997, 1.480-29, de 15 de abril de 1997, 1.480-30, de 15
de maio de 1997, 1.480-31, de 12 de junho de 1997, 1.480-32, de 11 de
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julho de 1997, 1.480-33, de 8 de agosto de 1997, 1.480-34, de 9 de setembro de 1997, 1.480-35, de 9 de outubro de 1997, 1.480-36, de 6
de novembro de 1997, 1.480-37, de 4 de dezembro de 1997,
1.480-38, de 31 de dezembro de 1997, 1.480-39, de 29 de janeiro de
1998, e 1.480-40, de 27 de fevereiro de 1998.

Art. 21.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 22. Revogam-se o art. 43 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o art. 3' da Lei n" 8.448, de 21 de julho de 1992, os arts.
5' e 6' da Lei n" 8.911, de 11 de julho de 1994, e a Medida Provisória
n'' 1.480-40, de 27 de fevereiro de 1998.

Brasília, 17 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Valor da Menor

Remuneração
R$ 312,00

Fator

Valor da Maior
Remuneração

25,641

R$ 8.000,00

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.645, DE 18 DE MARÇO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 4.400.000,00, para 08 fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento,
crédito extraordinário no valor de R$ 4.400.000,00 (quatro milhões
e quatrocentos mil reais), para atender à programação constante
do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reservva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 18 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.3.1998, págs. 1 e 2.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.646-4, DE 24 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' A partir de 12de julho de 1997 e até a data de publicação da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no
art. 183 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a contribuição
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mensal do servidor público civil, ativo e inativo, dos três Poderes da
União, para o financiamento do custeio com proventos e pensões dos
seus servidores, será de onze por cento, incidente sobre a remuneração conforme definida no inciso UI do art. l' da Lei n" 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, e sobre o total dos proventos.
Art. 2' A União, as autarquias e as fundações públicas federais continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do servidor, através de :
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991.
Art. 3' Até 30 de junho de 1997, a contribuição mensal do servidor público civil, ativo e inativo, a que se refere o art. l' desta medida provisória, será calculada mediante aplicação das alíquotas estabelecidas na Medida Provisória n' 560, de 26 de julho de 1994, conforme tabela a seguir:
Faixas
(Com base na Lei n 2 8.622, de 19.1.93, Anexo IH)

Alíquota
(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe D,
Padrão IV - NA, inclusive

9

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

10

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

11

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

12
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Art. 4º Os recursos oriundos das contribuições de que trata
esta medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos
prazos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.482-46, de 27 de fevereiro de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Fica revogada a Medida Provisória nº 1.482-46, de 27
de fevereiro de 1998.
Brasília, 24 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.647-14, DE 24 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos
dos Decretos-Leis n 128 9.760, de 5 de setembro
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2 12 do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constitnição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p- 1361-1713, mar. 1998

CAPÍTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por
intermédio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, cadastrar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização ordenada dos bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto,
firmar convênios com os Estados e Municípios em cujos territórios se
localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em
lei, celebrar contratos com a iniciativa privada.
Art. 2° Concluído, na forma da legislação vigente, o processo
de identificação e demarcação das terras de domínio da União, a
SPU lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o termo competente, incorporando a área ao patrimônio da União.
Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel, será
registrado no cartório de registro de imóveis competente.
Art. 3° A regularização dos imóveis de que trata esta medida
provisória, junto aos órgãos municipais e aos cartórios de registro de
imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com o concurso, sempre que necessário, da
Caixa Econômica Federal (CEF).
Parágrafo único. Os órgãos públicos federais, estaduais e
municipais e os cartórios de registro de imóveis darão preferência ao atendimento dos serviços de regularização de que trata
este artigo.

Seção I
Da Celebração de Convênios
Art. 4 Q OS Estados, Municípios e a iniciativa privada, ajuízo e
a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções que
expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênioS ou contratos, a serem celebrados com a SPU, para executar a
identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do
patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do
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parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos elaborados na forma da legislação pertinente.
§ l' Na elaboração e execução dos projetos de que trata o caput
deste artigo, serão sempre respeitados a preservação e o livre acesso
às praias marítimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de uso comum do povo.
§ 2' Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados, Municípios e a iniciativa privada farão jus a parte das receitas
provenientes da:

I - arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas pelos trabalhos que tenham executado;
II - venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos
projetos urbanísticos por eles executados.
§ 3' A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos respectivos convênios ou contratos, observados os limites previstos em regulamento e as instruções a serem baixadas pelo Ministro de Estado da Fazenda, que considerarão a complexidade, o volume e o custo dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastramento, recadastramento e fiscalização
das áreas vagas existentes, bem como de elaboração e execução
dos projetos de parcelamento e urbanização e, ainda, o valor de
mercado dos imóveis na região e, quando for o caso, a densidade
da ocupação local.
§ 4' A participação dos Estados e Municípios nas receitas de
que tratam os incisos I e II poderá ser realizada mediante repasse de
recursos financeiros.
§ 5' Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, quando
os serviços contratados envolverem, também, a cobrança e o recebimento das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.

Art. 5' A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamentos, realizados com base no disposto no art. 4', somente terão validade depois de homologados pela Secretaria do Patrimônio da União.
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Seção II
Do Cadastramento das Ocupações
Q
Art. 6 O cadastramento de terras ocupadas dependerá da
comprovação, nos termos do regulamento, da existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento do imóvel.
§ 1Q Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito
de inscrição, a área de até duas vezes, a área de projeção das edificações de caráter permanente existentes sobre o terreno, acrescida das
medidas correspondentes às demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas em regulamento, principalmente daquelas ocupadas
com outras benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação vigente sobre o parcelamento do solo.
§ 2Q As áreas de acesso necessárias ao terreno, quando possível, bem como as remanescentes que não puderem constituir unidades autônomas, a critério da administração, poderão ser incorporadas àquelas calculadas na forma do § 1', observadas as condições
previstas em regulamento.
§ 3Q Poderão ser consideradas, a critério da administração e
nos termos do regulamento, no cadastramento de que trata este artigo, independentemente da comprovação de que trata o caput deste artigo, as faixas de terrenos de marinha e de terrenos marginais
que não possam constituir unidades autônomas, utilizadas pelos
proprietários de imóveis lindeiros, observado o disposto no Decreto
n" 24.643, de 10 dejulho de 1934 (Código de Águas), e legislação superveniente.
§ 4Q Fica vedada a inscrição de posse sem a comprovação da
existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento de que trata este artigo.
Art. 7Q OS inscritos até 15 de fevereiro de 1997, na Secretaria
do Patrimônio da União, deverão recadastrar-se, situação em que
serão mantidas, se mais favoráveis, as condições de cadastramento
utilizadas à época da realização da inscrição originária, desde que
estejam ou sejam regularizados os pagamentos das taxas de que tratam os arts. 10 e 3Q do Decreto-Lei n Q 2.398, de 21 de dezembro de
1987, independentemente da existência de edificações de caráter
permanente e de efetivo aproveitamento.
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Parágrafo único. A vedação de que trata o § 6' do art. 3' do Decreto-Lei n? 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, não se aplica aos casos previstos neste artigo.
Art. 8' Na realização do cadastramento ou recadastramento
de ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art.
128 do Decreto-Lei n' 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as alterações desta medida provisória.
Parágrafo único. As eventuais despesas que a administração
tiver com o cadastramento ou recadastramento poderão ser repassadas ao ocupante, na forma do regulamento.
Art. 9'

Fica vedada a inscrição de ocupações que:

I - vierem a ocorrer após 15 de fevereiro de 1997;
II - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional, de preservação ambiental, das necessárias à
proteção dos ecossistemas naturais, das reservas indígenas, das
ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias
federais de comunicação, das reservadas para construção de hidrelétricas, ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei.
Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em
desacordo com o disposto nesta medida provisória, a União deverá
imitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente realizadas.
Parágrafo único. Até a efetiva desocupação, será devida à
União indenização pela posse ou ocupação ilícita, correspondente a
dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por
ano ou fração de ano em que a União tenha ficado privada da posse
ou ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Seção III
Da Fiscalização e Conservação
Art. 11. Caberá à Secretaria do Patrimõnio da União a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o
interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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tes ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de
seus técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força policial federal e solicitar o necessário auxílio de força pública estadual.
§ l' Para fins do disposto neste artigo, quando necessário, a
SPU poderá, na forma do regulamento, solicitar a cooperação de força militar federal.

§ 2' Aincumbência de que trata o presente artigo não implicará prejuízo para:
I - as obrigações e responsabilidades previstas nos arts. 70 e
79, § 2', do Decreto-Lei n' 9.760, de 1946;
II - as atribuições dos demais órgãos federais com área de atuação direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legislação
vigente, com o patrimônio da União.
§ 3' As obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou
contratadas na forma dos arts. l' e 4'.
§ 4' Constitui obrigação do Poder Público em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, observada a legislação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental, das necessárias à proteção dos ecossistemas naturais e de uso comum do povo, independentemente da celebração de convênio para
esse fim.

Seção IV
Do Aforamento
Art. 12. Observadas as condições previstas no § l' do art. 22 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987, os imóveis dominiais da União, situados em
zonas sujeitas ao regime enfitêutico, poderão ser aforados, mediante
leilão ou concorrência pública, respeitado, como preço mínimo, o valor de mercado do respectivo domínio útil, estabelecido em avaliação
de precisão, realizada, especificamente pare esse fim, pela Secretaria do Patrimônio da União ou, sempre que necessário, pela Caixa
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Econômica Federal, com validade de seis meses a contar da data de
sua publicação.
§ 1" Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida a avaliação expedita.
§ 2º Para realização das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar serviços especializados de terceiros,
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida
provisória, ser homologados por quem os tenha contratado, quanto à
observância das normas técnicas pertinentes.

§ 3º Não serão objeto de aforamento os imóveis que, por sua
natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser considerados indisponíveis e inalienáveis.

Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
quem, comprovadamente, em 15 de fevereiro de 1997, já ocupava o
imóvel há mais de um ano e esteja, até a data da formalização do
contrato de alienação do domínio útil, regularmente inscrito como
ocupante e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.
§ 1º Previamente à publicação do edital de licitação, dar-se-á
conhecimento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
da preferência de que trata este artigo, que poderá adquiri-lo por
esse valor, devendo, para este fim, sob pena de decadência, manifestar o seu interesse na aquisição e apresentar a documentação exigida em lei na forma e nos prazos previstos em regulamento e, ainda,
celebrar o contrato de aforamento de que trata o art. 14 no prazo de
seis meses, a contar da data da notificação.
§ 2' O prazo para celebração do contrato de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e observadas as condiçôes previstas em regulamento, por mais seis meses, situação em que, havendo variação significativa no mercado
imobiliário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de sua
realização por conta do respectivo ocupante.
§ 3º A notificação de que trata o § 1º será feita por edital publicado no Diário Oficial da União e, sempre que possível, por carta reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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gistrada a ser enviada ao ocupante do imóvel que se encontre inscrito naSPU.
§ 42 O edital especificará o nome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação, bem como o local e
horário de atendimento aos interessados.
§ 52 No aforamento com base no exercício da preferência de
que trata este artigo, poderá ser dispensada, na forma do regulamento, a homologação da concessão pelo Secretário do Patrimônio
da União, de que tratam os arts. 108 e 109 do Decreto-Lei n 2 9.760,
de 1946.

Art. 14. O domínio útil, quando adquirido mediante o exercício da preferência de que tratam os arts. 13 e 17, § 32 , poderá ser
pago:
I - à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;
II - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do
contrato de aforamento, de entrada mínima de vinte por cento do
preço, a título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em até
cento e vinte prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas, observando-se, neste caso, que o término do parcelamento
não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de idade.

Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras, as condições de que trata o art. 26.
Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, o aforamento
dos terrenos de domínio da União, situados em zonas sujeitas ao regime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um ano em
15 de fevereiro de 1997, bem assim daqueles cujos ocupantes não tenham exercido a preferência ou a opção de que tratam os arts. 13 e
17 desta medida provisória e o inciso I do art. 52 do Decreto-Lei n 2
2.398, de 1987.
§ 12 O domínio pleno das benfeitorias incorporadas ao imóvel,
independentemente de quem as tenha realizado, será também objeto de alienação.
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§ 2' Os ocupantes com até um ano de ocupação em 15 de fevereiro de 1997, que continuem ocupando o imóvel e estejam regularmente inscritos e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do
Patrimônio da União na data da realização da licitação, poderão adquirir o domínio útil do imóvel, em caráter preferencial, pelo preço,
abstraído o valor correspondente às benfeitorias por eles realizadas,
e nas mesmas condições oferecidas pelo vencedor da licitação, desde
que manifestem seu interesse no ato do pregão ou no prazo de quarenta e oito horas, contado da publicação do resultado do julgamento
da concorrência.
§ 3' O edital de licitação, nesses casos, especificará, com base
na proporção existente entre os valores apurados no laudo de avaliação, o percentual a ser subtraído da proposta ou do lance vencedor,
correspondente às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este
exerça a preferência de que trata o § 2'.
§ 4' Ocorrendo a venda, na forma deste artigo, do domínio
útil do imóvel a terceiros, será repassado ao ocupante, exclusivamente neste caso, o valor correspondente às benfeitorias por ele
realizadas calculado com base no percentual apurado na forma do
§ 3', ficando vedada a extensão deste benefício a outros casos,
mesmo que semelhantes.
§ 5' O repasse de que trata o § 4' será realizado nas mesmas
condições de pagamento, pelo adquirente, do preço do domínio útil.
§ 6' Caso o domínio útil do imóvel não seja vendido no primeiro
certame, serão promovidas, após a reintegração sumária da União na
posse do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada nenhuma
preferência ao ocupante.
§ 7' Os ocupantes que não exercerem, conforme o caso, as preferências de que tratam os arts. 13 e 15, § 2', e a opção de que trata o
art. 17, nos termos e condições previstos nesta medida provisória e
em seu regulamento, terão o prazo de sessenta dias para desocupar o
imóvel, findo o qual ficarão sujeitos ao pagamento de indenização
pela ocupação ilícita, correspondente a dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou fração de ano, até que a
União seja reintegrada na posse do imóvel.
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Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquirentes prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários
ao exercício da preferência de que tratam os arts. 13, 15, § 2', e 17, §
3º, desta medida provisória, e o inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº
2.398, de 1987, os respectivos contratos de aforamento serão nulos
de pleno direito, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, retornando
automaticamente o imóvel ao domínio pleno da União e perdendo os
compradores o valor correspondente aos pagamentos eventualmente já efetuados.

Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regularmente Inscritos
até 5 de Outubro de 1988
Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro de 1988, que não exercerem a preferência de que trata o art. 13,
terão os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.
§ 1º A opção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observando-se os mesmos prazos previstos no art. 13, para
exercício da preferência ao aforamento.
§ 2º Havendo interesse do serviço público, a União poderá, a
qualquer tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse do imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação
administrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo
reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a
indenização por benfeitorias realizadas.
§ 3º A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 5º do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987.
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Seção VI
Da Cessão
Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos,
gratuitamente ou em cond!ções especiais, s~b ~ualquer do~_regimes
previstos no Decreto-Lei n- 9.760, de 1946, rmoveis da Umao a:
I - Estados, Municípios, entidades educacionais, culturais
ou de finalidades sociais;
II - pessoas físicas ou juridicas, em se tratando de interesse
público ou social ou de aproveitamento econõmico de interesse nacional, que mereça tal favor.
§ 1º A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada,
ainda, sob o regime da concessão de direito real de uso resolúvel,
previsto no art. 7º do Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 2º O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço físico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
domínio da União, insusceptíveis de transferência de direitos reais a
terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo, observadas as prescrições legais vigentes.
§ 3º A cessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão
expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á
nula, independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou
em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e conseqüente termo ou contrato.
§ 4º A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
§ 5º A cessão, quando destinada à execução de empreendimento de fim lucrativo, será onerosa e, sempre que houver condições
de competividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.
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§ 6º Não será considerada utilização em fim diferente do previsto no termo de entrega, a que se refere o § 2º do art. 79 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, a cessão de uso a terceiros, a título gratuito
ou oneroso, de áreas para exercício de atividades de apoio, definidas
em regulamento, necessárias ao desempenho da atividade do órgão
a que o imóvel estiver jurisdicionado.
§ 7º A cessão de que trata o § 6º será formalizada pelo chefe da
repartição, estabelecimento ou serviço público federal a que tenha
sido entregue o imóvel, desde que aprovada a sua realização pelo Secretário-Geral da Presidência da República, respectivos Ministros
de Estado ou autoridades com competência equivalente nos Poderes
Legislativo ou Judiciário, conforme for o caso, e tenham sido observadas as condições previstas no regulamento e os procedimentos licitatórios previstos em lei.

Art. 19.
poderá:

O ato autorizativo da cessão de que trata o art. 18

I - permitir a alienação do domínio útil ou de direitos reais
de uso de frações do terreno cedido mediante regime competente,
com a finalidade de obter recursos para execução dos objetivos da cessão, inclusive para construção de edificações que pertencerão, no
todo ou em parte, ao cessionário;
H - permitir a hipoteca do domínio útil ou de direitos reais de
uso de frações do terreno cedido, mediante regime competente, e de
benfeitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas
no inciso I;
IH - permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso
imediato do cessionário;
IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
domínio útil do terreno fizerparte do seu patrimônio, e de laudêmios,
nas transferências de domínio útil de que trata este artigo.
V - conceder prazo de carência para início de pagamento das
retribuições devidas, quando:
a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;
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b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não
desenvolvida no País ou em alguma de suas regiões; ou
c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.
Art. 20. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno, justificadamente, não posa ocorrer dentro do prazo máximo de
dez anos, estabelecido no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei
nº 9.760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá ser
realizada por prazo superior, observando-se, neste caso, como prazo
de vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econômico-financeira do empreendimento.

Seção VII
Da Permissão de Uso
Art. 21. A utilização, a título precário, de áreas de domínio da
União para a realização de eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser
autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de
uso, em ato do Secretário do Patrimônio da União, publicado no Diário Oficial da União.
§ 1º A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimônio da União nos Estados.
§ 2º Em áreas específicas, devidamente identificadas, a
competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada aos Estado e Municípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas lhes serem cedidas sob o regime de cessão de uso, na forma do art. 18.
CAPÍTULO II
Da Alienação
Art. 22. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
autorização, mediante ato do Presidente da República, e será sempre precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União
quanto à sua oportunidade e conveniência.
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§ 1Q A alienação ocorrerá quando não houver interesse público,
econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União, nem inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional, no
desaparecimento do vínculo de propriedade.
§ 2' A competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.

Seção I
Da Venda

Art. 23. A venda de bens imóveis da União será feita mediante
concorrência ou leilão públicos, observadas as seguintes condições:
I - na venda por leilão público, a publicação do edital observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência
pública;
II - os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos
para cada imóvel;

III - a caução de participação, quando realizada licitação na
modalidade de concorrência, corresponderá a dez por cento do valor
de avaliação;
IV - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato
do pregão, sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor da arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições previstas no edital, sob pena de perder, em favor da União, o
valor correspondente ao sinal e, em favor do leiloeiro, se for o caso, a
respectiva comissão;
V - o leilão será realizado por leiloeiro oficial ou por servidor especialmente designado;
VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial,
a respectiva comissão será, na forma do regulamento, de até cinco
por cento do valor da arrematação e será paga pelo arrematante,juntamente com o sinal;
VII - o preço mínimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação de precisão feita
pela SPU, cuja validade será de seis meses;
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VIII - demais condições previstas no regulamento e no edital
de licitação.
§ 1º Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida avaliação expedita.
§ 2º Para realização das avaliações de que trata o inciso VII,
poderão ser contratados serviços especializados de terceiros, devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida provisória, ser homologados pela SPU, quanto à observância das normas
técnicas pertinentes.
§ 3º Poderá adquirir o imóvel, em condições de igualdade com
o vencedor da licitação, o cessionário, o locatário ou o arrendatário
que esteja em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimõnio da União, bem como o expropriado.
§ 4º A venda, em qualquer das modalidades previstas neste
artigo, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor de aquisição e o restante em até quarenta e oito prestações mensais e consecutivas, observadas as condições previstas nos arts. 26 e 27.

Art. 24. A preferência de que trata o art. 13, exceto com relação aos imóveis sujeitos aos regimes dos arts. 80 a 85 do Decreto-Lei
nº 9.760, de 1946, e da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, poderá, a
critério da administração, ser estendida, na aquisição do domínio
útil ou pleno de imóveis residenciais de propriedade da União, que
venham a ser colocados à venda, àqueles que, em 15 de fevereiro de
1997, já os ocupavam, na qualidade de locatários, independentemente do tempo de locação, observadas, no que couber, as demais
condições estabelecidas para os ocupantes.
Parágrafo único. A preferência de que trata este artigo poderá,
ainda, ser estendida àquele que, atendendo as demais condições previstas no caput deste artigo, esteja regularmente cadastrado como
locatário independentemente da existência de contrato locativo.
Art. 25. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de famílias de baixa renda, a venda do domínio pleno ou útil observará os critérios de habilitação fixados em regulamento, podendo o pagamento ser efetivado mediante um sinal de, no
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1386
mínimo, dez por cento do valor da avaliação, permitido o parcelamento deste sinal em até quatro vezes, e do saldo em até trezentas
prestações mensais e consecutivas, observando-se, como mínimo, a
quantia correspondente a trinta por cento do valor do salário mínimo vigente.
§ l' Quando o projeto se destinar ao assentamento de famílias
carentes, será dispensado o sinal, e o valor da prestação não poderá
ser superior a trinta por cento da renda familiar do beneficiário, observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 40.
§ 2' As situações de baixa renda e de carência serão definidas
e comprovadas, por ocasião da habilitação e periodicamente, conforme dispuser o regulamento.
§ 3' Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que
couber, as condições previstas no art. 26, não sendo exigído, a critério da administração, o pagamento de prêmio mensal de seguro, nos
projetos de assentamento de famílias carentes.
Art. 26. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda ou promessa de compra e venda em que estarão previstas, dentre outras, as seguintes condições:
I - garantia, mediante hipoteca do domínio pleno ou útil,
em primeiro grau e sem concorrência, quando for o caso;
II - valor da prestação de amortização e juros calculados
pela TabelaPrice, com taxa nominal de juros de dez por cento ao ano,
exceto para as alienações de que trata o art. 25, cuja taxa de juros
será de sete por cento ao ano;
III - atualização mensal do saldo devedor e das prestações
de amortização ejuros e dos prêmios de seguros, no dia do mês correspondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente de
atualização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com aniversário na mesma data;
IV - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte e
invalidez permanente e, quando for o caso, contra danos físicos ao
imóvel;
V - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o saldo devedor será atualizado, pro rata die, com base no último índice
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de atualização mensal aplicado ao contrato, no período compreendido entre a data do último reajuste do saldo devedor e o dia do evento;
VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer
obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor da
obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no primeiro dia de cada mês, desde a data do vencimento até a do efetivo
pagamento, acrescido de multa de mora de dois por cento, bem como
de juros de zero virgula zero trinta e três por cento por dia de atraso
ou fração;
VII - a falta de pagamento de três prestações importará o
vencimento antecipado da dívida e a imediata execução do contrato;
VIII - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever, ainda, a possibilidade, a critério da administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade superior à prevista no inciso III, mediante recá1culo do seu valor
com base no saldo devedor à época existente;
Art. 27. O término dos parcelamentos de que tratam os arts.
23, § 3', 25, caput, e 26 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de idade.
Art. 28. As condições de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3',
poderão, a critério da administração, ser aplicadas, no que couber,
na venda do domínio pleno de imóveis de propriedade da União situados em zonas não submetidas ao regime enfitêutico.

Seção II
Da Permuta
Art. 29. Poderá ser autorizada, na forma do art. 22, a permuta de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por
imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir.
§ I" Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos
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de residência de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85
do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946.
§ 2' Na permuta, sempre que houver condições de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.

Seção II!
Da Doação
Art. 30. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério, poderá ser autorizada a doação de bens imóveis de domínio da União a
Estados, Municípios e a fundações e autarquias públicas federais,
estaduais e municipais, observado o disposto no art. 22.
§ l' No ato autorizativo e no respectivo termo constarão a finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.
§ 2' O encargo de que trata o parágrafo anterior será permanente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à propriedade da União, independentemente de qualquer indenização por
benfeitorias realizadas, se:

I
U
UI
diversa da

não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;
cessarem as razões que justificaram a doação; oU
ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação
prevista.

§ 3' Fica vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar o
imóvel recebido em doação, exceto quando a finalidade for a execução, por parte do donatário, de projeto de assentamento de famílias
carentes, na forma do art. 25, e desde que o produto da venda seja
destinado à instalação de infraestrutura, equipamentos básicos ou
de outras melhorias necessárias ao desenvolvimento do projeto.

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais
Art. 31. Os arts. 79, 81, 82, 101, 103, 104, 110, 118, 123 e 128
do Decreto-Lei n' 9.760, de 1946, passam a vigorar com a seguinte
redação:
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-Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração
pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do
Patrimônio da União (SPU) .
.......................................................................................................

§ 3º Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de
entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime da cessão de uso." (NR)

"Art. 81.

.

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

§ 5' A taxa de uso dos imóveis ocupados por servidores militares continuará a ser regida pela legislação especifica que dispôe sobre a remuneração dos militares, resguardado o disposto
no § 3º em se tratando de residência em alojamentos militares ou
em instalações semelhantes." (NR)

"Art. 82.

.

.

Parágrafo único. Os imóveis residenciais administrados
pelos órgãos militares e destinados à ocupação por servidor militar, enquanto utilizados nesta finalidade serão considerados de
caráter obrigatório, independentemente dos procedimentos previstos neste artigo." (NR)

«Art. 101.

.

.

Parágrafo único. O não-pagamento do foro durante três
anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, importará a caducidade do aforamento." (NR)

«Art. 103. O aforamento se extinguirá por inadimplemento
de cláusula contratual, por acordo entre as partes, ou, a critério do
Presidente da República, por proposta do Ministério da Fazenda,
pela remição do foro nas zonas onde não mais subsistam os motivos determinantes da aplicação do regime enfitêutico.
§ 1º Consistindo o inadimplemento de cláusula contratual no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, é facultado ao foreiro, sem
prejuízo do disposto no art. 120, revigorar o aforamento mediante as condições que lhe forem impostas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1390
§ 2' Na consolidação pela União do domínio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do
mesmo domínio a importância equivalente a dezesseis por cento,
correspondente ao valor do domínio direto.» (NR)

«Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a terrenos compreendidos em determinada zona, a SPU notificará os
interessados com preferência ao aforamento nos termos dos arts.
105 e 215, para que o requeiram dentro do prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda dos direitos que porventura lhes assistam.
Parágrafo único. A notificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdição
na localidade do imóvel, e publicado no Diário Oficial da União,
mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais de maior veiculação local e, sempre que
houver interessados conhecidos, por carta registrada.» (NR)
«Art. 110. Expirado o prazo de que trata o art. 104 e não
havendo ínteresse do serviço público na manutenção do imóvel
no domínio pleno da União, a SPU promoverá a venda do domínio útil dos terrenos sem posse, ou daqueles que se encontrem na
posse de quem não tenha atendido à notificação a que se refere o
mesmo artigo ou de quem, tendo requerido, não tenha preenchido as condições necessárias para obter a concessão do aforamento.» (NR)
«Art. 118. Caduco o aforamento na forma do parágrafo
único do art. 101, o órgão local da SPU notificará o foreiro, por
edital, ou quando possível por carta registrada, marcando-lhe o
prazo de noventa dias para apresentar qualquer reclamação ou
solicitar a revigoração do aforamento.
.•••..•••...•...•.••••••.•••••...•.....••••..••••...•..•...••••.•••..••...•.••••.••••.•....••»

(NR)

«Art. 123. A remição do aforamento será feita pela importância correspondente a dezessete por cento do valor do domínio
pleno do terreno.» (NR)
«Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
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cando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias, o seu cadastramento.
§ l' A falta de inscrição não isenta o ocupante da obrigação do pagamento da taxa, devida desde o início da ocupação.
§ 2' A notificação de que trata este artigo será feita por
edital afixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional,
publicado no Diáiro Oficial da União, e mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais
de maior veiculação local.
§ 3' Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as condições para obter a sua inscrição, sem prejuízo da cobrança das
taxas, quando for o caso, devidas no valor correspondente a dez
por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por
ano ou fração." (NR)

Art. 32. Os arts. 3', 5' e 6' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

§ 2' Os cartórios de notas e registro de imóveis, sob pena
de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão
nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área
de seu domínio:

I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) que declare:
a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entre vivos;

b) estar o transmitente em dia com as demais obrigações
junto ao patrimônio da União; e

c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área de interesse do serviço público;
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II - sem a observância das normas estabelecidas em regulamento.
§ 3' A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio, mediante solicitação do interessado.
§ 4' Concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no
art. 116 do Decreto-Lei n" 9.760/46.
§ 5' Anão-observância do prazo estipulado no § 4' sujeitará o adquirente à multa de zero virgula zero cinco por cento, por
mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele existentes.
§ 6' Fica vedado o loteamento ou o desmembramento de
áreas objeto de ocupação sem preferência ao aforamento, nos
termos dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei n" 9.760/46, exceto
quando:
a) realizado pela própria União, em razão do interesse pú-

blico;
b) solicitado pelo próprio ocupante, comprovada a existência de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos termos da legislação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da
parcela a ser desmembrada.» (NR)

"Art. 5' Ressalvados os terrenos da União que, a critério
do Poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á o aforamento:
I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do domínio útil, nos casos previstos nos arts.
105 e 215 do Decreto-Lei n' 9.760/46;
II - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei n' 9.760/46.
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço público todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos, sociais ou econômicos de interesse nacional, à preservação
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ambiental, à proteção dos ecossistemas naturais e à defesa nacional, independentemente de se encontrar situado em zona declarada de interesse do serviço público, mediante portaria do
Secretário do Patrimônio da União." (NR)
«Art. 6' A realização de aterro, construção ou obra e, bem
assim, a instalação de equipamentos no mar, lagos, rios e quaisquer correntes de água, inclusive em áreas de praias, mangues e
vazantes, ou em outros bens de uso comum, de domínio da União,
sem a prévia autorização do Ministério da Fazenda, importará:
I - na remoção do aterro, da construção, obra e dos equipamentos instalados, inclusive na demolição das benfeitorias, a
conta de quem as houver efetuado; e
n - na automática aplicação de multa mensal em valor
equivalente a R$ 30,00 (trinta reais), atualizados anualmente em
l' de janeiro de cada ano, mediante portaria do Ministério da Fazenda, para cada metro quadrado das áreas aterradas, construídas ou em que forem realizadas obras ou instalados
equipamentos, que será cobrada em dobro após trinta dias da notificação, pessoal, pelo correio ou por edital, se o infrator não tiver
removido o aterro e demolido as benfeitorias efetuadas." (NR)
Art. 33. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 26, cabendo-lhe,
ainda, administrá-los no tocante à venda do domínio útil ou pleno,
efetuando a cobrança e o recebimento do produto da venda.
§ l' Os contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal,
mediante instrumento particular, terão força de escritura pública.
§ 2' Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas, inclusive a cobrança e o recebimento de foros e laudêmios, continuarão a ser administradas pela Secretaria do Patrimônio da União.
§ 3' O seguro de que trata o inciso IV do art. 26 será realizado
por intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econômica Federal.

Art. 34. A Caixa Econômica Federal fará jus a parte da taxa
de juros, equivalente a três vírgula quinze por cento ao ano, nas venCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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das a prazo de que trata o art. 33, como retribuição pelos serviços
prestados à União, de que dispõe esta medida provisória.
Art. 35. Nas vendas de que trata esta medida provisória,
quando realizadas mediante licitação, os adquirentes poderão, a critério da administração, utilizar, para pagamento à vista do domínio
útil ou pleno de imóveis de propriedade da União, créditos securitizados ou títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional.
Art. 36. Fica instituído o Programa de Administração Patrimonial Imobiliário da União (Proap), destinado ao incentivo à regularização, administração, aforamento, alienação e fiscalização de
bens imóveis de domínio da União, ao incremento das receitas patrimoniais, bem como à modernização e informatização dos métodos e
processos inerentes à Secretaria do Patrimônio da União.
Parágrafo único. Comporão o fundo instituído pelo DecretoLei n Q 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta especial destinada a atender às despesas com o programa instituído neste artigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
receitas patrimoniais decorrentes de:
I - multas; e
II - parcela do produto das alienações de que trata esta medida provisória, nos percentuais adiante indicados, observado o limite
de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao ano:
a) vinte por cento, nos anos 1997 e 1998;

b) quinze por cento, no ano 1999;

c) dez por cento, no ano 2000;
d) cinco por cento, nos anos 2001 e 2002.

Art. 37. No desenvolvimento do Proap, a SPU priorizará ações
no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante convênio com outros
órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e contrato com a iniciativa privada, ressalvadas as atividades típicas de Estado e resguardados os ditames do interesse público e as conveniências da segurança nacional.
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Art. 38. As disposições previstas no art. 29 aplicam-se, no que
couber, às entidades da Administração Pública Federal indireta, inclusive às autarquias e fundações públicas e às sociedades sob controle direto ou indireto da União.
Art. 39. Será de competência exclusiva da SPU, observado o
disposto no art. 37 e sem prejuízo das competências da Procuradoria-GeraI da Fazenda Nacional, previstas no Decreto-Lei nº 147, de 3
de fevereiro de 1967, a realização de aforamentos, concessões de direito real de uso, locações, arrendamentos, entregas e cessões a
qualquer título, de imóveis de propriedade da União, exceto nos seguintes casos:
I - cessões, locações e arrendamentos especialmente autorizados nos termos de entrega, observadas as condições fixadas em
regulamento;
II - locações de imóveis residenciais de caráter obrigatório,
de que tratam os arts. 80 a 85 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946;
UI - locações de imóveis residenciais sob o regime da Lei nº
8.025, de 1990;
IV - cessões de que tratam os §§ 6' e 7' do art. 18; e
V - as locações e arrendamentos autorizados nos termos do
inciso Ill do art. 19.
Art. 40. Será observado como valor mínimo para efeito de
aluguel, arrendamento, cessão de uso onerosa, foro e taxa de ocupação, aquele correspondente ao custo de processamento da respectiva cobrança.
Art. 41. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à gestão ambiental, à implantação de projetos demonstrativos de uso sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas costeiros, de compensação por impactos ambientais, relacionados com instalações portuárias, marinas, complexos navais e outros complexos náuticos, desenvolvimento do turismo, de
atividades pesqueiras, da aqüicultura, da exploração de petróleo
e gás natural, de recursos hídricos e minerais, aproveitamento de
energia hidráulica e outros empreendimentos considerados de interesse nacional.
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Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente
envolver áreas originariamente de uso comum do povo, poderá ser
autorizada a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na forma do art. 18, condicionada, quando for o caso, à apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente
aprovados pelos órgãos competentes, observadas as demais disposições legais pertinentes.
Art. 42. Nos aterros realizados até 15 de fevereiro de 1997,
sem prévia autorização, a aplicação das penalidades de que tratam
os incisos I e II do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, será suspensa a partir do
mês seguinte ao da sua aplicação, desde que o interessado solicite,
junto ao Ministério da Fazenda, a regularização e a compra à vista
do domínio útil do terreno acrescido, acompanhado do comprovante
de recolhimento das multas até então incidentes, cessando a suspensão trinta dias após a ciência do eventual indeferimento.
Parágrafo único. O deferimento do pleito dependerá da prévia
audiência dos órgãos técnicos envolvidos.
Art. 43. As condições previstas nesta medida provisória aplicar-se-ão às ocupações existentes nas terras de propriedade da
União situadas na Área de Proteção Ambiental CAPA) da Bacia do
Rio São Bartolomeu, no Distrito Federal, que se tornarem passíveis de regularização, após o rezoneamento de que trata a Lei n''
9.262, de 12 de janeiro de 1996.
Parágrafo único. A alienação dos imóveis residenciais da
União, localizados nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das
Graças e Santa Alice, no Conjunto Residencial Salgado Filho, em
Xerém, no Município de Duque de Caxias CRJ), e na Vila Portuária
Presidente Dutra, na Rua da América n" 31, no Bairro da Gamboa,
no Município do Rio de Janeiro CRJ), observará, também, O disposto nesta medida provisória.
Art. 44. As receitas líquidas provenientes da alienação de
bens imóveis de domínio da União, de que trata esta medida provisória, deverão ser integralmente utilizadas na amortização da dívida
pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo para
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o disposto no inciso II do § 2º e § 4' do art. 4º, no art. 34 e no inciso II
do parágrafo único do art. 36.
Art. 45. O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de noventa dias, contados da sua publicação.
Art. 46. O Poder Executivo fará publicar no Dário Oficial da
União, no prazo de noventa dias, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, e
legislação superveniente.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.567-13, de 26 de fevereiro de 1998.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 49. Ficam revogados os arts. 65, 66, 125, 126 e 133, e os
itens 5º, 8', 9º e 10 do art. 105 do Decreto-Lei n' 9.760, de 5 de setembro de 1946, o Decreto-Lei nº 178, de 16 de fevereiro de 1967, o art.
195 do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, o art. 4º do Decreto-Lei nº 1.561, de 13 de julho de 1977, a Lei nº 6.609, de 7 de dezembro de 1978, o art. 90 da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
o art. 4º do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, a Lei nº
9.253, de 28 de dezembro de 1995, e a Medida Provisória nº 1.567-13,
de 26 de fevereiro de 1998.
Brasília, 24 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.648-6, DE 24 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do
Programa Nacional de Publicização, a extinção do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron e da Fundação Roquette Pinto e a
absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Organizações Sociais

Seção I
Da Qualificação
Art. I" O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta
medida provisória.
Art. 2' São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social:
I -

comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo so-

bre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área
de atuação;

b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;

c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta
medida provisória;
d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação
superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;

e) composição e atribuições da diretoria;
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fJ obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da
União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do Contrato de Gestão;
g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados,
na forma do estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;

i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados
ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou
desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na
proporção dos recursos e bens por estes alocados;

II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade
de sua qualificação como organização social, do ministro ou titular
de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.

Seção II
Do Conselho de Administração
Art. 3º O Conselho de Administração deve estar estruturado
nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados, para os
fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos:
I -

ser composto por:

a) vinte a quarenta por cento de membros natos representantes
do Poder Público, definidos pelo estatuto da entidade;
b) vinte a trinta por cento de membros natos representantes de
entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto;

c) até dez por cento, no caso de associação civil, de membros
eleitos dentre os membros ou os associados;
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d) dez a trinta por cento de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;

e) até dez por cento de membros indicados ou eleitos na forma
estabelecida pelo estatuto;
II - os membros eleitos ou indicados para compor o conselho devem ter mandato de quatro anos, admitida uma recondução;
III - os representantes de entidades previstos nas alíneas a
e b do inciso I devem corresponder a mais de cinqüenta por cento do
conselho;
IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou
indicados deve ser de dois anos, segundo critérios estabelecidos no
estatuto;
V - o dirigente máximo da entidade deve participar das
reuniões do conselho, sem direito a voto;
VI - o conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo,
três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;
VII - os conselheiros não devem receber remuneração pelos
serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem;
VIII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas.
Art. 42 Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do Conselho de Administração, dentre outras:
I - fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução
do seu objeto;
II - aprovar a proposta de Contrato de Gestão da entidade;
III - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
IV - designar e dispensar os membros da diretoria;
V - fixar a remuneração dos membros da diretoria;
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VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros;
VII - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos
e respectivas competências;
VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve
adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o
plano de cargos, salários e beneficios dos empregados da entidade;
IX - aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução
do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;
X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas
anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa.

Seção II!
Do Contrato de Gestão
Art. 5' Para os efeitos desta medida provisória, entende-se
por Contrato de Gestão o instrumento firmado entre o Poder Público
e a entidade qualificada como organização social, com vistas a formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1'.
Art. 6' O Contrato de Gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisara e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público
e da organização social.
Parágrafo único. O Contrato de Gestão deve ser submetido,
após aprovação pelo conselho de administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisara da área correspondente
à atividade fomentada.
Art. 7' Na elaboração do Contrato de Gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:
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I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios
objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante
indicadores de qualidade e produtividade;
II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas
pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício
de suas funções.
Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridade supervisoras da área de atuação da entidade devem definir as demais
cláusulas dos contratos de gestão de que sejam signatários.

SeçãoN
Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão
Art. 8' A execução do Contrato de Gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da
área de atuação correspondente à atividade fomentada.
§ l' O contrato de gestão deve permitir ao Poder Público requerer a apresentação pela entidade qualificada, ao término de cada
exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse
público, de relatório pertinente à execução do contrato de gestão,
contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.
§ 2º Os resultados atingidos com a execução do contrato de
gestão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente,
composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação.
§ 3' A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora
relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.

Art. 9' Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública
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por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da
União, sob pena de responsabilidade solidária.
Art. 10. Sem prejuízo da medida a que alude o artigo anterior
quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indicias fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria da
entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus
dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
§ 12 O pedido de seqüestro será processado de acordo com o
disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.
§ 22 Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo
demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
§ 32 Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como
depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da entidade.

Seção V
Do Fomento às Atividades Sociais

Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais
ficam declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais.
Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do
Contrato de Gestão.
§ 12 Ficam assegurados às organizações sociais os créditos
previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de
acordo com o cronograma de desembolso previsto no Contrato de
Gestão.
§ 22 Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do Contrato de Gestão parcela de recursos para
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1404
compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social.
§ 3º Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada licitação, mediante permissão de uso,
consoante cláusula expressa do contrato de gestão.

Art. 13. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão
ser substituídos por outros de igualou maior valor, condicionado a
que os novos bens integrem o patrimônio da União.
Parágrafo úníco. A permuta de que trata o caput deste artigo
dependerá de prévia avaliação do bem e expressa autorização do Poder Público.
Art. 14. Fica facultado ao Poder Executivo a cessão especial
de servidor para as organizações sociais, com ônus para a origem.
§ 1º Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração
de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier
a ser paga pela organização social.
§ 2º Não será permitido o pagamento de vantagens pecuniária permanente por organização social a servidor cedido com recursos provenientes do Contrato de Gestão, ressalvada a hipótese de
adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria.

Art. 15. São extensíveis, no âmbito da Uniâo, os efeitos dos
arts. 11 e 12, § 3º, para as entidades qualificadas como organizações
sociais pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
quando houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie os preceitos desta medida provisória e a legislação específica
de âmbito federal.

Seção VI
Da Desqualificação
Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação
da entidade como organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.
§ 1º A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigen-
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tes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos
ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.
§ 2' A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização da organização social, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.

CAPÍTULO II
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 17. A organização social fará publicar, no prazo máximo
de noventa dias contados da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras como emprego
de recursos provenientes do Poder Público.
Art. 18. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no âmbito da área de saúde deverá considerar
no Contrato de Gestão, quanto ao atendimento da comunidade, os
princípios do Sistema Único de Saúde, expressos no art. 198 da
Constituição Federal e no art. 7' da Lei n? 8.080, de 19 de setembro
de 1990.
Art. 19. As entidades que absorverem atividades de rádio e
televisão educativa poderão receber recursos e veicular publicidade
institucional de entidades de direito público ou privado, a título de
apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e
projetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos.
Art. 20. Será criado mediante decreto do Poder Executivo, o
Programa Nacional de Publicização CPNP), com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por
entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art. 1', por organizações sociais, qualificadas na forma
desta medida provisória, observadas as seguintes diretrizes:
I -

ênfase no atendimento do cidadão-cliente;
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II - ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos
prazos pactuados;
III - controle social das ações de forma transparente.
Art. 21. Ficam extintos o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, integrante da estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e a Fundação Roquette
Pinto.
§ 1º O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado supervisionará o processo de inventário do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, a cargo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), cabendo-lhe realizá-lo
para a Fundação Roquette Pinto.

§ 2º No curso do processo de inventário da Fundação Roquette
Pinto e até a assinatura do Contrato de Gestão, a continuidade das
atividades sociais ficará sob a supervisão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos desta medida provisória, as pessoas jurídicas de direito privado indicadas no anexo desta medida provisória, bem assim a permitir a absorção de atividades desempenhadas
pelas entidades mencionadas no caput.
§ 4º Os processos judiciais em que a Fundação Roquette Pinto seja
parte, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.

Art. 22. A extinção a que alude o artigo anterior e a absorção de atividades e serviços por organizações sociais, qualificadas na forma desta medida provisória, observarão os seguintes
preceitos:
I - os servidores integrantes dos quadros do Laboratório
Nacional de Luz Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto terão garantidos todos os direitos decorrentes do respectivo regime jurídico e
integrarão quadro em extinção do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, respectivamente, sendo
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facultada aos órgãos e entidades supervisoras, a seu critério exclusiVO, a cessão de servidor, irrecusável para este, com ônus para a origem, à organização social que vier a absorver as correspondentes
atividades;
U - a desativação das unidades extintas será realizada mediante inventário de seus bens imóveis e de seu acervo físico, documental e material, bem como dos contratos e convênios, com a adoção de
providências dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das atividades sociais a cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso;
lU - os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às unidades extintas, serão utilizados no processo
de inventário para a manutenção e o financiamento da atividades sociais até a assinatura do Contrato de Gestão;
IV - quando necessário, parcela dos recursos orçamentários poderá ser reprogramada, mediante crédito especial a ser enviado ao Congresso Nacional, para o órgão ou entidade supervisora dos contratos de
gestão, para o fomento das atividades sociais, assegurada a liberação periódica do respectivo desembolso financeiro para a organização social;
V - encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos
vagos e os em comissão serão considerados extintos;
VI - a organização social que tiver absorvido as atribuições
das unidades extintas poderá adotar os símbolos designativos destes
seguidos da identificação «OS"
§ 1c A absorção pelas organizações sociais das atividades das
unidades extintas efetivar-se-á mediante a celebração de Contrato
de Gestão, na forma dos arts. 6º e 7º desta medida provisória.
§ 2º Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas no ínciso IV deste artígo parcela dos recursos decorrentes da economia de despesa incorrida pela União com os cargos e funções comissionados existentes nas unidades extintas.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e
os servidores da Fundação Roquette Pinto no Estado do Maranhão
ao Governo daquele Estado.
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Art. 24. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.591-5, de 26 de fevereiro de 1998.
Art. 25. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 26. Fica revogada a Medida Provisória n.? 1.591-5, de 26
de fevereiro de 1998.
Brasília, 24 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Lindolpho de Carvalho Dias
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho

Anexo
Órgão e Entidade
Extinta

Entidade Autorizada
a ser Qualificada

Laboratório Nacional de

Associação Brasileira de
Tecnologia
de
Luz
Síncrotron (ABTLuS)

Luz Síncrotron

Registro Cartorial

Primeiro Ofício de Registro
de Títulos e Documentos da
Cidade de Campinas (SP),
ns de Ordem 169367,

averbado na Inscrição nl:!
10.814, Livro A-36, FIs 01.

Fundação Roquette Pinto

Associação de Comunicação Registro Civil das Pessoas
Educativa Roquette Pinto Jurídicas, Av. Presidente
(Acerp)
Roosevelt, 126, Rio de J aneíro (RJ), apontado sob o n" de

ordem 624205 do protocolo
do Livro A n2 54, registradosob o 72 de Ordem 161374 do
Livro A ns 39 do Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
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REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.531-16, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Altera dispositivos das Leis n?«
3.890-A, de 25 de abril de 1961, 8.666, de
21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995,
9.427, de 26 de dezembro de 1996, autoriza
o Poder Executivo a promover a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. (Eletrobrás) e de suas subsidiárias, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 5', 24, 26, 57, 65 e 120 da Lei n' 8.666, de 21 de
junho de 1993, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5º
.
§ 3' Observado o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 deverão ser efetuados no prazo máximo de 72 horas, conforme dispuser o regulamento."
«Art. 24
.

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente
à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela
Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento a
pesquisas credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;
XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de
energia elétrica, com concessionário ou permissionário do serviço público de distribuição ou com produtor independente ou autoprodutor, segundo as normas da legislação específica;
XXIII - na contratação realizada por empresas públicas e
sociedades de economia mista com a suas subsidiárias e controladas, direta ou indiretamente, para a aquisição de bens ou serCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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viços, desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado;
XXN - para a celebração de contratos de prestação de
serviços com as organizações sociais, qualificadas no ãmbito das
respectivas esferas de governo, para atividades contempladas
no contrato de gestão.
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e U
deste artigo serão de vinte por cento para compras, obras e serviços contratados por autarquias e fundações qualificadas como
agência executiva, na forma da lei..
"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e
nos incisos UI a XXIU do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta lei deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior,
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de
cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisas
aos quais os bens serão alocados.»
"Art. 57.
II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

§ 4 2 Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso U do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses..
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"Art. 65 .
.......................................................................................................

§ 2' Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, facultada a supressão além dos limites nele estabelecidos, mediante acordo entre os contratantes.
......................................................................................................»

"Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão revistos,
sempre que necessário, pelo Poder Executivo Federal, que os
fará publicar no Diário Oficial da União."
Art. 2' Os arts. 7', 9' e 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 79.

.

III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha
entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente;
......................................................................................................»

«Art. 9º

§ 5' Somente nos casos expressamente previstos em lei, a
cobrança da tarifa poderá estar condicionada à existência de alternativa de serviço prestado sem ônus para o usuário e que
atenda a padrões mínimos estabelecidos nessa legislação."

"Art. 15. No julgamento da licitação, será considerado um
dos seguintes critérios:
I prestado;

o menor valor da tarifa do serviço público a ser

II - a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder
concedente pela outorga de concessão;
III - a combinação dos critérios referidos nos incisos I e II
deste artigo;

IV -

melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1412

v - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado
com o de melhor técnica;
VI - melhor proposta em razão de combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor
técnica; ou
VII - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
§ 1º A aplicação do critério previsto no inciso In só será
admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira.

§ 2º Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV,V,VI
e VII deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas.
§ 3º O poder concedente recusará propostas manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente incompatíveis com os
objetivos da licitação.
§ 4º Em igualdade de condições, será dada preferência à
proposta apresentada por empresa brasileira."
Art. 3º Os arts. 10, 12, 15, 18,28 e 30 da Lei nº 9.074, de 7 de
junho de 1995, passam a vigorar com as seguintes alterações;
"Art. 10. Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação
ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias
à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica."

"Art. 12.
Parágrafo único. A venda de energia elétrica na forma prevista nos incisos IV e V deverá ser exercida a preços sujeitos aos
critérios gerais fixados pelo poder concedente."
«Art. 15.

.
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§ 19 Decorridos três anos da publicação desta lei, os consumidores referidos neste artigo poderão estender sua opção de
compra a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do mesmo sistema interligado.
§ 82 Os concessionários poderão negociar com os consumidores referidos neste artigo novas condições de fornecimento de
energia elétrica, observados os critérios a serem estabelecidos
pela Aneel.»

«Art.18.
Parágrafo único. Os consórcios empresariais de que trata
o disposto no parágrafo único do art. 21 poderão manifestar ao
poder concedente, até seis meses antes do início de funcionamento da central geradora da energia elétrica, opção por qualquer
dos regimes previstos neste artigo, ratificando ou alterando o
adotado no respectivo ato de constituição.»
«Art. 28

.

§ 1º Em caso de privatização de empresa detentora de
concessão ou autorização de geração de energia elétrica, é igualmente facultado ao poder concedente alterar o regime de exploração, no todo ou em parte, para produção independente,
inclusive quanto às condições de extinção da concessão ou autorização e de encampação das instalações, bem como da indenização porventura devida.
§ 29 A alteração de regime referida no parágrafo anterior
deverá observar as condições para tanto estabelecidas no respectivo edital, previamente aprovado pela Aneel.»

«Art. 30. O disposto nos arts. 27 e 28 aplica-se, ainda, aos
casos em que o titular da concessão ou autorização de competência da União for empresa sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, desde que as partes
acordem quanto às regras estabelecidas.»
Art. 49 Os arts. 3º e 26 da Lei n 9 9.427, de 26 de dezembro de
1996, passam a vigorar com as seguinte alterações:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1414
«Art. 3 2

.

VIII - estabelecer, com vistas a propiciar concorrência
efetiva entre os agentes e a impedir a concentração econômica
nos serviços e atividades de energia elétrica, restrições, limites
ou condições para empresas, gTUPOS empresariais e acionistas
quanto à obtenção e transferência de concessões, permissões e
autorizações, à concentração societária e à realização de negócios entre si;
IX - zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da
concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor de energia elétrica, na forma a ser estabelecida em regulamento;
X - fixar as multas administrativas a serem impostas
aos concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, observado o limite, por infração, de dois por cento do faturamento, ou do valor estimado da
energia produzida nos casos de autoprodução e produção independente, correspondente aos últimos doze meses anteriores à
lavratura do auto de infração.

§ l' No exercício da competência prevista nos incisos VIII
e IX deste artigo, a Aneel deverá articular-se com a Secretaria de
Direito Econõmico do Ministério da Justiça.
§ 2' Sem prejuízo de outras sanções contratuais ou regulamentares, bem como da encampação ou desapropriação de
bens associados à concessão, permissão ou autorização, estas
mediante prévia autorização do poder concedente, a Aneel levará em conta, na determinação do valor da multa, a gravidade da
falta."

«Art. 26.

Depende de autorização da Aneel:

I - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000kW e igualou inferior a 25.000kW, destinado
à produção independente ou autoprodução, mantidas as características de pequena central hidrelétrica;
II - a comercialização de energia elétrica;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1415
III - a importação e exportação de energia elétrica, bem
como a implantação dos respectivos sistemas de transmissão associados;
IV - a comercialização, por autoprodutor, de seus excedentes de energia elétrica.

Parágrafo único. A comercialização da energia elétrica resultante das atividades referidas nos incisos lI, III e IV deste artigo far-se-á nos termos dos arts. 12, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de
1995, e de seu regulamento.»
Art. 5º O Poder Executivo promoverá, com vistas à privatização, a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletro-

brás) e de suas subsidiárias Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S.A. (Eletrosul), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) e Furnas Centrais Elétricas S.A., mediante operações de cisão, fusão, incorporação, redução de capital, ou constituição de subsidiárias integrais, ficando autorizada a criação das seguintes sociedades:
I - até cinco sociedades por ações, a partir da reestruturação da Eletrobrás, que terão por objetivo principal deter participação acionária nas companhias de geração criadas conforme os
incisos lI, IH e V, e na de geração relativa à Usina Hidrelétrica de
Tucuruí, de que trata o inciso IV;
II - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletrosul, tendo uma como objeto social a geração e outra como objeto
a transmissão de energia elétrica;
III - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Furnas Centrais Elétricas S.A., tendo uma como objeto social a geração e outra como objeto a transmissão de energia elétrica;

IV - cinco sociedades por ações, a partir da reestruturação
da Eletronorte, sendo duas para a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, relativamente aos sistemas elétricos isolados de Manaus e de Boa Vista, uma para a geração pela Usina
Hidrelétrica de Tucuruí, uma para a geração nos sistemas elétricos dos Estados do Acre e Rondõnia, e outra para a transmissão de
energia elétrica;
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v - até três sociedades por ações, a partir da reestruturação
da Chesf, tendo até duas como objeto social a geração e outra como
objeto a transmissão de energia elétrica.
§ 1º As operações de reestruturação societária deverão ser
previamente autorizadas pelo Conselho Nacional de Desestatização
(CND), na forma da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e submetidas à respectiva assembléia geral pelo acionista controlador.

§ 2º As sociedades serão formadas mediante versão de moeda
corrente, valores mobiliários, bens, direitos e obrigações integrantes
do patrimônio das companhias envolvidas na operação.
Art. 6º Relativamente às empresas incluídas em programas
de privatização da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, O balanço a que se refere o art. 21 da Lei n' 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, deverá ser levantado dentro dos noventa dias que
antecederem a incorporação, fusão ou cisão.
Art. 7º Em caso de alteração do regime de gerador hídrico de
energia elétrica, de serviço público para produção independente, a
nova concessão será outorgada a título oneroso, devendo o concessionário pagar pelo uso do bem público, pelo prazo de cinco anos, a contar da assinatura do respectivo contrato de concessão, valor correspondente a até 2,5% da receita anual que auferir.
§ l' A Aneel calculará e divulgará, com relação a cada produtor independente de que trata este artigo, o valor anual a ser pago
pelo uso do bem público.
§ 2' Até 31 de dezembro de 2002, os recursos arrecadados a título de pagamento pelo uso de bem público, de que trata este artigo,
serão destinados de forma idêntica à prevista na legislação vigente
para os recursos da Reserva Global de Reversão (RGR).

§ 3' Os produtores independentes de que trata este artigo depositarão, mensalmente, até o dia quinze de cada mês seguinte ao de
competência, em agência do Banco do Brasil S.A., as parcelas duodecimais do valor anual devido pelo uso do bem público na conta corrente das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) - Uso de
Bem Público (UBP).
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§ 4º A Eletrobrás destinará os recursos da conta UBP conforme previsto no § 2º deste artigo, devendo, ainda, proceder à sua correção periódica, de acordo com os índices de correção que forem definidos pela Aneel, e creditar a essa conta juros de cinco por cento ao
ano sobre o montante corrigido dos recursos utilizados. Os rendimentos dos recursos não utilizados reverterão, também, à conta
UBP.
§ 5º Decorrido o prazo previsto no § 2º, e enquanto não esgotado o prazo estipulado no caput, os produtores independentes de que
trata este artigo recolherão diretamente ao Tesouro Nacional o valor
anual devido pelo uso do bem público.

§ 6' Decorrido o prazo previsto no caput, caso ainda haja fluxos de energia comercializados nas condições de transição definidas
no art. 10 desta medida provisória, a Aneel procederá à revisão das
tarifas relativas a esses fluxos, para que 08 consumidores finais, não
abrangidos pelo disposto nos arts. 12, inciso lII, 15 e 16 da Lei n'
9.074, de 1995, sejam beneficiados pela redução do custo do produtor
independente de que trata este artigo.
§ 7º O encargo previsto neste artigo não elide a obrigação de
pagamento da taxa de fiscalização de que trata o art. 12 da Lei nº
9.427, de 1996.

Art. 8' A cota anual da Reserva Global de Reversão (RGR) ficará extinta ao final do exercício de 2002, devendo a Aneel proceder
à revisão tarifária, de modo a que os consumidores sejam beneficiados pela extinção do encargo.
Art. 9º Para todos os efeitos legais, a compra e venda de energia elétrica, entre concessionários ou autorizados, deve ser contratada separadamente do acesso e uso dos sistemas de transmissão e de
distribuição.
Parágrafo único. Cabe à Aneel regular as tarifas e estabelecer
as condições gerais de contratação do acesso e uso dos sistemas de
transmissão e de distribuição de energia elétrica por concessionários, permissionários e autorizados do serviço de energia elétrica,
bem como pelos consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 da Lei
n' 9.074, de 1995.
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Art. 10. Passa a ser de livre negociação a compra e venda de
energia elétrica entre concessionários ou autorizados, observados os
seguintes prazos e demais condições de transição:
I - nos anos de 1998 a 2002, deverão ser contratados os seguintes montantes de energia e de demanda:
a) durante o ano de 1998, os montantes definidos e atualizados
pelo Grupo Coordenador para Operação Interligada (GCOI) e, na
falta destes, os montantes acordados entre as partes;

b) durante os anos de 1999, 2000 e 2001, os respectivos montantes de energia já definidos pelo Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas Elétricos (GCPS), nos Planos Decenais de
Expansão 1996/2005, 1997/2006 e 1998/2007, a serem atualizados e complementados com a definição dos respectivos montantes de demanda, até 11 de março de 1998, pelo Grupo Coordenador para Operação Interligada (GCOI) e referendados pelo Comité Coordenador de Operações Norte/Nordeste (CCON), para o
Sistema Norte/Nordeste;

c) durante o ano de 2002, os mesmos montantes definidos para
o ano de 2001, de acordo com o disposto na alinea anterior;
II - no período contínuo imediatamente subseqüente ao prazo
de que trata o inciso anterior, os montantes de energia e de demanda
referidos em sua alínea c deverão ser contratados com redução graduai, à razão anual de 25% do montante referente ao ano de 2002.
§ 1e Cabe à Arreei regular as tarifas aplicadas à compra e
venda de energia e de demanda de que tratam os incisos I e II deste
artigo.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput, a Arreei poderá estabelecer critérios para limitação do repasse do custo da compra de energia elétrica entre concessionários e autorizados para as tarifas de
fornecimento aplicáveis aos consumidores finais não abrangidos
pelo disposto nos arts. 12, inciso lII, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995,
com vistas a garantir sua modicidade.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à comercialização da
energia elétrica gerada pela Itaipu Binacional e pela Eletrobrás Termonuc!ear S.A. (Eletronuc!ear).
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Art. 11. As usinas termelétricas, situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, que iniciarem sua operação a partir de 6 de fevereiro de 1998, não farão jus aos benefícios da
sistemática de rateio de ônus e vantagens decorrentes do consumo
de combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica, prevista
no inciso lU do art. 13 da Lei n' 5.899, de 5 de julho de 1973.
§ l' Fica mantida temporariamente a aplicação da sistemática de rateio de ônus e vantagens, referida neste artigo, para as usinas termelétricas, situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas
elétricos interligados, em operação em 6 de fevereiro de 1998, conforme os seguintes prazos e demais condições de transição:
a) no período de 1998 a 2002, a sistemática de rateio de ônus e
vantagens, referida neste artigo, será aplicada integralmente para
as usinas termelétricas de que trata este parágrafo;
b) no período contínuo de três anos subseqüente ao término do
prazo referido na alínea anterior, O reembolso do custo do consumo
dos combustíveis utilizados pelas usinas de que trata este parágrafo
será reduzido, até a sua total eliminação, conforme percentuais fixados em ato do Poder Executivo.

§ 2' Excepcionalmente, o Poder Executivo poderá autorizar a
aplicação da sistemática prevista no parágrafo anterior, sob os mesmos critérios de prazo e redução ali fixados, a vigorar a partir da entrada em operação de usinas termelétricas situadas nas regiões
abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, desde que as respectivas concessões ou autorizações sejam anteriores a 6 de fevereiro de 1998, e estejam em vigor, ou, se extintas, venham a ser objeto
de nova outorga.
§ 3' Fica mantida a aplicação da sistemática de rateio de ônus
e vantagens, referida neste artigo, para as usinas termelétricas situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos isolados.

Art. 12. Observado o disposto no art. 10 desta medida provisória, as transações de compra e venda de energia elétrica nos sistemas elétricos interligados serão realizadas no âmbito do Mercado
Atacadista de Energia Elétrica (MAE), instituído mediante Acordo
de Mercado a ser firmado entre os interessados.
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§ 1Q O poder concedente definirá, em regulamento, as regras
de participação no MAE, bem como os mecanismos de proteção aos
consumidores.

§ 2' Acompra e venda de energia elétrica que não for objeto de
contratos bilaterais será realizada a preços que reflitam os custos
marginais de operação dos sistemas, que serão determinados conforme as regras do Acordo de Mercado.
§ 3' O Acordo de Mercado, que será submetido à homologação
da Arreei, estabelecerá suas regras comerciais e os critérios de rateio
dos custos administrativos decorrentes das atividades desenvolvidas no seu âmbito, bem assim a forma de solução das eventuais divergências entre os agentes, sem prejuízo da competência da Arreei
para dirimir os conflitos, em caso de impasse.

Art. 13. As atividades de coordenação e controle da operação dos sistemas de geração e transmissão de energia elétrica nos
sistemas elétricos interligados serão executadas por um operador
independente do sistema, mediante autorização específica da
Aneel, a ser integrado por titulares de concessão, permissão ou
autorização para exploração de instalações ou serviços de energia
elétrica e pelos consumidores a que se referem os arts. 15 e 16 da
Lei n' 9.074, de 1995.
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras funções que lhe forem
atribuídas, em contratos específicos celebrados com os agentes do setor
elétrico, constituirão atribuições do operador independente do sistema:
a) o planejamento da operação, a programação e o despacho
centralizados da geração, com vistas à otimização dos sistemas eletroenergéticos interligados;

b) a supervisão e coordenação dos centros de operação de sistemas elétricos;

c) a supervisão e controle da operação dos sistemas eletroenergéticos nacionais interligados e das interligações internacionais;
d) a contratação e administração, em nome e por conta dos
agentes usuários do sistema de serviços de transmissão de energia
elétrica e respectivas condições de acesso, bem como dos serviços aneilares;
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e) sugerir, ao Ministério de Minas e Energia, as instalações da
rede básica de transmissão, bem como das ampliações e reforços nos
respectivos sistemas existentes, a serem licitados ou autorizados;
fJ a definição de regras para a operação das instalações de
transmissão da rede básica dos sistemas elétricos interligados, a serem aprovadas pela Anee!.
Art. 14. Caberá ao poder concedente estabelecer a regulamentação do MAE, coordenar a assinatura do Acordo de Mercado pelos agentes, definir as regras de organização do operador independente do sistema e implementar os procedimentos necessários para
seu funcionamento.
§ l' A regulamentação prevista no caput abrangerá, dentre
outros, os seguintes aspectos:
a) o processo de definição de preços de curto prazo;
b) a definição de mecanismos de realocação de energia para mitigação do risco hidrológico;
c) as regras para intercâmbios internacionais;
d) o processo de definição das tarifas de uso dos sistemas de
transmissão;
e) o tratamento dos serviçosancilares e das restrições de transmissão;
fJ os processos de contabilização e liquidação financeira.
§ 2' Os atos de constituição do operador independente do sistema e suas alterações serão submetidos à homologação da Anee!.
§ 3' A assinatura do Acordo de Mercado e a constituição do
operador independente do sistema, de que tratam os arts. 12 e 13,
deverão estar concluídas até 30 de setembro de 1998.
Art. 15. Constituído o operador independente do sistema, a ele
serão progressivamente transferidas as atividades e atribuições atualmente exercidas pelo Grupo Coordenador para Operação Interligada (GCOI), criado pela Lei n? 5.899, de 1973, e parte das desenvolvidas pelo Comitê Coordenador de Operações Norte/Nordeste (CCON).
§ l' Ficam a Eletrobrás e suas subsidiárias autorizadas a
transferir ao operador independente do sistema, nas condições que forem aprovadas pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, os ativos
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constitutivos do Centro Nacional de Operação do Sistema eCNOS) e
dos Centros de Operação do Sistema eCOS), bem como os demais
bens vinculados à coordenação da operação do sistema elétrico.
§ 2' A transferência de atribuições prevista no caput deverá
estar ultimada no prazo de nove meses, a contar da constituição do
operador independente do sistema, quando ficará extinto o GCOI.

Art. 16. O art. 15 da Lei n' 3.890-A, de 25 de abril de 1961,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 15. A Eletrobrás operará diretamente ou por intermédio de subsidiárias ou empresas a que se associar, para cumprimento de seu objeto social.
Parágrafo único. A Eletrobrás poderá, diretamente, aportar recursos, sob a forma de participação minoritária, em empresas ou consórcios de empresas titulares de concessão para
geração ou transmissão de energia elétrica, bem como nas que
eles criarem para a consecução do seu objeto, podendo, ainda,
prestar-lhes fiança."

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.531-15, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 18.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 19. Ficam revogados o Decreto-Lei n' 1.872,de 21 de maio
de 1981, o art. 12 da Lei n' 5.899, de 5 de julho de 1973, e o art. 3' da
Lei n? 8.631, de 4 de março de 1993.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Raimundo Brito
Antonio Kandir
Sergio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.569-12, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária, sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
II - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude
da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
III - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até 180 dias após
o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na
Declaração de Importação.
§ 1º A multa de que trata o caput será cobrada para os períodos de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado, quando for o caso o disposto no § 2º deste artigo:
a) nas importações enquadradas nos incisos I e II deste artigo,
sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base na taxa
prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco
Central do Brasil, para vigência da data de início destes períodos de
incidência, durante o período compreendido entre a data-limite do
prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a contratação
do câmbio e a data da sua efetiva contratação, ou do pagamento em
reais, descontada a variação cambial ocorrida no período;

b) nas importações enquadradas no inciso lII, sobre o valor, em
reais, do pagamento e calculada com base na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de incidência, duCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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rante o período compreendido entre o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento e a data do efetivo pagamento;
c) nas importações enquadradas no inciso IV, na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre o equivalente, em reais, do valor da importação não liquidada e calculada com base na
taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo
Banco Central do Brasil para vigência na data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre:
1. a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do câmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;

2. o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;
3.

a data do recolhimento da multa e cada novo periodo de 180 dias.

§ 2' Sempre que o periodo de incidência da multa abranger
datas anteriores a 26 de setembro de 1997 ou, simultaneamente, datas anteriores e posteriores, o cálculo será efetuado com base no rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), para os valores devidos até 25 de setembro de 1997, inclusive, na forma a ser
definida pelo Banco Central do Brasil, e com base nas disposições do
parágrafo anterior, quando relativo aos valores devidos a partir de
26 de setembro de 1997, inclusive.
§ 3' São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata o caput:
a) o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em moeda estrangeira;

b) o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;

c) o importador, nas importações cujo pagamento não seja efetuado até 180 dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
Art. 2' O disposto nesta medida provisória não se aplica:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,
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I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
II -

aos pagamentos de importações do petróleo e derivados;

III - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime de
drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda;

IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez mil
dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação,
cujos valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da
importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso
anterior.
Art. 3' O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.569-11, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDAPROVISÓRIAW 1.579-18, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 14, 18,34,44
e 49 da Lei nO 9.082, de 25 dejulho de 1995,
dos arts. 18, 19,34,35 e §4ºdo art. 53 daLei
nº 9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária
para os exercícios de 1996 e 1997.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p.
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1s Os arts. 14, 18,34,44 e 49 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14

.

§ 3' Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a. abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original.»

"Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federalou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios
financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de receitas
previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e
dependerão da unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
.......................................................................................................»

"Art. 34.
VIII - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
......................................................................................................»

"Art. 44.
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Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo
não se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)."
«Art. 49 .
.......................................................................................................

§ 4º Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:
I - pessoal e encargos sociais;

U - pagamento de benefícios previdenciários a cargo
do Instituto Nacional do Seguro Social;
lU -

pagamento do serviço da dívida;

IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI -

o Sistema Nacional de Defesa Civil;

VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIU - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX doações;
X XI -

os subprojetos e subatividades financiados com
a atividade Crédito para Reforma Agrária;
pagamento a bolsas de estudo;

XII - pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
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XIII - pagamento de despesas com alimentação, no ãmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no ãmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV terior.»

pagamento de compromissos contratuais no ex-

Art. 2' Os arts. 18, 19,34 e 35 e o § 4' do art. 53 da Lei n' 9.293,
de 15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18.
§ 8' Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do relatório de execução orçamentária de que trata o § 3' do art. 165 da Constituição,
relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 1997.
§ 9' Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados os valores constantes da Lei Orçamentária para o exercício
de 1997 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo Municipal até 31 de outubro de 1997."

"Art. 19.

.

.

§ 3' Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades
bancária e financeira.»

"Art. 34.
§ 4' A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público na atividade
financeira bancária.»
«Art. 35 .
.......................................................................................................

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos
às exportações, no ãmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex), previsto no art. 2º da Lei nº 8.187, de 1991,
devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
.......................................................................................................

IX - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus
Municipios e ao Distrito Federal, em conformidade com a legislação pertinente.
...................................................................................................... "

"Art. 53 .
.......................................................................................................

§

~

.

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

XV (PNAE).»

O Programa Nacional de Alimentação Escolar

Art. 3' Fica a União autorizada a entregar recursos a Estado,
seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitados como limites
para as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8
do anexo da Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996,
bem como o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos
e demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente o
respectivo protocolo.
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Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.579-17, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 18
da Lei nº 9.293, de 15 de julho de 1996.
Brasília, 5 de março de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.580-8, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e a União a adquirirem
ações da Companhia Energética de Alagoas
(Ceal), da Companhia Energética do Piauí
(Cepisa), da Centrais Elétricas de Rondônia
S.A. (Ceron) e da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), para efeito de inclusão dessas empresas no Programa Nacional
de Desestatização (PND)J bem como o aumento do capital social das Companhias
Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e Docas do
Estado de São Paulo (Codesp), e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
autorizada a adquirir o controle acionário da Companhia Energética
de Alagoas (Ceal), da Companhia Energética do Piauí (Cepisa), da
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron) e da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre).
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§ 1º Para o fim previsto neste artigo, a Eletrobrás ampliará a
sua participação no capital social da Ceai, da Cepisa, da Ceron e da
Eletroacre, mediante a aquisição de ações preferenciais e ordinárias
com direito a voto, pertencentes aos Estados de Alagoas, Piauí, Rondônia e Acre, respectivamente.
§ 2º Para a aquisição autorizada nesta medida provisória, a
Eletrobrás utilizará recursos do Fundo da Reserva Global de Reversão nos termos do disposto no § 4' do art. 4' da Lei nº 5.655, de 20 de
maio de 1971, alterada pela Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, com
a redação dada pela Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.

Art. 2º Efetivada a aquisição do controle acionário, na forma
prevista no artigo anterior, a Ceai, a Cepisa, a Ceron e a Eletroacre
serão incluídas no Programa Nacional de Desestatização (PND), cabendo à Eletrobrás implementar as medidas de saneamento econômico-financeiro e administrativo que se fizerem necessárias para a
privatização dessas empresas, segundo as normas da Lei nº 9.491,
de 9 de setembro de 1997.
Parágrafo único. Até que se realize a privatização da Ceai, da
Cepisa, da Ceron e da Eletroacre, as ações representativas da participação acionária da Eletrobrás no capital daquelas empresas ficarão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização (FND), para
os efeitos do disposto na Lei nº 9.491, de 1997.
Art. 3' Os recursos obtidos com a alienação da participação
acionária da Eletrobrás serão depositados no Fundo da Reserva Global de Reversão (RGR), até o montante utilizado para a aquisição
autorizada por esta medida provisória.
Art. 4' Fica a União autorizada a adquirir as ações preferenciais e ordinárias da Ceai, pertencentes ao Estado de Alagoas.
Parágrafo único. Poderá a União, em preparação à privatização da Ceai, transferir para empresas do Sistema BNDES as ações
adquiridas na forma deste artigo.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar em até
R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) o capital social da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e em até R$
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nhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), que serão integralizados mediante transferência de ações de propriedade da União,
inclusive as que se encontram depositadas no Fundo de Amortização
da Dívida Pública Mobiliária Federal, de que trata o art. 29 da Lei n'
9.069, de 29 de junho de 1995.

Art. 6' ACDRJ, a Codesp, o Banco da Amazônia S.A. (Basa) e
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficam autorizados a
vender à BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) as ações que forem utilizadas na integralização de seus respectivos aumentos de
capital social e ressarcimento pela transferência de ações, conforme
estabelece esta medida provisória, não se aplicando as exigências ou
os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para realização de operações dessa natureza com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta.
Art. 7' O ressarcimento ao INSS, de que trata o art. l' da Lei
n' 9.482, de 13 de agosto de 1997, bem assim o aumento do capital social do Basa, autorizado pelo art. 1', inciso I, da Medida Provisória n?
1.615-26, de 5 de março de 1998, poderão ser efetuados com a utilização de ações depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal, instituído pelo art. 29 da Lei n" 9.069, de 29 de
junho de 1995, ouvidos previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.580-7, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRlA N' 1.587-7, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Institui as Gratificações de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), de
Atividade de Informações Estratégicas
(GDl), de Atividade Fundiária (GAF) e Provisória (CP) e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Função
Essencial à Justiça (GFJ), que será concedida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos, quando no desempenho de atividades jurídicas:
I - das carreiras de Advogado da União e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e nos seus órgãos vinculados;
U - de Procurador e Advogado de autarquias e fundações públicas federais, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e
nos seus órgãos vinculados;
Hl - de Assistente Jurídico, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e nos seus órgãos vinculados;
IV - da carreira de Defensor Público da União, quando em
exercício na Defensoria Pública da União.
Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Informações Estratégícas (GDI), que será concedida aos
ocupantes de cargos efetivos de nível superior e de nível intermediário do Grupo de Informações, quando no desempenho de atividade de
inteligência na Casa Militar da Presidência da República.
Parágrafo único. Os servidores ocupantes dos cargos referidos
neste artigo, quando em exercício nos demais órgãos de que trata o
caput do art. l' da Medida Provisória nº 1.549-40, de 26 de fevereiro
de 1998, farão jus à percepção da GDI nas condições estabelecidas
nos arts. 8º e 9º, quanto aos limites máximos de pontos.
Art. 3º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Fundiária (GAF), que será concedida aos ocupantes dos seCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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guintes cargos efetivos, quando lotados no Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) e no desempenho de atividades voltadas para a colonização e reforma agrária, especialmente as
relativas à fiscalização e cadastro do zoneamento agrário, a projetos
de assentamento e ao planejamento da organização rural nos aspectos fundiários, de comercialização e de associativismo rural:
I
H

IH

de Fiscal de Cadastro e Tributação Rural;
de Orientador de Projeto de Assentamento;
de Engenheiro Agrônomo.

Art. 4º A GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas pela multiplicação dos seguintes fatores:
I - número de pontos resultante da avaliação de desempenho;
H - valor do maior vencimento básico do nível correspondente ao da carreira ou cargo da Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo H da Lei nº 8.460, de 17
de setembro de 1992, e alterações posteriores;
IH - percentuais específicos por carreira ou cargo, correspondentes ao posicionamento do servidor na respectiva Tabela de Vencimento.
§ lº O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir
no máximo 2.238 pontos por servidor, divididos em duas parcelas de
1.119 pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e
outra referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade
respectivos referidos nos arts. 12, 2Q e 39 .
§ 2º Os percentuais para as carreiras e cargos de que trata o
art. 1º são os constantes do Anexo r.
§ 3º O percentual para os cargos de nível superior de que trata
o art. 2º é de 0,1820%, e para os cargos de nível intermediário é de
0,0936%.
§ 4º O percentual para os cargos de que trata o art. 3º é de
0,15654%.

Art. 5º Os critérios para a avaliação de desempenho individual e institucional constarão de ato:
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I - do Advogado-Geral da União, no caso das carreiras e cargos referidos nos incisos I e IH do art. lº;
H - conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e:
a) do Ministro de Estado da Justiça, no caso da carreira de que
trata o inciso IV do art. 1';
b) do Chefe da Casa Militar da Presidência da República, no
caso dos cargos de que trata o art. 2';
c) do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária,
no caso dos cargos de que tratam os incisos I, H e IH do art. 3'.
Art. 6' A GF J, a GDI e a GAF serão calculadas com base em
75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho, até que os critérios de avaliação de desempenho individual
de que trata o art. 5' sejam definidos e:
I - até que a primeira avaliação de desempenho dos servidores seja efetivamente aferida;
H - nos dois períodos de avaliação, para os servidores nomeados a partir de I" de setembro de 1997.
Art. 7' A avaliação de desempenho individual deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham exercício:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para aavaliação de desempenho individual;
H - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até noventa por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho individual;
IH - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ 1º Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
ou cargos nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajusCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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te da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no
Anexo lI.
§ 2' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em até vinte por cento o
limite máximo de servidores previsto para cada uma destas faixas,
serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
a) maior nível do cargo em comissão ou função de confiança, em

exercício;
b) cargo de chefia;

c) maior grau de titulação;
d) maior tempo de permanência no órgão ou entidade;

e) melhor classificação no concurso para ingresso na carreira ou
no cargo;

fJ data mais antiga de ingresso na carreira ou no cargo.
§ 3' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em mais de vinte por
cento o limite máximo de servidores previsto para cada uma destas
faixas, a GF J, a GDI e a GAF serão pagas em valor equivalente a
75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho a todos os beneficiários.
§ 4' Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:
a) quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;
b) nos períodos referidos no inciso II do art. 6'.

Art. 8' O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
tratam os arts. l' e 3' desta medida provisória, quando investido em
cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus à gratificação calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para
a avaliação de desempenho.
Art. 9' O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
trata esta medida provisória, que não se encontre na situação preCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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vista nos arts. 1º, 3º e 8º, somente perceberá a gratificação correspondente quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República ou se investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalente
em órgãos ou entidades do Governo Federal, calculada com base em
75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.

Art. 10. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional de que trata o art. 5º, a GFJ, a GDl e a GAF serão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual e considerando-se o limite de 2.238 pontos.
Art. 11. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão fará
jus à GFJ, GDl ou GAF calculada na forma definida no art. 4º, considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aos dois últimos anos em que estava na atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 12. Estão incluídos entre os beneficiários da Gratificação
Temporária instituída pelo art. 17 da Lei n? 9.028, de 12 de abril de
1995, os servidores cedidos dos demais Poderes da União e dos Estados, Distrito Federal e Municípios, para terem exercício na Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. A partir de 1º de setembro de 1997, a gratificação de que trata o art. 17 da Lei nº 9.028, de 1995, fica estendida, no
seu nível I, aos ocupantes de cargos efetivos de Advogado da União e
de Assistente Jurídico dos quadros da Advocacia-Geral da União.
Art. 13. Até que seja promulgada lei dispondo sobre a remuneração dos ocupantes de cargos da área jurídica do Poder Executivo, poderá ser paga Gratificação Provisória (GPl aos ocupantes de
cargos efetivos de Procurador e Advogado de autarquias e fundações
públicas federais, de Assistente Jurídico não transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União na forma do disposto no inciso I
do art. 19 da Lei nº 9.028, de 1995, e da carreira de Defensor Público
da União.
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§ 1º A GP será paga em valor correspondente a 85% do maior
valor do vencimento básico de nível superior na Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da Lei nº 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e não será
paga cumulativamente com a Gratificação Temporária instituída
pelo art. 17 da Lei nº 9.028, de 1995.
§ 2º A GP, compatível com as demais vantagens atribuídas ao
cargo efetivo, não se incorpora ao vencimento nem aos proventos de
aposentadoria ou pensão, e não servirá de base de cálculo para quaisquer outros beneficios, vantagens, ou contribuíções previdenciárias
ou de seguridade.
§ 3º Não farão jus à GP os ocupantes de cargo ou função de
confiança ou titular de gratificação de representação de gabinete.

Art. 14. AGFJ e a GP não são devidas aos ocupantes dos cargos de Procurador da Fazenda Nacional, Procurador do Banco Central do Brasil, Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social, e
aos servidores que percebem a Retribuição Variável da Comissão de
Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP).
Art. 15. AGFJ será paga em conjunto com o respectivo vencimento básico fixado para a carreira ou cargo, com a vantagem prevista no art. I", inciso I e § 1º, do Decreto-Lei nº 2.333, de 11 de junho
de 1987, com a Gratificação de Atividade, instituída pela Lei Delegada nO 13, de 27 de agosto de 1992, no percentual de 160%, com a gratificação a que se refere o art. 7º da citada Lei nº 8.460, de 1992, bem
como a GP ou alternativamente com a Gratificação Temporária instituída pelo art. 17 da Lei nº 9.028, de 1995, observado o disposto no
§ P do art. 13.
§ 1º Para o cálculo da GFJ e da GP, não se aplica ao vencimento básico o disposto no § 1º do art. 1º do Decreto-Lei nº 2.333, de 1987.
§ 2º O vencimento básico dos cargos efetivos da carreira de
Defensor Público da União é o fixado no Anexo III desta medida provisória.
§ 3º O vencimento básico dos cargos efetivos de Assistente Jurídico da carreira da Advocacia-Geral da União de que trata o art.
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20 inciso UI, da Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de 1993,
é o fixado no Anexo IV desta medida provisória.
§ 4' O vencimento básico dos cargos de Assistente Jurídico
não transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União na forma do disposto no inciso I do art. 19 da Lei n' 9.028, de 1995, é o fixado na Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União,
estabelecida no Anexo U da Lei nº 8.460, de 1992, e alterações poste-

riores.
§ 5º Os valores da gratificação a que se refere o art. 7º da Lei
n" 8.460, de 1992, devida aos ocupantes de cargos da carreira de Defensor Público da União e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral
da União são os fixados no Anexo V.

Art. 16. A GDI será paga em conjunto com o vencimento básico correspondente ao nível do cargo fixado na Tabela de Vencimento
dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo U da
Lei nº 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e com a Gratificação
de Atividade (GAE), instituída pela Lei Delegada nº 13, de 1992, no
percentual de 160%.

Art. 17. A GAF será paga em conjunto com o vencimento básico fixado na Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da
União, estabelecida no Anexo U da Lei nº 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e com a Gratificação de Atividade (GAE), instituída
pela Lei Delegada nº 13, de 1992, no percentual de 160%.
Parágrafo único. O ocupante de cargo de Engenheiro Agrônomo de que trata o inciso UI do art. 3' fará jus, além das vantagens referidas no caput, à gratificação a que se refere o art. 7º da Lei n'
8.460, de 1992.

Art. 18. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras e cargos de que trata esta medida provisória.
Art. 19. Os cargos de Assistente Jurídico da Administração
Federal direta, que estejam vagos em 9 de setembro de 1997, não alcançados pelo art. 19 da Lei n' 9.028, de 1995, passam a integrar a
carreira de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União.
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§ l' Os cargos vagos a que se refere o caput, bem como aqueles
transpostos pelo inciso II do art. 19 da Lei nº 9.028, de 1995, serão
distribuídos pelas três categorias da carreira de Assistente Jurídico,
em ato do Advogado-Geral da União.
§ 2' Os demais cargos de Assistente Jurídico da Administração Federal direta, não alcançados pelo art. 19 da Lei n? 9.028, de
1995, serão extintos, automaticamente, em caso de vacância.
Art. 20. O ingresso nos cargos de Procurador e de Advogado
de todos os órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União ocorre na
Classe D, Padrão L

Art. 21. O ingresso nos cargos de nível superior do Grupo de
Informações ocorrerá mediante aprovação em concurso público
constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias,
sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda constituída de curso de formação.
Art. 22. Os Assistentes Jurídicos, Procuradores e Advogados
a que se refere o art. l' terão lotação e exercício na Consultoria Jurídica, ou na Procuradoria ou órgão equivalente, da estrutura organizacional, ou da entidade, em que desempenhem suas atividadesjurídicas próprias.
§ l' Os servidores de que trata o caput poderão, excepcionalmente, ter exercício em outro setor da respectiva estrutura organizacional, ou entidade, sempre no desempenho de atividades eminentemente jurídicas e no atendimento do interesse público envolvido.
§ 2' O exercício excepcional de que trata o parágrafo anterior
dependerá de designação do respectivo Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou equivalente.
§ 3' A designação a que se refere o parágrafo anterior somente
será possível nos termos deste artigo, e observará, a cada caso, o seguinte procedimento:
a) solicitação motivada de outra autoridade da estrutura organizacional, ou entidade, ao Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou
equivalente;
b) autorização do Ministro de Estado ou do dirigente máximo
da entidade para que seja expedido o ato de designação; e
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c) publicação do ato designatório no boletim interno ou seu correspondente.

Art. 23. As situações funcionais anteriores a 13 de dezembro
de 1997, que comprovadamente reúnam os pressupostos citados no §
1º do artigo anterior, serão, a cada caso, objeto de ato declaratório do
respectivo Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou equivalente, inclusive para os efeitos do art. 1º.
§ 1º O ato declaratório referido no caput, necessariamente
motivado, deverá ter publicação no boletim interno ou seu correspondente.
§ 2º As situações funcionais de que trata o caput, se mantidas,
serão ajustadas ao que dispõe o artigo anterior até 13 de fevereiro de
1998.

Art. 24. É vedado aos servidores ocupantes das carreiras e
cargos referidos nos arts. 1º e 14 exercer advocacia fora das atribuições institucionais.
Art. 25. As gratificações criadas por esta medida provisória
são devidas a partir de l' de setembro de 1997.
Art. 26. Ficam prorrogados, até 11 de fevereiro de 1999, os
prazos referidos no art. 6' da Lei nº 9.366, de 16 de dezembro de
1996.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.587-6, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 28.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 5 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Luiz Carlos Bresser Pereira
Raul Belens Jungmann Pinto
Geraldo Magela da Cruz Quintão
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Anexo I
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho da
Atividade Jurídica das Carreiras de Advogado da União,
Assistente Jurídico da AGU e Defensor Público da União
Classe

Porcentagem

Especial

0,14986%

1~ Categoria

0,13881%

2~

0,12776%

Categoria

Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho
da Atividade Jurídica das Carreiras e Cargos de Procurador e
Advogado de Autarquia e de Fundação Pública Federal,
Assistente Jurídico
Classe

Padrão

Porcentagem

A

III

0,14986%

A

II

0,13881%

A

I

0,12776%

B

VI

0,12776%

B

V

0,12776%

B

IV

0,12776%

B

III

0,12776%

B

II

0,12776%

B

I

0,12776%

C

VI

0,12776%

C

V

0,12776%

C

IV

0,12776%

C

III

0,12776%
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Classe

Padrão

Porcentagem

C

11

0,12776%

C

I

0,12776%

D

V

0,12776%

D

IV

0,12776%

D

III

0,12776%

D

11

0,12776%

D

I

0,12776%

Anexo II
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
Total de ocupantes
de cargo ou de ínte-

grantes da carreira
no órgão

-_.

Número mínimo de
ocupantes de cargos
ou de integrantes
da carreira com desempenho até 75%
do limite máximo de
pontos de desempenha individual

Número máximo de
ocupantes de cargo
ou de integrantes
da carreira com
desempenho acima
de 75% até 100% do
limite máximo de

pontos de desempenho individual

Número máximo de

ocupantes de cargo
ou de integrantes
da carreira com

desempenho acima
de 90% até 100% do
limite máximo de
pontos de desempenha individual

9

2

7

2

8

I

7

2

7

I

6

2

6

I

5

I

5

I

4

1

4

1

3

I

3

1

2

1

2

O

2

1

1

O

1

1
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Anexo III
Defensor Público da União
Denominação

Vencimento (R$)

Defensor Público da União de Categoria Especial

524,30

Defensor Público da União de 1(\ Categoria

490,57

Defensor Público da União de

2~

Categoria

458,43

AnexoN
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento (R$)

Assistente Jurídico da AGU de Categoria Especial

524,30

Assistente Jurídico da AGU de 15 Categoria

490,57

Assistente da AGU de 2 5 Categoria

458,43

Anexo V
Gratificação de que trata o art. 7' da Lei n" 8.460/92 para as
Carreiras de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União e de
Defensor Público da União
Classe

R$

Categoria Especial

208,64

P Categoria

199,43

2(\ Categoria

190,63

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.588-6, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Cria carreiras no âmbito do Poder Executivo Federal, cria as Gratificações de Desempenho e Eficiência (ODE) e de Desempenho de
Atividade de Defesa Agropecuária (GDA) e dá
outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Ficam criadas as seguintes carreiras de nível superior
do Poder Executivo Federal e os seus respectivos cargos de provimento efetivo:
I - Supervisor Médico-Pericial, composta de quinhentos
cargos de igual denominação, lotados no quadro geral de pessoal do
Instituto Nacional do Seguro Social com atribuições voltadas para as
atividades de gestão governamental, nos aspectos relativos ao gerenciamento, supervisão, controle, fiscalização e auditoria das atividades de perícia médica;
II - Analista de Comércio Exterior, composta de 280 cargos
de igual denominação, com lotação a ser definida em ato do Presidente da República e com atribuições voltadas para as atividades de gestão governamental, relativas à formulação, controle e avaliação de
políticas de comércio exterior;
III - Fiscal de Defesa Agropecuária, composta de 250 cargos
de igual denominação, no quadro geral de pessoal do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, com atribuições voltadas para as
atividades de inspeção, fiscalização, certificação e controle de produtos, insumos, materiais de multiplicação, meios tecnológicos e processos produtivos na área de defesa agropecuária.
Art. 2° As carreiras referidas no artigo anterior terão a mesma estrutura de classes e padrões da Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da Lei nO
8.460, de 17 de setembro de 1992, e alterações posteriores.
Art. 3' A investidura nos cargos das carreiras de que trata
esta medida provisória ocorrerá mediante aprovação em concurso
público constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda
constituída de curso de formação.
§ l' Será exigido do candidato diploma de curso superior oficialmente reconhecido, assim como os demais requisitos definidos no
edital do concurso.
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§ 29

O ingresso nos cargos dar-se-á na Classe D, Padrão L

Art. 4º A distribuição do quantitativo global dos cargos da caro
reira de que trata o inciso II do art. 1º por órgão ou entidade do Poder
Executivo Federal será definida em ato do Presidente da República.
Parágrafo único. A redistribuição de servidor ocupante de cargo da carreira de que trata o caput fica condicionada à redistribuição
de cargo de igual denominação do órgão ou entidade de destino para
o órgão ou entidade de origem do servidor a ser redistribuído.
Art. 5º

São qualificados como órgãos supervisores:

da carreira de Supervisor Médico-Pericial, o Ministério
I da Previdência e Assistência Social;
da carreira de Analista de Comércio Exterior, o Ministé11 rio da Indústria, do Comércio e do Turismo;
111 - da carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 6 9 Os órgãos supervisores terão as seguintes competências etn relação às carreiras sob sua supervisão:
I definir a lotação inicial dos habilitados em concurso público para fins de provimento de cargos;
11 definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições da carreira;
111 - definir os termos do edital dos concursos públicos para
provimentos dos cargos observando as atribuições da carreira em
consonância com o regulamento definido pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e;
IV definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;
V formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições da carreira, inclusive para fins de promoção, em consonância com a política de
desenvolvimento de recursos humanos;
VI aplicar as normas e procedimentos para fins de promoção;
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VII - acompanhar a aplicação das normas referentes à carreira, propondo o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado.
§ l' O Órgão Supervisor, no desempenho das atividades referidas neste artigo, será assessorado por representantes dos órgãos
ou entidades de lotação dos integrantes da carreira e por um comitê
consultivo, composto por integrantes da carreira sob sua supervisão,
observadas as normas a serem estabelecidas pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2' O Ministério da Previdência e Assistência Social poderá
delegar competências referidas neste artigo ao Instituto Nacional do
Seguro Social, no caso da Carreira de Supervisor Médico-Pericial.

Art. 7' Caberá ao órgão ou entidade em que o servidor estiver
em exercício a gestão, o controle e a supervisão das atividades desenvolvidas pelo servidor, a realização da avaliação de desempenho e a
aplicação da regra de ajuste correspondente, a formulação e implementação do programa de desenvolvimento e capacitação profissional, nos aspectos inerentes às competências do órgão ou entidade.
Art. 8' O vencimento básico das carreiras criadas por esta
medida provisória é o fixado na Tabela de Vencimento dos servidores
públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da Lei n' 8.460, de
1992, e alterações posteriores.
Art. 9' Os ocupantes de cargos efetivos das carreiras de que
trata o art. l' farão jus, além do vencimento básico, à Gratificação de
Atividade, instituída pela Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de
1992, no percentual de 160%.
Parágrafo único. Os ocupantes de cargos efetivos da carreira
de Fiscal da Defesa Agropecuária de que trata o inciso III do art. l'
farão jus, além das vantagens referidas no caput, à gratificação a
que se refere o art. 7' da Lei n' 8.460, de 1992, conforme valores constantes do Anexo I desta medida provisória.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Eficiência (GDE), devida aos ocupantes dos cargos de que tratam os incisos I e II do art. l' desta medida provisória, quando lotados nos órCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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gãos ali especificados, e no exercício de atividades inerentes às atribuições das respectivas carreiras.
Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária (GDA), que será concedida aos ocupantes dos cargos de que trata o inciso UI do art. l' desta medida
provisória, quando lotados no Ministério da Agricultura e do Abastecimento e no exercício de atividades inerentes às atribuições da respectiva carreira.
Art. 12. A GDE e a GDA serão calculadas pela multiplicação
dos seguintes fatores:
I -

número de pontos resultante da avaliação de desempe-

nho;
U - valor do maior vencimento da Tabela de Vencimento dos
servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo U da Lei n"
8.460, de 1992, e alterações posteriores;
UI - percentuais específicos por carreira.
§ I" O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir
no máximo 2.238 pontos por servidor, divididos em duas parcelas de
1.119 pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e
outra referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade
respectivos referidos no art. F.
§ 2' O percentual para as carreiras de que tratam os incisos I
e U do art. l' é de 0,1820%.
§ 3' O percentual para a carreira de que trata o inciso lU do
art. l' é de 0,15654%.

Art. 13. AGDEeaGDAserãocalculadascombaseem75%do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho
nos dois primeiros periodos de avaliação após a nomeação.
Art. 14. Os critérios para a determinação da avaliação de desempenho individual e institucional constarão de ato conjunto do
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado
com os Ministros de Estado dos órgãos supevisores das respectivas
carreiras.
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Art. 15. A avaliação de desempenho individual deverá obedecer à seguinte regra de ajuste calculada por carreira e órgão ou entidade referidos no art. 1·:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
II - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até noventa por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho individual;
III - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ l' Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no Anexo II.
§ 2' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em até vinte por cento o
limite máximo de servidores previsto para cada uma destas faixas,
serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
a) maior nível do cargo em comissão ou função de confiança, em
exercício;
b) cargo de chefia;
c) maior grau de titulação;
d) maior tempo de permanência no órgão ou entidade;
e) melhor classificação no concurso para ingresso na carreira;
f) data mais antiga de ingresso na carreira.
§ 3' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em mais de vinte por
cento o limite máximo de servidores previsto para cada uma destas
faixas, a GDE e a GDAserão pagas em valor equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho a todos os beneficiários.
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§ 42

Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:
a) quando investidos em cargo de comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;
b) nos períodos referidos no art. 13.
Art. 16. O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de
que trata esta medida provisória, quando investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em
órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus ao valor calculado
com base no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de
desempenho.
Art. 17. O titular de cargo efetivo das carreiras de que trata
esta medida provisória, que não se encontre nas situações previstas
nos arts. 12 e 16, somente perceberá a Gratificação correspondente
quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República
ou se investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalentes em órgãos ou entidades do Governo Federal, calculada com base em 75% do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 18. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional de que trata o art. 14, a GDE e a GDAserão calculadas
utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual e considerando-se o limite de 2.238 pontos.
Art. 19. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão
fará jus à GDE ou GDA, calculada na forma definida no art. 12,
considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de
desempenho referentes aos dois últimos anos em que estava na
atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho.
Art. 20. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras e cargos de que trata esta medida provisória.
Art. 21. Compete ao Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado a definição de normas e procedimentos para promoção nas carreiras de que trata esta medida provisória.
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Art. 22. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.588-5, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 23. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Reinhold Stephanes
Francisco Dornelles
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Gratificação de que trata o art. 7' da Lei n' 8.460/92 para a
Carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária
Classe

Padrão

(R$)

A
A
A

III

107,21
103,86
100,63

B
B
B
B
B
B

VI
V
N
III

C
C
C
C
C
C

VI
V
IV
III

D
D
D
D
D

11
I

97,49

94.45
91,50

11

88,65
86,35

I

S3,20
80,61
78,10
75,65

11

73,30
71,02

I

68,79

V
N
III

66,65
64,57
62,56
60,60
58.71

11
I
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Anexo II
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
Total de integranteS da carreira no
órgão

Número mínimo de

integrantes da carr-eir-a com desempenho até 75% do limi-

te máximo de pontos de desempenho
individual

Número máximo de
integrantes da car-

Número máximo de
integrantes da car-

reira com desempenha acima de 75%
até 100% do limite
máximo de pontos
de desempenho individual

reir-a com desempenha acima de 90%
até 100% do limite
máximo de pontos
de desempenho individual

7

2

9

2

8

1

7

2

7

1

6

2

6

1

5

1

5

1

4

1

4

1

3

1

3

1

2

1

2

O

2

1

1

O

1

1

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.592-5, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Extingue a Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro (Lloydbrás) e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, Colll força de lei:
Art. 1º Fica extinta a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), sociedade de economia mista, instituída pelo Decreto-Lei nº 67, de 21 de novembro de 1966, ora em fase de liquídação.
§ 1 e O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionará o processo de extinção da companhia, cabendolhe a designação do administrador da massa extinta.
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§ 2' Ficam imediatamente transferidos para a União, na qualidade de sucessora, todos os direitos e obrigações da companhia extinta bem como todos os seus bens imóveis, móveis, materiais e
equipamentos, podendo estes ser alienados, inclusive mediante leilão, pelo administrador, desde que desnecessários ao serviço público
federal.
§ 3' Os processos judiciais em que a companhia seja parte,
ativa ou passivamente, serão imediatamente transferidos para a
União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.
Art. 2' O Poder Executivo disporá, em decreto, a respeito das
competências e atribuições do administrador da massa extinta, de
sua remuneração, bem como aquelas relativas à Assembléia Geral
de Acionistas e ao Conselho Fiscal.
Art. 3' Em função da extinção da companhia ficam rescindidos nesta data todos os contratos de trabalho dos seus empregados,
devendo o administrador providenciar o pronto pagamento aos empregados dos direitos decorrentes da relação de emprego extinta.

Art. 4' Aos acionistas minoritários fica assegurado o direito
ao recebimento do valor de suas ações, atualizado monetariamente a
partir do último balanço aprovado, acrescido de juros de seis por cento ao ano.
Art. 5' Não se aplica à extinção de que trata esta medida provisória o disposto nos arts. 206 a 219 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro e 1976.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.592-4, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
EUseu Padilha
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.593-5, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
partes e peças destinadas à industrialização de bens de informática a serem adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral (T8E).

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

Art. l' Ficam isentos do Imposto de Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) as matérias-primas e os produtos intermediários que se destinem à industrialização dos coletores eletrônicos de votos de que trata o art. l' da Lei n" 9.359, de 12 de
dezembro de 1996, e dos produtos sob os códigos 8504.40.21,
8471.60.61,8471.60.52,8534.00.00 e 8473.30.49, constantes da Nomenclatura Comum do Mercosul, a eles destinados.
Art. 2' Para efeito de reconhecimento da isenção a que se refere o artigo anterior, a empresa beneficiária deverá, previamente,
apresentar à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda relação quantitativa das mercadorias a serem importadas ou adquiridas no mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.593-4, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.599-42, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Dá nova redação a dispositivos da Lei
nº 8. 742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Soeial, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. 1s Os dispositivos abaixo indicados da Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 18.

.

.

VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de
Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada
quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que
terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
......................................................................................................»

«Art. 20.
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei nº
8.213, de 24 dejulho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no município
de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista
em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura.

§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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tando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do psdido.»
«Art. 29.

..

.

Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União
destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo Ministério
da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS, órgão
responsável pela sua execução e manutenção.»
«Art. 37. O benefício de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive
apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até 45 dias após cumpridas as exigências
de que trata este artigo.
Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização
o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro
pagamento de benefício previdenciário em atraso.»
«Art. 38. A idade prevista no art. 20 desta lei reduzir-se-á
para 67 (sessenta e sete) anos a partir de l' dejaneiro de 1998.»
«Art. 40.

.

.

§ l' A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de
continuidade.
§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 1º do art. 139
da Lei n'' 8.213, de 24 de julho de 199b

Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do
art. 20 e no art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, deverão, até 31 de dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que consta daqueles dispositivos.
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Art. 3' O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de l' de janeiro de 1996.
Art. 4' A revisão do benefício de prestação continuada previstano art. 21 da Lei n' 8.742, de 1993, terá início em I" de setembro de
1997.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.599-41, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.604-30, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ l' O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n'
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n' 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
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§ 2º O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do programa de que trata o coput.

Art. 2º Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas,
para esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;

III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso Il, registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto
no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodos-base anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a
trinta por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência
de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o
§ 2º do art. 1º.
§ 2º

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1459
Art. 3' Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
Programa de que trata o art. l' não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2', 264, § 3', e 270, parágrafo único, da Lei n" 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4' O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções n's 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do imposto de
renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção
na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa e
de renda variável, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.604-29, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.605-21, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 44 da Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na
Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4', da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 44 da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permissível desde que
permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta por
cento da área de cada propriedade.
§ l' A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, será averbada à margem da inscrição da
matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão
a qualquer título ou de desmembramento da área.
§ 2º Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fito fisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às propriedades ou às posses em processo de regularização, assim declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com áreas de até 100ha, nas quais se pratique agropecuária familiar.

§ 4º Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do
Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, além das regiões situadas ao norte do paralelo 13'S, nos Estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44'W, no
Estado do Maranhão.
§ 5' Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igualou superior a 1:250.000, executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
e aprovado por órgão técnico por ela designado, a distribuição das
atividades econômicas será feita conforme as indicações do zoneamento, respeitado o limite mínimo de cinqüenta por cento da cobertura arbórea de cada propriedade, a título de reserva legal."

Art. 2º Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei nº 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas enCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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contrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades e produção agropecuárias que justifiquem o
incremento de área convertida.
Art. 3' A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconõmico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de sua publicação.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.605-20, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.606-18, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo lI, passam a integrar Quadro em Extinção.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei n" 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.
Art. 2' As atividades correspondentes aos cargos extintos ou
em extinção, constantes dos anexos desta medida provisória, poderão ser objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em
regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades de Motorista e Motorista Oficial.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.606-17, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Os anexos estão publicados naDO de 6.3.1998, págs. 11/28.

MEDIDAPROVISÓRIAN21.607-15, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Altera a legislação que rege o salárioeducação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' A contribuição social do salário-educação, a que se refere o art. 15 da Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuiÇões sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ l' Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
salário-educação:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias e fundações;
b)

as instituições públicas de ensino de qualquer grau;

c) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei
n' 8.212, de 24 de julho de 1991;
d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento;

e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde
que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei n' 8.212, de 1991.
§ 2' Integram a receita do salário-educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.

§ 3' Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do salário-educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.

Art. 2' A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 1', inciso II, da Lei n" 9.424, de 1996, será redistribuída entre o Estado e os respectivos municípios, de conformidade com critérios estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental
nas respectivas redes de ensino.
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Art. 3' O salário-educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 4' A contribuição do salário-educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importãncia equivalente a um por cento, a título de taxa de
administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor do FNDE, para fins previstos no art. 15, § 1Q, da Lei n" 9.424, de
1996.
Art. 5Q Afiscalização da arrecadação do salário-educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.
Art. 6Q As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do salário-educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parãmetros fixados pelo Conselho Deliberativo doFNDE.
Art. 7' O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará,
por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do
salário-educação, na forma do regulamento e das instruções que
para este fim forem baixadas por aquela autarquia.
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Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.

Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.607-14, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 11. Revoga-se a Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 5 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.608-12, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições
sociais e outras importâncias devidas ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
altera dispositivos das Leis nºs 8.212, e
8.213, ambas de24 dejulho de 1991, edáouiras providências.

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

Art. 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dívidas para com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), oriundas de contribuições sociais, bem
como as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência
março de 1997, mediante o emprego de um percentual de quatro por
cento do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e nove por cento
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
§ 1º Observado o emprego mínimo de três por cento do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), os percentuais estabelecidos no caput deste artiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1466
go serão reduzidos ou acrescidos para que o prazo de amortização
não seja inferior a 96 meses.
§ 2º As unidades federativas mencionadas poderão optar por
incluir nesta espécie de amortização as dívidas, até a competência
março de 1997, de suas autarquias e das fundações por elas instituídas e mantidas, hipótese em que haverá o acréscimo de três pontos
nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e de
três pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), referidos no caput,
§ 3' Mediante o emprego de mais quatro pontos percentuais
do respectivo Fundo de Participação, as unidades federativas a que
se refere este artigo poderão optar por incluir, nesta espécie de
amortização, as dívidas constituídas até a competência março de
1997, para com o INSS, de suas empresas públicas, mantendo-se os
critérios de atualização e incidência de acréscimos legais aplicáveis
às empresas desta natureza, a elas se aplicando as vantagens previstas nos incisos I e II do art. 7º.

Art. 2' As unidades federativas mencionadas no artigo anterior poderão assumir as dívidas para com o INSS de suas empresas
públicas e sociedades de economia mista, facultando-se-lhes a subrogação no respectivo crédito para fins de parcelamento ou reparcelamento, seja na forma convencional estabelecida no art. 38 da Lei
n' 8.212, de 24 de julho de 1991, sem a restrição de seu § 5', seja na
forma excepcional prevista no art. 7' desta medida provisória, mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos legais
aplicáveis a essas entidades.
Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento das prestações referentes ao acordo de parcelamento celebrado na forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer
após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 3' O percentual de que trata o captei do art. l' será reduzido em:
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I - seis pontos, para os mil Municípios de menor capacidade
de pagamento, medida pela receita per capita das transferências
constitucionais da União e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e em três pontos, para os mil municípios seguintes; ou
II - seis pontos, para os municípios com até 20.000 habitantes e onde estão localizados os bolsões de pobreza, identificados como
áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária, e em três
pontos, para os municípios com mais de 20.000 habitantes e menos
de 30.000 habitantes e identificados por aquele programa; ou
III - seis pontos, para os Municípios com Índice de Condições
de Sobrevivência (lCS) nacional das crianças de até seis anos, calculado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em conjunto com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), maior do que 0,65 e em três pontos, para os Municípios com
ICS nacional maior do que 0,5 e menor ou igual a 0,65.
§ l' Excluem-se do disposto nos incisos I e II deste artigo os
Municípios com Índice de Condições de Sobrevivência (ICS nacional)
das crianças de até seis anos, menor do que 0,3.
§ 2' A aferição da receita a que se refere o inciso I deste artigo
terá como base as transferências observadas no exercício de 1996.
§ 3' Os Municípios a que se refere o inciso II deste artigo são
aqueles identificados pelo Programa Comunidade Solidária até o final do ano de 1996.
§ 4' A população de cada Município será a informada pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo a estimativa disponível em 31 de dezembro de 1996.

Art. 4' Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias e as fundações por eles instituídas e mantidas, ao celebrarem acordos na forma do art. l' desta medida provisória, terão todas
as outras espécies de parcelamento ou amortização de dívida para
com o INSS por eles substituídas.
Art. 5' O acordo celebrado com base nos arts. l' a 3' desta medida provisória conterá cláusula em que o Estado, o Distrito Federal
ou o Município autorize, quando houver a falta de pagamento de déCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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bitos vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no cumprimento
das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora,
por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.

Art. 6' Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas
ao INSS, até a competência março de 1997, pelas entidades ou hospitais contratados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde
(SUS), bem como pelas entidades ou hospitais da Administração PÚblica direta e indireta, integrantes desse sistema, poderão ser parceladas em até 96 meses, mediante cessão de créditos que tenham junto
ao SUS, na forma do disposto nos arts. 1.065 a 1.077, do Código Civil.
§ l' As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribuições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30 da Lei n' 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até trinta meses, sem redução da multa prevista no § 7' deste
artigo, mediante a cessão estabelecida no caput.

§ 2' O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Único de
Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
§ 3' Os prestadores de serviços de assistência médica e ambulatorial, mediante contrato ou convênio com Municípios, somente
poderão formalizar o acordo de parcelamento com a interveniência
do órgão do Sistema Unico de Saúde competente para pagá-los.
§ 4' Insuficiente o> pagamento mensal efetuado pelos órgãos
integrantes do Sistema Unico de Saúde ao INSS, em cumprimento à
notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia de
recolhimento complementar da diferença verificada a menor, com
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vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo
pagamento será efetuado diretamente pela entidade ou hospital beneficiário do parcelamento acordado.
§ 5º Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 200,00 (duzentos reais).
§ 6º Os hospitais ou entidades que já tenham celebrado acordo de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis nOs 8.212, de
1991,8.620, de 5 de janeiro de 1993, ou 9.129, de 20 de novembro de
1995, poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.
§ 7º Para os efeitos do parcelamento a que se refere este artigo, ressalvado o disposto no § 1º, as importâncias devidas a título de
multa moratória serão reduzidas, atendidos aos seguintes prazos
contados a partir do dia 1º de abril de 1997, inclusive:
a) oitenta por cento, se o parcelamento for requerido até o terceiro mês;

b) quarenta por cento, se requerido até o sexto mês;

c) vinte por cento, se até o nono mês;
d)

dez por cento, se até o 12º mês, inclusive.

§ 8º As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo,
aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no parágrafo anterior.
§ 9" O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta medida provisória, denunciar o convênio ou rescindir o contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS),
ou for por este descredenciado, terá o seu parcelamento rescindido,
podendo reparcelar o saldo devedor na modalidade convencional
prevista no art. 38 da Lei nº 8.212, de 1991, com restabelecimento da
multa e demais acréscimos legais.
§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração de acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
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restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 11. Do total de recursos financeiros a serem repassados a
municípios habilitados para gestão semiplena do Sistema Único de
Saúde, serão, mensalmente, retidos e recolhidos ao INSS os valores
correspondentes às parcelas de créditos que lhe foram cedidos pelos
hospitais e entidades, decorrentes de serviços médicos e ambulatoriais prestados mediante contrato ou convênio com a administração
municipal.

Art. 7' Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal até a competência março de
1997, incluídas ou não em notificação, poderão ser parceladas em
até 96 meses, sem a restrição do § 5' do art. 38 da Lei n' 8.212, de
1991, com redução das importãncias devidas a título de multa moratória nos seguintes percentuais:
I - cinqüenta por cento, se o parcelamento for requerido até
31 de dezembro de 1997;
II - trinta por cento, se o parcelamento for requerido até 31 de
março de 1998.
§ l' O acordo será lavrado em termo específico, respondendo
como seus fiadores os acionistas ou sócios controladores com seus
bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações nele assumidas, por dolo ou culpa, ou em caso de insolvência das pessoas jurídicas.
§ 2' As pessoas jurídicas, que já tenham celebrado acordo de
parcelamento com o INSS, poderão optar pelo parcelamento a que se
refere este artigo, exceto quanto aos valores parcelados na forma da
Lei n' 9.129, de 1995, os quais não poderão ser reparcelados nos termos desta medida provisória.
§ 3' As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo,
aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no caput.

§ 4' O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração do acordo de
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1471
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará sua rescisão, com restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos
legais.
§ 52 O prazo de parcelamento definido no caput poderá ser
ampliado para até 120 meses, no caso das micro e pequenas empresas, definidas no art. 2' da Lei n" 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§ 6' As dívidas provenientes das contribuições descontadas
dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30
da Lei n' 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até dezoito meses, sem redução da multa prevista no caput.
§ 7' Da aplicação do diposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

§ 8' Na hipótese de pagamento à vista das dívidas, a redução
da multa será de oitenta por cento.
Art. 8' Fica a União autorizada a contratar operação de crédito com o INSS, até o limite de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de
reais).
§ l' Os recursos a que se refere este artigo destinar-se-ão a financiar o déficit financeiro do INSS e serão representados por Letras Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas para esse fim, com características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.

§ 2' O INSS fica autorizado a garantir a operação de que
trata este artigo com bens integrantes de seu ativo, podendo, inclusive, caucionar créditos decorrentes de parcelamento de débitos de
pessoas jurídicas.
Art. 9' Os arts. 38, 45 e 48 da Lei n' 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n" 9.528, de 10 de dezembro de 1997, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 38.

.

.

§ 9' O acordo celebrado com o Estado, o Distrito Federal
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ção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) e o repasse ao Instituto N acionaI do Seguro Social (INSS) do valor correspondente a cada
prestação mensal, por ocasião do vencimento desta.

§ 10. O acordo celebrado com o Estado, o Distrito Federal
ou o Município conterá, ainda, cláusula em que estes autorizem,
quando houver o atraso superior a sessenta dias no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes, a retenção do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) e o repasse ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do valor correspondente à mora, por ocasião da
primeira transferência que ocorrer após a comunicação da autarquia previdenciária ao Ministério da Fazenda.»

"Art. 45

.

§ 5° O direito de pleitear judicialmente a desconstituição
de exigência fiscal fixada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no julgamento de litígio em processo administrativo
fiscal extingue-se com o decurso do prazo de 180 dias, contados
da intimação da referida decisão.»

"Art. 48.

.

.

§ 2° Em se tratando de alienação de bens do ativo e de empresa em regime de liquidação extrajudicial, visando à obtenção
de recursos necessários ao pagamento dos credores, independentemente do pagamento ou da confissão de dívida fiscal, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá autorizar a
lavratura do respectivo instrumento, desde que o valor do crédito previdenciário conste, regularmente, do quadro geral de credores, observada a ordem de preferência legal.
§ 3° O servidor, o serventuário da Justiça, o titular de serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão que infringirem o
disposto no artigo anterior incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida no art. 92, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível.»
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Art. 10. O art. 126 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, com
a redação dada pela Lei n' 9.528, de 1997, passa a vigorar com a seguinte alteração:
«Art. 126.
§ l' Em se tratando do processo que tenha por objetivo a
discussão de crédito previdenciário, o recurso de que trata este
artigo somente terá seguimento se o recorrente, pessoa juridica,
instruí-lo com prova de depósito, em favor do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) de valor correspondente a trinta por
cento da exigência fiscal definida na decisão.
§ 2' Após a decisão final no processo administrativo fiscal,
o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário
será:
a) devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;

b) convertido em pagamento, devidamente deduzido do valor da exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo.»

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.608-11, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.609-11, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre o reajuste do salário minimo e dos benefícios da Previdência Social.
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O salário mínimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a partir de 1º de maio de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro reais) e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
Art. 2º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1º de junho de 1997, em 7,76%.

Art. 3º Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
anexo a esta medida provisória.
Art. 4º Para os benefícios que tenham sofrido majoração em l'
de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$
120,00 (cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado
quando da aplicação do disposto no art. 2º, de acordo com normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.609-10, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
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Anexo
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de Acordo com as
Respectivas Datas de Início
Data de Início do Beneficio

Reajuste (%)

até maio/96

7.76

emjunho/96

7,14

emjulho/96

6,53

em agosto/96

5,92

em setembro/96

5,31

em outubro/96

4,71

em novembro/96

4,11

em dezembro/96

3,51

em janeiro/9?

2,92

em fevereiro/97

2,33

em março/97

1,74

em abril/9?

1,16

em maio/9?

0,58

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.610-7, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Cria o Fundo de Garantia à Exportação
(FGE)J e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE),
de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas
operações de seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida provisória.
Art. 2º O patrimônio inicial do FGE será constituído mediante a transferência de 98.000.000.000 (noventa e oito bilhões) de
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ações preferenciais nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A.
e 1.200.000.000 (um bilhão e duzentos milhões) de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A.
(Telebrás), que se encontram depositadas no Fundo de amortização
da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD), criado pela Lei n'
9.069, de 29 de junho de 1995.
§ l' Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FAD.

§ 2' O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos pregões em que as ações tenham sido negociadas.
§ 3' As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social (BNDES).
§ 4' O produto da venda das ações transferidas ao FGE deverá constituir reserva de liquidez, nas condições definidas pelo conselho a que se refere o art. 6', e o restante será aplicado em títulos públicos federais, com cláusula de resgate antecipado.

Art. 3' Constituem recursos do FGE:
I
o produto da alienação das ações;
II
a reversão de saldos não aplicados;
III
os dividendos e remuneração de capital das ações;
IV - o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
V - as comissões decorrentes da prestação de garantia;
VI - recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.

Art. 4' O FGE proverá recursos para cobertura de garantias prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
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I - contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da
operação;

II - contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.
Art. 52 Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para a cobertura de garantias prestadas pela União:
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total
da operação de financiamento de exportações brasileiras de bens e
serviços, desde que o prazo da operação não seja inferior a dois anos;
II - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e condições de oferta, para operações de
exportação de bens de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso
II deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes à cobertura do risco assumido.
Art. 62 Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado
o disposto no artigo seguinte.
§ l'

O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.

§ 2' Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDES a alienar as
ações vinculadas ao FGE.

Art. 72 Compete à Câmara de Comércio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE:
I - as diretrizes, os critérios. os parãmetros e as condições
para a prestação de garantia prevista nesta medida provisória;
II - os limites globais e por países para concessão de garantia.
Art. 8' O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as determinações da Câmara de Comércio Exterior e do
CFGE:
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à
cobertura de garantias;
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II - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do
BNDES;
III - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
IV - autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.
Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos
relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.
Art. 9' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28
de agosto de 1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31
de maio de 1997.
Art. 10. O Poder executivo poderá pôr termo ao provimento de
recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias às
operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos
desta medida provisória.
§ l' Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integral
de todas as obrigações já assumidas.
§ 2' Caso haja recursos remanescentes, estes serão transferidos, anualmente, à conta do Tesouro Nacional.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.610-6, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.611-6, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei n~ 8.313, de
23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 3', 4', 9', 18, 19,20,25,27,28 e 30 da Lei n?
8.313, de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 3º

.

v-

.

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas
relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura.»
«Art. 4º

.

§ l' O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura
e gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios estabelecidos nos arts. l' e 3'.
§ 2' Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico
competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.

§ 6' Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens
necessários ao cumprimento das finalidades do fundo .
..................................................................................................... . »
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«Art. 9' São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além de outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura:

v - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura."
«Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda, a título de
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5', inciso lI, desta lei, desde que os projetos atendam
aos critérios estabelecidos no art. l' desta lei.

§ I' Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos
elencados no § 3', previamente aprovados pelo Ministério da
Cultura, nos limites e condições estabelecidos na legislação do
Imposto de Renda vigente, na forma de:
a) doações; e
b) patrocínios.

§ 2' As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional.

§ 3' As doações e os patrocínios na produção cultural, a
que se refere o § 1', atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos:
a) artes cênicas;
b) livros do valor artístico, literário ou humanístico;

c) música erudita ou instrumental;
d) circulação de exposições de artes plásticas;

e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus.»
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«Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar
atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do Pronac.

§ 1º O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco
dias.
§ 2' Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura,
a ser decidido no prazo de sessenta dias.

§ 7º O Ministério da Cultura publicará anualmente, até
28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário.
§ 8º Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não concentração por segmento e por beneficiário, a ser
aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos,
pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fiscal.»

«Art. 20.

§ 2º Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a
ser decidido no prazo de sessenta dias.
.........................•.....•................•.....................................................»

«Art. 25.

Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com
os segmentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções
culturais-educativas de caráter não comercial, realizadas por
empresas de rádio e televisão."
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"Art. 27.
§ 2º Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador,
desde que devidamente constituídas e em funcionamento, na
forma da legislação em vigor."

"Art. 28.
Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo."

"Art. 30.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto.
§ 2º A existência de pendências ou irregularidades na
execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até
a efetiva regularização.

§ 3º Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes
desta lei.»

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.611-5, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Weffort
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.612-21, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira
bancária, dispõe sobre a priuatização de
instituições financeiras, e dá outras providências.

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

Art. l' A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de unidade da Federação.
§ l' A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de in-

corporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
§ 2' O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento prevista neste artigo.

Art. 2' A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas às condições estabelecidas nesta medida
provisória.
Art. 3' Para os fins desta medida provisória, poderá a União,
a seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
II - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu
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respectivo controlador, inclusive, aquelas submetidas a regimes especiais;
111 - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatízação da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas às condições especificadas no art. 7Q , financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ 12 A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias nas legislação da
unidade da Federação respectiva.

§ 22 os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3 Q O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo
será precedido de assunção, pela unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 42 O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso 111 do artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I -

autorização legislativa da unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;

b) a utilização do produto da privatização, no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos 111 e IV do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta;
c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n' 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.

Art. 5' Os financiamentos de que trata esta medida provisória, quando concedidos pela União, serão pagos em até 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na TabelaPrice, vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura do contrato e as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa minima
de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
II - atualização monetária calculada e debitada mensalmente, com base na variação do Indice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro
índice que vier a substituí-lo.
§ I" As obrigações correspondentes ao serviço dos financiamentos concedidos pela União, nos termos desta medida provisória,
poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas
ao refinanciamento de dívidas previstos pela Lei n' 9.496, de 11 de
setembro de 1997, especificamente para fins de aplicação do limite
máximo de comprometimento da Receita Líquida Real (RLR) referido no art. 5' da citada lei.
§ 2' Cessa a aplicação do disposto no parágrafo anterior se,
decorridos dezoito meses da data da assinatura do contrato de refinanciamento a que se refere a Lei n' 9.496, de 11 de setembro de
1997, detiver a unidade da Federação o controle de qualquer instituição financeira.
§ 3' Para o cumprimento do disposto neste artigo, a União poderá contratar com instituição pública federal os serviços de agente
financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos contraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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tos de financiamento ou refinanciamento, cuja remuneração será
custeada pelas unidades da Federação.

Art. 6' O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I - contar exclusivamente com a garantia da União;
II - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operação de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o
valor nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte
por cento o montante garantido.

Art. 7' Nas hipóteses dos incisos III e V do art. 3', quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá
ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto Ou isoladamente, recursos em montante
pelo menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por estes controladas unto à instituição financeira;
II - assunção de dívida de instituição financeira junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em balanço,
incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
III - capitalização da instituição financeira.
Parágrafo único. O financiamento de que trata o inciso V do
art. 3' depende, ainda, de manifestação favorável do Banco Central
do Brasil, até 5 de dezembro de 1997, quanto à proposta do Estado
para o atendimento ao disposto no caput.

Art. 8' Quando a participação da União Se der exclusivamente mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3', a aquisiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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ção dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do
crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta, ou transformada em instituição não financeira, o contrato de
refinanciamento deverá prever a entrega, pela unidade da Federação, de ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a, no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado,
para fins de posterior amortização.
Art. 9' Nos casos de que tratam o art. 7' e o parágrafo único do
art. 8', a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal
do Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento da instituição financeira.
Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos e concederá os financiamentos de que trata o art. 3', com títulos
do Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art.
4', o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro NacioCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brastlia, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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nal, em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente
ou em títulos da dívida pública federa!.
Parágrafo único.

Títulos e créditos não compreendidos no

caput deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação

da instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante,
por títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro Naciona!.
Art. 12. Na hipótese do inciso II do art. 4', o resultado líquido
da privatização da instítuição financeira será utilizado pela União
na quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento
concedido com base nesta medida provisória.
Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3', inciso l, bem assim daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as
disposições do Decreto-Lei n' 2.321, de 1987.
Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155,
157 e 159, inciso l, letra a, e inciso lI, da Constituição, bem assim,
quando for o caso, ações representativas do controle acionário da
instituição financeira.
Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
de que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias e contragarantias referidas no artigo anterior:
l-estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores à sua celebração;
III - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não finanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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ceira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela
distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das
obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedades de unidade da Federação em
dação em pagamento das dívídas contraídas na forma desta medida
provísória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores independentes contratados pelas partes.
Art. 17. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provísória, a
unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais ou contratuais.
Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
decorrentes desta medida provísória deverão ser celebrados até 31
de março de 1998, desde que os Governos estaduais tenham assinado, até 30 de setembro de 1997, protocolo de acordo com o Governo
Federal vísando à renegociação de suas dívidas, nos termos da Lei n''
9.496, de 11 de setembro de 1997.
Art. 19.

Observado o disposto no artigo seguinte, a privatiza-

ção das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
com base nesta medida provísória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n Q 2.321, de
1987, e de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 20. Os programas de privatização ou capitalização prevístos nesta medida provísória poderão contemplar a participação
dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados
programas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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Art. 21. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no Decreto-Lei n' 2.321, de 1987, se a respectiva unidade da Federação tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente
ajustado com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste
artigo poderá ser feita por até 420 dias, se a respectiva unidade da
Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição financeira estadual, no ãmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 22. No processo de redução da participação do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ I" A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2' Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis n's 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo
a União refinanciar a dívida nos termos da Lei n" 9.496, de 1997.

§ 3' A equalização de que trata o § I" observará o previsto no
art. 10.
Art. 23. Os arts. 1',3' e 6' da Lei n? 9.496, de 1997, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 12
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§ 3º As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão
ao estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa
de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo
Federal.
......................................................................................................»

«Art. 3 2

§ 6º O não-estabelecimento do programa no prazo fixado
nos contratos de refinanciamento ou o descumprimento das metas e compromissos nele definidos, implicarão, enquanto não estabelecido o programa ou durante o período em que durar o
descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo
custo médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido
de um por cento, e a elevação em quatro pontos percentuais do
comprometimento estabelecido com base no art. 5º.»
«Art. 6º Para fins de aplicação do limite estabelecido no
art. 5º, poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas
efetivamente realizadas no mês anterior pelo refinanciado,
correspondentes aos serviços das seguintes obrigações:
VII - dívidas de que tratam os incisos I e lI, de entidades
da Administração indireta, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 31 de dezembro de 1997 .
.....................................................................................................»

Art. 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus decorrente
da redução de encargos prevista nos contratos, por ela garantidos,
celebrados, até 30 de outubro de 1997, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 25. Fica a União autorizada a equalizar a diferença acumulada, desde 30 de outubro de 1997, entre os custos médios de captação utilizados na composição dos encargos financeiros ajustados
nos contratos celebrados, pelos Estados, com instituições financeiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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ras públicas federais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, e o custo médio de captação da instituição contratante no mês de referência.

Art. 26. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.612-20, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 28.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 5 de março de 1998; 177· da Independência e 110· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDAPROVISÓRIAN· 1.613-5, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, de que
trata a Lei n" 9.491, de 9 de setembro de
1997, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F Fica a União autorizada a transferir:
I - para a Caixa Econômica Federal (CEF), ações ordinárias
nominativas, de sua propriedade, representativas do capital social
da Companhia Vale do Rio Doce e da Light Serviços de Eletricidade
S.A, até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais);
II - para o Fundo Nacional de Desestatização (FND), ações representativas do capital social da Petróleo Brasileiro S.A. (PetroCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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brás), depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública
Mobiliária Federal (FAD).
§ 12 A CEF, em contrapartida à transferência das ações pela
União, a que se refere o inciso I deste artigo, deverá assumir dívidas
caracterizadas e novadas da União, nos termos da legislação em vigor, relativas ao Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS), pelo valor nominal equivalente ao valor de venda das referidas ações.
§ 2º As ações de que trata o inciso I deste artigo permanecerão
depositadas no FND, em nome da CEF.
§ 3º Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o inciso I deste artigo o disposto no inciso III do art. 6º e no art.
13 da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e no art. 30 da Lei nº
8.177, de 1º de março de 1991, com a redação ora vigente.
§ 4º A CEF somente poderá vender as ações a que se refere o
inciso I deste artigo para Fundos Mútuos de Privatização de que trata o inciso XII do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, com a
redação dada pela Lei nº 9.491, de 1997.
§ 5º A transferência das ações a que se refere o inciso I deste
artigo fica condicionada à aprovação, por parte do Conselho Nacionai de Desestatízação (CND), do limite para participação dos fundos Mútuos de Privatização (FMP-FGTS), de que trata o inciso XII
do art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, nas respectivas ofertas públicas e
leilões de privatização, e dar-se-á no momento em que for estabelecido o preço de venda dessas ações.

Art. 2º O § 6º do art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, introduzido
pelo art. 31 da Lei n? 9.491, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:
«§ 6º Os recursos aplicados em quotas de Fundos Mútuos
de Privatização, referidos no ínciso XII deste artigo, serão destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização, de que trata a Lei nº 9.491, de 1997, e de programas estaduais de desestatização, desde que, em ambos os casos,
tais destinações sejam aprovadas pelo CND."
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1494

Art. 3' O parágrafo único do art. 18 da Lei n" 9.491, de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Na contratação dos serviços a que se refere o inciso IV deste artigo, poderá o gestor do fundo estabelecer,
alternativa ou cumulativamente, na composição da remuneração dos contratados, pagamento a preço fixo ou comissionado,
obedecidos aos dispositivos da Lei n" 8.666, de 21 de junho de
1993.»
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.

Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.613-4, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 6'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.614-16, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 1997:
I -

os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regio-

nal:
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a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres),
de que trata o art. F, parágrafo único, alíneas a, b e g, do DecretoLei n" 1.376, de 12 de dezembro de 1974;

b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei nO 8.167, de 16
de janeiro de 1991;

c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei n04.239, de 27 dejunbo de 1963, e 22 do Decreto-Lei n" 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. 1° da Lei nO 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agricolas, nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
nO 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei nO 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. 1° do Decreto-Lei n" 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. A partir de 1° de janeiro de 1998, os incentivos de que trata este artigo observarão o disposto nos arts. 2°, 3° e 4°
da Lei nO 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 2° Os dispositivos da Lei n" 8.167, de 1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º

.

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.

§ 4° As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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§ 5' A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
§ 8' Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente regístro.»
«Art. 7º

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
......................................................................................................

)}

«Art. 9º

.

§ 4' Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem
como aos considerados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, estruturadores para a
economia regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o
limite de que trata o § 2' deste artigo será de cinco por cento.
§ 6' Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à
aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do
controle acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, e, nos casos de participação conjunta minoritária, quando
observadas as condições previstas no § 8' deste artigo.

§ 7'
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I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;

§ 8º Os Conselhos Deliberativos das Superintendências
de Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autorizar, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva,
o ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida
no § 2º ou no § 4º, com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desde que:

I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada por subscrição e integralização de capital novo e não por transferência de ações existentes;
II - a nova participação acionária minoritária venha garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas que:
a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liqui-

dação;
b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos dois últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.

§ 9º Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo, será
automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora."
«Art. 12.

§ 1º O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize o desvio da aplicação de recursos, resultará:
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H - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e dejuros de mora
de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.

§ 4º Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
I - que não tenham iniciado a implantação física de
seus projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo
motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência de Desenvolvimento Regional;
H - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis
meses consecutivos;

IH - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica, financeira, mercadológica ou legal;
IV -

que tenham desistido da implantação de seus proje-

tos.
§ 5º Nas hipóteses de que tratam os incisos H, IH e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
§ 6º N os casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
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§ 7' Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei."

«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos Fundos será feita mediante processo administrativo a
ser instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional, que solicitará, quando julgar necessário, a participação
do banco operador, admitida ao infrator ampla defesa."

Art. 3' Fica vedada a transferência para fora da região de máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela
Sudene ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da
Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico que a justifique.
§ F O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a
empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias para aquísição dos bens transferidos, corrigidas pelo índice oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2' Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3' do art. 12 e dos arts. 13, 14, 15 e 17 da Lei n' 8.167, de
1991.

Art. 4' Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes
benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 5' O art. 2' da Lei n? 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive, às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 2º
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§ 1s As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 2" O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
iInplantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de
aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua
Secretaria Executiva.»
Art. 6º Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investientos Regionais de que trata o Decreto-Lei nO 1.376, de 1974, auto:O;>zadoS a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscris pelos referidos fundos, na forma prevista no art. 5° da Lei nO
ga167, de 1991, exclusivamente para os casos em que a falta de paga. ento tenha decorrido de fatores que não possam ser imputados à
~sponsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados
~s lirnites e critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder ExecutivO.
Art. 7" A exigência da garantia real, de que trata o § 4° do art.
5" da Lei nº 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 2°desta medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por emreS a s titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de 1996.
p
Art. 8º Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
o s Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco opea dor a respectiva Superintendência Regional figurará como litisra'
.
~ .
Co:I"l-sorte p asarvo necessano.
Art. 9º Na definição de programas setoriais de desenvolvi:r:ne n t o , deverá ser considerado o impacto regional das medidas a ser e n1 adotadas.
Art. 10. As agências financeiras federais, de ãmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 11. O art. 77 da Lei n" 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
paSsa a vigorar com as seguintes alterações:

f

001.
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«Art. 77.
§ l' O disposto no caput deste artigo deixará de produzir
efeitos se as leis mencionadas nos incisos I e II não forem sancionadas e publicadas até 15 de maio de 1998.
§ 2' Ficam extintos, a partir de 4 de outubro de 2013, os
benefícios fiscais a que se referem os dispositivos legais mencionados no caput deste artigo.
§ 3' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos projetos protocolizados no órgão competente para sua apreciação
até 14 de novembro de 1997."
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.614-15, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.615-26, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
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da Amazônia S.A., até o limite de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro
Nacional (NTN), nas modalidades nominativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos,
para principal e encargos, e taxas de juros calculada na forma do § 3'
do art. 2' da Lei n? 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização de outras fontes, a critério do Poder Executivo;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00 (um
bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso I
deste artigo;
III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vínculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n' 9.491, de 9
de setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Dívída Mobiliária Federal, de que trata a Lei n" 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento de efeito equivalente, no período compreendido entre l' de julho
de 1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos com os servíços de comércio exterior prestados por aquela instituição financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas aos servíços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre l' de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e
juros de 21 % ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e
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juros de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por
aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de J aneiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha
Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF n' 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;
VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei n'
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre o
custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A., e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas
pelo Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela
subsidiária da importância ali investida;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de
Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes (PNLCC);

IX - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP- DI) da
Fundação Getúlio Vargas e juros de doze por cento ao ano, com sub-rogação nos respectivos créditos, a dívida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decorrente de saldo devedor na conta de benefícios do
extinto Instituto de Administração Financeira da Previdência Social
(lapas), no período de lºdejaneiro de 1984a31 de março de 1986, até o
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1504
valor de R$ 1.363.000.000,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e três
milhões de reais) - posição em 31 de dezembro de 1995, objeto de
acordo entre aquela instituição financeira e o INSS.
§ l' Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data de alienação.
§ 2' O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso L
§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso NacionaI, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5' A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia
geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
§ 6' A dívida referida no inciso IX deste artigo será paga pela
União com títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), após homologação judicial do acordo e encerramento
do feito.
§ 7º O INSS pagará a obrigação para com a União, decorrente
do pagamento com sub-rogação de que trata o inciso IX, com créditos
por ele titulados, relativos a parcelamentos de débitos contratados
por pessoas jurídicas, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios da Fazenda e da Previdência e Assistência Social.

Art. 2' As dividas da União, a que se referem os incisos V a
VIII do art. 1º desta medida provisória, assim como as dívidas da
União para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas,
certas e exigiveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria
MF nº 150, de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro
de Estado da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro
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Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ l' Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo
de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento
ao ano.
§ 2' Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de propriedade da União, depositadas no Fundo de Amortização da Dívida
pública Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização
(FND), de quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em bolsa
de valores, representativas de participação em sociedades anônimas
de capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 3' As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:
a) no caso de sociedades anônimas com ações negociadas em
bolsa de valores, pela sistemática prevista no § l' do art. l' desta medida provisória;

b) no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n' 9.491, de 9 de setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de
acordo com o preço mínimo estipulado no respectivo edital de privatização;

c) no caso de sociedades anônimas não abrangidas pelas alíneas a e b, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço
publicado pela companhia.
§ 4' As ações de que tratam o inciso IH do art. l' e o § 2' do art.
2' desta medida provisória, depositadas no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele fundo.
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Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A., ao Bank Handlowy
W Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado da referida operação.

Art. 4' As disponibilidades financeiras dos Fundos a que se
referem o parágrafo úuico do art. 6' do Decreto-Lei n" 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. 12da Lei n' 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9' da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5' As sociedades de economia mista de capital aberto, detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei n"
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente
nos casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente, provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro semestre de 1994.
Art. 6' O art. 2' da Lei n' 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3':
«§ 3' Será admitida, para fins de cálculo dos juros das
NTN, a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do
Tesouro Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de
cada período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade, a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»

Art. 7' O caput do art. 2' da Lei n" 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 2º O FND fica autorizado a resgatar quotas da União ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior."
Art. 8º Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.615-25, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.637-2, DE 5 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre a regulação, fiscalização e
supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimento coletivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Constituem valores mobiliários, sujeitos ao regime da
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, quando ofertados publicamente, os títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem
direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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sultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
§ l' Aplica-se aos valores mobiliários a que se refere este artigo a ressalva prevista no art. 2', parágrafo único, da Lei n'' 6.385, de
1976.

§ 2' Os emissores dos valores mobiliários referidos neste artigo, bem como seus administradores e controladores, sujeitam-se à
disciplina prevista na Lei n'6.385, de 1976, para as companhias
abertas.
§ 3' Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:
a) exigir que os emissores se constituam sob a forma de sociedade anônima;

b) exigir que as demonstrações financeiras dos emissores, ou
que as informações sobre o empreendimento ou projeto, sejam auditadas por auditor independente nela registrado;

c) dispensar, na distribuição pública dos valores mobiliários referidos neste artigo, a participação de sociedade integrante do sistema previsto no art. 15 da Lei n" 6.385, de 1976;
d) estabelecer condições específicas para o exercício, no âmbito
desse mercado, das atividades previstas no art. 16 da Lei n? 6.385,
de 1976, inclusive quanto a requisitos de idoneidade, habilitação
técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os administradores de sociedades e demais pessoas que atuem nesse mercado;

e) estabelecer padrões de cláusulas e condições que devam ser
adotadas nos títulos ou contratos de investimento, destinados à negociação em bolsa ou balcão e recusar a admissão ao mercado da
emissão que não satisfaça a esses padrões.
Art. 2' As alíneas b e g do inciso I e o inciso II do art. 9' da Lei
nº 6.385, de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º

I-
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b) das companhias abertas e demais emissoras de valores
mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais,
das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum;

g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas,
quando da ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada
nos termos do inciso V deste artigo, desde que, direta ou indiretamente, tenham tido qualquer participação nessas irregularidades;

II - intimar as pessoas referidas no inciso anterior a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11;
......................................................................................................»

Art. 3' Fica incluído o inciso VI ao art. 15 da Lei n' 6.385, de
1976, com a seguinte redação:
«Art. 15.
VI - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.»
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.637-1, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNADO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.616-16, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais de Ensino Superior, dos
Centros Federais de Educação Tecnológica e
das Escolas Agrotécnicas Federais, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior, dos Centros Federais de
Educação Tecnológica e das Escolas Agrotécnicas Federais observarão, quanto ao número e classificação, os quantitativos constantes
dos Anexos I e II a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos nos Anexos
I e II serão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 4º
desta medida provisória.
Art. 2º Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados
a expedir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções indicados
no caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.
§ 1º As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes
da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados no
Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte dias, a
contar da publicação do ato de distribuição dos cargos e funções.
§ 2º No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior, as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se referem os Anexos I e lI, indicando, inclusive, o número de cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos níveis.

Art. 3º Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
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reitor ou vice-reitor, diretor ou vice-diretor,pro tempore, cujo exercício das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter custeio
de sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a ser aprovado pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, ao
servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino superior.
Art. 4º Ficam excluídos do Quadro II do Anexo I, a que se refere a alínea b, art. 4º, da Lei nº 8.670, de 30 de junho de 1993, onze
CD-3, vinte e dois CD-4, trinta e três FG-l, cento e trinta e duas
FG-4, quarenta e quatro FG-5, cinqüenta e cinco FG-6, onze FG-7 e
quarenta e quatro FG-8.
Art. 5º Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo pertinentes à distribuição de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, editados até 18 de dezembro de 1996, das Instituições Federais de Ensino Superior e Centros Federais de Educação Tecnológica, e editados até 31 dejaneiro de 1998, das Escolas Agrotécnicas Federais.

Art. 6º Fica instituído o Programa de Bolsas de Incentivo a
Docência nas Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), com a
finalidade de estimular e valorizar o envolvimento de docentes com o
ensino, especialmente com a modernização e transformação do ensino de graduação.
§ 1º Poderão ser beneficiários do programa ora instituído os
docentes do quadro efetivo em regime de trabalho de dedicação exclusiva ou quarenta horas semanais, com dedicação de pelo menos
dez horas semanais à docência, incluindo obrigatoriamente seis horas semanais em classe no ensino de graduação, que não recebam
proventos de aposentadoria de qualquer órgão público e não sejam
beneficiários de bolsas de formação.
§ 2º Os docentes contemplados com bolsas do programa ora
instituído poderão manter, na sua integralidade, as bolsas de produtividade e pesquisa concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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§ 3' A atribuição de quotas de bolsas às Ifes, seus valores e duração, bem como os critérios para sua concessão serão objeto de regulamentação específica.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.616-15, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9' Revogam-se o Quadro V do Anexo HI à Lei n' 8.670, de
30 de junho de 1993, o Anexo Hl da Lei n' 8.956, de 15 de dezembro
de 1994, o Anexo I à Lei n" 8.957, de 15 de dezembro de 1994, e o art.
2' da Lei n' 9.192, de 21 de dezembro de 1995.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.

FERNADO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Sousa
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior e
dos Centros Federais de Educação Tecnológica
CargolFunção

Cargos de Direção
CD-1
CD-2
CD-3
CD-4

Quantitativos

40
210
625
1.486

Subtotal
Funções Gratificadas
FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-S
FG-9

2.361
4.094
1.122
899
2.796
1.608
2.012
2.282
457
209

Subtotal

15.479

Total

17.840
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Anexo II
Cargos e Funções das Escolas Agrotécnicas Federais
Cargo/Função
Cargos de Direção
CD-2
CD-3
CD-4

Quantitativos

46
92
232

Subtotal

370

Funções Gratificadas

46
48
192
322
552

FG-1
FG-2
FG-3

FG-4
FG-5
Subtotal

1.160

Total

1.530

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.617-49, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoasjurídicas
a que se refere o § l" do art. 22 da Lei n '2
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei n" 8.212,
de 24 dejulho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
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ovas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
nela valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
lnvestimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
U - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações ~os ati,,:os objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda nao liquidadas;
lU - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolviment?, caixas ec?nômicas, soc!e~ades d~ ~~édi
to financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
a'ciedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
:mpresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;

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

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

e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesou-

ro Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
reservas técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela da,s c?ntribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
OU
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§ l' É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas
na cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2' Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3' As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente.

Art. 2' A contribuição de que trata esta medida provisória
será calculada mediante a aplicação da alíquota de zero vírgula setenta e cinco por cento sobre a base de cálculo apurada nos termos
deste ato.
Art. 3' As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § l' do art. 22 da Lei n'
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4' O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.617-48, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Ficam revogados o art. 5' da Lei n' 7.691, de 15 de dezembro de 1988, e os arts. 1',2' e 3' daLein' 8.398, de 7 de janeiro de
1992.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.618-51, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização
(PND), deque trataaLei nº9.491, de9de setembro de 1997, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei nº8,177, de
l' de março de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24
de outubro de 1991, e altera os arts. 2º e 3º
da Lei n" 8.249, de 1991.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 30 da Lei n" 8.177, de l' de março de 1991, alterado pela Lei n? 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada aNota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para
cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para
realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ l' Além do disposto nocaput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata a Lei n? 9.491, de 9 de setembro de 1997,
para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2' Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a, do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do
meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3' A exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, a NTN poderá ainda ser emitida para troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida
externa brasileira.
§ 4' A troca por títulos emitidos em decorrência de acordos
de reestruturação da dívida externa para utilização em projetos
voltados às atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra audiovisual brasileira,
preservação de sua memória e da documentação a ela relativa,
aprovados pelo Ministério da Cultura, bem como mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), nos termos do inciso
XI, do art. 5', da Lei n" 8.313, de 23 de dezembro de 1991, será regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.» (NR)

Art. 2' Os arts. 2' e 3' da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de
1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I - prazo: até trinta anos;

III -

formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;

b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do
Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por
valor inferior ao par;

c) direta, em favor do interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par, quando se tratar de emissão para
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1518
atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex),
instituído pela Lei n' 8.187, de 1º de junho de 1991, e nas operações de troca por Brazil Investiment Bond (BIE), instituída pelo
art. 1º desta lei;
d) direta, em favor do interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par nas operações de troca para
utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro e doações ao FNC, de que trata o art. 30, § 3º, da Lei nº 8.177,
de l' de março de 1991, em sua redação atual e colocada ao par,
com ágio ou deságio, nas demais operações de troca por títulos
emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa.

§

~

.

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
...................................................................................." (NR)
«Art. 3º
.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata a Lei n? 9.491, de 9 de setembro de
1997.» (NR)
Art. 3º O art. I" do Decreto-Lei nº 1.079, de 29 de janeiro de
1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. l' É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras do
Tesouro Nacional (LTN), com as seguintes características gerais:

I - formas de colocação:
a) oferta pública, por meio de realização de leilões;
b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista integrantes da AdministraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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ção Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro
de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par;
U
modalidade: nominativa e negociável;
UI - rendimento: definido pelo deságio sobre o valor nominal;
IV - resgate: pelo valor nominal.
§ l' O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LTN, podendo, inclusive, criar séries específicas desse título com fluxos intermediários de pagamento.
§ 2' A emissão das LTN processar-se-á exclusivamente sob
a forma escritural, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia por intermédio do qual serão
também creditados os resgates do principal e os rendimentos.
§ 3' O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação e
resgate das LTN." (NR)
Art. 4' O art. 5' do Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de
1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5' É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro (LFT), destinadas a prover recursos necessários à cobertura de déficit orçamentário ou para a realização
de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária,
observados os limites fixados pelo Poder Legislativo.
§ l' As LFT terão as seguintes caracteristicas gerais:
a) formas de colocação:
1. oferta pública, por meio de realização de leilões;
2. direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do
Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por
valor inferior ao par;
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b) modalidade: nominativa e negociável;

c) rendimento: definido pela taxa média ajustada dos financiamentos apurados em sistema centralizado de liquidação e
custódia para títulos públicos federais, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, calculado sobre o valor nominal e pago no resgate do título;
d) resgate: pelo valor nominal, acrescido do respectivo rendimento.

§ 2' O Ministro de Estado da fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LFT.
§ 3' A emissão das LFT processar-se-á exclusivamente sob
a forma escriturai, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia, por intermédio do qual serão
também creditados os resgates do principal e os rendimentos.
§ 4' As LFT terão poder liberatório, pelo seu valor nominal, acrescido dos rendimentos, dez dias após o vencimento, para
pagamento, na forma de instruções baixadas pelo Ministro de
Estado da Fazenda, de qualquer tributo federal.
§ 5' O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação e
resgate das LFT." (NR)

Art. 5' É criado O Certificado do Tesouro Nacional (CTN), destinado a prover recursos necessários à cobertura de déficit orçamentário, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo.
§ I" O Poder Executivo poderá emitir CTN, ao par, com ágio
ou deságio, em favor de interessado específico, o qual deverá utilizálo para fins de garantia em operações de crédito.
§ 2' Os CTN serão emitidos mediante expressa autorização do
Ministro de Estado da Fazenda, que fixará as demais condições de
colocação dos certificados.

Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.618-50, de 12 de fevereiro de 1998.
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Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.619-42, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7', inciso XI, da Constituição.
Art. 2' A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
por estes escolhida, integrada, ainda, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria.
§ l' Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
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§ 2º O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3º Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
I - a pessoa física;
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;

b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.

Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1 º Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuidas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.

§ 2º É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3 2 A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 1998, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou previdenciárias.

§ 4º As participações de que trata este artigo serão tributadas na
fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, como
antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de rendiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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mentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
l
II -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ l' Considera-se arbitragem de ofertas aquelas em que o árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.

§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4º O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.

Art. 5º A participação de que trata o art. 1º desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o
trabalho aos domingos no comércio varejista em geral, observado o
art. 30, inciso I, da Constituição.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas,
com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras previstas em acordo ou convenção coletiva.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.619-41, de 12 de fevereiro de 1998.
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Art. 8'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 13 de março de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.620-35, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real,
pelo seu valor nominal.
Parágrafo único.
quer estipulações de:

São vedadas, sob pena de nulidade, quais-

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3º do Decreto-Lei n'
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei n'
8.880, de 27 de maio de 1994;
11 - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
IH - correção monetária ou de reajuste por índices de preço
gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou
dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igualou superior a um ano.
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§ 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data
em que a anterior revisão tiver ocorrido.

§ 3º Ressalvado o disposto no § 7º do art. 28 da Lei n? 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzem efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4' Nos contratos de prazo de duração igualou superior a
três anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou
a aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada
a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos atualizados da mesma forma, efetuados no período.

§ 5º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória
até 11 de outubro de 1997.
§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n' 8.666, de 21 dejunho
de 1993.
§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que se referir.
§ 2º

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5' do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
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de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5' Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para
ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6' A Unidade Fiscal de Referência (Ufir) criada pela Lei
n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I II -

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
anualmente, a partir de l' de janeiro de 1997.

Art. 7' Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de l' de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de l' de janeiro de 1996.
§ l' Em l' de julho de 1995 e em l' de janeiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta
extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real,
com observância do disposto no art. 44 da Lei n' 9.069, de 1995, no
que couber.
§ 2' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
Art. 8' A partir de 1Q de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
§ l' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de I" de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
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§ 2º Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3º A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6º do art.
20 e no § 2' do art. 21, ambos da Lei n? 8.880, de 1994.

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

§ 2º A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.
§ 3º O mediador designado terá prazo de trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4º Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as
causas motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econõmica, documento que instituirá a representação para o ajuizamento do dissídio coletivo.
§ 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
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Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do tribunal, na sentença
normativa.
§ l' A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, guardar adequação com o
interesse da coletivídade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula e reajuste ou correção salarial automática vínculada a índice de preços.
§ I" Nas revísões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revísão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtivídade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vígor as disposições legais relativas
a correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes
de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude
de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção
e liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n' 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n' 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
vísem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em vínte por cento de um mercado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)." (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.600-34, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991.
Brasília, 13 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.621-33, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgão e entidades federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2º O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
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II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF);
b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC).
§ 1º Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade,
às inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2º Na data do registro, o órgão ou a entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin, fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3º Anotificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa atenderá ao disposto no parágrafo anterior.
§ 4º Comprovado ter sido regularizada a situação que deu
causa à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 5º A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2' e 3', ou a não exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 4º, sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de l' de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho).
Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades
integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria
do Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa,
inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
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autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin .
Art. 4º A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5º O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2º, inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2º, inciso lI, inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2º manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender ao que dispõe o parágrafo único do art. 3º.
Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos
e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta,
para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
III - celebração de convênio, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos.
Parágrafo único.

O disposto neste artigo não se aplica:

I - à concessão de auxilio a municípios atingidos por calamidade pública decretada pelo Governo Federal;
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II
às operações destinadas à composição e regularização
dos créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso
de recursos por parte do órgão ou entidade credora;
III - às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7º A existência de registro no Cadin há mais de trinta
dias constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos
atos previstos no artigo anterior.
§ lº Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:

I - ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da
obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idõnea e suficiente
ao Juízo, na forma da lei;
II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
§ 2' O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3º Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou
a inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.

§ 4' Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão
suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este artigo.

Art. 8º A não observância do disposto no § I" do art. 2º nos
arts. 6º e 7' desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei n" 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n' 5.452, de 1943.
Art. 9º Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a aplicação do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2º, do Decreto-Lei nº
147, de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do
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Decreto-Lei nº 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do DecretoLei n" 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis
de inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.

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

Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ 1º Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n? 9.317, de 5
de dezembro de 1996.
§ 2º Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3º O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no
prazo de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
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§ 59 O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
§ 6º Atendendo ao princípio da economicidade, observados os
termos, os limites e as condições estabelecidos em ato do Ministro de
Estado da Fazenda, poderá ser concedido, de ofício, parcelamento
simplificado, importando o pagamento da primeira parcela confissão irretratável da dívida e adesão ao sistema de parcelamento de
que trata esta medida provisória.
§ 7 9 Ao parcelamento de que trata O parágrafo anterior não se
aplica a vedação contida no parágrafo único do art. 14.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do disposto no art. 11 e seu § 29 , e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ 1 º Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão.
§ 2º No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3º O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
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I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n' 8.981, de
20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou
empresa de pequeno porte, como definidas na Lei n' 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamentode débitos enquanto não integralmente pago parcelamento anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra exação.
Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos
nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até
31 de outubro de 1996 poderão se efetuados em até:
I de 1997;
II
1997;

III
de 1997;
IV 1997.

setenta e duas prestações, se solicitadas até 31 de maio
sessenta prestações, se solicitadas até 30 de junho de
quarenta e oito prestações, se solicitadas até 31 de julho
trinta e seis prestações, se solicitadas até 31 de agosto de

§ l' O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2' A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.
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Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
com prazo de até setenta e dois meses, desde que os pedidos de parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos aos
requisitos e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ 1Q O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
zero vírgula cinco por cento ao ano sobre o saldo devedor destinado à
administração do crédito pelo agente financeiro.
§ 2' O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3' Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.

Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n? 8.981, de 1995:
«Art. 84.
§ 8' O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.» (NR)

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
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I - à contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base
encerrado em 31 de dezembro de 1988;
U - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
nº 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
UI - à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9º da Lei nº 7.689, de 1988,
na alíquota superior a zero vírgula cinco por cento, conforme Leis
nOs 7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e
8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de zero vírgula
um por cento sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou a transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei nº2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação da Lei n' 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIU - à parcela da contribuição ao programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n' 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 70, de
30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 85, de 15 de fevereiro de 1996.
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§ 1º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 2º O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
de a decisão versar sobre:
I - matérias de que trata o artigo anterior;
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ l' Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da
Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar expressamente o seu desinteresse em recorrer.
§ 2º A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

§ 3º Encontrando-se o processo no Tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da
União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais
de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras
execuções de débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ I" Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2' Serão extintas as execuções que versem exclusivamente
sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1539
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo Juiz, pelo relator do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ 1º Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao
juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão dos depósitos em renda da União, independentemente do retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de
origem.
§ 2' A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.

§ 3º Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.

Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em juízo.
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Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por
chancela mecãnica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
Art. 26. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais e ações em
faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin) e no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (Siafi),
§ 1Q Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.

§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3' Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas entidades da administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados
nas seguintes condições:
I - o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até
31 de agosto de 1998, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
U - o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do be:
neficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157,158 e 159, incisos I, alíneas a e c,
e U da Constituição;

lU - o débito objeto do parcelamento será consolidado na data
da concessão;
IV - o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do
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Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro
Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
V - o vencimento da primeira prestação será trinta dias após
a assinatura do contrato de parcelamento;
VI - o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4' Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anteríor aplíca-se o dísposto no art. 13 desta medida provisória.
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo a restituição de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 28. O inciso II do art. 3' da Lei n' 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
"II - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituiçâo de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados.» (NR)
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir,
serão reconvertidos para Real, com base no valor daquela fixado
para l' de janeiro de 1997.
§ F A partir de l' de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em Reais.
§ 2' Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo
em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda
vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.
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Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de 1º de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do
mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a inscrição na sua Dívida Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a
Lei nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida partir de 1º dejaneiro
de 1990 àquela autarquia, pelas companhia fechadas beneficiárias
de incentivos fiscais;
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas companhias nos termos da Instrução CVM nº 92, de 8 de dezembro de 1988.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias que tenham patrimônio líquido igualou inferior a
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações financeiras do último exercício social, devidamente auditadas por auditor independente registrado na CVM e procedam ao cancelamento
do seu registro na CVM, mediante oferta pública de aquisição da totalidade desses títulos, nos termos do art. 20 e seguintes da Instrução CVM nº 265, de 18 de julho de 1997, caso tenham ações disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997.

§ 2' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 3' O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.

Art. 32. Os arts. 33 e 43 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de
1972, que, por delegação do Decreto-Lei nº 822, de 5 de setembro de
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1969, regula o processo administrativo de determinação e exigência
de créditos tributários da União, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
«Art. 33.
§ l' No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o prazo para a interposição de recurso voluntário começará a
fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida nojulgamento do recurso de ofício.

§ 2' Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá
seguimento se o recorrente o instruir com prova do depósito de
valor correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência
fiscal definida na decisão.» (NR)
«Art. 43.
§ 3' Após a decisão final no processo administrativo fiscal,
o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário
será:
a) devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;

b) convertido em renda, devidamente deduzido do valor da
exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo e este não
houver interposto ação judicial contra a exigência no prazo previsto na legislação.

§ 4' Na hipótese de ter sido efetuado o depósito, ocorrendo
a posterior propositura de ação judicial contra a exigência, a autoridade administrativa transferirá para conta à ordem do juiz
da causa, mediante requisição deste, os valores depositados, que
poderão ser complementados para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.» (NR)
Art. 33. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição
de exigência fiscal fixada pela primeira instância no julgamento de
litígio em processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto n'
70.235, de 1972, extingue-se com o decurso do prazo de cento e oitenta dias, contados da intimação da referida decisão.
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§ l' No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o
prazo previsto no caput começará a fluir a partir da ciência da primeira decisão contrária ao sujeito passivo.
§ 2' Não se aplica à hipótese de que trata este artigo o disposto no art. l' do Decreto n' 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e no art. 2'
do Decreto-Lei n'' 4.597, de 19 de agosto de 1942.
§ 3' A decisão administrativa final que eventualmente fixe
exigência superior a definida pela primeira instância de julgamento,
enseja a abertura de novo prazo, como previsto no caput, para desconstituição da exigência fiscal.
Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.621-32, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 35. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 36. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n? 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n"
2.049, de l' de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n' 2.163, de 1984, e os
arts. 91, 93 e 94 da Lei n'' 8.981, de 1995.

Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.622-33, DE 13 DE MARÇO
DE 1998 (*)
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de
Funções de Confiança existentes nos órgãos
da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências.
(*) Republicada, em parte, no DO de 18.3.1998 (pág. 1961 desta obra)
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança nos órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ l' O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação
entre as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis
dos cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções de Confiança, de acordo com a legislação pertinente.
§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.

Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada até a data da publicação desta medida provisória.

Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível, cargos de Natureza Especial, cargos e comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 4' Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
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tos dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação
do decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental
ou do estatuto do qual decorra.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.622-32, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Revoga-se a Lei n? 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 13 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função

Quantitativos

Natureza Especial

76

Subtotal

76

Direção e Assessoramento Superiores
DAS-6
DAS-S
DAS-4
DAS-S
DAS-2
DAS-1
Subtotal

Função Gratificada
FG-1
FG-2
FG-S

145
665
1.908
2.841
6.259
7.278
19.096

8.957
8.430
11.510
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Cargo/Função

Quantitativos

Subtotal

28.897

Função Comissionada de Telecomunicações (*)

38
53
43
53
63

FCT-V
FCT-IV
FCT-IIl
FCT-!!
FCT-I
Subtotal

250

Função Comissionada de Energia Elétrica (")
FCE-V
FCE-IV
FCE-IIl
FCE-!!
FCE-I

32
33
26
20
19

Subtotal

130

Função Comissionada do Banco Central (*)

1
39
46
246
531
11
39
17
112
229
12
96
56

FDS-l
FDE-l
FDE-2
FDT-l
FDO-l
FCA-l
FCA-2
FCA-3
FCA-4
FCA-5
FTS-l
FTS-2
FTS-3
Subtotal
Função Comissionada de Petróleo (*)
FCP-V
FCP-!V
FCP-!!
FCP-!
Subtotal
Total

1.435
19
36
8
39
102
49.986

(") Níveis e quantitativos sujeitos a alterações, sem aumento de despesa, consoante
legislação específica.
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MEDIDA PROVISÓRIA W 1.623-30, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS / Pasep), e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimõnio do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares n' 7, de 7 de setembro de
1970, e n' 8, de 3 de dezembro de 1970.

Art. 2' A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
U - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista e as fundações, com base na
folha de salários;
lU - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ l' As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
§ 2' Exclui-se do disposto no inciso U deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
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§ 3' Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
§ 4' Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
os recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União.
§ 5' O disposto nos §§ 2', 3' e 4' somente se aplica a partir de I"
de novembro de 1996.
Art. 3' Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do
Imposto de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de
conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia.

Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.
Art. 4' Observado o disposto na Lei n" 9.004, de 16 de março
de 1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa juridica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
n - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo e embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
In - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5' A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto no varejo, multiplicado por um virgula trinta e oito.
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente a que se refere este artigo.

Art. 6º A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7º Para os efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Art. 8º A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;
II
um por cento sobre a folha de salários;
III
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Art. 9' À contribuíção para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas
do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.

Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § l' do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição
para o PIS/Pasep observarão legislação específica.
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Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2º
somente se aplica a partir de 1º de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso III do art. 8º aplica-se às autarquias somente a partir de l' de março de 1996.
Art. 15. A contribuição do Banco Central do Brasil para o
Pasep terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas e consideradas como fonte para atender às suas dotações
constantes do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de 1º de novembro de 1996.

Art. 16. O art. 7' da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 7' Os contratos de repasse de recursos do Fundo de
Participação PIS/Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé),
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) e de outros
fundos ou instituições oficiais federais, quando lastrearem dívidas de financiamentos rurais objeto do alongamento de que
trata o art. 5º, terão seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados às respectivas operações de
alongamento.
Parágrafo único. O custo da equalização nessas operações
de alongamento correrá à conta do respectivo fundo, excetuados
os casos lastreados com recursos do Fundo de Participação
PIS/Pasep e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), em observância ao disposto no art. 239, § 1º, da Constituição, para os
quais o õnus da equalização será assumido pelo Tesouro Nacional.» (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.623-29, de 12 de fevereiro de 1998.
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Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º
de outubro de 1995.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.624-41, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização (GDAF), a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA), e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização (GDAF) devida aos ocupantes dos cargos efetivos de Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício
das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A GDAF será concedida aos servidores com
carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA) devida aos ocupantes dos cargos efetivos de níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Dacta).
Parágrafo único. A GDACTA será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
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Art. 3' As gratificações de que tratam os arts. I" e 2' terão
como limite máximo dois mil, duzentos e trinta e oito pontos por servidor, correspondendo cada ponto da GDAF a zero virgula zero novecentos e trinta e seis por cento, de l' de janeiro de 1995 a 31 de outubro de 1997, e a zero vírgula quinze mil, seiscentos e cinqüenta e
quatro por cento, a partir de l' de novembro de 1997, e da GDACTAa
zero virgula zero novecentos e trinta e seis por cento, a partir de l'
de janeiro de 1995, do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior e intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei
n' 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art.
12 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992 e no art. 2' da Lei n"
8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ l' As gratificações serão calculadas obedecendo a critérios
de desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos
e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2' Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts.
l' e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para o exercício de funções de confiança, perceberão as Gratificações:

I - sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
II - limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.
§ 3' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargos de direção, chefia e assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4' As gratificações a que se referem os arts. l' e 2' serão
pagas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de
agosto de 1992.
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§ 52 As gratificações serão pagas em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1º.

Art. 4 2 O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 52 O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei n 2 8.911, de 11 dejulho de 1994.
§ 1º O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5
e DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do
cargo efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2º O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação
e do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-3.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.624-40, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 7º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 13 de março de 1998; 177 2 da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1555
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.625-42, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de
finanças, controle, orçamento e planejamento, de Desempenho Diplomático (GDD) de
Desempenho de Atividade de Chancelaria
(ODe) e de Desempenho de Atividade de
Ciência e Tecnologia (GDCT), e dá outras
prouidências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP), devida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos:
I - da carreira de Finanças e Controle, quando em exercício
no Ministério da Fazenda ou nos órgãos do Sistema de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo Federal;
n - da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de
Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500, quando em
exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento ou nos órgãos
dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento e de Controle Interno
do Poder Executivo Federal;
In - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, quando em exercício em órgãos ou entidades do
Poder Executivo Federal nos quais haja previsão de lotação, em decorrência da distribuição do quantitativo global dos cargos da carreira por órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, definida em ato
do Presidente da República, no desempenho de atividades inerentes
às atribuições da carreira;
IV - de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) quando em exercício no Ipea, no
Ministério do Planejamento e Orçamento ou nos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Controle Interno do Poder Executivo Federal;
V - de nível superior do Ipea, não referidos no inciso anterior,
quando em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento, no
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Ipea ou nos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no desempenho de atividades de
elaboração de planos e orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, quando em exercício no
Ministério do Planejamento e Orçamento ou no Ipea no desempenho
de atividades de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em quantitativo fixado no ato a que se refere o § 2' do art. 2'
desta medida provisória.
Parágrafo único. A GDP a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2' A DGP terá como limite máximo dois mil, duzentos e
trinta e oito pontos por servidor, correspondendo cada ponto a zero
vírgula dois mil, cento e vinte e quatro por cento e zero virgula novecentos e trinta e seis por cento do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ l' A GDP devida aos ocupantes dos cargos ou carreiras referidos no art. l' será calculada obedecendo a critérios de desempenho
individual dos servidores e institucional dos órgãos e entidades.
§ 2' A definição dos critérios de avaliação de desempenho individual e institucional, bem como as regras para a sua aplicação,
constarão de ato conjunto do Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado e dos Ministros de Estado dos respectivos órgãos supervisores das carreiras e cargos referidos no art. 1'.
§ 3' O ato de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á aos
cargos referidos no art. l' que não tenham órgão supervisor definido.

Art. 3' São qualificados como órgãos supervisores:
I - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, o Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado;
II - da carreira de Finanças e Controle, o Ministério da Fazenda;
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III - da carreira de Planejamento e Orçamento, dos cargos de
Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500 e de Técnico de
Planejamento e Pesquisa, o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 4' Os órgãos supervisores terão as seguintes competências em relação às carreiras ou cargos sob sua supervisão:
I - definir a distribuição inicial do quantitativo de cargos
providos em ca~a concurso público para fins de lotação no~ re~pecti
vos órgãos e entidades, no caso das carreiras referidas nos mClSOS I e
IH do artv I";
II - definir o local de exercício dos ocupantes de cargos efetivos:
a) da carreira de Finanças e Controle;
b) da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de Técnico de Planejamento P-1500 do Grupo TP-1501;
c) do cargo de Técnico de Planejamento e Pesquisa.
III - definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições da carreira ou cargo;

IV - definir os termos do edital dos concursos públicos para
provimentos dos cargos, observando as atribuições da carreira ou
cargo, em consonância com as normas definidas pelo Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
V - definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;
VI - formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições da carreira ou
cargo, inclusive para fins de promoção, em consonância com a Política de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
VII - supervisionar e acompanhar a aplicação das normas e
procedimentos para fins de progressão e promoção, bem como das demais regras referentes à organização da carreira ou cargo, propondo
o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ l' O órgão supervisor, no desempenho das competências referidas neste artigo, será assessorado por representantes dos órgãos
ou entidades de lotação dos integrantes da carreira ou cargo e por
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um Comitê Consultivo, composto por integrantes da carreira ou cargo sob sua supervisão, observadas as normas a serem estabelecidas
pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, ouvido o respectivo órgão supervisor.
§ 2' O Ministério do Planejamento e Orçamento poderá delegar as competências referidas neste artigo ao Ipea, no caso do cargo
de Técnico de Planejamento e Pesquisa.

Art. 5' Caberá ao órgão ou entidade em que o servidor estiver
em exercício a gestão, o controle e a supervisão das atividades desenvolvidas pelo servidor, a aplicação da avaliação de desempenho, bem
como da regra de ajuste correspondente, a formulação e implementação do programa de desenvolvimento e capacitação profissional,
nos aspectos inerentes às competências do órgão ou entidade.
Art. 6' A avaliação de desempenho individual das carreiras e
cargos de que trata o art. 1º, exceto para os de nível intermediário do
Ipea, deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham
exercício:
I - no máximo oitenta por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de setenta e cinco
por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual, sendo que no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima
de noventa por cento de tal limite;
II - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para avaliação de desempenho
individual.
§ l' Ato do Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado definirá normas para a aplicação da regra de
ajuste de que trata este artigo.
§ 2' Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargos efetivos:

I - quando investidos em cargos em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou 5;
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II -

no seu primeiro período de avaliação.

§ 3' O número de servidores de nível intermediário do Ipea,
com pontuação acima de setenta por cento do limite másimo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual, não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
Art. 7' O titular de cargo efetivo das carreiras referidos no
art. 1', quando investido em cargo de Natureza Especial, DAS-6 e
DAS-5, ou equivalente, em órgãos ou entidades do Governo Federal,
fará jus à GDP calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 8' O titular do cargo efetivo das carreiras e cargos referidos no art. 1', que não se encontre nas respectivas situações ali definidas, somente fará jus à DGP:
I - quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da
República, perceberá a GDP calculada com base nas mesmas regras
válidas como se estivesse em exercício nos órgãos ou entidades cedentes;
II - quando cedido para órgãos ou entidades do Governo Federal, distintos dos indicados no art. I" e no inciso anterior, da seguinte
forma:
a) o servidor investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, ou equivalentes, perceberá a DGP em valor
calculado com base no disposto no art. 7';
b) o servidor investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalente, perceberá a GDP em valor calculado com base em setenta e
cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho.

Parágrafo único. A avaliação institucional do servidor referido no inciso I será a do órgão ou entidade de origem do servidor.

Art. 9' Durante os períodos de definição dos critérios de avaliação de desempenho individual referidos no § 2' do art. 2' e de sua primeira avaliação de desempenho, o servidor perceberá a gratificação
de desempenho calculada com base em setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
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Parágrafo único. O primeiro período de avaliação de que trata
o caput não poderá ser inferior a seis meses.
Art. 10. Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e
a redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, para o Ipea.
Art. 11. A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do
Ipea depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classíficatória e a segunda constituída de curso de formação.
§ I" As carreiras e o cargo de que trata o caput deste artigo
exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em
nível de pós-graduação.
§ 2' As carreiras e cargos referidos no art. 1º desta medida
provisória terão a mesma estrutura de classes e padrões da Tabela
de Vencimento dos servidores públicos civis da União, constante do
Anexo II da Lei n" 8.460, de 17 de setembro de 1992, e o ingresso
dar-se-á na Classe D, Padrão 1.
Art. 12. Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático - GDD, devida aos ocupantes de cargos efetivos de Carreira
de Diplomata em exercício de atividade inerentes às atribuições da
carreira no Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. AGDD terá como limite máximo dois mil, duzentos e trinta e oito pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a zero virgula dois mil, cento e vinte e quatro por cento do maior vencimento básico do nível superior, observados o disposto no art. 2' da
Lei n? 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n"
8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 1994.
Art. 13. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Chancelaria (GDC), devida aos ocupantes de cargos efetivos na carreira de Oficial de Chancelaria em exercício de atividades
inerentes às atribuições da carreira no Ministério das Relações Exteriores.
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Parágrafo único. AGDC terá como limite máximo dois mil, duzentos e trinta e oito pontos por servidor, correspondendo cada ponto
aos percentuais estabelecidos no Anexo I, incidentes sobre o maior
vencimento básico do nível superior, observados o disposto no art. 2°
da Lei n? 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
n" 8.460, de 1992, e no art. 2° da Lei nº 8.852, de 1994.
Art. 14. A GDD e a GDC serão calculadas obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e institucional do Ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado
das Relações Exteriores e da Administração Federal e Reforma do
Estado.

Art. 15. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT), devida aos ocupantes dos
cargos efetivos de nível superior das carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, criadas pela
Lei n? 8.691, de 28 de julho de 1993.
§ F A GDCT também será devida aos ocupantes dos cargos
efetivos de nível intermediário da carreira de Desenvolvimento Tecnológico criada pela Lei nº 8.691, de 1993, em exercício de atividades
inerentes às suas atribuições em órgãos e entidades a que se refere o
§ F do art. 1º da referida lei.
§ 2° A GDCT terá como limite máximo dois mil, duzentos e
trinta e oito pontos por servidor, correspondendo cada ponto, para os
cargos de nível superior, aos percentuais estabelecidos no Anexo II, e
para os cargos de nível intermediário, aos percentuais estabelecidos
no Anexo III, incidentes sobre o maior vencimento básico de nível
correspondente ao do cargo, observados o disposto no art. 2° da Lei nO
8.4 77, de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n" 8.460,
de 1992, e no art. 2º da Lei n' 8.852, de 1994.
§ 3° Os ocupantes de cargos de nível superior de que trata o
caput somente farão jus à GDCT se em exercício de atividades ine-

rentes às atribuições das respectivas carreiras nos órgãos e entidades a que se refere o § lOdo art. l' da Lei nO 8.691, de 1993, e se optarem expressamente por regime de trabalho com dedicação exclusiva.
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§ 40 O regime de que trata o parágrafo anterior implica a obrigação de prestar quarenta horas semanais de trabalho e o impediUl-ento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, admitindo-se:
I _ participação em órgãos de deliberação coletiva;

H _ participação em comissões julgadoras ou verificadoras
relacionadas com a pesquisa e desenvolvimento tecnológico;
IH _ percepção de direitos autorais ou correlatos;

IV - colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade, de acordo com normas aprovadas pelo Conselho do Plano de Carreira de Ciência e Tecnologia.
§ 50 A GDCT será paga em conjunto, de forma não cumulativa com a Gratificação de Atividades em Ciência e Tecnologia de que
tr;ta o art. 22 da Lei nO 8.691, de 1993.
§ 60 Para cálculo da GDCT não se aplica ao vencimento básico
a vantagem de que trata o art. 21 da Lei n" 8.691, de 1993.

Art. 16. A GDCT será calculada obedecendo a critérios de deseUl-penho individual do servidor e i~stitucional do órgão ou entidade em que estiver lotado, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e da
Ciência e Tecnologia.
Art. 17. A GDP, a GDD e a GDC serão pagas em conjunto, de
forUl-a não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata
a Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
Art. 18. Aplica-se o disposto nos arts. 6°, 7°, 8° e 9° aos servidores das carreiras de Diplomata, de Oficial de Chancelaria, de nível
superior das carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia e de Gestão Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, e de
nív~l superior e intermediário da carreira de Desenvolvimento Tecnológico.
Art. 19. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional referidos nesta medida provisória, as gratificações serão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual.
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Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos órgãos e
entidades que possuam critérios de avaliação de desempenho institucional já implantados.

Art. 20. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão, na
situação em que o referido aposentado ou o instituidor que originou
a pensão tenha adquirido o direito ao benefício quando ocupante de
cargo efetivo das carreiras ou cargos referidos nesta medida provisória, fará jus à respectiva gratificação de desempenho calculada a
partir da média aritmética simples dos pontos de desempenho utilizados mensalmente para fins de pagamento da gratificação durante
os últimos vinte e quatro meses em que a percebeu.
Parágrafo único. Na impossibilidade de cálculo da média referida no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos
fixados para a avaliação de desempenho.

Art. 21. Aos ocupantes dos cargos efetivos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental compete o
exercício de atividades de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à formulação, implementação e avaliação de políticas
públicas.
Art. 22. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
da carreira de Finanças e Controle compete o exercício de atividades
de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à formulação e implementação de políticas na área econômico-financeira e patrimonial, de auditoria e de análise e avaliação de resultados.

Art. 23. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de Técnico de
Planejamento P-150l do Grupo TP-1500 compete o exercício de atividades de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à
formulação e implementação e avaliação de políticas nas áreas orçamentárias e de planejamento.
Art. 24. Aos ocupantes dos cargos efetivos de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea compete o exercício de atividades de
gestão governamental, nos aspectos relativos ao planejamento, a realização de pesquisas econômicas e sociais e à avaliação das ações
governamentais para subsidiar a formulação de políticas públicas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p- 1361

R1713,

mar. 1998

1564
Art. 25. A redistribuição de servidor ocupante de cargo da
carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental fica condicionada à redistribuição de cargo de igual denominação do órgão ou entidade de destino para o órgão ou entidade de
origem do servidor a ser redistribuído.
Art. 26. Os servidores ocupantes de cargos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental ficam lotados no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
até que o quantitativo global de cargos dessa carreira seja distribuído no ato do Presidente da República referido no inciso UI do art. 1'.
§ l' O Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado promoverá a redistribuição dos ocupantes dos cargos
da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental nomeados até a edição do ato referido no caput entre os órgãos e entidades nele definidos.

§ 2' Até que ocorra a redistribuição de que trata o parágrafo
anterior, a GDP será devida aos ocupantes de cargos efetivos da carreira referida no caput em exercício em órgãos ou entidades do Poder
Executivo Federal, aplicando-se aos integrantes da carreira que não
estejam em exercício nesses órgãos ou entidades as restrições previstas no art. 8'.
§ 3' O disposto no art. 25 não se aplica à redistribuição de que
trata este artigo.

Art. 27. De outubro de 1997 a março de 1998, os servidores titulares de cargos de que trata o art. l' perceberão a GDP calculada
com base nos critérios de concessão vigentes até setembro de 1997.
Art. 28. Se a aplicação do disposto no art. 20, para os servidores aposentados e beneficiários de pensão, resultar redução de proventos ou pensão, serão preservados os valores praticados até 30 de
outubro de 1997.
Art. 29. O Anexo I da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante do Anexo IV desta medida provisória para
efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de
vencimento.
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Art. 30.

A lotação dos ocupantes dos seguintes cargos efetivos

será:

I - da carreira de Finanças e Controle, nos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal;
H - da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de
Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500, no órgão central
do Sistema de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo Federal;
HI - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal definidos no ato de que trata o inciso IH do art. 1';
IV - de nível superior e de nível intermediário do Ipea, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
§ l' Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e
Orçamento e dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500 integram a estrutura de recursos humanos dos sistemas de Planejamento e de Orçamento do
Poder Executivo.

§ 2' Os cargos que integram a estrutura de recursos humanos
dos sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo
que não possuem Orgão Supervisor terão o local de exercício definido pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
§ 3' Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcionai de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, o disposto no art. 8' desta
medida provisória.

Art. 31. Fica estabelecido o quantitativo de quatro mil e quinhentos cargos de Analista de Finanças e Controle e de três mil cargos de Técnico de Finanças e Controle.

Art. 32. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.625-41, de 12 de fevereiro de 1998.
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Art. 33. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de março de 1998; 177° da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Pullen Parente
Paulo Renato Souza
PauloPaiva
Lelio Viana Lobo
Carlos César de Albuquerque
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
José Israel Vargas
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho
Anexo I
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Chancelaria
Classe

Padrão

Porcentagem

A
A
A

III
II

0,11715%
0,11586%
0,11456%

B
B
B
B
B
B

VI

V
IV
III
II
I

0,11326%
0,11196%
0,11067%
0,10937%
0,10807%
0,10677%

C
C

VI
V

0,10547%
0,10418%

I
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Classe

Padrão

Porcentagem

C
C
C
C

IV
III
11
I

0,10288%
0,10158%
0,10028%
0,09899%

V

0,09769%

D

IV
III
11

D

I

0,09639%
0,09509%
0,09380%
0,09250%

D
D
D

Anexo II
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia dos Cargos de Nível Superior
das Carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de
Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e
Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia
Classe

Padrão

Porcentagem

A

III
11

0,08743%

I

0,08482%

A
A

0,08613%

B
B
B
B
B
B

VI

0,08352%

V
IV
III
11
I

0,08221%
0,08091%

0,07961%

C

VI

0,06933%

C
C

V
IV
III
11
I

0,06166%
0,05400%

C
C
C

0,07830%
0,07700%

0,04667%
0,03933%

0,03200%
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Anexo UI
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia dos Cargos de Nível
Intermediário da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico
Classe

Padrão

Porcentagem

A
A
A

III
11
I

0,03600%
0,03506%
0,03413%

B
B
B
B
B
B

VI
IV
III
11
I

0,03319%
0,03226%
0,03132%
0,03039%
0,02945%
0,02851%

C
C
C
C
C
C

VI
V
IV
III
11
I

v

0,02758%
0,02664%
0,02571%
0,02477%
0,02384%
0,02290%

Anexo IV
(Anexo I da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993)
Carreiras

Classes

Padrões

Valor
Correspondente
aos Padrões
do Anexo II da",
Lei n2 8.460/92

Oficial de
Chancelaria

Inicial

de I a VIII

D-I a C-IlI

500

A

deIaVII

C-IV a B-IV

350

Especial

de I a V

B-V a A-IH

Inicial

de I a VIII

D-I a C-IlI

600

A

deIaVII

C-IV a B-IV

420

Especial

de I a V

B-V a A-IlI

Subtotal
Total Geral

150
1.000

Subtotal
Assistente de
Chancelaria

Quant.
de
Cargos

180
1.200
2.200
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.626-50, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Organiza e disciplina os Sistemas Planejamento e Orçamento Federal e de Controle Interno do Poder Executivo e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
TÍTULO I
Do Planejamento e Orçamento Federal e do
Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Serão organizados sob a forma de sistemas as atividades de planejamento e orçamento federal e de controle interno do Poder Executivo Federal.

TÍTULon
Do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal
CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 2º O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal tem
por finalidade:
I - formular o planejamento estratégico nacional;
II - formular planos nacionais, setoriais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
III - formular o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos anuais;
IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal;
V - promover a articulação, por intermédio do respectivo órgão central do sistema de Planejamento e Orçamento Federal, com os
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Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos Sistemas, nos planos federal, estadual e municipal.
CAPÍTULO II
Da Organização e das Competências

Art. 3' O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação
de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas.
Art. 4' Integram o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal:
I - o Ministério do Planejamento e Orçamento, como órgão
central do sistema;
II
órgãos setorais;
III - órgãos específicos de planejamento e orçamento.
§ l' Os órgãos setorais são as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios e dos órgãos da Presidência da República.
§ 2' Os órgãos específicos são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para as
atividades de planejamento e orçamento.
§ 3' Os órgãos setorais e específicos ficam sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em
cuja estrutura administrativa estiverem integrados.
§ 4' As unidades de planejamento e orçamento das entidades
vinculadas ou subordinadas aos ministérios e órgãos setoriais ficam
sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber, do respectivo órgão setorial.

Art. 5' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do
sistema.
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Art. 6º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal,
OS órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e aS unidades responsáveis pelo planejamento e orçamento dos
demais poderes realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos e programas respectivos.

Seção I
Do Planejamento Federal
Art. 7º Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
planejamento:
I - elaborar e supervisionar a execução de planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico e
social e de ordenação de território;
n - coordenar a elaboração dos projetos de lei do plano plurianual e o item, metas e prioridades da Administração Pública Federal, integrante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, bem
como de suas alterações, compatibilizando as propostas de todos os
poderes, órgãos e entidades integrantes da Administração Pública
Federal com os objetivos governamentais e os recursos disponíveis;

In - acompanhar física e financeiramente os planos e programas referidos nos incisos I e n deste artigo, bem como avaliá-los,
quanto à eficiência, eficácia e efetividade, com vistas a subsidiar o
processo de alocação de recursos públicos, a política de gastos e a coordenação das ações do governo:
IV - assegurar que as unidades administrativas responsáveis
pela execução dos programas, projetos e atividades da Administração Pública Federal mantenham rotinas de acompanhamento e avaliação da sua programação;
V - manter sistema de informações relacionados a indicadores econômicos e sociais, assim como mecanismos para desenvolver
previsões e informação estratégica sobre tendências e mudanças no
âmbito nacional e internacional;
VI - identificar, analisar e avaliar os investimentos estratégicos do Governo, suas fontes de financiamento e sua articulação com
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os investimentos privados, bem como prestar o apoio gerencial e institucional à sua implementação;
VII - realizar estudos e pesquisas sócioeconômicas e análises
de políticas públicas

VIII - estabelecer políticas e diretrizes gerais para a atuação
das empresas estatais.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais, para efeito do disposto no inciso VIII, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Seção II
Do Orçamento Federal
Art. 8º Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
orçamento:
I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos
projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária
da União, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das empresas estatais;
11 - estabelecer normas e procedimentos necessários à elaboração e à implementação dos orçamentos federais, harmonizando-os
com o Plano Plurianual;

111 - realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
IV - acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira, sem prejuízo da competência a outros órgãos;
V - estabelecer classificações orçamentárias, tendo em vista as necessidades de sua harmonização com o planejamento e o
controle;
VI - propor medidas que objetivem a consolidação das informações orçamentárias das diversas esferas de governo:
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TÍTULO III
Do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 9º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa a Administração Financeira do Tesouro Nacional, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, o acompanhamento dos programas de governo e a avaliação da
gestão dos administradores públicos federais.
Parágrafo único. O órgão central do sistema de que trata o
caput é o Ministério da Fazenda.
Art. 10. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo,
sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes, bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem
as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União.
H - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IH - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária e financeira da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
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CAPÍTULO II
Da Organização e das Competências
Art. 11. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
co:rnpreende as atividades de Administração Financeira, de Contabilidade, de Auditoria, de Acompanhamento dos Programas de Governo, de Fiscaliza~ão e de Avaliação de Gestão dos Administradores
Públicos FederaIs.
Parágrafo único. O Poder Executivo, ao disciplinar a estruturação do Sistema de Controle Interno, disporá sobre o órgão central
responsáveis pelas atividades mencionadas no
e de:rn a i s unidades
.
caput deste artigo.
Art. 12. Compete às unidades responsáveis pelas atividades
:mencionadas no art. 11:
I zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
II - administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional;
III - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa pública;
IV gerir a divida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
V controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta e indireta do Tesouro Nacional;
VI - administrar as operações de crédito incluídas no
Orça:rnento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro
Nacional;
VII - manter controle dos compromissos que onerem, direta
OU indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
VIII - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
IX estabelecer normas e procedimentos para o adequado
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ceira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
X - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização
dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
Xl - elaborar os Balanços Gerais da União que comporão a
Prestação de Contas do Presidente da República e consolidar os balanços dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
XlI - editar normas sobre a programação financeira e a
execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa pública;
XlII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de administração financeira e contabilidade;
XN - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos;
XV - realizar auditoria sobre a gestão dos administradores
públicos federais e sobre a gestão de recursos federais feita por órgãos e entidades públicos e privados;
XVI - certificar, por expressa delegação do Tribunal de Contas da União, a regularidade das contas dos gestores públicos federais;
XVII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de
irregulares, praticados por agentes públicos federais, ou privados,
na utilização de recursos públicos, propondo às autoridades competentes as providências cabíveis e representando ao Tribunal de
Contas da União e ao Ministério Público da União quando a ocorrência possa caracterizar infração a norma legal ou dano ao patrimônio público;
XVIII - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria interna das entidades da Administração indireta do Governo Federal;
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XIX
União;

exercer o controle da execução dos orçamentos da

xx interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e
patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XXI - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, quanto à economicidade, efetividade, legitimidade e finalidade;
XXII - supervisionar e orientar a correta aplicação da legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial, no âmbito da Administração Pública Federal;
XXIII - examinar os Balanços Gerais da União e emitir parecer conclusivo, quanto à observância dos limites fixados na legislação
orçamentária e aos procedimentos contábeis e elaborar a prestação
de contas anual do Presidente da República a ser encaminhada ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 84, inciso XXN, da Constituição Federal;
XXIV - criar condições para o exercício do controle social sobre os programas executados com recursos oriundos dos orçamentos
da União;
XXV - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
XXVI -- promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
XXVII - editar normas sobre matérias de sua competência.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias e da Correição

Art. 13. Observadas as disposições contidas no art. 117 da Lei
nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado aos dirigentes das unidades dos sistemas referidos no art. 1Q exercer:
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I
II

atividade político-partidária;
profissão liberal;
III
demais atividades incompatíveis com os interesses da Administração Pública Federal, na forma que dispuser o regulamento.
Art. 14. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de gestão e de manutenção dos registros contábeis.
§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito á pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 2º Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado
tratamento especial de acordo com o estabelecido em regulamento
próprio.

§ 3º O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a
que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-se, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 4º Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão o código de ética profissional específico aprovado pelo Presidente
da República.

Art. 15. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos
da União.
Art. 16. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal, ou em desacordo com a
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classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da União.
Art. 17. O órgão central responsável pelas atividades de auditoria desenvolverá atividades de correição com finalidade de promover ações preventivas e repressivas relativas à ética funcional e à
disciplina de seus servidores.

TÍTULOrv
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 18. É vedada a nomeação para o exercício de cargo, inclusive e comissão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenha sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares por decisão
definitiva pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas
de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho de contas de Município;
II - punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público
de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n' 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ l' As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão
de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da União, bem
como para as nomeações como membros de comissões de licitações.
§ 2' Serão exonerados os servidores ocupantes de cargos em
comissão que forem alcançados pelas hipóteses previstas nos incisos
I, II e III deste artigo.

Art. 19. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal, de Administração Financeira
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Federal e de Controle Interno, do Poder Executivo, serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes das carreiras Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle.
Parágrafo único. Na hipótese de provimento dos cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores das unidades responsáveis pelas atividades de auditoria, de fiscalização e de avaliação
da gestão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, excluídas as
unidades setoriais, por não integrantes da Carreira Finanças e Controle, será exigida a comprovação de experiência de, no mínimo, cinco anos em atividades de auditoria, de finanças públicas ou de contabilidade pública.

Art. 20. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes dos Sistemas de que trata esta
medida provisória, bem como sobre as atribuições de seus titulares e
demais dirigentes.
Art. 21. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de janeiro de 1999, servidores públicos de suas entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função
de confiança.
Art. 22. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário, proporão,
no prazo de cento e vinte dias, a organização dos respectivos Sistemas de Planejamento e Orçamento.
Art. 23. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de 1995.
Art. 24. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nO 8.460, de 17 de setembro de 1992, parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Nas unidades seccionais do Sistema de
Controle Interno, poderá, excepcionalmente, ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo dos quadros de órgãos em que a
unidade tiver atuação". (NR)
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Art. 25. Os órgãos e entidades, da Administração direta e indireta, da União, ao celebrarem compromissos em que haja a previsão de transferências de recursos financeiros, de seus orçamentos,
para Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecerão nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes recebedores de fazerem incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos.
§ 1" Ao fixarem os valores a serem transferidos, conforme o
disposto neste artigo, os entes nele referidos farão análise de custos,
de maneira que o montante de recursos envolvidos na operação seja
compatível com o seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, nem o excesso que permita
uma execução por preços acima dos vigentes no mercado.

§ 2' Os órgãos do sistema de controle interno e o controle externo, a que se vincule a entidade governamental recebedora dos recursos transferidos por órgão ou entidade de outra esfera de governo, incumbir-se-ão de verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade da gestão dos recursos, bem como a eficiência e a eficácia
de sua aplicação.
§ 3' Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, zelarão pelo cumprimento do disposto neste artigo, e
nos seus trabalhos de fiscalização, verificarão se o objeto pactuado
foi executado obedecendo aos respectivos projeto e plano de trabalho, conforme convencionado, e se a sua utilização obedece à destinação prevista no termo pactua!.
§ 4" O disposto nos parágrafos anteriores não impede que, nos
casos em que julgar conveniente, o órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal verifique a aplicação dos recursos
em questão sob os aspectos da legalidade, da eficiência, da eficácia,
da legitimidade e da economicidade.
§ 5' Nas hipóteses de haver descumprimento de cláusulas ou
de obrigações por parte do convenente, ou de qualquer forma de inadimplência, os órgãos de controle referidos no § 2' tomarão as providências no sentido de regularizar as impropriedades ou irregularidades constatadas, inclusive, promovendo, ou determinando, o levantamento da tomada de contas especial, quando for o caso.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1581
§ 6' Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, ao desempenhar o seu trabalho, constatando indícios
de irregularidades comunicarão aos respectivos órgãos de controles
interno e externo para que sejam tomadas as provídências de suas
competências.
Art. 26. Os órgãos e entidades, de outras esferas de governo,
que receberem recursos financeiros do Governo Federal, para execução de obras, para a prestação de servíços ou a realização de quaisquer projetos, usarão dos meios adequados para informar à sociedade e aos usuários em geral a origem dos recursos utilizados.
Art. 27. Fica convalidados os atos praticados com base na Medida Provísória n' 1.626-49, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 28. Esta medida provísória entra em vígor na data de sua
publicação.
Art. 29. Revogam-se o Decreto-Lei n" 2.037, de 28 de junho de
1983, e o § 2' do art. 19 da Lei n' 8.490, de 19 de novembro de 1992.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.627-33, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

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

Art. l' Os arts. 2', 3', 5', 9',10,16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
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Decreto-Lei n' 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n? 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n' 8.032, de 12 de abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 2º O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem em
porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque e o
manifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá apenas
nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do Fundo
da Marinha Mercante.
............................................................................................." (NR)

I
vinte e cinco por cento, na navegação de longo curso;
U
dez por cento, na navegação de cabotagem;
lU
vinte por cento, na navegação fluvial e lacustre, observado o disposto no art. 2'.
............................................................................................." (NR)

«Art. 5º

III -

.

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

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

.IV -

.

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

V-

.

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

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

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;

2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4.

por motivo de guerra ou calamidade pública;
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5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios
à vontade do exportador brasileiro;

fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas
alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda exclusivamente em lojas francas a
passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.
§ l' Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete desde a sua origem até seu destino final.
§ 2' Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando no novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade
ou à parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:
1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:
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1.

depósito especial alfandegado;

2.

depósito afiançado;

3.

depósito franco.» (NR)

«Art. 92 As parcelas recolhidas às contas a que se refere o
item IH do art. 82 serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações
próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que trata o
§ F do art. 8 2 , incluídas as embarcações fluviais que participarem do transporte de bens para exportação.
.............................................................................................»

(NR)

«Art. 10.
1-

.

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

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até oitenta e cinco
por cento do valor do projeto aprovado:

1.
1eiros:

para a construção de embarcações em estaleiros brasi-
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2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento cientifico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

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

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da Marinha Mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;

b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5º do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;

III - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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cursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 12 As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso II
deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e
revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com
recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta
Superintendência Nacional da Marinha Mercante (Sunamam).
§ 2º As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos III e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26." (NR)
"Art. 29. .
.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter dotações para despesas que se'refiram ao pagamento do serviço da dívida, de estudos e projetos do interesse da Marinha
Mercante e dos serviços administrativos da arrecadação." (NR)
Art. 22 Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ 1º A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro
Nacional.
§ 2º Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3º Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será liquiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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dado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n' 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. 1" desta medida provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à indústria naval.
§ 5' A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a
emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade
com o disposto no caput deste artigo, entre a data base de referência
estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.

Art. 3' Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5' do Decreto-Lei n' 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos do § 2' do art. l' da Lei n" 8.402, de 1992.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.627-32, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei n? 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9' da Lei
n" 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Eliseu Padilha
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.628-21, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00
(cento e seis milhões de reais), para os fins
que especifica.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo II!.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.628-20, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 14.3.1998, Edição Extra, págs. 16 e 17.
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.629-11, DE 13 DE MARÇO
DE 1998 (*)
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex),
Art. 2' Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no
artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens
destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional.
§ 1Q O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
§ 2' O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções n's 509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de l' de julho de 1991,
ambas do Conselho Monetário Nacional.

Art. 3' Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.
(*) Retificada no DO de 19.3.1998 (pág. 1963 desta obra).
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Art. 4' Os arts. 2' e 3' da Lei n" 9.531, de 10 de dezembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' O patrimônio inicial do FGPC será constituído
mediante a:
I - transferência de quarenta por cento dos recursos
atribuídos à União por força do art. 2' da Lei n" 9.526, de 8 de dezembro de 1997;
II - vinculação de um bilhão e quinhentos milhões de
ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas
no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal
(FADPMF), criado pela Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995.
§ l' Poderão, ainda, ser vinculadas ao FGPC, mediante
prévia e expressa autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da União, negociadas em bolsas de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FADPMF.
§ 2' O valor das ações para os fins previstos no inciso II
deste artigo será determinado pela cotação média dos últimos
cinco pregões em que as ações tenham sido negociadas.

§ 3' As ações vinculadas ao FGPC serão depositadas no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).
§ 4' Fica o BNDES autorizado a alienar as ações vinculadas ao FGPC, devendo encaminhar os demonstrativos de prestação de contas relativos a cada alienação ao Tribunal de Contas
da União (TCU).
§ 5' As despesas, encargos e emolumentos relacionados
com a alienação das ações serão abatidos do produto da alienação. (NR)

Art. 3'

.

v - o produto da alienação das ações integrantes do seu
patrimônio;
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VI - os dividendos e remuneração de capital das ações de
que trata o inciso anterior;
VII -

outros recursos destinados pelo Poder Público.

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

(NR)

Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.629-10, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Fica revogada a Lei n' 8.187, de l' de junho de 1991.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Dornelles
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.630-10, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Observado o disposto nos arts. 18 e seu parágrafo único, 19 e seus parágrafos, 20, 21, 22, 25 e 27 e seus parágrafos, 29, 47,
49 e 56 e seu parágrafo úuico, da Lei n" 8.630, de 25 de fevereiro de
1993, a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2' Para os fins previstos no art. 1a desta medida provisória:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes
remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a décimo terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de vinte e quatro
horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador portuário avulso;

à

II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes
a décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário avulso.

§ l' O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de quarenta e oito horas após o término do serviço.
§ 2' Os prazos previstos neste artigo podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o
prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários.
§ 3' O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do
benefício de ordem.
§ 4' O pagamento das parcelas referentes a décimo terceiro
salário e férias e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e
previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder
Executivo, observado o disposto no inciso II deste artigo.
Art. 3' O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente.
§ l' Enquanto durar a cessão de que trata o caput deste artigo, o trabalhador deixará de concorrer à escala como avulso.
§ 2' É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter
permanente.
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Art. 4º É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala diária
complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5º A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, far-se-á nos termos da Lei nº 8.630, de 1993.
Art. 6' Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de mãode-obra verificar a presença no local de trabalho, dos trabalhadores
constantes da escala diária.
Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.
Art. 7º O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por
operador portuário e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados
nas listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que
não haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.
Art. 8º Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas
consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais,
constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 9º Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes a saúde e segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as
normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.
Art. 10. O descumprimento do disposto nesta medida provisória sujeitará o infrator às seguintes multas:
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1.730,00
(um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 7';
II - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a
R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às
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normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos
termo do art. 9';
III - de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a
R$3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 7' e
aos demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação previdenciária.

Art. 11. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei n"
8.630, de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o
dos arts. 26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso III do artigo
anterior, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 12. O processo de atuação e imposição das multas previstas nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII da
Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária,
conforme o caso.
Art. 13. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulsojunto ao órgão gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.
Art. 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta medida provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3' da Lei n" 8.630,
de 1993, colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais
do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a
bordo de navios.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.630-9, de 12 de fevereiro de 1998.
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Art. 16.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 13 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Eliseu Padilha
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.631-10, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre a extinção dos órgãos que
menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) e a Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab),
§ 1e A extinção do Inan ocorrerá após absorção pelo Ministério da Saúde de suas competências, direitos e obrigações, de modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados por aquela autarquia.
§ 2º Os processos judiciais em que a Sunab e o Inan sejam partes, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da
União.
§ 3º São suspensos, até 31 de janeiro de 1998, os prazos nas
causas ajuizadas pela Sunab, ou contra ela movidas.
§ 4º Os servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal
do Inan, na data de publicação do ato de sua extinção, passam automaticamente a integrar o Quadro de Pessoal do Ministério da SaúColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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de, permitida a manutenção do seu exercício no órgão extinto, se imprescindíveis à conclusão do processo de inventário, mediante autorização do Ministro de Estado da Saúde.
§ 5Q OS responsáveis pela condução dos inventários da Sunab
e do Inan poderão proceder à requisição de servidores, nos termos do
inciso I do art. 93 da Lei n Q 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 2Q Ficam transferidas da Sunab para o Ministério da Fazenda, com a finalidade de instruir procedimentos no contexto da
Lei n? 8.884, de 11 de junho de 1994, as competências para:
I - estabelecer sistema de informações sobre produção, distribuição e consumo de bens e serviços, requisitando o fornecimento
de quaisquer dados, periódicos ou especiais, em poder de pessoas de
direito público ou privado;
II - proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaisquer empresas ou pessoas que se dediquem às atividades previstas
no inciso anterior.
Art. 3' Fica, também, o Poder Executivo autorizado a:
I - redistribuir os servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Sunab, mantido o seu exercício no órgão extinto, se
imprescindíveis à conclusão do inventário, mediante solicitação do
responsável pela condução do processo e autorização do Ministro de
Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
II - transferir, após inventário, o acervo patrimonial do Inan
para o Ministério da Saúde e o da Sunab para o Ministério da Fazenda e para órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor;
III - ceder, nos termos do § 4Q do art. 37 da Lei n Q 8.112, de
1990, os servidores efetivos remanescentes do Quadro de Pessoal da
Sunab, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, com ônus para a
União, por prazo determinado, a ser fixado pelo Ministro de Estado,
para terem exercício em órgãos e entidades públicas integrantes do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), previsto na Lei
n' 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parágrafo único. A cessão de que trata o inciso III fica condicionada ao comprometimento dos órgãos e entidades cessionários de
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prestarem colaboração em suas áreas de atuação aos órgãos e entidades federais integrantes do SNDC ou sucessores das competências legais da Sunab.
Art. 4' O pagamento dos inativos e pensionistas do Inan e da
Sunab será transferido, respectivamente, para os Ministérios da
Saúde e da Fazenda, a partir de julho de 1997.
Art. 5' A Central de Medicamentos (Cerne) será desativada,
devendo suas atividades serem assumidas pelos órgãos integrantes
da estrutura do Ministério da Saúde, conforme disposto em regulamento.
Art. 6' Os Ministérios da Saúde e da Fazenda adotarão, em
suas respectivas áreas de competência, as providências necessárias
para o cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 7' O Poder Executivo poderá remanejar, transferir ou
utilizar as dotações orçamentárias do Inan, da Cerne e da Sunab, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa
previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.631-9, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 9'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 10. Ficam revogados o art. 18 da Lei n' 8.029, de 12 de
abril de 1990 e, após a extinção da Sunab, a Lei Delegada n' 5, de 26
de setembro de 1962.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.632-10, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 2f!, 6º, 7º, 11
e 12 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, acresce dispositivo à Lei nº 8.437, de
30 de junlío de 1992, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Art. 1a Os arts. 2º, 6', 72, 11 e 12 da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

§ 2' Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações,
mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
§ 32 Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, emjornal de grande circulação
na capital do Estado de localização do imóvel.
§ 42 Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de
uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data
da comunicação para levantamento de dados e informações de
que tratam os §§ 2' e 32.
§ 52 No caso de fiscalização decorrente do exercício de poder de polícia, será dispensada a comunicação de que tratam os
§§ 22 e 3'." (NR)
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§ 3º

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente conduzidas e çjevidamente comprovadas, mediante
documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
............................................................................................." (NR)
«Art. 7º

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no minimo seis meses antes da comunicação de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 2º.

............................................................................................." (NR)
«Art. 11. Os parãmetros, indices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso cientifico e
tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos
Ministros de Estado Extraordinário de Politica Fundiária e da
Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de
Politica Agrícola.» (NR)
«Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas
as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:

I
localização do imóvel;
II
aptidão agricola;
III
dimensão do imóvel;
IV
área ocupada e ancianidade das posses;
V
funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1º Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indeniCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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záveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a
ser indenizado em TDA.
§ 2' Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de
mercado do imóvel.
§ 3' O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro
Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na
identificação das informações." (NR)

Art. 2' A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais.
§ 1Q O convênio de que trata o caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária no âmbito estadual.
§ 2' Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural
para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força
policial.

Art. 3' No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive
para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço
ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em
termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ l' O disposto no caput deste artigo aplica-se também às
ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenizaCoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p- 1361-1713, mar. 1998
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ção por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial
aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o
valor fixado na sentença.
§ 2° Nas ações referidas no parágrafo anterior, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da
ação.

Art. 4° O direito de propor ação rescisória por parte da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem como das autarquias e das fundações instituídas pelo Poder Público extingue-se
em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão.
Parágrafo único. Além das hipóteses referidas no art. 485 do
Código de Processo Civil, será cabível ação rescisória quando a indenização fixada em ação de desapropriação, em ação ordinária de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, e também em ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à
proteção ambiental, for flagrantemente superior ao preço de mercado do bem objeto da ação judicial.
Art. 52 Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.
Art. 6° A Lei n" 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:

«Art. 4° Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e
fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão, poderão o tribunal, a qualquer
tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da
sentença rescindenda..

Art. 7° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.632-9, de 12 de fevereiro de 1998.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Paulo Paiva
Gustavo Krause
Raul Belens Jungmann Pinto
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.633-7, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Autoriza a União a receber em valores
mobiliários os dividendos ejuroe sobre o capital próprio a serem pagos por entidades de
cujo capital o Tesouro Nacional participe.

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

Art. l' Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
I - a receber de empresas públicas, sociedade de economia
mista e outras entidades de cujo capital o Tesouro Nacional participe, ainda que minoritariamente, valores mobiliários como pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos a que tem
direito;
11 - a alienar, ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), os
valores mobiliários que receber na forma do inciso I.

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Media Provisória n' 1.633-6, de 12 de fevereiro de 1998.
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Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Raimundo Brito
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.634-3, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 1!! da Lei nº
9.530, de 10 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. l' da Lei n' 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 12

.

II - o superávit financeiro dos fundos das autarquias e
das fundações, integrantes do orçamento fiscal e da seguridade
social, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1997 e
seguintes, nos termos do art. 43, § 2', da Lei n' 4.320, de 17 de
março de 1964, ressalvados o do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o do Fundo Nacional da Cultura
(FNC), o do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e
os recursos provenientes de contribuições diretas dos servidores
públicos com finalidade específica;
.••••••.•••.••••••••.•••••••••.••••.••••••••.••.••••••••..•••••••.••••••••••.••••••••••••••••»

(NR)

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.634-2, de 12 de fevereiro de 1998.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.635-19, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e
as Leis n '8 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
dejulho de 1993, respectivamente; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" As dívidas do Fundo de compensação de Variações Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
§ l' Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:

I - dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e expirado o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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II dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a responsabilidade do fundo está definida,
lUas o prazo para quitação das parcelas mensais ainda não chegou a
seu termo;
III - dívida não caracterizada, a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2 2 A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
I prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1º de
janeiro de 1997, ~om carência de oito anos para os juros e de doze
anos para o pnncIpal;
II remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao
índice que a s~ceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida:
a) de juros à taxa efetiva de três vírgula doze por cento ao ano
para aS operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
b ) de juros de seis vírgula dezessete por cento ao ano, correspondente à t~a efetiva. de juros aplicada aos depósitos de poupança,
para as demaIs operaçoes.
III - registro sob a forma escrituraI em sistema centralizado
de liquidação e de custódia.
§ 3 2 As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
§ 4 2 As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser obj eto de novaçãe:> ainda que os respectivos créditos tenham sido transferidos a terceIros.
§ 52 Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de 1 2 de janeiro de 1997, a remuneração de todos os salCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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dos residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se os critérios estabelecidos no inciso II do § 2º deste artigo.
§ 6º A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de 1e de janeiro de
1997, de acordo com cronogramas a ser estabelecido em portaria do
Ministro de Estado da Fazenda.
§ 7º As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 30 de junho de 1998,
manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8º A adesão a que se refere o § 7º deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos desta medida provisória.

Art. 2º As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas aos
contratos de financiamento habitacional do SFH, celebrados com
mutuários finais e que contam com cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderão ser equiparadas às dívidas caracterizadas vencidas, de que trata o inciso I do § 1º
do artigo anterior, para efeito de novação antecipada desses créditos, observando-se as condições estabelecidas nos §§ 2º a 7º do artigo
anterior.
§ 1º As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser
novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do
saldo devedor posicionado na data de reajustamento do contrato no
mês de janeiro de 1998, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS
sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado entre o
agente financeiro e o mutuário.
§ 2' O saldo que remanescer da aplicação do disposto no parágrafo anterior será objeto de renegociação entre as partes por meio
de aditivo contratual particular, com força de escritura pública, onde
se estabelecerá novas condições financeiras relativas a prazo, taxa
nominal de juros, sistema de amortização e plano de reajuste, preservando-se a prerrogativa de os mutuários utilizarem os recursos
da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos
V e VI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
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§ 3º A formalização das disposições contidas no caput e §§ 1º
e 2' deste artigo condiciona-se à prévia e expressa anuência do devedor.
§ 4º Fica dispensado de registro, averbação ou arquivamento
no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos e Documentos o aditivo contratual decorrente da novação da dívida de que trata o caput
deste artigo, mantendo-se a garantia hipotecária em favor do agente
financeiro.

Art. 3' A novação de que trata o art. l' far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas, apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no
§ 5º do art. 1º desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;

b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLl) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);

c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional.

IH - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso H
deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8º do art. 1º desta medida provisória;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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v - manifestação da CEF, na qualidade de administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a certeza da dívida caracterizada;
V1 - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores, quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle - SFC, sobre o disposto no inciso V;
V1I1 - parecer da Secretaria do Tesouro Nacional;
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
IX -

X-

§ 1º As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento
de créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS,
desde que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou curadores.

§ 2' A CEF, como administradora ou gestora dos diversos
Fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores
dos débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3º A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
§ 4º O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso V1 deste artigo e, quando verificar sua inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com a
imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 5º A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
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§ 6' As instituições financiadoras do SFH que prestarem informações inverídicas, destinadas à constituição do Cadastro Nacional de Mutuários (Cadmut), e receberem valor indevido do FCVS,
serão cobradas, a qualquer época, na forma do § 4' deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.
§ 7' As Companhias de Habitação Popular (Cohabs), e assemelhadas, que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória, poderão, excepcionalmente, pagar seus débitos, existentes até 31 de dezembro de 1997, junto ao Seguro Habitacional do
Sistema Financeiro da Habitação, mediante prévio encontro de contas com créditos do FCVS, no ato da primeira novação, observada a
equivalência econômica da operação, sem prejuízo da incidência dos
encargos previstos na legislação pertinente.
§ 8' O encontro de contas previstos no parágrafo anterior será
operacionalizado pela CEF, na qualidade de administradora do
FCVS, por meio da subconta Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional (FESAlFCVS), ouvida a Secretaria do Tesouro Naciona!.
§ 9' As instituições operadoras do Seguro Habitacional do
SFH não farão jus a qualquer remuneração sobre o montante dos valores envolvidos no encontro de contas, citado no § 7' deste artigo.

Art. 4' Ficam alterados o caput e o § 3' do art. 3' da Lei n'
8.100, de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4', os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' O Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do evento
caracterizador da obrigação do FCVS.
§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
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mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4' O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os
atos normativos necessários à administração e manutenção do
cadastro a que se refere o § 3º deste artigo.» (NR)

Art. 5º As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independentemente da adesão a que se refere o § 7' do art. 1º desta medida provisória, deverão encaminhar, até
31 de dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do Cadmut, conforme disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº
8.100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
§ 1º As informações correspondentes aos contratos de financiamentos imobiliários com recursos do SFH, firmados a partir do
exercício de 1997, deverão ser encaminhadas mensalmente ao
Cadmut.
§ 2' O não-cumprimento do disposto neste artigo importará,
para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.

Art. 6º Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e no art. 7', são livremente negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso 11 do art. 3º desta medida provisória;
11 - pagamento de até setenta e cinco por cento da contribuição trimestral dos agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme
disposto no inciso 11 do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.406, de 5 dejaneiro
de 1988, na redação dada por esta medida provisória;
111 - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em
moedas de privatização.
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§ l' A utilização dos créditos novados para os fins previstos
nos incisos H e IH deste artigo ficará limitada àqueles substituídos
por dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2' As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos H e IH deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação a
ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 7' Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
Agente Operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
Art. 8' O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da
maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
e pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFHjunto
à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições previstas
no art. 15 da Lei n? 8.036, de 1990;
H - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior;
IH - promover amortização extraordinária da dívida de responsabilidade das instituições financiadoras, relativamente às operações de financiamento a mutuários do SFH realizadas com
repasses de recursos oriundos do FGTS, e montante correspondente
a eventual diferença, se positiva, entre os valores:
a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caracterizador da obrigação do FCVS; e
b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS,
apurado nas condições estabelecidas na alínea a do inciso H do § 2' e
§ 5' do art. l' desta medida provisória.
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§ l' A amortização extraordinária prevista no inciso Hl deste
artigo será integralmente assumida pelo FGTS, aplicando-se apenas às instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 2' O dispositivo previsto no inciso UI deste artigo alcança
também as dívidas de responsabilidade do FCVS, relativas às operações de financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos conceitos definidos nos incisos I e U do § l' do art. I" desta medida provisória.

Art. 9' Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei n? 7.689, de 15 de dezembro de
1988, na utilização dos créditos de que trata o art. 6', como contrapartida da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado
o disposto nos §§ 3' e 4' do art. 65 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos
créditos de que trata o art. 6' desta medida provisória ou dos bens e
direitos adquiridos no âmbito do PND.

Art. 10. O valor correspondente aos créditos a que se refere o
art. 6' desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como
aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório
dos recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos
saldos de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos
créditos a que se refere o caput deste artigo.

Art. 11. A partir de l' de março de 1998, somente as instituições financiadoras, que exercerem a opção pela novação prevista
nesta medida provisória, poderão computar, como operações de financiamento habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto ao
FCVS, para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de recursos captados em depósitos de poupança.
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Art. 12. O art. 6º do Decreto-Lei nº 2.406, de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6Q

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

II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em zero virgula um por cento, incidente sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos a adquirentes de
moradia própria com cobertura do FCVS, existentes no último
dia do trimestre, podendo ser pago, em até setenta e cinco por
cento, com títulos recebidos da quitação da dívida do FCVS para
com os agentes financiadores;

§ 1e A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso II deste artigo, é devida
desde 26 de setembro de 1996.
§ 2º Enquanto não for efetivada a primeira novação da dívida do FCVS, o valor que corresponder a até setenta e cinco por
cento da contribuição trimestral não será exigido.
§ 3º O valor da parcela de contribuição, a que se refere o §
2º deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização dos saldos de cadernetas de poupança com data de crédito de
rendimento no dia 1º de cada mês, acrescido de juros correspondentes à taxa dos títulos recebídos na primeira novação, incidindo desde o último dia do trimestre de referência da contribuição
até o dia do efetivo pagamento.

§ 4º A prerrogativa prevista no inciso II deste artigo somente poderá ser exercida pelos agentes financiadores que, nos
termos desta medida provisória, se manifestarem pela novação e
se encontrarem em dia com as contribuições ao FCVS." (NR)
Art. 13. O saldo de recursos existente no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto Seguro de Crédito do SFH.
Art. 14.

Fica extintas as contribuições ao Fundhab.
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Art. 15. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF,
na qualidade de agente operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as características descritas nos incisos I a III do § 2' do art. F desta medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5º
do art. l' desta medida provisória.
§ l' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradorado FCVS.
§ 2' A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.
Art. 16. A partir de l' de abril de 1998, o mutuário do SFH
que tenha firmado contrato com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá, no prazo de até 30 de
dezembro de 1998, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante
pagamento de montante correspondente a cinqüenta por cento do
saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data
do último reajuste até a data da liquidação.
§ 1º As instituições financiadoras suportarão valores equivalentes a vinte por cento do saldo devedor contábil da operação atualizado na forma do caput deste artigo, podendo o montante ser diferido em vinte semestres, sendo facultado a elas arcar com os valores
remanescentes de responsabilidade do FCVS.
§ 2' O FCVS quitará o saldo remanescente de sua responsabilidade junto às instituições financiadoras, nas condições previstas
no art. l' desta medida provisória.

Art. 17. A partir de l' de abril de 1998, alternativamente ao
disposto no art. l' da Lei n' 8.004, de 14 de março de 1990, com a redação dada pelo art. 18 desta medida provisória, as transferências
de contratos do SFH que tenham cobertura do FCVS poderão ser
efetuadas mediante assunção pelo novo mutuário de montante equivalente a setenta por cento do saldo devedor contábil da operação,
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atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
transferência, observados os requisitos legais e regulamentares da
casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à
demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal.
§ l' O saldo remanescente da aplicação do disposto no caput
deste artigo será assumido integralmente pelo FCVS na forma de
participação antecipada e ressarcido às instituições financiadoras
na forma do art. l' desta medida provisória.
§ 2º Efetivada a transferência, cessa a responsabilidade do
FCVS relativamente ao contrato transferido, devendo tal condição
constar dos instrumentos respectivos.

Art. 18. O parágrafo único do art. l' e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
n' 8.004, de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória
da instituição financiadora. (NR)
Art. 2' Nos contratos que tenham cláusulas de cobertura
de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato original, desde que se trate de financiamento destinado à
casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo
mensal, bem assim os seguintes requisitos:

I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento desse encargo até a data da formalização da transferência,
com base no índice de atualização das contas de poupança mantidas no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE),
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e acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros e, quando devida,
da contribuição mensal ao FCVS;
b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n? 2.164, de 19 de setembro de
1984, o enquadramento na categoria profissional do novo mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;
c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal,
após a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea
anterior, será compensado a atualização pro rata die de que trata o caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data do
último reajustamento contratual até a data da formalização da
transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo
devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ l' Nas transferências dos contratos de financiamento
da casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n"
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribuição ao FCVS.
§ 2° Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;
b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do imóvel objeto da transferência;
c) localização do imóvel no domicílio do comprador. (NR)
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1618

Art. 3' A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data da transferência,
observados os percentuais de pagamento previstos no caput e
nos incisos I, II e III do art. 5' desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de
pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo
mensal.» (NR)
"Art. 5º O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 31 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986; cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
II - contratos firmados de l' da março de 1986, até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
III - contratos firmados de 1º de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ 1º A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor
total das mensalidades vincendas, que será integralmente utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se encerra
no momento da liquidação do contrato.
•••••••••••••.••••••.•••••.•••••.•••••.••••.••••.•••••.•••••.•••.•••••.••••.•••.•••..•••..•..» (NR)
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Art. 19. As transferências no âmbito do SFH, à exceção da'
quelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996, sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Parágrafo único. A condição de cessionário poderá ser comprovadajunto à instituição financiadora, por intermédio de documentos
formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, ou de Natas, onde se caracterize que a transferência do
imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
Art. 20. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH
até 25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 21. Na liquidação antecipada da dívida de contratos do
SFH, o comprador de imóvel cuja transferência foi efetuada sem a
interveniência da instituição financiadora, equipara-se ao mutuário
final, para todos os efeitos inerentes aos atos necessários à liquidação e habilitação junto ao FCVS, inclusive quanto à possibilidade de
utilização de recursos de sua conta vinculada do FGTS.
§ 1º A condição de cessionário poderá ser comprovada junto à
instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos,
ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.

§ 2º Para os fins a que se refere o parágrafo anterior, poderá
ser admitida a apresentação dos seguintes documentos:

I - contrato particular de cessão de direitos ou de promessa
de compra e venda, com firma reconhecida em cartório em data anterior à liquidação do contrato, até 25 de outubro de 1996.
II - procuração por instrumento público outorgada até 25 de
outubro de 1996, ou, se por instrumento particular, com firma reconhecida em cartório até 25 de outubro de 1996.
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Art. 22. O § 2' do art. 21 da Lei n" 8.692, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
,,§ 2' Para efeito de registro e averbação de contratos de financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até zero vírgula um por cento sobre o valor do financiamento, quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não
no SFH;
b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos demais contratos pactuados no âmbito do SFH." (NR)

Art. 23. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do
FCVS de taxa de administração pelos serviços prestados ao Fundo, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do
FCVS.
Art. 24. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de
taxa de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab,
correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 25. O FCVS será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um conselho curador a ser regulamentado em ato do
Poder Executivo, que disporá sobre a estrutura, funcionamento e
competência do colegiado.
Parágrafo único. Além das atribuições definidas no ato regulamentador a que se refere o caput, competirá ao Conselho Curador do
FCVS (CCFCVS) julgar, em instância administrativa única, os litígios decorrentes da aplicação das condições de cobertura, normas e
rotinas do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, relativamente aos contratos de financiamentos habitacionais
cujo equilíbrio da apólice esteja sob garantia do FCVS, podendo delegar essa competência a um comitê de recursos integrante de sua estrutura.
Art. 26. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação em depósitos de poupança pelas entiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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dades integrantes do SBPE, nos termos da Lei n" 4.380, de 21 de
agosto de 1964.
Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do CMN
que dispuseram sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput.
Art. 27. O FCVS é autorizado a transferir ao Tesouro NacionaI Letras Hipotecárias, de emissão da CEF, ficando credor da União em valor equivalente.
Parágrafo único. A União pagará a dívida decorrente da transferência dos ativos de que trata este artigo mediante a securitização
das obrigações, pelo Tesouro Nacional, observadas as condições previstas no art. 1e desta medida provisória, mantendo a equivalência
econômica entre os ativos.
Art. 28. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente, observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário de sociedade anônima que tenha por objeto social a securitização de créditos hipotecários e imobiliários.
Art. 29. O prazo de um ano a que se refere o art. 5º da Lei nº
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória, contar-se-á a partir de 31 de março de 1997.
Art. 30. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
Art. 31. Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a compensar os créditos decorrentes dos contratos
de refinanciamento de que trata a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de
1997, com créditos detidos pelas unidades da Federação e que tenham sido objeto da novação a que se refere esta medida provisória.
Parágrafo único.
tes critérios:

Na compensação, observar-se-ão os seguin-

I - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida de juros a taxa efetiva de seis virgula dezessete por cento ao ano
serão aceitos pelo seu valor de face;
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II - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR), acrescida de juros a taxa efetiva de três vírgula doze por cento ao ano serão
aceitos com deságio sobre seu valor de face a ser estabelecido pelo
Ministério da Fazenda.
Art. 32. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provísória n' 1.635-18, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 33.
publicação.

Esta medida provísória entra em vígor na data de sua

Art. 34.
de 1990.

Fica revogado o art. 6' da Lei n' 8.004, de 14 de março

Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.636-3, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe acerca da incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' A alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate de quotas dos fundos de investimento de que trata o § 6' do art. 28 da Lei n? 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a alteração introduzida pelo artigo subseqüente, fica reduzida para dez por cento.
Art. 2' O percentual de oitenta por cento a que se refere o § 6'
do art. 28 da Lei n" 9.532, de 1997, fica reduzido para sessenta e sete
por cento.
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Art. 3' A determinação da base de cálculo do Imposto de Renda na fonte, em conformidade com o disposto no art. 28 da Lei n?
9.532, de 1997, será aplicável somente a partir de I" de julho de
1998.
Art. 4' No primeiro semestre de 1998, a incidência do imposto
de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos em aplicações em
fundos de investimento dar-se-á no resgate de quotas, se houver, às
seguintes alíquotas:
I - de dez por cento, no caso:
a) dos fundos mencionados no art. I' desta medida provisória; e
b) dos fundos de que trata o art. 31 da Lei n" 9.532, de 1997, enquanto enquadrados no limite previsto no § l' do mesmo artigo;
n - de vinte por cento, no caso dos demais fundos.
Parágrafo único. A base de cálculo do Imposto de Renda de que
trata este artigo será determinada conforme o disposto no § 7' do art.
28 da Lei n' 9.532, de 1997.
Art. 5' Para fins de incidência do imposto de renda na fonte,
consideram-se pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que se completar o primeiro período de carência no segundo semestre de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota, em 30 de junho de
1998, e:
I - o respectivo custo de aquisição, no caso dos fundos referidos no art. 31 di' Lei n" 9.532, de 1997;
n - o respectivo custo de aquisição, no caso de quotas adquiridas a partir de I" de janeiro de 1998;
In - o valor da quota verificado em 31 de dezembro de 1997,
nos demais casos.
§ l' O disposto neste artigo não se aplica aos fundos que, no
mês de junho de 1998, se enquadrarem no limite de que trata o § 6'
do art. 28 da Lei n'' 9.532, de 1997, com a alteração do art. 2' desta
medida provisória.
§ 2' No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de
quotas com rendimento ou cujo prazo de carência seja superior a noCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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venta dias, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no
dia 1" de julho de 1998.
Art. 6" Os dispositivos, a seguir enumerados, da Lei nº 9.532,
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o art. 6º, II:
«Art. 69 ••.••••..•...•••••••.••••.••••••..•••••••.••••••••.•.•...•••••••••.••..•..••.•.
II - o art. 26 da Lei nº 8.313, de 1991, e o art. 1º da Lei nº
8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá exceder quatro por cento do imposto de renda devido." (NR)
II - o art. 34:
"Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se aplica às hipóteses de que trata o art. 81 da Lei n" 8.981, de 1995, que continuam sujeitas às normas de tributação previstas na legislação
vigente." (NR)
III - o art. 82, inciso II, alínea f;
"Art. 82. .
.
II -

.

f) o art. 3"da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, remunerado pelo art. 1º da Lei nº 7.619, de 30 de setembro de 1987."
(NR)
Parágrafo único. O art. 4" da Lei nº 7.418, de 1985, remunerado pelo art. 1º da Lei nº 7.619, de 1987, cujos efeitos são restabelecidos em virtude do disposto no inciso III deste artigo, permite a dedução dos correspondentes gastos como despesa operacional.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.636-2, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1" de janeiro de 1998.
Brasília, 13 de março de 1998; 177º da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.638-2, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do
protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q O arquivamento, nas juntas comerciais, dos atos constitutivos das microempresas e empresas de pequeno porte, bem
como de suas alterações, fica dispensado das seguintes exigências:

I - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito
referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza, salvo no
caso de extinção de firma individual ou sociedade;
II - certidão de inexistência de condenação criminal, que será
substituída por declaração do titular ou administrador, firmada sob
as penas da lei, de não estar impedido de exercer o comércio ou a admiuistração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal.
Art. 2' Não se aplica às microempresas e empresas de pequeno
porte o disposto no art. 1', § 2', da Lei n" 8.906, de 4 de julho de 1994.
Art. 3' Fica mantida a dispensa de prova de quitação fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte no caso do art. 29 da Lei
n" 8.864, de 28 de março de 1994.

Art. 4' Aplica-se ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
que couber, o disposto no art. I" desta medida provisória.
Art. 5' O protesto de título, quando o devedor for microempresa ou empresa de pequeno porte, fica sujeito às normas estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 6' Os emolumentos devidos ao tabelião de protesto não
excederão um por cento do valor do título, observado o limite máximo de R$ 20,00 (vinte reais).
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Parágrafo único. Incluem-se nos limites deste artigo as despesas de apresentação, protesto, intimação, certidão e quaisquer outras relativas à execução dos serviços.
Art. 7º Para o pagamento do título em cartório, não poderá ser
exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o
pagamento por meio de cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto ficará condicionada à efetiva liquidação do cheque.

Art. 8º O cancelamento do registro de protesto, fundado no
pagamento do título, será feito independentemente de declaração de
anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado.
Art. 9º Para os fins do disposto nos arts. 5º a 8º, caberá ao devedor provar sua qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante documento expedido pela junta comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso.
Art. 10. Os arts. 29 e 31 da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção
do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a
nota de se cuidar de informação reservada da qual não se poderá
dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.
§ 1º O fornecimento da certidão será suspenso caso se desatenda ao disposto no caput ou se forneçam informações de protestos cancelados.
§ 2º Dos cadastros ou bancos de dados, das entidades referidas no caput, somente serão prestadas informações restritivas
de crédito oriundas de títulos ou documentos de dividas regularmente protestados, cujos registros não foram cancelados." (NR)

«Art. 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos,
não cancelados, a quaisquer interessados, desde que requeridas
por escrito." (NR)
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1627

Art. 11. Para os efeitos desta medida provisória, consideramse microempresa e empresa de pequeno porte as assim definidas na
Lei n' 8.864, de 1994.
Art. 12. O caput do art. 294 da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, com a alteração introduzida pela Lei n" 9.457, de 5 de maio
de 1997, passa a vigorar com a segninte redação:
«Art. 294. A companhia fechada que tiver menos de vinte
acionistas, com patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), poderá:" (NR)
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.638-1, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.641-16, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
Servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. lº O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é formado pela carreira de Especialista do Banco Central do Brasil, composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível superior, e por cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
de nível médio, e pela carreira Jurídica do Banco Central do Brasil,
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composta por cargos de Procurador do Banco Central do Brasil, de
nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.

Art. 2º Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO U
Das Atribuições

Art. 3º
do Brasil:

São atribuições do cargo de Analista do Banco Central

I - formulação e implementação de planos, programas e projetos de gestão das reservas internacionais, da divida pública interna
e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
U - regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;

lU - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econômicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País;
IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas relacionadas.

Art. 4º São atribuições do cargo de Procurador do Banco Central do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e à
defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, emjuízo e fora dele;
U - consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
próprias da profissão de advogado.

Art. 5º São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades
dos Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;
II - operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sishacen);
III - suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda
ao sistema bancário;
IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida pelo
Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam serterceirizadas;
VII - operação de máquinas em geral, excetuadas as referentes a atividades terceirizadas.
CAPÍTULO III
Do Ingresso
Art. 6º O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-se-á mediante concurso público específico, de provas ou de
provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.
§ 1º O concurso público a que se refere este artigo realizarse-á em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo
a primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.

§ 2º Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de prova de títulos.
§ 3' O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua diretoria definir normas específicas e os pré-requisitos de formação e titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
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CAPÍTULOrv
Do Desenvolvimento
Art. 7° O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. l' ocorrerá mediante progressão funcional
e promoção.
§ 1° Progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de setecentos e trinta dias, redutível,
Ulediante processo de avaliação de desempenho em até cento e oitenta e dois dias, exceto o do Padrão I da Classe D dos cargos das carreiras de Especialista e Jurídica do Banco Central do Brasil.
§ 2° Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
UUla classe para o prímeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o interstício mínimo de trezentos e sessenta e cinco dias.
§ 3' Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.
CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações
Art. 8° A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos
dos servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II desta medida provisória.
Art. 9° Os vencimentos dos cargos da carreira Jurídica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivaUlente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e
Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes
aplicando as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei n' 8.270, de 17
de dezembro de 1991, a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992,
e a prevista no art. I', inciso I, e § I' do Decreto-Lei nº2.333, de 11 de
junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ),
eUl percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
Cof. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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I - Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:
a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;
b) de quinze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialista
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de Mestrado, até o máximo de trinta por
cento do quadro de pessoal de nível superior;
c) de trinta por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em
Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialista do
Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores,
ou de Doutorado, até o máximo de quinze por cento do quadro de pessoal de nível superior;
II - Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:
a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;
b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2' grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.
§ lº A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções sobre:
I - os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a quantidade de oportunidades, as
áreas de formação, bem como o enquadramento dos servidores na
gratificação, considerados o exercício de funções e a participação nos
programas de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especialização lato e stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo Banco, inclusive anteriormente à edição desta medida provisória;
II - a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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§ 2º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.

Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco
Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo
lII.
§ lº O percentual da GABC para o servidor do Padrão I da
Classe D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do
Brasil será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para
cinqüenta e cinco por cento a partir do 366º dia de exercício, mediante avaliação de desempenho vinculada ao estágio probatório.
§ 2º Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até dez pontos percentuais, nas condições a serem fixadas
pela Diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em exercício de atividades:

I - externas de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional,
inclusive de câmbio;
II
que importem risco de quebra de caixa;
III - que requeiram profissionalização específica.
Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exercício privativo por servidores ativos da autarquia, nos valores e distribuição previstos na forma constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 1º O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos
do cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi designado.
§ 2º O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:

I - a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa
retribuição for igualou inferior à soma dos décimos incorporados;
II - à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior à
soma dos décimos.
§ 3Q Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 4º As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida provisória serão incorporadas, observados os valores equivalentes aos percentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo VII, gerando efeitos financeiros somente a partir de 1º de dezembro de 1996.
§ 5º A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da estrutura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valores de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo IV.
§ 6Q OS quantitativos das FCBC, observados os valores unitá-

rios e o custo global previstos no Anexo IV desta medida provisória,
poderão ser alterados por regulamento.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e
de Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada na forma do Anexo V desta medida provisória.
Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos empregados do Banco Central do Brasil que se aposentaram sob o Regime Geral de Previdência Social até 31 de dezembro de 1990, bem como todas as responsabilidades do Banco Central do Brasil em relação a esses empregados, inerentes à condição de patrocinador da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus),
§ 1º O Banco Central do Brasil permanece como responsável
pela indicação dos administradores e membros do Conselho de Curadores da Centrus, nas proporções previstas no respectivo estatuto,
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podendo, a qualquer tempo, substituir os administradores e
conselheiros que indicar.
§ 2º Observado o disposto no caput, o Banco Central do Brasil
poderá exercer patrocínio não-contributivo à Centrus, relativamente aos servidores regidos pela Lei nº 8.112, de 1990.
§ 3º A fração patrimonial da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), correspondente às «reservas de benefícios a conceder» relativas aos participantes incluídos no Regime Jurídico Unico, no volume global das reservas, será dividida na razão
do custeio de sua formação até 6 de setembro de 1996, por parte do
patrocinador e de cada participante, observado o seguinte:

I - da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições do patrocinador serão deduzidos e devolvidos ao Banco Central do Brasil, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21
desta medida provisória, os valores relativos às contribuições realizadas desde 1º de janeiro de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;
II - da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições dos participantes, nominalmente identificada, serão deduzidos e devolvidos aos respectivos titulares, por ocasião do acerto de
contas previsto no art. 21 desta medida provisória, os valores relativos às contribuições individuais realizadas desde 1º de janeiro de
1991, incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;
III - a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente das contribuições do patrocinador será administrada pela Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), para custeio de
aposentadorias e pensões concedidas com base na Lei nº 8.112, de
1990, na forma em que vier a dispor o regulamento;
IV - a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente das contribuições dos participantes será liberada aos respectivos
titulares a partir da edição do regulamento a que se refere o art. 21
desta medida provisória, em até doze parcelas mensais consecutivas,
de acordo com as disponibilidades financeiras da instituição, ou, a
critério dos servidores, mantida, total ou parcialmente, sob a administração da Centrus, com a finalidade de obtenção de benefícios no
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tidade de previdência privada, com base exclusivamente em contribuições dos participantes.
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores do Banco
Central do Brasil exonerados, demitidos, e no que couber aos sucessores dos servidores falecidos, após 31 de dezembro de 1990.

§ 5º Na forma que dispuser convênio específico a ser celebrado
entre o Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus) e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), serão centralizadas na Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus)
as devoluções e complementações de responsabilidade direta ou indireta da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
(Previ), e do Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., enquanto seus patrocinadores, relativas aos participantes optantes pelo
quadro de pessoal do Banco Central do Brasil, na forma da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964.
§ 6º O convênio de que trata o parágrafo anterior disporá sobre a destinação dos recursos garantidores das reservas matemáticas necessárias ao custeio dos compromissos nele previstos.
§ 7º Aos recursos que forem repassados à Centrus, em razão
do convênio a que se referem os §§ 5º e 6º, aplica-se o disposto no § 3'
deste artigo.

Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas, mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
mensal dos participantes.
§ 1º A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive o
adicional por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos dependentes não presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.
§ 2º A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se
refere este artigo.
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Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro Nacional.
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei n Q
8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercício no
Banco Central do Brasil:
I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancário), de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;
11 - as seguintes proibições:
a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de desiguação específica;
b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública ou privada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as
usualmente ofertadas aos demais clientes.

§ 1º A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132
e 134 da Lei nº 8.112, de 1990.
§ 2º As infrações às proibições estabelecidas no inciso 11 são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os
arts. 129, 130 e seu § 2º, da Lei nº 8.112, de 1990.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias
Art. 18. A partir de 1º de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
carreira de Especialista do Banco Central e os do cargo de Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de Procurador da carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, observado o
posicionamento constante do Anexo VI.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários do Banco Central do Brasil.
Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de l' de janeiro de 1991 até 30 de novembro de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos
aos servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a Lei n' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão considerados
como pro labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para
apuração dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do
Brasil estabelecidas nesta medida provisória.
§ l' O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto
no caput quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos,
direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos
aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for o caso, o débito verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto
pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
§ 2' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das
quais caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de
sentença posteriormente cassada ou revista.
§ 3' São também consideradas como pro labore facto, apenas
para efeito de mútua quitação entre o Banco Central do Brasil e seus
dirigentes, ex-dirigentes e servidores, todas as demais verbas remuneratórias efetivamente pagas, a qualquer título, no período de 1Q de
janeiro de 1991 a 30 de novembro de 1996.

Art. 20. Se do enquadramento nas carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos de Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos
na função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente
identificada, aplicando-se-lhe us mesmos percentuais de revisão geralou antecipação de reajustes de vencimento.

Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 31 de julho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
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ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as Instituições e entre estas e o servidor, na
forma que dispuser o regulamento.
§ 1º Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere o caput; ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir
de 1 º de janeiro de 1991.

§ 2º Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro
de 1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 de janeiro de 1997, descontados os saques efetuados
após aquela data.
§ 39

Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores do
Banco CentraI do Brasil, de competência após 31 de dezembro de 1990,
ficarão indisponiveis inclusive para as hipóteses de saques autorizados
com base no art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, até a completa apuração e edição do regulamento de que trata o caput.
§ 4º A Caixa Econômica Federal, a partir da edição do regulamento previsto no caput; providenciará a devolução, ao Banco Central do Brasil, dos depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores da autarquia, de competência após 31 de dezembro de 1990,
tornados indisponiveis na forma desta medida provisória.

§ 5º Os servidores ativos e inativos, como também aqueles
exonerados ou demitidos, titulares das contas vinculadas ao FGTS,
que realizaram saques de saldos constituidos por depósitos efetuados pelo Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de 1990, indenizarão a autarquia pelo valor de responsabilidade
de cada um, observado o seguinte, quanto à indenização:
I - aos servidores ativos e inativos, bem como aos exonerados
e aos pensionistas que permaneçam na condição de servidores da
União, autarquia e fundações públicas federais, aplicar-se-á o previsto no art. 46, § 1º, da Lei nº 8.112, de 1990;
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II - aos ex-servidores do Banco Central do Brasil que tenham
sido demitidos, bem como aos exonerados após l' de janeiro de 1991,
que não permaneçam no Serviço Público Federal, é facultado requerer à autarquia o parcelamento, em até sessenta meses, dos valores
de sua responsabilidade.
§ 6' O disposto no parágrafo anterior aplica-se, ainda, aos sucessores dos servidores do Banco Central do Brasil, falecidos, que
permaneçam como pensionistas da União, autarquias e fundações
públicas federais.
Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de contas com as entidades privadas de previdência complementar por ele
patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos a aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social, na
forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo
ser transferidos integralmente à entidade de previdência privada,
patrocinada pela autarquia e seus servidores, mediante constituição
das reservas necessárias, apuradas atuarialmente.
Art. 23. Os anuênios adquiridos pelos servidores do Banco
Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço, conforme disposto no art. 67 da Lei n' 8.112, de 1990.
Art. 24. Os períodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria, ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da
legislação em vigor até aquela data.
Art. 25. Ressalvado o contido no § l' do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei n' 8.112, de
1990, o disposto nesta medida provisória.
§ l' As aposentadorias e pensões concedidas aos servidores do
Banco Central do Brasil e a seus dependentes, respectivamente,
pelo Regime Geral de Previdência Social, a partir de l' de janeiro de
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1991, ficam transformadas em benefícios previstos no regime instituído pela Lei nº 8.112, de 1990, considerando-se o tempo de serviço
computado pelo INSS no ato da concessão, observado o seguinte:
I - na transformação de que trata este parágrafo, o tempo
em que o servidor esteve aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social será contado apenas para estabelecer a proporcionalidade
de sua aposentadoria estatutária, respeitado o disposto nas alíneas a
e c do inciso lU do art. 186 da Lei nº 8.112, de 1990;
U - o Banco Central do Brasil procederá ao enquadramento
dos servidores inativos e das pensões de que trata este parágrafo nas
disposições desta medida provisória, com efeitos financeiros a partir
de l' de dezembro de 1996;
UI - será promovida de ofício, pelo Banco Central do Brasil, a
revisão das aposentadorias transformadas na forma desta medida
provisória que tenham sido concedidas pelo INSS com base em contagens especiais de tempo de serviço não previstas na Lei nº 8.112, de
1990, procedendo-se às necessárias correções.
§ 2º É assegurado prazo de trinta dias, contados da data de
publicação dos respectivos enquadramentos, para, sob pena de decadência:
I - os aposentados e pensionistas de que trata o parágrafo
anterior requererem a revisão prevista no § l' do art. 19 desta medida provisória;
U - os aposentados de que trata o parágrafo anterior requererem o retorno à atividade, nos casos de aposentadoria voluntária em
que lhes será aplicado o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei nº 8.112, de
1990.

Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 1º de dezembro
de 1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
Art. 27. Ficam criados, até 31 de dezembro de 1999, trinta
Cargos Comissionados Temporários, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
jurídico de seus servidores.
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§ 1º A Diretoria do Banco Central do Brasil estabelecerá o valor da retribuição pecuniária dos cargos de que trata o caput, observado o limite máximo de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
§ 2' O servidor inativo do Banco Central do Brasil, ocupante de
Cargo Comissionado Temporário, poderá, em caráter excepcional, ser
investido em FCBC, sem direito a qualquer remuneração adicional.

Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.535-15, de 26 de fevereiro de 199B.
Art. 29.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 30. Fica revogada a Medida Provisória nº 1.535-15, de 26
de fevereiro de 1998.
Brasília, 13 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras
do Banco Central do Brasil
Carreira

Cargo

Servidores

Carreira de Especialista do Banco Técnico de Suporte do Banco Central
Central do Brasil
do Brasil

861

Analista do Banco Central do Brasil

5.309
6.170

Total para a Carreira
Carreira Jurídica do Banco Central Procurador do Banco Central do

do Brasil
Total para a Carreira

Total para o Banco Central do Brasil

Brasil

200
200
6.370
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Anexo II
1. Quadro de Pessoal- Estrutura e Vencimento
1.1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil

..

1 1 1 Cargo de Analista do Banco Central do Brasil
Vencimento Básico

Classe

(VBs)

Padrão

I

40h semanais
A

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

IV
III

11
I

B

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

IV
III

11
I

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

IV
C

III

11
1
III

D

2.055,30
2.014,80
1.975,20

11
I

1..
1 2. Cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Classe

A

Padrão

4Dh semanais

IV

1.120,20

III

1.087,20
1.045,20
1.005,00

11
1
IV
11
I

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

IV

802,20

III

763,80
720,30

B

III

C

11
I
III

D

Vencimento Básico (VEm)

11
I

679,50
640,80
604,50
570,00
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1.2. Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil

1...
2 1 Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil

Classe

Padrão

A

IV
III

Vencimento Básico (VBs)
4üh semanais

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

11

I

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

IV
III

B

11

I
IV
III

C

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

11

I
III
D

2.055,30
2.014,80
1.975,20

11

I

Anexo In
1. Gratificação de Atividade do Banco Central do Brasil (GABC)
11 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
Analista do Banco Central do Brasil

Classe

Padrão

A

65%-A-I

IV
III

11

65%-A-I

11

I

65%-A-I

I

N
III

75%-B-I

IV
III

Classe

Padrão

A

N
III

B

t,

C

% e Base da

Técnico de Suporte do Banco Central do
Brasil

11

GABC
65%~A·I

75%-B-I
75%-B-I

B

11

I

75%-B-I

I

IV
III

75%-C-1

N
III

11

75%-C-1

I

75%-C-1
75%-C-1

III

75%-D-I

11

75%-D-I
550/0-D-I(1)
35%-D-I(I)

I
I

C

11

I
III
D

% e Base da
GABC
90%-A-IV
90%-A-III

90%-A-II
9O%-A-l
90%-B-IV

90%-B-III
90%-B-II
9O%-B-I
90%-C-N

90%-C-III
90%-C-II
90%-C-I

11

90%-D-III
90%-D-II

I

90%-0-1
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12 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
Procurador do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

% e Base da
GABC

A

IV
lI!
11
I

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

B

C

D

IV

75%~B-I

lI!
11
I

75%-E-I
75%-B-I
75%-B-I

IV

lI!
11
I

75%·C-I
75%-C-I
75%-C-I
75%-C-I

lI!
11
I
I

75%-D-I
75%-D-I
55%-D-I(I)
35%-D-I(1)

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

Anexo IV
1. Funções Comissionadas do Banco Central
(FCBC) Criadas
Direção/Assessoramento

Código

Valor unitário

Quantitativo

FDS-l
FDE-l/FCA-l
FDE-2/FCA-2
FDT-l/FCA-3
FDO-l/FCA-4
FCA-5

1.975,20
1.876,20
1.678,80
1.086,30
987,60
592,50

1
50
85
263
643
229

Suporte

FST-l
FST-2
FST-3

I

Custo Global Autorizado

354,90
213,00
177,30

12
96
56
R$ 1.329.525,00
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2. Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
Cargos

-Técnico

e
Procurador

Auxiliar

Nível

Vr. Unitário

Servidores

APOl
AP03
AP04
AP06
AP08
AP13
AP15
AP16
AP18
AP20
AP23

1
44
85
186
217
922
115
976
150
713
289

Total

3.698

R$

Total

R$

2.218,50
1.941,38
1.830,38
1.331,25
1.109,25
776,63
554,63
444,00
333,00
277,50
222,00

-

2.218,50
85.420,72
155.582,30
247.612,50
240.707,25
716.052,86
63.782,45
433.344,00
49.950,00
197.857,50
64.158,00
2.256.686,08

AP83
AP85
AP86
AP88
AP89

11
102
56
162
132

Total

463

-

56.166,00

238

-

185.353,14

4.399

-

2.498.205,22

Adicional Especial
Total

222,00
166,50

138,75
111,00
83,25

2.442,00
16.983,00
7.770,00
17.982,00
10.989,00

Anexo V
Cargos de Natureza Especial
Nível

Servidores

Valor Unitário

R$

Total
R$

Presidente

1

8.000,00

8.000,00

Diretor

8

8.000,00

64.000,00

Total

9

-

72.000,00
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Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Cargo extinto

Carreira

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Referência

Classe

Padrão

Servidores

A

IV
III
II
I

-

B

IV
III
II
I

3
106
306
176

C

IV
III
II
I

78
16
9
7

D

III
II
I

2
2

A

B
C
D

E
F
G
H

Auxiliar

I

J
L

M
N
O

P

711

Total para a Carreira/Cargo

Analista do Banco Central do Brasil

Cargo extinto
Carreira

Referência

Classe

Padrão

A

IV
III
II
I

57
30
80
473

B

IV
III
II
I

602
487
471
202

C

IV
III
II
I

74
196
868
672

D

III
II
I

138
445
278

A
B
C

D

E
F
G
Técnica

6

H

I

J
L
M
N
O

P
Total para a Carreira/Cargo

Servidores

5.073
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I

Cargo extinto
Carreira

Procurador do Banco Central do Brasil

Classe

Referência

Padrão

A

IV

B

A

C

D
E

F

B

G

H

Procurador

Servidores

I
J
L
M

4

III

-

11
I

4
25

IV

20
16
4
13

III

11
I

-

IV
C

N
O

D

P

-

III

-

11
I
III

-

11
I

46
15
150

Total para a Carreira/Cargo

5.934

Total para o Banco Central do Brasil

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

Estruturas Extintas
(Código)

100% FCA-l

003034,003026,052434,100439,440035,937983,999008

100%FCA-2

006033,100463,445045,446041,780049

100% FCA-S

013064,100498,101494,449067,781061,909939, 952001, 953970,
966894

15% FCA·4

613673

18,75%FCA-4 601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629,609722,614645,
615625,616680,617628,618624,619620,620688,621641,631175,640190,
641219,642215,643211,644218
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Estruturas Extintas
(Código)

'120% FCA-4

032310,033324,034320,035335,036340,038342, 039357, 302660, 302732,
350699,353701,520233,521230,919845,972894

,22,50% FCA-41_6_04_6_2_3_ _
[;91o FCA 4

i

~

~

_

I, 019097, 020192, 020109, 020206, 071633, 080594, 081590, 085561,

100595,
1110590, 111597, 113590, 114596, 115592,120596, 121592, 122599, 123595,
,124591,125598,126594,127590,128597, 130591140597, 141593, 142590,
143596,144592,145599, 146595,147591,200590,200638,201634,202630,
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206598,207594,208590,
1209597,210595,211591,300691,301566,303690,500208,502200,503207,
1505200,506206,507202,508209,509205,510203,914002,914797,917893,
1922005,923869,924865,925004,926841,927864,928887,929867,930008,
1932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005

I

I
,

130% FCA-4
40% FCA-4

1495182,496189, 600628,605573, 611620, 612677,630179, 795208,
i 796182

i 018082, 018155, 018163, 021083, 031313, 070602, 071609, 072605,
083593, 087564, 100560, 110531, 111562, 112589, 113565, 114581,
115568, 120561, 121568, 122584, 123560, 124567, 125563, 126560,
127566, 130567, 140562, 141569, 142565, 143561, 144568, 145564,
146560, 147567,200565, 201561, 201600, 202568, 202592, 202606,
203564,204560,350664,428167, 472166, 473162, 480169, 482161,
483168, 484164, 486167, 487163, 488160, 489166, 491160, 492167,
493163, 501204, 915920, 918890, 940909, 967912, 979880, 980870,
981001,982881,983888,985880,986003,987883,991872,994006

,ISO%FCA-4

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

i 52,50%

610623

FCA-4

170% FCA-4

i

iI
100% FCA-4

011061,012068,016071,017086,019186,019178, 070505, 101508, 110507,
111503, 112500, 112593, 113506, 114502, 115509, 121509, 122505, 123501,
124508, 125504, 126500, 127507, 128503, 130508, 140503, 141500, 142506,
143502, 144509, 145505, 146501,200506,200530,201502,201537,201596,
202509, 202533,203505,203530, 204501,425133,460133,461130,46213~
463132, 464139, 465135, 466131, 431165, 973815, 975940, 977942, 978949,
984914

1~09059'009113'009121' 100501, 450081,451088,453080,457086,459089,
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas
(Código)

100% FDE-l

001023,002020,003018,002011,004030,051438,053430, 054437, 064467,
401030, 403032, 404039, 405035, 406031, 407038, 408034, 409030, 750034,
898007, 934992, 935999, 954993, 962007, 963992, 964000, 965987, 974994,
976997,990981

100% FDE-2

005037, 061468, 062464, 063460, 405043, 409049, 751049, 899003, 900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009

100% FDO-l

008052, 008214, 010057, 010065, 014133, 014141, 014079, 015075, 015130,
015148, 060500, 061506, 061530, 062502, 063509, 080560, 082562, 062597,
083569, 084565, 086568, 088560, 416088, 417084, 418080, 420131, 421138,
422134,424137,426164,427136, 427160,440086,452084,454087,455083,
458082, 760137, 904945, 943940, 949930, 946001, 947954, 948004, 956945,
957941,958948,959944,960942,968900,971901,992968,995002

100% FDS-l

001015,050407,051403,400017,938009

100%

FDT~l

007048, 061492, 062499, 063495, 081566, 414069, 413062, 423130, 755060,
761133,936979,944980,945978

37,5% FST-l

043370,044385,300730,301698,301736,302694, 609676,834882,840890,
920819,921815,931810

50% FST-l

037346,300667,300705,301663,303666,350737, 351709, 352691, 354694,
817880,832880,933830,951811,955809

52,5% FST-l

350702, 833886

70% FST-l

070700,939820,941824

100%FST-1

040312,070637,810835,950858

100% FST-2

070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852

75% FST-3
100% FST-3

665878
041343,042366, 071668,200603,351695,353698,816868,825867

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1650
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.642-41, DE 13 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá
outras providências.

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

Seção I
Da Estrutura
Art. l' A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e
pela Casa Militar.
§ l' Integram a Presidência da República como órgãos de
assessoramento imediato ao Presidente da República:
I
o Conselho de Governo;
II - o Advogado-Geral da União;
III - o Alto Comando das Forças Armadas;
IV - O Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2' Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos de consulta do Presidente da República:
I - o Conselho da República;
II - O Conselho de Defesa Nacional.
Seção II
Das Competências e da Organização
Art. 2' À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desemCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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penho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3' À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e execução das atividades da Presidência da República e supletivamente
da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
II

III
IV
V -

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

Art. 4º À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o gabinete e até
quatro subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5º À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas, na
sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas, na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração, coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p.

1361~1713,

mar. 1998

1652
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
subsecretarias, sendo uma executiva.

Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de Suas atribuições, nos assuntos referentes à administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do
Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como
pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7º Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as
competências de um único Ministério, integradas pelos Ministros
de Estado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado,
pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1º Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso Il, serão constituídos comitês executivos, integrados
pelos secretários executivos dos ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
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§ 2' O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3' É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a criação das demais câmaras.
§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais Câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5' O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das Câmaras e Comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1'.

Art. 8' Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração, sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao
Poder Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial,
dentre outras atribuições fixadas na Lei Complementar nº 73, de 10
de fevereiro de 1993.
Art. 9' O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunir-se-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das forças combiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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nadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de operações militares, levando em consideração os estudos e as
sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações
estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os
programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação
das representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis n's
8.041, de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como secretários executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as
ações visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o
combate à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária, a que se refere o art. 2'.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção I
Da Denominação
Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado;
I
da Aeronáutica;
II
da Agricultura e do Abastecimento;
III
da Ciência e Tecnologia;
IV
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V- das Comunicações;
da Cultura;
VI
VII- da Educação e do Desporto;
VIII - do Exército;
l X - da Fazenda;
X- da Indústria, do Comércio e do Turismo;

XI
XII
XIII
nia Legal;
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô-

de Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

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

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

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
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c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;

f) desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec);

II -

Ministério da Aeronáutica:

a) formulação e condução da Política Aeronáutica Nacional, civil e militar, e contribuição para a formulação e condução da Política
Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento da
Força Aérea Brasileira;

c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à defesa interna e externa do País, no campo aeroespacial;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;

f) planejamento, estabelecimento, equipamento, operação e
exploração, diretamente ou mediante concessão ou autorização,
conforme o caso, da infra-estrutura aeronáutica e espacial, de sua
competência, inclusive os serviços de apoio necessários à navegação aérea;
g) incentivo e realização de pesquisa e desenvolvimento relacionados com as atividades aeroespaciais;

h) estímulo à indústria aeroespacial;

III -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
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b) produção e fomento agropecuário, inclusive das atividades
pesqueira e da heveicultura;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;

d) informação agrícola;
e)

defesa sanitária animal e vegetal;

fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;

i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;
l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;

d) política nacional de biossegurança;

V - Ministério das Comunicações:
a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
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d) serviços postais;

VI - Ministério da Cultura:
a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;
VII - Ministério da Educação e do Desporto:
a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distãncia, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
f) magistério;
b)

g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;

VIII - Ministério do Exército:
a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento
das forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;

e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa aérea;
f) participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;
IX - Ministério da Fazenda:
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a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;

d) administração das dívidas públicas interna e externa;

e) administração patrimonial;
j) negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;

b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;

e) turismo;
j) formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

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

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
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d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

fl defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h)

nacionalidade, imigração e estrangeiros;

i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;
l) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;

XII -

Ministério da Marinha:
a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças navais;

c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse
da Marinha;
e) política marítima nacional;

fl orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) inspeção naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1661
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;
e) política integrada para a Amazônia Legal;

XIV - Ministério de Minas e Energia:
a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;
XV - Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;

i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
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j) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
XVI - Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) previdência social;
b) previdência complementar;

c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:
a) política internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras
em agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII - Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e
dos índios;
d) informações de saúde;

e) insumos críticos para a saúde;
fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:
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a)

política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;

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

e) relações do trabalho;

fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração.

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e
aquaviário;

b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 10 Em casos de calamidade pública ou de necessidade de especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e.militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2º A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a alínea h, inciso X, deste artigo, inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas
atividades do setor agroindustrial canavieiro, previsto em leis e regulamentos.
§ 3º A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de
que trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário, bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.
§ 4º A competência atribuída ao Ministério do Planejamento e
Orçamento, de que trata a alínea c do inciso XV deste artigo, será
exercida pelo Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
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Seção lII
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15.

Haverá, na estrutura básica de cada Ministério Civil:

I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
U
UI -

Gabinete do Ministro;
Consultoria Juridica, exceto no Ministério da Fazenda;

§ 1º No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionai, nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
§ 2º Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação
das secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as
funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos
Art. 16.

Integram a estrutura básica:

I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias:
U - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agrícola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;

lU - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacionai de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro secretarias:
IV -

do Ministério das Comunicações, até duas secretarias;
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v - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do
Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional de
Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1',2' e 3' Conselhos de Contribuintes, do Conselho Diretor do Fundo de Garantia à
Exportação (CFGE), do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de
Programação Financeira, até sete secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho
Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública da
União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho
Nacional dos Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até
quatro secretarias;
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XI

do Ministério de Minas e Energia, até duas secreta-

rias;

XII
do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social,
além do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de
Gestão da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência Social, até três secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde, até quatro secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
Parágrafo único. O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado
das Relações Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral Adjunto, pelos subsecretários-gerais das SecretariaGeral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro
de Estado das Relações Exteriores.
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CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção e Criação
de Órgãos e Cargos
Art. 17.

São transformados:

I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e
Orçamento;
III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;

b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18.
I -

Ficam transferidas as competências:
para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
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c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério do Bem-Estar Social;

II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Re-

gional;
b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

III - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
V - para o Ministério da Justiça:
a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;

b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n' 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei n? 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis n's 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em
ato conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;

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

no Ministério da Educação e do Desporto:
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a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp), de que trata o § 1º do art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp);
c) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei nº
7.827, de 27 de setembro de 1989.

Art. 19.

Ficam extintos:

I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
o Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas ao Ministério do Bem-Estar Social;
II
o Ministério do Bem-Estar Social;
III - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria N acional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração Geral, em cada ministério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
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a) o Conselho Superior de Desporto;

b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE):

IX - a Sub chefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art.
16, será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais de desenvolvimento;
III - defesa civil.
Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia Federal, todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que tratam os incisos I
e VIII, alínea d, do art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Juridico, nos ministérios de que tratam os incisos II e III
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
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VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência
da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazõnia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral
da Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social
da Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos
de Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazõnia Legal.
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Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

III -

manter intercãmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.

Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo, a que se refere o § 3º do art. 7º desta medida provisória, será também o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento
e Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o
art. 43, § 1º, inciso Il.xía Constituição, para incluir o titular da Secretaria Especial, a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios, órgãos
e entidades que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação,
de saúde ou de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas
na forma da lei.
§ 1º O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o

caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder ao Distrito Federal, a
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Estados e Municípios, com ônus para o Governo Federal, e por
período não superior a doze meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles descentralizados.
§ 22 Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência social,
pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de saúde
ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 32 Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos
de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas em
decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.

§ 42 Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado
os requisitos previstos na legislação pertinente.
§ 52 Os servidores da FAE, lotados nas Representações Esta"
duais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o disposto
no § 12 deste artigo.
§ 62 O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se lhe aplicando o disposto nos §§ 2' e 32 deste artigo.

§ 7' Os processos judiciais em que a FAE seja parte serão imediatamente transferidos:
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I - para a União, na qualidade de sucessora, representada
pela Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;
II - para a Procuradoria-Geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito
Federal.
§ 8' Ficam transferidos para o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS) os projetos de irrigação denominados Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba e Platôs de Guadalupe, no
Estado do Piauí, Tabuleiros de São Bernardo, Baixada Ocidental
Maranbense e Hidroagrícola de Flores, no Estado do Maranhão, e
J aguaribelApodi, no Estado do Ceará, e os direitos e obrigaçôes deles
decorrentes.
§ 9' Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o
DNOCS, após inventário, os bens móveis e imóveis integrantes do
Patrimônio da União, relacionados aos projetos mencionados no parágrafo anterior, localizados nos Municípios de Parnaíba, Buriti dos
Lopes, Antônio Almeida, Floriano, J erumenha, Landri Sales, Magalhães de Almeida, Marcos Parente e Nova Guadalupe, no Estado do
Piauí, São Bernardo, Palmeirândia, Pinheiro e Joselândia, no Estado do Maranhão, e Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo
em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em
19 de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar,
transferir ou utilizar as dotaçôes orçamentárias dos órgãos extintos,
transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa
previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de cento e oitenta dias contados da data da
publicação desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
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§ 1º Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretária de Inteligência, Departamento de
Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2' Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação de caráter transitório, vinculada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se
refere o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a
seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n? 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ l' O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um conselho deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada, por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente
da República.
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§ 2° As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
passando a integrar a estrutura do Ministêrio do Meio Ambiente,
dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil.
CAPÍTULO IV
Dos Órgãos Regulares

Art. 35. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a
Agência Nacional do Petróleo (ANP) poderão requisitar, com ônus
para as agências, servidores ou empregados de órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública Federal direta, indireta ou
fundacional, quaisquer que sejam as atividades a serem exercidas.
§ 1s Durante os primeiros trinta e seis meses subseqüentes à
instalação da Aneel e da ANP, as requisições de que trata o caput serão irrecusáveis e desde que aprovadas pelos Ministros de Estado de
Minas e Energia e da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2° AAneel e a ANP poderão solicitar, nas mesmas condições
do caput, a cessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da administração pública do Distrito Federal, dos
Estados ou dos Municipios, mediante prévio consentimento do órgão
ou entidade de origem.

§ 3º Quando a requisição ou cessão implicar redução de remuneração do servidor requisitado, ficam a AneU e a ANP autorizadas a
complementá-la até o limite da remuneração percebida no órgão de
origem.
§ 4º Os empregados requisitados pela ANP de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta ou fundacionalligados à indústria do petróleo, de acordo com O estabelecido no caput deste artigo, não poderão ser alocados em processos organizacionais relativos às atividades do monopólio da União.
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§ 50 Após o período indicado no § 1', a requisição para a ANP
somente poderá ser feita para o exercício de cargo do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores, vedada, também, a utilização de pessoal de entidades vinculadas à indústria do petróleo.
Art. 36. Ficam criados cento e trinta cargos em comissão denominados Cargos Comissionados de Energia Elétrica (CCE), sendo: trinta e dois CCE V, no valor unitário de R$ 1.170,20 (um mil,
cento e setenta reais e vinte centavos); trinta e três CCE Iv, no valor
unitário de R$ 855,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco reais); vinte e
seis CCE IH, no valor unitário de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais); vinte CCE H, no valor unitário de R$ 454,00 (quatrocentos e
cinqüenta e quatro reais); e dezenove CCE I, no valor unitário de R$
402,00 (quatrocentos e dois reais).
§ l' Os CCE são de ocupação exclusiva de servidores do quadro efetivo da Aneel, podendo, conforme dispuser o regulamento, ser
ocupados por servidores ou empregados requisitados na forma do artigo anterior.
§ 2' O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos dos CCE dentro da estrutura organizacional da Aneel,
mantido o custo global correspondente aos cargos definidos no caput.
§ 3° O servidor ou empregado investido em CCE exercerá atribuições de assessoramento e coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente,
acrescida do valor do cargo para o qual foi nomeado.
§ 4' A nomeação para CCE é inacumulável com a designação
ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento, cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, IV, VI, VIH, alíneas a a
e, e inciso X do art. 102 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais, Finais e Transitórias

Art. 37.

Ficam criados:
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I - na Administração Pública Federal, cento e vinte e um cargos em comissão, sendo dez de Natureza Especial, e cento e onze do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim distribuídos: trinta e nove DAS 101.05; dezesseis DAS 102.5; um DAS 101.4;
vinte e dois DAS 102.4; vinte e um DAS 102.3; e doze DAS 102.1;
II - no Ministério de Minas e Energia, cento e dois cargos em
comissão denominados Cargos Comissionados de Petróleo (CCP),
sendo dezenove CCP V, no valor unitário de R$ 1.170,20 (um mil,
cento e setenta reais e vinte centavos); trinta e seis CCP Iv, no valor
unitário de R$ 855,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco reais); oito CCP
II, no valor unitário R$ 454,00 (quatrocentos e cinqüenta e quatro reais); e trinta e nove CCP I, no valor unitário de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais).
§ l' O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos dos CCP, mantido o custo global correspondente aos
cargos definidos no inciso II.
§ 2' O servidor ou empregado investido em CCP exercerá atribuições de coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida do valor do
cargo para o qual foi nomeado.
§ 3' A nomeação para CCP é inacumulável com a designação
ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento, cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, IV,VI, VIII, alíneas a a e
e inciso X do art. 102 da Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 38. Até que sejam aprovados os planos de carreira da Administração Pública Federal aplicam-se ao pessoal em exercício no
Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos da
Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei n'
8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
pa ra os órgãosd'd
res
prontamente aten 1 as.
Art. 39. As entidades integrantes da Administração Pública
F deral indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da Re~blica e aos Ministérios, segundo as normas constantes do parápu fo único do art. 4' e 2' do art. 5' do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fegr~eiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro
d Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizad~s ou em fasoe final de realização; com base na autorização concedida pela LeI n- 8.029, de 12 de abril de 1990.

a:

Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
rninisténo.
Art. 40. O Poder Executivo disporá, até 30 de junho de 1998,
sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de sua lotação de pessoal.
Art. 41. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções
e atribuições:
I - da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma a separar as funções e atividades diversas da utilização de
recursos hídricos, com o objetivo de transferi-Ias para a Secretaria
Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Il - do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), de forma a separar as funções de desenvolvimento e fomento dos recursos pesqueiro e da heveicultura,
com o objetivo de transferi-Ias para o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.
Art. 42. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
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II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e Assistência social e para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
na forma estabelecida em regulamento;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência para o Ministério da Justiça:
IV - pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE):
a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);
b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e do
Desporto.
Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos Ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, 8, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados
pelos órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 44. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério
da Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter
exercício naquele instituto.
Art. 45. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
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Art. 46. O art. 2' da Lei n? 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. No sistema federal de ensino, a autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamonto de universidade ou de instituição não-universitária, o
reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, assim como a autorização prévia dos cursos oferecidos
por instituições de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos mediante ato do Poder Exocutivo.» (NR)

Art. 47. O art. 3' da Lei n? 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
,,§ 5' A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas unidades de ensino por parte da União,
somente poderá ocorrer em parceria com Estados, Municípios,
Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não-governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos
novos estabelecimentos de ensino.
§ 6' Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros para a
execução de projetos a serem realizados em consonância ao disposto no parágrafo anterior, obrigando-se o beneficiário a prestar contas dos valores recebidos e, caso seja modificada a
finalidade para a qual se destinarem tais recursos, deles ressarcirá a União, em sua integralidade, com os acréscimos legais,
sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis,
§ 7' O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5' deste artigo nos casos das escolas técnicas e agrotécnicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de março
de 1997.» (NR)

Art. 48. O art. 17 da Lei n" 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14,quandoirregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel estiver ocupado.
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§ l' O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2º Julgada improcedente a ação de reintegração de posse em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à
disposição do juizo dentro de cinco dias da intimação para fazêlo." (NR)
Art. 49. O art. 3º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
Ministério do Trabalho;
II - Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - Ministério da Fazenda;
IV - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
V - Caixa Econômica Federal;
VI - Banco Central do Brasil.
§2' Os Ministros de Estado e os Presidentes das entidades mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares no Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará
(NR)
Art. 50. O art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da
República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e
•..•..•••....•••..•••....•••..••...•..••••....•..•••••.•••...•••..•••••....•..••.••••.•...•..»
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de ocupantes de cargos e funções de direção em autarquias e fundações públicas federais, concernente a atos praticados no exercício de suas atribuições institucionais ou legais,
competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em nome desses titulares ou ocupantes para defesa de
suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
previstos na Lei n" 6.024, de 13 de março de 1974, e nos Decretos-Leis n's 73, de 21 de novembro de 1966 e 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.» (NR)
Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência
Executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
1 - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;
II - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo ministério supervisor.
§ l' A qualificação como Agência Executiva será feita em ato
do Presidente da República.
§ 2' O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e
metas definidos nos Contratos de Gestão.

Art. 52. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas
voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores, a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos humanos e o fortalecimento da identidade institucional da
agência executiva.
§ l' Os Contratos de Gestão das Agências Executivas serão
celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os
objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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de, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos
para a avaliação do seu cumprimento.
§ 2' O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos Contratos de Gestão e
dos programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento
institucional das Agências Executivas.

Art. 53. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar,
sem aumento de despesa, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em
Departamento de Informática do SUS (Datasus), vinculando-o à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
§ l' Os servidores da Fundação Nacional de Saúde, ocupantes
de cargos efetivos, que, em 13 de agosto de 1997, se encontravam lotados no Datasus passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da Saúde, e os que, em 28 de agosto de 1997, se encontravam lotados na Escola de Enfermagem de Manaus passam a
integrar o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade do Amazonas, devendo ser enquadrados nos respectivos planos de
cargos.

§ 2' Se do enquadramento de que trata o parágrafo anterior
resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou antecipação
de reajuste de vencimento.

Art. 56. Enquanto não forem reestruturadas, mediante ato do
Poder Executivo, as atividades de administração de pessoal, material, patrimonial, de serviços gerais e de orçamento e finanças, dos órgãos civis da Administração Pública Federal direta, poderão ser
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:mantidas as atuais subsecretarias vinculadas às secretarias executivas dos ministérios.
Parágrafo único. O ato do Poder Executivo de que trata o caput
designará os órgãos responsáveis pela execução das atividades a que
se refere este artigo, inclusive no âmbito das unidades descentralizadas nos Estados.
Art. 57. Os arts. 11 e 12 da Lei nº 5.615, de 13 de outubro de
1970, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11. O exercício financeiro do Serpro corresponde ao
ano civil. (NR)
Art. 12. O Serpro realizará suas demonstrações financeiras no dia 31 de dezembro de cada exercício, e do lucro líquido
apurado, após realizadas as deduções, provisões e reservas, exceto as estatutárias, o saldo remanescente será destinado ao pagamento de dividendos, no mínimo de 25%, dando-se ao restante
a destinação determinada pelo Conselho Diretor, observado o
disposto no inciso XI do art. 7' da Constituição." (NR)
Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.
§ 1º A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas serão disciplinados mediante decisão do plenário do conselho federal da respectiva
profissão.
§ 2' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, dotados de personalidade jurídica de direito privado, não manterão com os órgãos da Administração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico.
§ 3º Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo
vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.
§ 4' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas ficam autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições
anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como preços de
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serviços e multas, que constituirão receitas próprias, considerandose título executivo extrajudicial a certidão relativa aos créditos decorrentes.
§ 5º O controle das atividades financeiras e administrativas
dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos regionais
prestar contas, anualmente, ao conselho federal da respectiva profissão.
§ 6º Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, por constituírem serviço público, gozam de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços.

§ 7º Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas promoverão, até 30 de junho de 1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo.
§ 8º Compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias que envolvam os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, quando no exercício dos serviços a eles delegados, conforme disposto no caput.
Art. 59. O Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), criado pelo
Decreto-Lei n? 1.186, de 3 de abril de 1939, regido pelo Decreto-Lei
n? 73, de 21 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei nº
9.482, de 13 de agosto de 1997, passa a denominar-se IRB-Brasil
Resseguros S.A., com a abreviatura IRB-Brasil Re.

Art. 60. As funções de confiança denominadas Funções Comissionadas de Telecomunicações (FCT) ficam transformadas em
cargos em comissão denominados Cargos Comissionados de Telecomunicações (CCT).
Art. 61. Nos conselhos de administração das empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto, haverá sempre um membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
Art. 62. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n's 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de 1º de março de 1995, 962, de 30 de
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março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996,
1.384, de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de
7 de junho de 1996, 1.498-19, de 9 de julho de 1996, 1.498-20, de 8 de
agosto de 1996, 1.498-21, de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de
outubro de 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de 1996, 1.498-24, de 29
de novembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de 1996, 1.549-26, de
16 de janeiro de 1997, 1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.549-28,
de 14 de março de 1997,1.549-29, de 15 de abril de 1997, 1.549-30,
de 15 de maio de 1997, 1.549-31, de 13 de junho de 1997, 1.549-32, de
11 de julho de 1997, 1.549-33, de 12 de agosto de 1997, 1.549-34, de
11 de setembro de 1997, 1.549-35, de 9 de outubro de 1997, 1.549-36,
de 6 de novembro de 1997, 1.549-37, de 4 de dezembro de 1997,
1.549-38, de 31 de dezembro de 1997, 1.549-39, de 29 de janeiro de
1998, e 1.549-40, de 26 de fevereiro de 1998.
Art. 63. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 64. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n? 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1º, 2º e 3º
do art. 22 da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967, a Lei nº 5.327, de
2 de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2º do Decreto-Lei nº
701, de 24 de julho de 1969, os arts. 2" e 3" do Decreto-Lei nº 1.166, de
15 de abril de 1971, os §§ 1º e 2º do art. 36 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, a Lei nº 6.994, de 26 de maio de 1982, a Lei nº 7.091, de
18 de abril de 1983, os arts. 1º, 2º e 9º da Lei n? 8.948, de 8 de dezembro de 1994, o § 2º do art. 4" e o § 1"do art. 34 da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, e a Medida Provisória nº 1.549-40, de 26 de fevereiro de 1998.
Brasília, 13 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.639-39 DE 19 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre o pagamento dos militares
e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
mista e de suas subsidiárias, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A partir do mês de março de 1998, o pagamento da remuneração dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos
empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
mista e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente
pela União, independentemente da fonte de recursos utilizada para
pagamento destas despesas, será efetuado dentro do mês de competência, a partir do dia 25.
§ l' Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa pública e da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela União, deverá providenciar,
por ocasião do próximo dissídio ou acordo coletivo, a alteração da
data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput
deste artigo.
§ 2' Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

§ 3º O pagamento referente ao mês de dezembro será efetuado
no período compreendido entre o segundo e o quinto dia útil do mês
de janeiro seguinte.

Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderá ser concedido adiantamento de remuneração, conforme dispuser ato do Poder Executivo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1689
Art. 32 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.639-38, de 18 de fevereiro de 1998.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Revoga-se o art. 6º da Lei n" 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993.
Brasília, 19 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.512-21, DE 26 DE MARÇO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 2'2 da Lei nº
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1'1, 2 Q e
3' da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992,
que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 2' da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1998, não se
aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n'' 8.880, de 27 de maio
de 1994." (NR)
Art. 2' Os arts. 1', 22 e 32 da Lei n" 8.427, de 27 de maio de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. l' É o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta lei, subvenções econômicas a produtores
rurais, sob a forma de:
I - equalização de preços de produtos agropecuários ou
vegetais de origem extrativa;
II - equalização de taxas dejuros e outros encargos financeiros de operações de crédito rural.
Parágrafo único. Considera-se, igualmente, subvenção de
encargos financeiros os rebates nos saldos devedores e empréstimos rurais concedidos, direta ou indiretamente, por bancos oficiais federais. (NR)
Art. 2'
§ l' Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação a operações de crédito rural:
a) a concessão de prêmio ou bonificação, apurado em leilão
ou em outra modalidade de licitação, para promover o escoamento do produto pelo setor privado;

b) a diferença entre o preço de exercício em contratos de opções de venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder
Executivo e o valor de mercado desses produtos.

§ 2' A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado. (NR)

Art. 3' A concessão de subvenção econômica, sob a forma
de equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de
empréstimos rurais, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios e à forma estabelecidos, em conjunto, pelos Ministérios da
Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Agricultura e do
Abastecimento.» (NR)
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.512-20, de 26 de fevereiro de 1998.
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Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.554-26, DE 26 DE MARÇO
DE 1998
Altera os Arts. 2º, 3º, 4º, Sº, 6º, 7º E 9º
da Lei nO 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e
dá outras providências.

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

Art. l' Os arts. 2', 3', 4', 5', 6', 7' e 9' da Lei n? 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q

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

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas
de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
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IX - atividades finalísticas do Hospital das Forças Armadas;
X - atividades de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à segurança de sistemas de informações, sob
responsabilidade do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
para a Segurança das Comunicações (Cepesc).
Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a
falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de
concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art.
87 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990.,,(NR)
«Art. 3º

§ 2' A contratação de pessoal nos casos dos incisos V, VI,
VIII eIX do art. 2', poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do
curriculum. uitae» (NR).
«Art. 4º

II - até vinte e quatro meses, nos casos dos incisos III,
VII e X do art. 2';
III .- doze meses, nos casos dos incisos IV, VIII e IX do art.
2º',

§ l' Nos casos dos incisos III e VII do art. 2', os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não exceda vinte
e quatro meses.

§ 2' Nos casos dos incisos V e VI do art. 2', os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.
§ 3' No caso do incisoXdo art. 2', os contratos poderão ser
prorrogados pelo prazo de até doze meses." (NR)
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"Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com
observãncia da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.» (NR)
§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2º O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.» (NR)
«Art. 7º

II - nos casos dos incisos I a III e V a IX do art. 2º, em importãncia não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
III - no caso do inciso III do art. 2º, quando se tratar de coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido ao disposto no inciso II
deste artigo.
.............................................................................................»

(NR)

«Art. 9º
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III - ser novamente contratado, com fundamento nesta lei,
antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu
contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2',
mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5°.
.••.•••••..•••...................................•..•...•..•••.•••..•••••.•••••.••..•••..••••»

Art. 2'

(NR)

Os contratos por tempo determinado, celebrados:

I - com fundamento no art. 17 da Lei nº 8.620, de 5 dejaneiro de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combater a surtos endêmicos, de que trata o art. 2',
inciso II, da Lei nº 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1999, com redução escalonada no período;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo INPI, de que trata o art. 2°, inciso VIII, da Lei n" 8.745, de
1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro
de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2ºdaLeino 8.745, de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;
VI - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 1990, vigentes em 15
de abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de
1998;
VII - com fundamento no art. 5º, § 1º, da Lei nO 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de seiscentos e noventa prestadores de serviços, e com vigência até 28 de junho de
1998.

Art. 3º Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá
contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, proCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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fessores de ensino de 19 e 2º graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos colégios militares, observado o disposto no art. 5º da Lei nº 8.745, de 1993.
§ 1º Os contratos de professores de ensino de 1º e 2º graus de
que trata o caput deste artigo poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998.
§ 2º Fica autorizado o Ministério do Exército a celebrar contratos novos de professores de ensino de I" e 2º graus, com vigência
até 31 de dezembro de 1998, em substituição aos contratos de que
trata o caput deste artigo que não forem prorrogados, respeitado o limite máximo de duzentos e quarenta e dois, correspondente à soma
de contratos prorrogados e novos.

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 9 1.554-25, de 26 de fevereiro de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revoga-se o parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 26 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.559-24, DE 26 DE MARÇO
DE 1998
Altera a legislação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A pessoajuridica, cujos créditos com pessoajuridica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998

1696
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do disposto nos §§ 3º e 4' do art. 10 do Decreto-Lei n' 1.598, de 26
de dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base
do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2' O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3º da Lei n" 8.003, de
14 de março de 1990, da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro de que trata a Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3' O disposto no art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal
ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas
de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoasjurídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 4' Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer natureza.
Art. 5' Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa
ou entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil e no exterior.
Art. 6' Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
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para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 7° Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuíções efetuadas no período
de F de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 8° Serão admitidos como despesas com instrução, previstas no art. 8°, inciso II, alínea b, da Lei n" 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 9° O art. 10 da Lei nO 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
,,§ 3° O disposto neste artigo aplica-se, independentemente
do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde
que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$ 8.000,00
(oito mil reais)."
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.559-23, de 26 de fevereiro de 1998.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de março de 1998; 177° da Independência e 110° da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDAPROVISÓRIAW 1.586-7, DE 26 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre a recuperação de haveres do
Tesouro Nacional e do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e a utilização de Títulos

da Dívida Pública, de responsabilidade do
Tesouro Nacional, na quitação de débitos com
o INSS, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fica autorizado a receber, até 31 de dezembro de 1998, Títulos da Dívida
Agrária a serem emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), especificamente
para aquisição, para fins de reforma agrária:
I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas jurídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal
acessória;
n - de imóveis rurais pertencentes a pessoas físicas integrantes de quadro societário ou a cooperados, no caso de cooperativas, com a finalidade única de quitação de dívidas das pessoas
jurídicas referidas no inciso anterior;
In - de imóveis rurais pertencentes ao INSS.
§ l' Os Títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo
serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social.
§ 2' Os valores pagos em títulos e em moeda corrente pela
aquisição de imóveis rurais, na forma deste artigo, serão utilizados,
até o limite da dívida, para amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:
I

n -

valores em moeda corrente;

Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.

§ 3' Para os efeitos deste artigo, serão consideradas as dívidas
previdenciárias cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de
1997.

Art. 2' Os Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na
forma do art. 1', serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro
Nacional, conforme estabelecido no § l' do artigo anterior.
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Art. 3º A União poderá promover leilões de certificados da dívida pública mobiliária federal a serem emitidos com a finalidade
exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em
permuta por títulos de responsabilidade da Secretaria do Tesouro
Nacional ou por créditos decorrentes de securitização de obrigações
da União.
§ l' A emissão dos certificados de que trata o caput processar-se-á sob a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia.
§ 2' Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições para a
efetivação de cada leilão previsto no caput, tais como:

I - a quantidade de certificados a serem leiloados;
U - definição dos títulos ou créditos a serem aceitos em permuta pelos certificados, bem como a quantidade mínima por unidade
de certificados;
UI - natureza, período e situação dos débitos previdenciários
que poderão ser amortizados ou quitados com os certificados.
Art. 4' O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados
de sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a equivalência econômica do leilão previsto no caput do artigo
anterior.
Art. 5' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vencidos de
natureza não tributária, observadas as seguintes condições:
I - o encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e, simultaneamente, contra ela detiver,
em 31 de julho de 1997, créditos líquidos, certos e exigíveis;
U - não poderão ser utilizados no presente mecanismo os créditos contra a União originários de títulos representativos da dívida
pública federal.
Art. 6' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não tributários; mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
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créditos recíprocos, com abatimentos sempre das parcelas finais
para as mais recentes.
Parágrafo único. Para efeito de compensação a que se refere
este artigo, entre a União e as Unidades da Federação, o abatimento
dos créditos da União decorrentes de contratos celebrados no âmbito
da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória n'
1.612-21, de 5 de março de 1998, poderá ser efetuado sobre o estoque
da dívida contratada.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.586-6, de 26 de fevereiro de 1998.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de março de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Nelson Borges Gonçalves
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.463-24, DE 27 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para
os servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais), a partir de 1º de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais e
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setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2º Os beneficios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1º de maio de 1996, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3º Para os benefícios mantidos pela Previdência Social
com data de inicio posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente anterior ao do reajuste.
Art. 4º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5º A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6º e 7º desta medida provisória, os benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma
a totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril
de 1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2º.
Art. 6º O art. 21 da Lei nº 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso In do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição
serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta
lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos beneficios de prestação continuada da Previdência
Social.» (NR)
Art. 7' O art. 231 da Lei nº 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
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obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
§ 3º A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividada.»
(NR)

Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.463-23, de 27 de fevereiro de 1998.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 27 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.469-29, DE 27 DE MARÇO
DE 1998
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM),
destinado exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas, exceto pessoal, nelas incluidas as destinadas ao custeio
de reparo e manutenção de embarcações próprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o
prazo de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe
aplicando as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato
dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim como as limitações associadas ao endividamento do setor
público.
Art. 2' O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta,
liberar os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3' A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na forma do artigo precedente.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.469-28, de 27 de fevereiro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 27 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
Antonio Kandir
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.475-38, DE 27 DE MARÇO
DE 1998
Altera as Leis nf!s 8.019) de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 6' e 9' da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para atender
aos gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.» (NR)
«Art. 9º

.

§ 7' O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos
aos Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo
em vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei n'
7.998, de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível
de emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação
de contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operaçôes da espécie, desde que justificado em exposição de motivos
conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda.» (NR)

Art. 2' Os arts. 17 e 19 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
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da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para as ações de Saúde e Assistência Social,» (NR)
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.» (NR)
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.475-37, de 27 de fevereiro de 1998.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de março de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Barjas Negri
Antonio Kandir
MEDIDAPROVISÓRlANº 1.477-47, DE 27 DE MARÇO
DE 1998
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ l' O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada em 1997, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.
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§ 2 9 Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-,pedagógico do estabele~imento
de ensino, ass!,?, como os relativos a variaçao de custos a título de
pessoal e custeIO.
§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4 9 Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.

§ 59 Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por salaclasse, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e 11 desta medida provisória.

Art. 3º Quando as condições propostas nos termos do art. 1º
não atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive par eleger mediador e fixar o prazo em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4 9 A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições
comprovaçâo documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ 1 º Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados
termO de compromisso, na forma da legislação vigente.
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§ 2 Q Ficam excluídos do valor total de que trata o § 1Q do art. 1Q
os valores adicionados às mensalidades de 1995, de 1996 e de 1997,
que estejam sob questionamentos administrativos ou judiciais.

Art. 5" Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6Q São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7Q São legitimados à propositura das ações previstas na
Lei n Q 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos, de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8" O art. 39 da Lei n" 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido."
Art. 9Q A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. ALei n Q 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

«Art. 7Q-A. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, previstas no inciso II
do art. 19 da Lei n Q 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza civil ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão
regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo úuico. Quaisquer alterações estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos comCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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petentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e
do Desporto, para as devidas providências.

Art. 7º-B. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;
II - manter escrituração completa e regular de todos os
livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;
III - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
IV - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público;
V - destinar seu patrimõnio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária
correspondente;
VI - comprovar, sempre que solicitada:
a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins
da instituição de ensino superior mantida;

b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;

c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e técnico-administrativo, incluídos os encargos e benefícios sociais,
de pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades
escolares provenientes da instituição de ensino superior mantida, deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1361-1713, mar. 1998
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cedidas e excetuando-se, ainda, os gastos com pessoal, encargos
e benefícios sociais dos hospitais universitários.
§ lº As instituições a que se refere o caput, que não tenham caráter filantrópico, poderão incluir no percentual mencionado na letra c as despesas com a contratação de empresas
prestadoras de serviços, até o limite de dez por cento da receita
das mensalidades.
§ 2º A comprovação do disposto neste artigo é indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior.
Art. 7º-C. As entidades mantenedoras de instituições privadas de ensino superior, comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como fundações não poderão ter finalidade
lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do Código Tributário Nacional e do art. 55 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de
1991, além de atender ao disposto no artigo anterior.
Art. 7º-D. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza
civil, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras, certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente;
II - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público."
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.477-46, de 27 de fevereiro de 1998.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revogam-se a Lei nº 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei nº 8.178, de 1º de março de 1991; e a Lei nº 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 27 de março de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
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,.-d estabelecimento:
I'fowe o
CGC,

Noxn e fantasia:

Data do Registro:

. trO na MEC n!!
RegIs

-------

EndereçO:

(

Telefone:
pessoa re

CEP,

Estado:

Cidade:

Fax:

)

(

)

Telex:

sponsável pelas informações:

Entidade Illantenedor a:

-Endereço..
Estado:

Telefone: (

CEP;

)

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

CPF/CGC

Participação
do Capital

1
~

3
4

5
6
7

8
9

10
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Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação
do Capital

CPF/CGC

1
2

3
4

5
6
7
8

9

10

Indicadores Globais
Ano-base

Ano de Aplicação(*)

N" de funcionários:

Nl!de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado para o ano de aplicação

Endereço para Correspondência:
(se diferente do que consta acima)
Endereço:

Cidade:

_

_

Estado:

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

CEP,

_
_

Data:'

_
_
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Anexo II
Nome do Estabelecimento
Componentes de Custos
(Despesas)

Ano-base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

1.0 Pessoal

1.1 Pessoal docente
1.2 Encargos sociais
1.3 Pessoal técnico e administrativo
1.4 Encargos sociais
2.0 Despesas gerais e administrativas
2.1 Despesas com material
2.2 Conservação e manutenção
2.3 Serviços de terceiros
2.4 Serviços públicos
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6 Outras despesas tributárias

2.7 Aluguéis
2:8 Depreciação
2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal- (1+2)
4.0 Pro labore
5.0 Valor locativo

6.0 Subtotal- (4+5)
7.0 Contribuições sociais
7.1 PIS/Pasep
7.2 Cofins
8.0 Total Geral - (3+6+7)

Número de alunos pagantes

Número de alunos não-pagantes
Valor da última mensalidade do ano-base R$
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$

_
~, em __/__ /1998.
Data:-----.I-----.I~_

Local:
Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.640-1, DE 27 DE MARÇO
DE 1998
Restaura a vigência da Lei nº 8.989, de
24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (lPl) na aquisição de automóveis
destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' É restaurada a vigência da Lei n" 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que, com as alterações determinadas pelo art. 29 da
Lei n" 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar até 31 de dezembro de 1998.
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.640, de 27 de fevereiro de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATNO NQ 9, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Arapongas 8A. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Arapongas, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nQ, de 14 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Arapongas S.A. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Arapongas, Estado do Paraná.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 5 de março de 1998.

SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1715-1728, mar. 1998

1.7 16
Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
e r m os do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
nOs t
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 10, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão da
Rádio Transoeste Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Joaçaba, Estado de
Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 80, de 22
'unho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 5 de maio de
d~§l a permissão da Rádio Transoeste Ltda. para explorar, sem di1 íto 'de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
:~dulada na Cidade de Joaçaba, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Senado Federal, 5 de março de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGR$SSO NACIONAL aprovou, e eu,
.ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 11, DE 1998
Aprova o ato que renova a outorga deferida à Sociedade Rádio Continental Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Coronel
Freitas, Estado de Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 4 de
agosto de 1992, que renova por 10 anos a partir de 20 de outubro de
êol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p.
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1990, a outorga deferida à Sociedade Rádio Continental Ltda. para
explorar, sem direito de exc1usividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Coronel Freitas, Estado de Santa
Catarina.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 5 de março de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGR$SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nOS termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATNO N' 12, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Sociedade Oeste Catarinense Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 599, de
15 de agosto de 1994, que renova, a partir de 22 de agosto de 1993, a
permissão outorgada à Rádio Sociedade Oeste Catarinense Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Chapecó, Estado de
Santa Catarina.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 10 de março de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1715-1728, mar. 1998
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Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
rro s termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 13, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio veneza Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 823, de 7 e
novembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 22 de outubro
de 1991 a permissão outorgada à Rádio Veneza Ltda. para explorar,
sem dir~ito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 10 de março de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 14, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Difusora de Aquidauana Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 16 de
maio de 1996, que renova, por dez anos, a partir de 1e e maio de 1994,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1715-1728, mar. 1998
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a concessão da Rádio Difusora de Aquidauana Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço e radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 10 de março de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
GERALDO MELO, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 15, DE 1998
Aprova o aio que renova a concessão da
Rádio Marabá Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Irai, Estado do Rio Grande do
Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 24 de
junho de 1996, que renova, por dez anos, a partir de I" de maio de
1994, a concessão da Rádio Marabá Ltda. para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Iraí, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º
publicação.

Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

Senado Federal, 18 de março de 1998.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v.190, n. 3, p. 1715-1728, mar. 1998
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
GERALDO MELO, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATNO N' 16, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Difueoro de Aquidauana Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical na Cidade de Aquidauana,
Estado do Mato Grosso do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n', de 29 de
julho de 1996, que renova, por dez anos, a partir de l' de maio de
1993, a concessão da Rádio Difusora de Aquidauana Ltda, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical na Cidade de Aquidauana, Estado do Mato Grosso
do Sul.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 18 de março de 1998.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-presidente do Senado Federal,
no exercicio da Presidência
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
GERALDO MELO, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATNO N° 17, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio FM Correio de João Pessoa Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1715-1728, mar. 1998

1721

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Act. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 604, de
17 de agosto de 1994, que renova a permissão outorgada à Rádio FM
Correio de João Pessoa Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
a partir de 3 de agosto de 1991, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de João
Pessoa, Estado da Paraíba.
Act. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 18 de março de 1998.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
GERALDO MELO, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 18, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Auriverde de Pitanga Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Pitanga,
Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Act. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 29 de
julho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 3 de julho de
1990, a concessão outorgada à Rádio Auriverde de Pitanga Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Pitanga, Estado do Paraná.
Act. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1998.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1715-1728, mar. 1998
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
GERALDO MELO, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 19, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Dourados do Sul Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Dourados) Estado
do Mato Grosso do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 24 de
agosto de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 12 de junho de
1991, a concessão deferida à Rádio Dourados do Sul Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Dourados, Estado do Mato Grosso do
Sul.
Art. 2 2 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1998.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
GERALDO MELO, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 20, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Guarany de Santarém
Lida. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade
de Santarém, Estado do Pará.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 656, de 5
de setembro de 1994, que renova, a partir de 5 de março de 1992, por
dez anos, a permissão outorgada à Rádio Guarany de Santarém
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Santarém, Estado do Pará.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1998.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
GERALDO MELO, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 21, DE 1998
Aprova o aio que renova a permissão
outorgada à Rádio TV Tropical Lida. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 659, de 6
de setembro de 1994, que renova, a partir de 10 de dezembro de
1988, por dez anos, a permissão outorgada à Rádio TV Tropical
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Manaus, Estado
do Amazonas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1715-1728, mar. 1998
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Art. 22
publicação.

Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

Senado Federal, 19 de março de 1998.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 22, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Marumby Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda curta na
Cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1s É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nQ, de 16 de
maio de 1996, que renova, por dez anos, a partir de 1a de novembro
de 1993, a concessão outorgada à Rádio Marumby Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda curta na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Art. 2 Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 25 de março de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p- 1715-1728, mar. 1998
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Faço saber que o CONGRJ!:SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 23, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Ouro Branco Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Currais Novos, Estado do
Rio Grande do Norte.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 11 de
outubro de 1995, que renova, por dez anos, a partir de 26 de abril de
1992, a concessão deferida à Rádio Ouro Branco Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Currais Novos, Estado do Rio Grande do
Norte.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 25 de março de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 24, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Monumental de Aparecida
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Aparecida, Estado de São Paulo.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n', de 4 de
novembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 11 de março
de 1990, a concessão deferida à Rádio Monumental de Aparecida
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Aparecida, Estado de São
Paulo.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 25 de março de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 25, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Fundação São Vicente de Paulo para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Araucária, Estado do
Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. F É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n', de 16 de
maio de 1996, que renova, por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão outorgada à Fundação São Vicente de Paulo para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Araucária, Estado do Paraná.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de março de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p.
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Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATNO N' 26, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão deferida à Sociedade Rádio e Televisão Alterosa
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n', de 26 de
julho de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 5 de outubro
de 1992, a concessão deferida à Sociedade Rádio e Televisão Alterosa
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de março de 1998.
SENADORANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATNO Nº 27, DE 1998
Aprova o ato q ue renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de Londrina
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical na Cidade de Londrina, Estado do Paraná.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n', de 27 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1993, a concessão outorgada à Rádio Difusora de Londrina Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical na Cidade de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de março de 1998.
SENADORANTONlO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 28, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Capixaba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na Cidade de Vitória, Estado do Espírito
Santo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n', de 16 de
maio de 1996, que renova, por dez anos, a partir de I" de novembro
de 1993, a concessão da Rádio Capixaba Ltda. para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de março de 1998.
SENADORANTONlO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1715-1728, mar. 1998
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 15, DE 1998
Autoriza o Estado do Tocantins a ccntratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao The ExportImport Bank af Japan (Jexim), no valor de
US$ 68,740,000.00 (sessenta e oito milhões,
setecentos e quarenta mil dólares norte-americanoe), equivalentes a R$ 75.339.040,00
(setenta e cinco milhões, trezentos e trinta e
nove mil e quarenta reais), em 30 de setembro de 1997, destinados ao financiamento
do Projeto de Desenvolvimento Rural, por
intermédio do Programa de Eletrificação
Rural.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado do Tocantins autorizado a contratar operação de crédito externo junto ao The Export-Import Bank af Japan
(Jexim), no valor de US$ 68,740,000.00 (sessenta e oito milhões, setecentos e quarenta mil dólares norte-americanos), equivalentes a
R$ 75.339.040,00 (setenta e cinco milhões, trezentos e trinta e nove
mil e quarenta reais), em 30 de setembro de 1997.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
externo referida neste artigo destinam-se ao financiamento do ProCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1729-1754, mar. 1998
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jeto de Desenvolvimento Rural, por intermédio do Programa de Eletrificação Rural do Estado do Tocantins.
Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior deverá ser realizada nas seguintes condições:
I
credor: The Export-Import Bank ofJapan (Jexim);
II - garantidor: República Federativa do Brasil;
III - valor: US$ 68,740,000.00 (sessenta e oito milhões, setecentos e quarenta mil dólares norte-americanos), equivalentes a
R$ 75.339.040 (setenta e cinco milhões, trezentos e trinta e nove mil e
quarenta reais), em 30 de setembro de 1997;
IV - prazo total: doze anos;
V - carência: três anos;
VI - juros: a serem determinados pelo Eximbank na data de
cada desembolso, da seguinte forma:
a) Japanese Long-Term Prime lending Rate; ou
b) Fiscal Investment and Loans Program Rate mais 0,2% a.a.
(dois décimos por cento ao ano), se a Japanese Long-Term Lending
Rate for menor que esta na data de cada desembolso;
VII - comissão de compromisso: até 0,25% a.a. (vinte e cinco
centésimos por cento ao ano) sobre a parcela não utilizada do empréstimo, contada a partir da data de assinatura do contrato;
VIII - despesas gerais: as razoáveis, limitadas a 0,1% (um
décimo por cento) do valor do empréstimo;
IX - juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao ano) acima da
taxa operacional;
X - condições de pagamento:
a) do principal: em dezenove parcelas semestrais e iguais, vencendo-se a primeira em 10 de dezembro de 2000, e a última em 10 de
dezembro de 2009;
b) dos juros: semestralmente vencidos, em 10 de junho e 10 de
dezembro de cada ano;
c) da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em
10 de junho e 10 de dezembro de cada ano, sendo a primeira parcela
após a emissão do Certificado de Autorização;
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d) das despesas gerais: após a emissão do Certificado de Registro, mediante comprovação, devendo ser pagas em reais, exceto
aquelas incorridas no exterior que só possam ser pagas em moeda
estrangeira.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de
1bcantins na operação de crédito externo referida no art. 1º desta resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista neste artigo é condicionada a que o Estado do Tocantins vincule como contragarantia à
União, as transferências federais a que faz jus, complementadas por
suas receitas próprias, mediante formalização de contrato de contragarantia com mecanismo de débito automático em conta corrente.
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado a
partir de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de março de 1998.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 16, DE 1998
Autoriza o Estado de Sergipe a elevar
temporariamente o seu limite de endividamento para contratar operação de refinanciamento de dívida mobiliária do Estado,
consubstanciada no contrato de confissão,
assunção e refinanciamento de dívidas celebrado com a União em 27 de novembro de
1997, com base no protocolo de acordo [irmado entre a União e o Estado de Sergipe,
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
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SENADO FEDERAL resolve:
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(quarenta e um milhões, duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), produto da alienação de
ações da Empresa Energética de Sergipe S.A. (Energipe);
b) amortização: em parcelas mensais, pela TabelaPrice, limitadas a 1/12 (um doze avos) de 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real do Estado de Sergipe.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º São revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 12 de março de 1998.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 17, DE 1998
Altera aResolução nº 8, de 29 dejaneiro
de 1998, do Senado Federal.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º O art. 2' da Resolução nº 8, de 29 de janeiro de 1998, do
Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior
deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bírd);
b) garantia: República Federativa do Brasil;
c) valor: US$ 250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões
de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 259.750.000,00
(duzentos e cinqüenta e nove milhões e setecentos e cinqüenta
mil reais), a preços de 31 de dezembro de 1996;
d) juros:
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1) a partir da data de cada desembolso até a data de determinação da taxa, incidirão juros com base na Libor semestral
acrescida de:
- 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano); e
- menos (ou mais) a margem média ponderada para cada
período de juros, abaixo (ou acima) das taxas interbancárias
ofertadas em Londres ou de outras taxas de referência para depósitos de seis meses, relativas a empréstimos pendentes do
Bird, ou às parcelas dos mesmos alocadas pelo Bird para proporcionar recursos a empréstimos em moeda única ou parcelas dos
mesmos por ele concedidos e que incluam a quantia desembolsada para o referido período de juros, expressa como uma percentagem anual;
2) a partir da data de determinação da taxa, até a amortização final do principal; incidirão juros para cada quantia desembolsada a uma taxa fixa baseada na Libor semestral, acrescida de:
- 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano);
- menos (ou mais) a margem de custo aplicável à data de
determinação da taxa para o referido valor desembolsado, abaixo (ou acima) das taxas interbancárias ofertadas em Londres ou
de outras taxas de referência para depósitos de seis meses, relativas aos empréstimos pendentes do Bird, ou às parcelas dos
mesmos alocadas pelo Banco para proporcionar recursos a empréstimos em moeda única ou a parcelas dos mesmos por ele concedidos e que incluam a quantia desembolsada para o referido
período de juros; e
- margem de risco do Bird aplicável na data de fixação da
taxa para tal quantia desembolsada, expressa como uma percentagem anual;
e) comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado, contada a partir de sessenta dias após a data de assinatura do contrato;
f) data de determinação da taxa: significa para cada valor
desembolsado, o primeiro dia do período de juros subseqüente ao
período de juros no qual o referido valor foi desembolsado;
g) prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 1998;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1729-1754, mar. 1998
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h) destinação dos recursos: financiamento do Programa de
Reforma do Estado do Rio de Janeiro;
i)

condições de pagamento:

- do principal: em dezoito prestações semestrais e consecutivas, em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano, vencendo-se
a primeira na 7ª Interest Payment Date seguinte a Rate Fixing
Date para cada quantia desembolsada e a última na 24ª Interest
Payment Date seguinte a Rate Fixing Date;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de abril e 15
de outubro de cada ano;
- da comissão de crédito: semestralmente vencida, em 15
de abril e 15 de outubro de cada ano.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento
poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva
data de assinatura do contrato."
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de março de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 18, DE 1998
Autoriza o Estado de Goiás a contratar
operação de crédito sob a forma do Terceiro
Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato deAbertura de Crédito celebrado em 21 de
janeiro de 1997, rerratificado em 25 de abril
de 1997 e 29 de agosto de 1997,junto à Caixa
Econômica Federal (CEF).
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado de Goiás autorizado a contratar operação
de crédito sob a forma do Terceiro Termo Aditivo de Rerratificação ao
Contrato de Abertura de Crédito celebrado em 21 de janeiro de 1997,
e rerratificado em 25 de abril de 1997 e 29 de agosto de 1997, com a
Caixa Econômica Federal (CEF), ao amparo do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Parágrafo único. A operação de crédito de que trata este artigo corresponde a aditamento no valor de R$ 12.000.000,00 (doze
milhões de reais), alterando o valor do crédito que a CEF abriu ao
Estado de Goiás no Contrato de Abertura de Crédito celebrado entre as partes em 21 de janeiro de 1997, com os mencionados aditivos, de R$ 67.900.000,00 (sessenta milhões e novecentos mil reais),
para R$ 79.900.000,00 (setenta e nove milhões e novecentos mil reais).
Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior observará as seguintes condições financeiras:
I - valor pretendido: R$12.000.000,00 (doze milhões de reais);
II - encargos financeiros:
a) sobre os saldos devedores incidirão, a partir da data de disponibilização dos recursos ao beneficiário, encargos financeiros de
2,1352% a.m. (dois inteiros e um mil trezentos e cinqüenta e dois décimos de milésimos por cento ao mês), correspondentes, em 21 de janeiro de 1997, ao custo de captação médio da CEF, acrescido de juros
de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês), calculados sobre o saldo devedor atualizado e capitalizados mensalmente;
b) os encargos serão repactuados trimestralmente, com base no
último balancete da CEF;
c) a CEF fará jus à comissão de abertura de crédito correspondente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do
crédito aberto, incidente no ato da liberação da cada parcela.
Art. 3º Os recursos de que trata esta resolução serão utilizados integral e obrigatoriamente para financiar programa de ajuste
do quadro de pessoal do Estado.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de março de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 19, DE 1998
Autoriza a República Federativa do
Brasil a conceder garantia à operação de
crédito externo entre a Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. ~ Eletrobrás e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no
valor de até US$ 307, 000, 000. 00 (trezentos e
sete milhões de dólares norte-americanos),
de principal, destinada ao financiamento
parcial do Projeto de Interligação Elétrica
Norte-Sul.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1a É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução nº 96, de 1989, restabelecida pela Resolução nº 17,
de 1992, ambas do Senado Federal, a conceder garantia à operação de crédito externo entre a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$ 307,000,000.00 (trezentos e sete milhões de dólares norte-americanos), de principal.
§ 1º Os recursos provenientes da operação de crédito referida
neste artigo destinar-se-ão ao financiamento parcial do Projeto de
Interligação Elétrica Norte-Sul, sob coordenação e execução da citada empresa Eletrobrás.
§ 2º A autorização concedida neste artigo é condicionada a
que a Eletrobrás celebre contrato com a União, no qual vinculará receitas próprias como contragarantia à garantia da União, consubstanciadas em créditos daquela empresa junto à Cia. Elétrica do São
Francisco (Chesf) e outras de natureza equivalente, antes do término de contrato com a Chesf, de modo a dar a devida cobertura do período em que vigorar a garantia da União.

Art. 2º As condições financeiras básicas da operação referida
no artigo anterior são as seguintes:
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I
II
IH
(BID);

mutuário: Centrais Elétricas Brasileiras SoA(Eletrobrás);
garantidor: República Federativa do Brasil;
mutuante: Banco Interamericano de Desenvolvimento

IV
valor: equivalente a até US$ 307,000,000.00 (trezentos e
sete milhões de dólares norte-americanos);
V - juros: exigidos semestralmente, calculados com base no
custo de captação do BID para empréstimos uuimonetários em dólares tomados durante o semestre anterior, acrescido de uma margem
razoável, expressa em termos de uma porcentagem anual, de acordo
com sua política sobre taxa de juros;
VI - comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano), exigida semestralmente (nas mesmas datas do
pagamento dos juros) sobre os saldos devedores não desembolsados, entrando em vigor sessenta dias após a data da assinatura do contrato;
VII - condições de pagamento:
a) do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e
tanto quanto possível iguais. A primeira prestação deverá ser paga
na primeira data em que deva ser efetuado o pagamento de juros,
após transcorridos seis meses contados da data prevista para o desembolso final do empréstimo e, a última, o mais tardar, em 5 de dezembro de 2017.

§ 1º Do valor do financiamento destinar-se-á a quantia de
US$ 3,070,000.00 (três milhões e setenta mil dólares norte-americanos) para atender despesas de inspeção e supervisão geral do credor.
Essa quantia será desembolsada em prestações trimestrais, tanto
quanto possível iguais, ingressando nas contas do credor independentemente de solicitação do mutuário.

§ 22 As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do
contrato.

Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado a
partir da data de sua publicação.
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Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de março de 1998.
SENADORANTONlO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercicio da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 20, DE 1998
Autoriza a Prefeitura Municipal de
fconha, no Estado do Espírito Santo, a
contratar operação de crédito no valor de
R$ 398.700,00 (trezentos e noventa e oito
mil e setecentos reais), junto à Caixa Econômica Federal (CEF), destinando-se os recursos à construção de cinqüenta unidades
habitacionais no Bairro Jardim Jandira.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. I" É a Prefeitura Municipal de Iconha, no Estado do Espírito Santo, autorizada a contratar, junto à Caixa Econômica Federal (CEF), operação de crédito com as seguintes características:
I - valor pretendido: R$ 398.700,00 (trezentos e noventa e
oito mil e setecentos reais), a preços de 30 de agosto de 1997;
U - vencimento da operação: 30 de dezembro de 2013;
lU - taxa de juros: 5% a.a. (cinco por cento ao ano);
IV - indexador: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
V - garantia: cotas-partes do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM);
VI - destinação dos recursos: construção de cinqüenta unidades habitacionais no Bairro Jardim J andira;
VII - condições de pagamento:
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a) do principal: em cento e oitenta prestações mensais, após carência de onze meses;
b) dos juros: exigíveis mensalmente, inclusive no período de carência;
VIII - taxa de risco de crédíto: 1% a.a. (um por cento ao ano);
IX - taxa de administração: 1% a.a. (um por cento ao ano),
cujo valor é fixado por um prazo de doze meses, ou por outro que vier a
ser estipulado pelo Conselho Curador do FGTS, e 0,12% (doze centésimos por cento) durante o período de carência.
Art. 2' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da
data de sua publicação.
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de março de 1998.

SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 21, DE 1998
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até US$ 37,134,777.90 (trinta
e sete milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e sete dólares norte-americanos e noventa centavos), junto a consórcio
de bancos formado pelo Banque Paribas,
Parclays Bank PIco E Istituto Bancaria San
Paolo di Torino S.P.A, destinada ao financiamento, parcial, da importação de bens e serviços necessários ao Projeto de Modernização
das Fragatas Classe Niterói, no âmbito do
Programa de Reaparelhamento da Marinha.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução n' 96, de 1989, restabelecida pela Resolução
n' 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a contratar operação de
crédito externo, no valor de até US$ 37,134,777.90 (trinta e sete milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e sete dólares
norte-americanos e noventa centavos), junto a consórcio de bancos
formado pelo Banque Paribas, Barclays Bank Pie. e Istituto Bancaria San Paolo di Torino S.P.A.
Parágrafo único.
Os recursos provenientes da operação de
crédito referida neste artigo serão destinados ao financiamento, parcial, da importação de bens e serviços necessários ao Projeto de Modernização das Fragatas Classe Niterói, no âmbito do Programa de
Reaparelhamento da Marinha.

Art. 2' As condições financeiras básicas da operação referida
no artigo anterior são as seguintes:
I - devedor: República Federativa do Brasil - Ministério
da Marinha;
n - credores: Banque Paribas (Paris-França); Barclays
Bank Pie. (Londres-Inglaterra); Istituto Bancario San Paolo di Torino S.P.A. (Dublin-Irlanda);
In - valor: US$ 43,687,974.00 (quarenta e três milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro dólares norte-americanos);
IV - valor financiado: US$ 37,134,777.90 (trinta e sete milhões,
cento e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e sete dólares norteamericanos e noventa centavos) - 85% (oitenta e cinco por cento);
V - valor à vista: US$ 6,553,196.10 (seis milhões, quinhentos e cinqüenta e três mil, cento e noventa e seis dólares norte-americanos e dez centavos) - 15% (quinze por cento);
VI - juros: até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) acima da Libor para depósitos em dólares norte-americanos, incidente sobre o saldo devedor a partir de cada desembolso;
VII - prêmio de seguro: até 4% (quatro por cento) sobre o valor
financiado;
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VIII - comissão de administração: até 0,5% (cinco décimos por
cento) do valor financiado;
IX - despesas gerais: as razoáveis, limitadas a 0,1 % (um décimo por cento) do valor da operação;
X - juros de mora: até 1% a.a. (um por cento ao ano) acima
da taxa operacional;
Xl - condições de pagamento:
a) do valor à vista: após a aprovação da operação no Registro de
Operações Financeiras (ROF);
b) do principal: em dez parcelas semestrais, iguais e consecutivas, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, sendo a primeira
na data seguinte ao desembolso. Caso o desembolso ocorra após o décimo quinto dia anterior a 30 de junho e 31 de dezembro, a primeira
parcela vencerá no semestre subseqüente;
c) dos juros: semestralmente vencidos em 30 de junho e 31 de
dezembro de cada ano;
d) da comissão de administração: pagável quarenta e cinco dias
após a aprovação da operação no ROF;
e) do prêmio do seguro: 30% (trinta por cento) à vista após a
aprovação da operação no ROF e 70% (setenta por cento) de acordo
com os desembolsos efetuados, diretamente à Sace mediante com-

provação;

f) das despesas gerais: após a aprovação da operação no ROF, mediante comprovação, devendo ser pagas em reais exceto aquelas incorridas no exterior que só possam ser pagas em moedas estrangeiras.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de qninhentos e quarenta dias, contado a
partir da data de sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 18 de março de 1998.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 22, DE 1998
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a E 21.092.912,20
(vinte e um milhões, noventa e duas mil, novecentas e doze libras esterlinas e vinte centavos) junto a um consórcio integrado pelo
Banque Paribas e o Barclays Bank PIc.

O SENADO FEDERAL RESOLVE:
Art. 1e É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a ±: 21.092.912,20
(vinte e um milhões, noventa e duas mil, novecentas e doze libras esterlinas e vinte centavos), junto a um consórcio integrado pelo Banque Paribas e o Barclays Bank Plc.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida neste artigo destinam-se ao Programa de Reaparelhamento da Marinha, para financiamento de 80% (oitenta por cento)
do valor da importação de sistemas e equipamentos junto a várias
empresas, necessários ao Projeto de Modernização das Fragatas
Classe "Niterói», bem como de 80% (oitenta por cento) do seguro de
crédito do Export Credits Guarantee Department (ECGD).
Art. 2' As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
I - devedor: República Federativa do Brasil- Ministério da
Marinha;
n - credores: Banque Nationale de Paris et des Pays Bas Paribas (Londres-Inglaterra) e Barclays Bank Plc. (Londres-Inglaterra);
In - valor total: ±: 26.066.807,21 (vinte e seis milhões, sessenta e seis mil, oitocentas e sete libras esterlinas e vinte e um centavos)
- dividido em oito tranches/contratos conforme relacionados;
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IV - Down Payment: oE 4.973.895,01 (quatro milhões, novecentas e setenta e três mil, oitocentas e noventa e cinco libras esterlinas e um centavo);
V - valor financiado: oE 21.092.912,20 (vinte e um milhões,
noventa e duas mil, novecentas e doze libras esterlinas e vinte centavos) - 80% (oitenta por cento), sendo:
a) oE 19.895.580,12 (dezenove milhões, oitocentas e noventa e
cinco mil, quinhentas e oitenta libras esterlinas e doze centavos) relativos a 80% (oitenta por cento) do custo dos bens elegíveis a serem
fornecidos e/ou serviços elegíveis a serem prestados;
b) oE 1.197.332,08 (um milhão, cento e noventa e sete mil, trezentas e trinta e duas libras esterlinas e oito centavos), correspondentes a 80% (oitenta por cento) dos encargos do financiamento/seguro de crédito;
Vl - encargos do financiamento:
a) seguro de crédito: oE 1.496.665,03 (um milhão, quatrocentas e
noventa e seis mil, seiscentas e sessenta e cinco libras esterlinas e
três centavos), pagáveis ao Barclays Bank Plc., Structured Finance
Operation, sendo:
1) oE 299.332,95 (duzentas e noventa e nove mil, trezentas e
trinta e duas libras esterlinas e noventa e cinco centavos) - 20%
(vinte por cento) na assinatura do acordo, sendo oE 10.000,00 (dez mil
libras esterlinas) a título de comissão de administração;
2) oE 1.197.332,08 (um milhão, cento e noventa e sete mil, trezentas e trinta e duas libras esterlinas e oito centavos) - 80% (oitenta por cento) financiados;
b) juros: até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao
ano) acima da Libor para depósitos em libras esterlinas incidente sobre o saldo devedor a partir de cada desembolso, cotada da forma a
seguir:
1) média aritmética (arredondada para as quatro casas decimais mais próximas) de todas as taxas para o montante em questão
e para esse período que constar da respectiva págína para libras esterlinas na Reuters screen às, ou por volta das, onze horas de Londres, no primeiro dia desse período; ou
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2) taxa para o montante em questão e para esse período que
constar da respectiva página em libras esterlinas na Telerate screen
às, ou por volta das, onze horas de Londres, no primeiro dia desse
período; ou
3) a taxa oferecida ao banqueiro por bancos de primeira linha
no mercado interbancário de Londres para depósitos do montante
em questão e para esse período, às onze horas de Londres, no primeiro dia desse período; ou a Libor para o período em questão deverá ser
o custo real ao banqueiro para manter o valor devido procedente da
fonte mais barata que o banqueiro puder conseguir;
c) comissão de administração: até 0,5% (cinco décimos por cento)
flat, calculada sobre a soma total de lO 21.092.91,20 (vinte e um milhões, noventa e duas mil, novecentas e doze libras esterlinas e vinte
centavos).
d) despesas gerais: as razoáveis, limitadas ao máximo de 0,1%
(um décimo por cento) calculadas sobre o valor financiado;
e) juros de mora: até 1% a.a. (um por cento ao ano) acima da
Libor semestral para libras esterlinas;
fl prazo para desembolso: até 10 de novembro de 2000;
VII -

Tranche/Contrato 01 - ROF nO 89723292:

a) valor: lO 9.390.526,37 (nove milhões, trezentas e noventa mil,
quinhentas e vinte e seis libras esterlinas e trinta e sete centavos),
sendo:
1) lO 8.970.202,00 (oito milhões, novecentas e setenta mil, duzentas e duas libras esterlinas), referente a 80% (oitenta por cento)
dos bens;
2) lO 420.324,37 (quatrocentas e vinte mil, trezentas e vinte e
quatro libras esterlinas e trinta e sete centavos), relativo ao seguro
de crédito;
b) Down Payment lO 1.794.040,40 (um milhão, setecentas e noventa e quatro mil, quarenta libras esterlinas e quarenta centavos)
- 20% (vinte por cento);
c) valor financiado: lO 7.596.485,97 (sete milhões, quinhentas e
noventa e seis mil, quatrocentas e oitenta e cinco libras esterlinas e
noventa e sete centavos) - já incluído o seguro de crédito;
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d) prazo: setenta e oito meses;

e) carência: vinte e quatro meses;
VIII -

Tranche/Contrato 02 - RüF n'' 89729450:

a) valor: f: 2.753.002,62 (dois milhões, setecentas e cinqüenta e
três mil, duas libras esterlinas e sessenta e dois centavos), sendo:
1) f: 2.647.529,06 (dois milhões, seiscentas e quarenta e sete
mil, quinhentas e vinte e nove libras esterlinas e seis centavos), referente a 80% (oitenta por cento) dos bens;
2) f: 105.473,56 (cento e cinco mil, quatrocentas e setenta e três
libras esterlinas e cinqüenta e seis centavos), relativo ao seguro de
crédito;
b) Down Payment: f: 529.505,81 (quinhentas e vinte e nove mil,
quinhentas e cinco libras esterlinas e oitenta e um centavos) - 20%
(vinte por cento);
c) valor financiado: f: 2.223.496,81 (dois milhões, duzentas e
vinte e três mil, quatrocentas e noventa e seis libras esterlinas e
oitenta e um centavos) - já incluído o seguro de crédito;
d) prazo: sessenta e nove meses;
e) carência: quinze meses;

IX -

Tranche/Contrato 03 - RüF n Q 89729453:

a) valor: f: 1.680.089,56 (um milhão, seiscentas e oitenta mil,
oitenta e nove libras esterlinas e cinqüenta e seis centavos), sendo:
1) f: 1.623.253,84 (um milhão, seiscentas e vinte três mil, duzentas e cinqüenta e três libras esterlinas e oitenta e quatro centavos), referente a 80% (oitenta por cento) dos bens;
2) f: 56.835,72 (cinqüenta e seis mil, oitocentas e trinta e cinco libras esterlinas e setenta e dois centavos), relativo ao seguro de crédito;
b) Down Payment : f: 324.650,77 (trezentas e vinte e quatro mil,
seiscentas e cinqüenta libras esterlinas e setenta e sete centavos)20% (vinte por cento);
c) valor financiado: f: 1.355.438,79 (um milhão, trezentas e cinqüenta e cinco mil, quatrocentas e trinta e oito libras esterlinas e setenta e nove centavos) - já incluído o seguro de crédito;
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d) prazo: sessenta e seis meses;

e) carência: doze meses;
X - Tranche/Contrato 04 - RüF nº 89729456:
a) valor: ;lO 404.301,33 (quatrocentas e quatro mil, trezentas e
uma libras esterlinas e trinta e três centavos) sendo:
1) ;lO 389.000,00 (trezentas e oitenta e nove mil libras esterlinas), referente a 80% (oitenta por cento) dos bens;
2) ;lO 15.301,33 (quinze mil, trezentas e uma libras esterlinas e
trinta e três centavos), relativo ao seguro de crédito;
b) Down Payment: ;lO 77.800,00 (setenta e sete mil e oitocentas
libras esterlinas) - 20% (vinte por cento);
c) valor financiado: ;lO 326.501,33 (trezentas e vinte e seis mil,
quinhentas e uma libra esterlinas e trinta e três centavos) - já incluído o seguro de crédito;
d) prazo: setenta e dois meses;
e) carência: dezoito meses;
Xl - Tranche/Contrato 05 - RüF nº 89729457:
a) valor: ;lO 8.371.932,16 (oito milhões, trezentas e setenta e
uma mil, novecentas e trinta e duas libras esterlinas e dezesseis centavos), sendo:
1) ;lO 7.938.000,00 (sete milhões, novecentas e trinta e oito mil libras esterlinas), referente a 80% (oitenta por cento) dos bens;
2) ;lO 433.932,16 (quatrocentas e trinta e três mil, novecentas e
trinta e duas libras esterlinas e dezesseis centavos), relativo ao seguro de crédito;
b) Down Payment: ;lO 1.587.600,00 (um milhão, quinhentas e oitenta e sete mil e seiscentas libras esterlinas) - 20% (vinte por cento);
c) valor financiado: ;lO 6.784.332,16 (seis milhões, setecentas e
oitenta e quatro mil, trezentas e trinta e duas libras esterlinas e dezesseis centavos) - já incluido o seguro de crédito;
d) prazo: oitenta e um meses;
e) carência: vinte e sete meses;
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XII -

Tranche/Contrato 06 - RüF nº 89729461:

a) valor: f 454.072,43 (quatrocentas e cinqüenta e quatro mil,
setenta e duas libras esterlinas e quarenta e três centavos), sendo:

1) f 438.752,14 (quatrocentas e trinta e oito mil, setecentas e
cinqüenta e duas libras esterlinas e catorze centavos), referente a
80% (oitenta por cento) dos bens;
2) f 15.320,29 (quinze mil, trezentas e vinte libras esterlinas e
vinte e nove centavos), relativo ao seguro de crédito;

b) Down Payment : f 87.750,42 (oitenta e sete mil, setecentas e
cinqüenta libras esterlinas e quarenta e dois centavos) - 20% (vinte
por cento);
c) valor financiado: f 366.322,01 (trezentas e sessenta e seis
mil, trezentas e vinte e duas libras esterlinas e um centavo) - já
incluído o seguro de crédito;
d) prazo: sessenta e quatro meses;

e) carência: dez meses;

XIII -

Tranche/Contrato 07 - RüF nº 89729465:

a) valor: f 560.192,28 (quinhentas e sessenta mil, cento e
noventa e duas libras esterlinas e vinte e oito centavos), sendo:

1) f 532.275,52 (quinhentas e trinta e duas mil, duzentas e setenta e cinco libras esterlinas e cinqüenta e dois centavos), referente
a 80% (oitenta por cento) dos bens;
2) f 27.916,76 (vinte e sete mil, novecentas e dezesseis libras
esterlinas e setenta e seis centavos), relativo ao seguro de crédito;

b) Down Payment : f 106.455,10 (cento e seis mil, quatrocentas
e cinqüenta e cinco libras esterlinas e dez centavos) - 20% (vinte
por cento);
c) valor financiado: f 453.737,18 (quatrocentas e cinqüenta e
três mil, setecentas e trinta e sete libras esterlinas e dezoito centavos) - já incluído o seguro de crédito;
d) prazo: oitenta e quatro meses;
e) carência: trinta meses;
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XIV -

Tranche/Contrato 08 -RüF n' 89729470:

a) valor: ce 2.452.690,46 (dois milhões, quatrocentas e cinqüenta e duas mil, seiscentas e noventa libras esterlinas e quarenta e seis
centavos), sendo:
1) ce 2.330.462,56 (dois milhões, trezentas e trinta mil, quatrocentas e sessenta e duas libras esterlinas e cinqüenta e seis centavos), referente a 80% (oitenta por cento) dos bens;
2) ce 122.227,90 (cento e vinte e duas mil, duzentas e vinte e sete
libras esterlinas e noventa centavos), relativo ao seguro de crédito;
b) DownPayment: ce 466.092,51 (quatrocentas e sessenta e seis
mil, noventa e duas libras esterlinas e cinqüenta e um centavos)20% (vinte por cento);
c) valor financiado: ce 1.986.597,95 (um milhão, novecentas e oitenta e seis mil, quinhentas e noventa e sete libras esterlinas e noventa e cinco centavos) - já incluído o seguro de crédito;
d) prazo: setenta e oito meses;
e) carência: vinte e quatro meses;

XV - condições de pagamento:
a) do principal:
1) RüF nº 89723292: em dez parcelas semestrais, iguais e consecutivas, em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, vencendo-se a primeira vinte e quatro meses após a data da assinatura do contrato;
2) RüF n" 89729450: em dez parcelas semestrais, iguais e consecutivas, em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, vencendo-se a
primeira quinze meses após a data da assinatura do contrato;
3) RüF nº 89729453: em dez parcelas semestrais, iguais e consecutivas, em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, vencendo-se a
primeira doze meses após a data da assinatura do contrato;
4) RüF n" 89729456: em dez parcelas semestrais, iguais e consecutivas, em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, vencendo-se a
primeira dezoito meses após a data da assinatura do contrato;
5) RüF n" 89729457: em dez parcelas semestrais, iguais e consecutivas, em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, vencendo-se a
primeira vinte e sete meses após a data da assinatura do contrato;
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6) ROF n' 89729461: em dez parcelas semestrais, iguais e consecutivas, em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, vencendo-se a
primeira dez meses após a data da assinatura do contrato;
7) ROF n? 89729465: em dez parcelas semestrais, iguais e consecutivas, em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, vencendo-se a
primeira trinta meses após a data da assinatura do contrato;
8) ROF n' 89729470: em dez parcelas semestrais, iguais e consecutivas, em 15 de janeiro e 15 dejulho de cada ano, vencendo-se a primeira vinte e quatro meses após a data da assinatura do contrato;
b) dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de janeiro e 15 de
julho de cada ano;

c) da comissão de administração: pagável quarenta e cinco dias
após a aprovação da operação no Registro de Operações Financeiras
(ROF);
d) do seguro de crédito: semestralmente, pagável juntamente
com o principal financiado;

e) das despesas gerais: após a aprovação da operação no Registro de Operações Financeiras (ROF), mediante comprovação, devendo ser pagas em reais, exceto aquelas incorridas no exterior que só
possam ser efetuadas em moeda estrangeira.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida num prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data
de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
8enado Federal, 18 de março de 1998.

8ENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do 8enado Federal,
no exercício da Presidência
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 23, DE 1998
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externojunto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID), no valor equivalente a
US$ 57,000,000.00 (cinqüenta e sete mio
lhões de d6lares norte-americanos), de principal, destinada ao financiamento, parcial,
da Primeira Etapa do Programa de Modernização do Poder Executivo Federal, de interesse do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), no valor equivalente a US$ 57,000,000.00
(cinqüenta e sete milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão
destinados ao financiamento parcial da Primeira Etapa do Programa de Modernização do Poder Executivo Federal, de interesse do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
Art. 2' Aoperação de crédito externo terá as seguintes características:
I - devedor: República Federativa do Brasi1!Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
II
credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID);
III
valor da operação: US$ 57,000,000.00 (cinqüenta e sete
milhões de dólares norte-americanos);
IV - destinação dos recursos: financiamento parcial da Primeira Etapa do Programa de Modernização do Poder Executivo
Federal;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1729-1754, mar. 1998

1752

v - prazo para desembolso dos recursos três anos contado
da vigência do contrato;
VI - vigência do contrato: a partir de sua assinatura;
VII - condições de pagamento:
a) do principal: amortização do empréstimo em trinta e quatro
prestações semestrais, consecutivas e tanto quanto possível iguais,
vencendo-se a primeira parcela seis meses após a data prevista para
o desembolso final do empréstimo, e a última, o mais tardar em até
vinte anos após a assinatura do contrato;
b) dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de
setembro de cada ano, a partir de 15 de março de 1998, calculados
com base no custo de captação do BID para Empréstimos Unimonetários Qualificados tomados pelo BID durante os seis meses anteriores aos respectivos vencimentos, acrescidos de uma margem razoável, expressa em termos de uma porcentagem anual, que o BID fixará periodicamente de acordo com sua política de juros;
c) da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas datas do pagamento dos juros e calculada com base na taxa de
0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, entrando em vigor sessenta dias
após a assinatura do contrato;
d) das despesas de inspeção e supervisão: 1% (um por cento) do
valor do empréstimo, em prestações trimestrais, tanto quanto possível iguais.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
assinatura do contrato.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado a partir de
sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1998.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 24, DE 1998
Autoriza o Estado do Ceará a contratar
operação de crédito junto à Caixa Econômica
Federal (CEF), no valor de R$ 24.000.000,00
(vinte e quatro milhões de reais), no âmbito
do Programa de Apoio à Restruturação e ao
Ajuste Fiscal do Estados, para financiar o
programa de ajuste do quadro de pessoal do
Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. l' É o Estado do Ceará autorizado, nos termos do disposto na Resolução n" 70, de 1995, alterada pela Resolução n' 12, de
1997, ambas do Senado Federal, a contratar operação de créditojunto à Caixa Econômica Federal (CEF), no âmbito do Programa de
Apoio à Restruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de
R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).
Art. 2º A operação de crédito será realizada sob a as seguintes
condições financeiras:
I - valor pretendido: R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais);
II - garantidor: União;
III - contragarantias: receitas próprias do Estado e cotas a que
se referem os arts. 155, 157 e 159, I, a, e lI, da Constituição Federal;
IV - encargos financeiros:
a) sobre os saldos devedores autorizados incidirão, a partir da
data em que os recursos estejam colocados à disposição do Estado,
encargos financeiros capitalizados mensalmente e refixados trimestralmente, equivalentes ao custo de captação médio da CEF,
apurado com base no balancete do mês anterior ao da data da liberação da primeira parcela, acrescido de 0,5% a.m. (cinco décimos
por cento ao mês);
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b) a CEF fará jus à comissão de abertura de crédito correspondente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do
crédito aberto, incidente no ato da liberação;
V - forma de pagamento: o empréstimo será pago em até dez
prestações mensais consecutivas, calculadas com base na TabelaPrice , vencendo-se a primeira em trinta dias após a liberação dos recursos e a última em igual dia de dezembro de 1998;
VI - destinação dos recursos: serão integral e obrigatoriamente destinados a financiar o programa de ajuste do quadro de pessoal do Estado.
Art. 32 A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir da data de sua publicação.
Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1998.

SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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DECRETOS

DECRETO Nº 2.506, DE 2 DE MARÇO DE 1998
Altera o Decreto n!! 1.817, de 12 de fevereiro de 199B, que dispõe sobre o processo de
eleição dos representantes da sociedade civil
no Conselho Nacional de Assistência Social,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em visto o disposto no art. 17 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Os arts. 3º, 5º e 7º do Decreto n'' 1.817, de 12 de fevereiro de 1996, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 3º A Comissão de Habilitação será constituída por
dois membros representantes de entidades da sociedade civil e
dois membros representantes, governamentais, designados pelo
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social."
«Art. 5º A Junta Eleitoral será composta por um presidente, um membro governamental e um membro representante
de entidade da sociedade civil, designados pelo Ministro de Estado
da Previdência e Assistência Social.
Parágrafo único. As decisões da Junta Eleitoral serão tomadas presentes a maioria de seus membros, observado, ser for
o caso, o disposto no art. 11."
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«Art. 7' As eleições terão lugar no dia, horário e local designados no edital próprio, baixado pelo Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, perante a Comissão Receptora
e Apuradora, que será composta pelo Presidente ao Conselho
Nacional de Assistência Social, que a presidirá, por dois membros representantes governamentais e dois membros representantes de entidades da sociedade civil, escolhidos pelo Ministro
de Estado da Previdência e Assistência Social.
......................................................................................................»

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de março de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
DECRETO Nº 2.507, DE 3 DE MARÇO DE 1998 (*)
Transfere ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado competência
para análise e aprovação das prestações de
contas das transferências de recursos efetivadas pela extinta Fundação Legião Brasileira
de Assistência, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica transferida do Ministério da Previdência e Assistência Social para o Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado a competência para, sob os aspectos formal e de cumprimento do objeto, fazer a análise, aprovação e demais providências
relativas às prestações de contas decorrentes de convênios e outros
instrumentos similares oriundos da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência.
(") Retificado naDO de 9.3.1998 (pág. 1963 desta obra).
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Art. 2º A Secretaria de Controle Interno do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado será o órgão seccional de
controle competente para efetuar a análise, a auditoria, a contabilidade e a fiscalização dos atos e fatos decorrentes da transferência de
que trata o artigo anterior.
Art. 3º Ficam alocados, em caráter temporário, até 31 de agosto de 1998, à Secretaria Executiva do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, cinco cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) sendo: um DAS 101.3, um
DAS 101.2, um DAS 102.2 e dois DAS 102.1, a serem utilizados narealização das atividades de que trata o art. 1º deste decreto.
§ 1º Os cargos em comissão objeto deste remanejamento não
integrarão a Estrutura Regimental do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, devendo constar dos atos de nomeação
seu caráter de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste
artigo.
§ 2º Findo o prazo estipulado no caput deste artigo, os cargos
em comissão objeto desta alocação retomarão à disposição do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados exonerados os titulares neles investidos.

Art. 4º O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, para dar cumprimento às atribuições estabelecidas no art.
1e deste decreto, solicitará, quando necessário ao atendimento dos
órgãos de controle externo e interno e ao poder judiciário, informações e/ou processos à Secretaria Executiva do Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 5º Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se os Decretos nOs 1.828, de 29 de fevereiro
de 1996, e 2.329, de 30 de setembro de 1997.
Brasília, 3 de março de 1998; 177º da Independência 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N' 2.508, DE 4 DE MARÇO DE 1998
Promulga a Convenção Internacional
para a Prevenção da Poluição Causada por
Navios, concluída em Londres, em 2 de novembro de 1973, seu protocolo, concluído em
Londres, em 17 de fevereiro de 1978, suas
emendas de 1984 e seus Anexos Opcionais
IlI,NeV

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que a Convenção Internacional para a Preservação da Poluição Causada por Navios foi concluída em Londres, em 2
de novembro de 1973, e seu protocolo foi concluído em Londres, em
17 de fevereiro de 1978;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou os atos multilaterais em epígrafe, suas Emendas de 1984 e seus Anexos Opcionais III, IV e V, por meio do Decreto Legislativo n' 60, de 19 de abril
de 1995;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação da convenção, de seu protocolo, de suas emendas e de
seus anexos opcionais em 4 de janeiro de 1996, passando os mesmos
a vigorar para o Brasil em 4 de abril de 1996;
DECRETA:
Art. l' A Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios, concluída em Londres, em 2 de novembro
de 1973, o seu protocolo, concluído em Londres, em 17 de fevereiro de
1978, suas emendas de 1984 e seus Anexos Opcionais III, IV e V serão executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contêm.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de março de 1998; 177' da Independência 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO do dia 5.3.1998, pãgs. 1/34.
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DECRETO N° 2.509, DE 6 DE MARÇO DE 1998
Regulamenta a Lei n Q 9.531, de 10 de
dezembro de 1997, que cria o Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade (FGPC), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade (FGPC), de natureza contábil, instituído pela Lei nº 9.531, de
10 de dezembro de 1997, tem por finalidade prover recursos para garantir o risco das operações realizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela Agência Especial
de Financiamento Industrial (Finame), diretamente ou por intermédio de instituições financeiras repassadoras.
Art. 2º O FGPC proverá recursos para garantir o risco de operações realizadas com:
I - microempresas e empresas de pequeno porte cujas receitas operacionais brutas anuais não ultrapassem a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais);
II - médias empresas, cuja receita operacional líquida anual
não ultrapasse R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), e que sejam exportadoras ou fabricantes de insumos utilizados diretamente
nos processos produtivos, de montagem ou de embalagem de mercadorias destinadas à exportação.
§ 1º Considera-se, para os fins do inciso I deste artigo, receita
operacional bruta anual a receita auferida no ano-calendário com o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria,
o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta
alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
§ 2º Considera-se, para os fins do inciso II deste artigo, receita
operacional líquida anual a receita operacional bruta anual, apuraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1755-1840, mar. 1998
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da na forma do inciso anterior, auferida no ano-calendário, deduzidos os impostos incidentes sobre as vendas.
§ 3' Na hipótese de início de atividades no próprio ano-calendário, os limites referidos nos incisos I e II deste artigo serão proporcionais ao número de meses em que a pessoa jurídica houver exercido atividade, desconsideradas as frações de meses.

Art. 3' A garantia de provimento de recursos de que trata o
art. 2º será concedida a operações de financiamento para:
I - o aumento da competitividade por meio da implantação,
expansão, modernização ou relocalização;
II - a produção destinada à exportação.
Art. 4' Compete ao BNDES, na qualidade de Gestor do FGPC:
I - encaminhar, anualmente, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, nos prazos legalmente estabelecidos, a proposta orçamentária do FGPC;
II - encaminhar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda os balancetes mensais do FGPC;
III - disciplinar e implementar sistema de acompanhamento
das operações com garantia de provimento de recursos pelo FGPC,
realizadas pelas instituições financeiras repassadoras, adotando as
medidas cabíveis com vistas a manter os níveis de inadimplemento
do conjunto das operações garantidas pelo provimento dentro dos limites estabelecidos pelo gestor do FGPC.
Art. 5' O valor máximo do saldo devedor das operações com
garantia de provimento de recursos do FGPC será limitado a oito vezes o montante dos recursos transferidos pelo Poder Público para
compor o patrimônio do FGPC, incluído o resultado correspondente
às aplicações financeiras desses recursos.
§ l' Até que o ingresso de recursos no FGPC totalize
R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), poderão o BNDES
e a Finame deixar de observar o limite nele referido e realizar operações de financiamento com garantia de provimento de recursos do
FGPC, diretamente ou por intermédio de instituições financeiras repassadoras, desde que a soma dos saldos devedores dessas operaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1755-1840, mar. 1998
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ções não ultrapasse o limite de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões
de reais).
§ 2' O limite a que se refere o caput deste artigo poderá ser reduzido pelo gestor do FGPC.

Art. 6' Cada operação de financiamento poderá ter, no máximo, setenta por cento do seu saldo devedor garantido com o provimento de recursos do FGPC.
§ l' Respeitado o disposto no caput deste artigo, o gestor do
FGPC poderá estabelecer níveis máximos de garantia de provimento de recursos pelo FGPC diferenciados em função do porte da empresa beneficiária do crédito e de sua localização regional.

§ 2' Em cada operação de financiamento, com garantia de
provimento de recursos pelo FGPC, o BNDES e a Finame, nas operações diretas, ou as instituições financeiras repassadoras, nas operações de repasse, deverão ser responsáveis pelo risco da parcela do
saldo devedor não garantida pelo provimento de recursos do FGPC,
sendo-lhes vedado obter garantias para essa parcela com recursos
públicos de qualquer natureza.

Art. 7' As operações de financiamento com garantia de provimento de recursos pelo FGPC estão sujeitas ao pagamento de comissão mediante a aplicação de percentual calculado pela multiplicação
de um décimo por cento pelo número de meses da operação, incidente sobre a parcela do crédito garantia, sendo exigível na primeira liberação do crédito.
Art. 8' Será admitida a extensão do prazo da garantia de provimento de recursos do FGPC, no caso de haver renegociação do contrato de financiamento que implique dilatação do prazo originalmente pactuado.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, será devida comissão pelo prazo adicional resultante da renegociação, que incidirá sobre a parcela garantida do crédito renegociado e cujo percentual será calculado nas mesmas condições previstas no artigo anterior, e exigível:
a) no dia em que for firmado o contrato de renegociação, no caso
de operações diretas realizadas pelo BNDES ou pela Finame;
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b) no dia quinze do mês subsequente à data em que for encaminhada ao BNDES ou à Finame, pela instituição financeira repassadora, a solicitação de renegociação do contrato, no caso de operações
de repasse, desde que firmado o respectivo contrato.

Art. 9º Em cada operação de financiamento com garantia de
provimento de recursos pelo FGPC, deverá ser exigida:
I - a constituição de garantias reais no valor mínimo do investimento fixo previsto no projeto, para as operações referidas no inciso I do art. 3º;
II - o penhor dos direitos creditórios dos contratos de exportação ou outra garantia, a critério do gestor do FGPC, para as operações referidas no inciso II do art. 3º.
Parágrafo único. As garantias da operação de financiamento
deverão ser consideradas um todo indivisível em relação ao valor
da dívida, sendo vedada a constituição de garantias para parte do
crédito.
Art. 10. Os recursos do FGPC serão transferidos ao BNDES
ou à Finame, a título de adiantamento, por conta de futuro provimento de recursos, desde que ocorra a distribuição do processo de
execução judicial de um crédito com a garantia de provimento.
§ 1º No caso de operações realizadas pelas instituições financeiras repassadoras, é indispensável, para os fins previstos no caput
deste artigo, a comprovação junto ao gestor do FGPC da distribuição
da execução judicial.
§ 2º No caso de operações diretas realizadas pelo BNDES ou
pela Finame, o valor do adiantamento corresponderá à soma das seguintes importâncias:
a) montante do saldo devedor vincendo na data da distribuição
do processo de execução judicial, multiplicado pelo percentual do
crédito garantido pelo provimento de recursos pelo FGPC;

b) prestações vencidas nos três últimos meses, anteriores à
data de distribuição do processo de execução judicial e não pagas
pelo beneficiário, multiplicado pelo percentual do crédito garantido
pelo provimento de recursos pelo FGPC;
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c) montante equivalente aos juros devidos pelo beneficiário ao
BNDES ou à Finame, aplicados sobre as prestações referidas no inciso anterior, desde a data dos respectivos vencimentos, contratualmente estabelecidos, até a data do adiantamento.
§ 3º No caso de operações realizadas pelas instituições financeiras repassadoras, o valor do adiantamento corresponderá à soma
das seguintes importâncias:
a) saldo devedor vincendo apurado em dia a ser fixado pelo gestor do FGPC, no próprio mês da distribuição do processo de execução
judicial ou no mês subsequente, multiplicado pelo percentual do crédito garantido pelo provimento de recursos pelo FGPC;

b) prestações vencidas nos três últimos meses anteriores ao dia
fixado pelo gestor, conforme o inciso anterior, desde que não tenham
sido pagas pelo beneficiário final, multiplicadas pelo percentual do
crédito garantido pelo provimento de recursos pelo FGPC;

c) montante equivalente aos juros devidos pelas instituições financeiras repassadoras ao BNDES ou à Finame, aplicados sobre as
prestações referidas no inciso anterior, desde a data dos pagamentos
efetuados ao BNDES ou à Finame, pelas instituições financeiras repassadoras, até a data do adiantamento.
§ 4'

O adiantamento será efetuado:

a) no caso de operações diretas realizadas pelo BNDES ou pela
Finame, na data da distribuição do processo de execução judicial;

b) no caso de operações realizadas pelas instituições financeiras repassadoras, no dia fixado pelo gestor do FGPC para apuração
do saldo devedor vincendo, previsto na alinea a do § 3' deste artigo.

Art. 11. O adiantamento efetuado nos termos do art. 10 será
reembolsado mediante a reversão dos valores efetivamente recebidos do beneficiário do crédito ou compensado pelo provimento de recursos pelo FGPC, conforme estabelecido nos arts. 12 a 14.

Art. 12. Celebrado acordo pelo beneficiário final com o
BNDES, com a Finame ou com a instituição financeira repassadora,
com anuência do gestor do FGPC, para pagamento do valor integral
da divida, de uma só vez ou parceladamente, o adiantamento efetuado pelo FGPC ao BNDES ou à Finame será reembolsado pela reverColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p- 1755-1840, mar. 199B
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são ao FGPC dos valores pagos pelo beneficiário final, deduzidos das
parcelas correspondentes ao risco assumido pelo BNDE8 ou pela
Finame, no caso de operações diretas, ou pela instituição financeira
repassadora, no caso de operações de repasse, nas datas dos efetivos
pagamentos ao BNDE8 ou à Finame.
Art. 13. Celebrado acordo pelo beneficiário final com o
BNDE8 ou com a Finame, ou ainda com a instituição financeira repassadora, com anuência do gestor do FGPC, para pagamento com
redução do débito, de uma só vez ou parceladamente, o adiantamento efetuado pelo FGPC ao BNDE8 ou à Finame será:
I - reembolsado pela reversão ao FGPC dos valores pagos
pelo beneficiário final, deduzidos da parcela correspondente ao risco
assumido pelo BNDE8 ou pela Finame, no caso de operações diretas,
ou pela instituição financeira repassadora, no caso de operações de
repasse, nas datas dos efetivos pagamentos ao BNDE8 ou à Finame;
II - compensado mediante provimento de recursos correspondentes ao percentual do risco garantido pelo FGPC aplicado sobre a
redução do débito acordada na data em que ocorrer o primeiro pagamento, a que se refere o inciso I deste artigo.
Art. 14. Quando ocorrer a alienação judicial de bens penhorados em processo de execução de crédito com garantia de provimento de
recursos pelo FGPC, caberá ao BNDE8 ou à Finame, no caso de operação direta, ou à instituição financeira repassadora, no caso de operação
de repasse, parcela do produto da alienação, calculada em função do
risco assumido pelos mesmos, na operação, conforme abaixo:
Parcela da Operação com
Risco do BNDES, da Ftname
ou da Instituição
Financeira Repassadora

Parcela da Alienação
Judicial que reverterá
para o BNDES, a Fíname ou a
Instituição Financeira

30%

40%

40%

50%

50%

55%

60%

65%

70%

75%
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§ 1º O critério de rateio estabelecido no caput deste artigo vigorará até a total satisfação da parcela do crédito com risco do
BNDES, da Finame ou das instituições financeiras repassadoras.
§ 2º Satisfeita a parcela do crédito com risco do BNDES, da Finame ou das instituições financeiras repassadoras, o remanescente do
produto apurado na execução reverterá integralmente para o FGPC
§ 3º O adiantamento efetuado pelo FGPC ao BNDES ou à Finame será reembolsado pela reversão ao FGPC dos valores do produto da alienação judicial, conforme estabelecido no caput deste artigo e em seus §§ l' e 2'.
§ 4' Caso os valores reembolsados sejam insuficientes para liquidar o adiantamento efetuado pelo FGPC ao BNDES ou à Finame,
e ocorrendo a suspensão do processo de execução, o saldo remanescente do adiantamento será compensado mediante provimento de
recursos do FGPC.
Art. 15. A Secretaria do Tesouro Nacional transferirá os recursos de que trata o art. 2º da Lei n" 9.531/97, para compor o patrimõnio inicial do FGPC, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do
registro da receita no Tesouro Nacional, conforme disposto no art. 2'
da Lei nº 9.526, de 8 de dezembro de 1997.
Art. 16. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de março de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
DECRETO Nº 2.510, DE 6 DE MARÇO DE 1998
Promulga o Acordo para Cooperação
Científica e Tecnológica, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Polônia, em
Varsóvia, em 5 de setembro de 1996.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
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Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Polônia firmaram, em Varsóvia, em 5 de setembro de 1996, um Acordo para Cooperação Científica e Tecnológica;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo nº 85, de 12 de dezembro de 1997, publicado no Diário Oficial da União nº 242-E, de 15 de dezembro de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 12 de janeiro de
1998, nos termos do parágrafo 1º de seu art. X,
DECRETA:

Art. 1º O Acordo para Cooperação Científica e Tecnológica,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia, em Varsóvia, em 5 de setembro de
1996, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de março de 1998; 177º da Independência e 110· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO do dia 9.3.1998, pág. 3.

DECRETO Nº 2.511, DE 6 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Cooperação e Intercâmbio de Bens
nas Áreas Cultural, Educacional e Científica, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Vénezuela, de 5 de
marça de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1755-1840, mar. 1998

1767
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República da Bolívia, da
República do Chile, da República da Colômbia, da República de
Cuba, da República do Equador, dos Estados Unidos Mexicanos, da
República do Paraguai, da República do Peru, da República Oriental
do Uruguai e da República da Venezuela, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 5 de março de 1997, em Montevidéu, o Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
de Cooperação e Intercâmbio de Bens nas Areas Cultural, Educacional e Científica, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia,
Cuba, Equador, México Pataguai, Peru, Uruguai e Venezuela,
DECRETA:
Art. 1e O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Cooperação e Intercâmbio de Bens nas Áreas Cultural,
Educacional e Científica, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

Os anexos estão publicados no DO de 9.3.1998, págs. 4/6.
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DECRETO N' 2.512, DE 9 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre a vinculação de entidades
da Administração Pública Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Ficam o Banco do Estado de São Paulo S.A. (Banespa)
e a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São
Paulo (Geagesp) vinculados, respectivamente, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Arlindo Porto
Antonio Kandir
DECRETO N' 2.513, DE 11 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre o Cerimonial da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica aprovado o Cerimonial da Marinha, que a este
acompanha.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se os Decretos n's 87.427, de 27 de julho de
1982,97.484 de 31 de janeiro de 1989, 224, de 26 de setembro de 1991,
939, de 24 de setembro de 1993 e 1.416, de 10 de março de 1995.
Brasília, 11 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Os anexos estão publicados no DO de 12.3.1998, pãgs. 1/19.
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DECRETO N' 2.514, DE 12 DE MARÇO DE 1998
Promulga o Acordo sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, celebrado entre o
Governo da RepúblicaFederativa do Brasil e
o Governo da República Dominicana, em
São Domingos, em 18 de maio de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Dominicana firmaram, em São Domingos,
em 18 de maio de 1995, um Acordo sobre o Exercício de Atividades
Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Administrativo e Técnico;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n'' 98, de 23 de outubro de 1996, publicado no Diário Oficial da União n? 207, de 24 de outubro de 1996;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 6 de fevereiro de
1998, nos termos do parágrafo 1Q do seu artigo IV,
DECRETA:
Art. l' O Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas
por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Dominicana, em São Domingos, em 18 de maio de 1995, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados noDO de 13.3.1998, págs. 1 e 2.
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DECRETO Nº 2.515, DE 12 DE MARÇO DE 1998
Promulga o Acordo de Cooperação Comercial) Econômica e Industrial, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Turquia, em Brasília, em 10 de abril de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da 'Iurquia firmaram, em Brasília, em 10 de abril
de 1995, um Acordo de Cooperação Comercial, Econômica e Industrial;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo nº 58, de 13 de junho de 1996, publicado no Diário Oficial da União n? 114, de 14 de junho de 1996;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 19 de março de
1997, nos termos do parágrafo I" do seu artigo IX,
DECRETA:

Art. l' O Acordo de Cooperação Comercial, Econômica e Industrial, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Turquia, em Brasília, em 10 de abril de
1995, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

Os anexos estão publicados no DO de 13.3.1998, péga. 2 e 3.
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DECRETO N° 2.516, DE 12 DE MARÇO DE 1998
Promulga o Acordo sobre Cooperação
Econômico-Comercial, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Ucrânia, em Brasília, em 25 de
outubro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Ucrânia firmaram, em Brasília, em 25 de outubro de
1995, um Acordo sobre Cooperação Econõmico-Comercial;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n' 89, de 10 de setembro de 1996, publicado no Diário Oficial da União nº 177, de 11 de setembro de 1996;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 30 de dezembro
de 1996, nos termos do parágrafo 1º do seu artigo XI,
DECRETA:
Art. 1º O Acordo sobre Cooperação Econômico-Comercial, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em Brasília, em 25 de outubro de 1995, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

Os anexos estão publicados no DO de 13.3.1998, págs. 3 e 4.
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DECRETO Nº 2.517, DE 12 DE MARÇO DE 1998
Promulga o Acordo, por Troca de Notas,
Relativo a um Empréstimo Japonês Concedido aos Estados de Santa Catarina, Paraná,
Bahia e Ceará para Projetos Ambientais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em
Brasília, em 26 de agosto de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Japão firmaram, em Brasília, em 26 de agosto de
1996, um Acordo, por Troca de Notas, Relativo a um Empréstimo J aponês Concedido aos Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e
Ceará para Projetos Ambientais;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n? 20, de 7 de maio de 1997, publicado no Diário Oficial da União nº 85, de 8 de maio de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 24 de setembro
de 1997, nos termos de seu parágrafo 2º,
DECRETA:
Art. 1º O Acordo, por Troca de Notas, Relativo a um Empréstimo Japonês Concedido aos Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará para Projetos Ambientais, firmado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em Brasília,
em 26 de agosto de 1996, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2" Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 13.3.1995, pág. 4.
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DECRETOW 2.518, DE 12 DE MARÇO DE 1998
Promulga a Convenção número 144 da
OIT sobre Consultas Tripartites para Promover a Aplicação das Normas Internacionais do Trabalho, adotada em Genebra, em
21 dejunho de 1976.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que a Convenção número 144 da OIT sobre Consultas Tripartites para Promover a Aplicação das Normas Internacionais do Trabalho foi adotada em Genebra, em 21 de junho de 1976;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do
Decreto Legislativo nº 6, de 1º de junho de 1989;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação da Convenção em 27 de setembro de 1994, passando a
mesma a vigorar, para o Brasil, em 27 de setembro de 1995, na forma de seu artigo 8º,
DECRETA:
Art. 1º A Convenção número 144 da OIT sobre Consultas Tripartites para Promover a Aplicação das Normas Internacionais do
Trabalho, adotada em Genebra, em 21 de junho de 1976, apensa por
cópia ao presente decreto, deverá ser executada tão inteiramente
como nela se contém.

Art. 2º O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 13.3.1998, pég. 5.
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DECRETO N' 2.519, DE 16 DE MARÇO DE 1998
Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro,
em 5 de junho de 1992.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que a Convenção sobre Diversidade Biológica foi
assinada pelo Governo brasileiro no Rio de Janeiro, em 5 de junho de
1992;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do
Decreto Legislativo n' 2, de 3 de fevereiro de 1994;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 29 de dezembro de 1993;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação da Convenção em 28 de fevereiro de 1994, passando a
mesma a vigorar, para o Brasil, em 29 de maio de 1994, na forma de
seu artigo 36,
DECRETA:

Art. 1" A Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada
no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1992, apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser executada tão inteiramente como nela se
contém.
Art. 2' O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 17.3.1998, págs. 117.
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DECRETO NO 2.520, DE 19 DE MARÇO DE 1998
Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação
(FNDE), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, e tendo em vista o disposto no
art. 18, inciso VIII, alínea c, da Medida Provisória n' 1.642-41, de 13
de março de 1998,
DECRETA:
Art. l' Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), na forma dos Anexos I e II a este decreto.
Art. 2' Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o artigo anterior deverão ocorrer no
prazo de vinte dias, contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput,
o Ministro de Estado da Educação e do Desporto fará publicar no
Diário Oficial, da União, no prazo de trinta dias, contados da data de
publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS)
a que se refere o Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos
vagos, sua denominação e respectivo nivel.
Art. 3' O Regimento Interno do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) será aprovado pelo Ministro de Estado
da Educação e do Desporto, e publicado no Diário Oficial da União, no
prazo de noventa dias contados da data de publicação deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se os Decretos n's 114, de 8 de maio de 1991,
723, de 18 dejaneiro de 1993, 2.148, de 14 de fevereiro de 1997, os incisos IV e V do art. l' do Decreto n' 1.665, de 10 de outubro de 1995, e
o Anexo LX ao Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 19 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAL DO FUNDO NACIONAL
DO DESENVOLVIMENTODA EDUCAÇÃO (FNDE)
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. F O Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
(FNDE), autarquia federal criada pela Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, alterada pelo Decreto-Lei nº 872, de 15 de setembro de
1969, vincula-se ao Ministério da Educação e do Desporto.
Parágrafo único. O FNDE tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal.
Art. 2º O FNDE tem como finalidade captar recursos financeiros e canalizá-los para o financiamento de projetos educacionais,
notadamente nas áreas de ensino, pesquisa, alimentação, material
escolar e bolsas de estudo, observadas as diretrizes do planejamento
da educação.
CAPÍTULO II
Da Organização e Competência
Seção I
Da Organização
Art. 3º O FNDE tem a seguinte organização:
I - órgão colegiado; Conselho Deliberativo;
II - órgão executivo; Secretaria Executiva.
Seção 11
Da Estrutura Básica
Art. 4º A Secretaria Executiva tem a seguinte estrutura básica:
I - órgão de assessoria direta e imediata ao Secretário Executivo; Gabinete;
II - órgãos seccionais:
a) Procuradoria-Geral;
b) Auditoria;
c) Diretoria de Administração e Produção;
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IH - órgãos específicos:
a) Diretoria de Ações de Assistência Educacional;
b) Diretoria de Programas e Projetos Educacionais;
c) Diretoria de Administração Financeira.
Parágrafo único. O Secretário Executivo e os diretores serão
nomeados pelo Presidente da República.

Seção III
Do Conselho Deliberativo
Art. 5Q O Conselho Deliberativo é constituído pelo Ministro de
Estado da Educação e do Desporto, pelo Secretário Executivo e pelos
Secretários das Secretarias de Educação Fundamental, de Educação
Média e Tecnológica, de Educação Superior, de Educação à Distância
e de Educação Especial do Ministério da Educação e do Desporto,
pelo Secretário Executivo do FNDE e pelo Presidente do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Educação e do Desporto presidirá o Conselho Deliberativo, sendo substituído em suas ausências ou impedimentos legais pelo Secretário Executivo da Pasta.

SeçãoN
Da Competência das Unidades
Art. 6º Ao Conselho Deliberativo compete:
I -

deliberar sobre:

a) o financiamento de projetos e programas educacionais, promovidos pela União, quando nele se utilizarem recursos próprios do
FNDE;
b) a assistência financeira aos Estados, Distrito Federal, Municípios e estabelecimentos particulares de ensino, quando nele se utilizarem recursos próprios do FNDE;
c) o financiamento de bolsas de estudo, manutenção e estágios
a alunos dos cursos superiores e do ensino médio e fundamental,
quando nele se utilizarem recursos próprios do FNDE;
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d) o orçamento do fundo e suas alterações, bem assim acompanhar sua execução;

II - formular a política de captação e canalização de recursos
financeiros do FNDE;
III - aprovar as contas da Secretaria Executiva do FNDE.
Art. 7º À Secretaria Executiva compete:
I - assessorar o Conselho Deliberativo e executar suas deliberações;
II - dirigir, coordenar, supervisionar e controlar as atividades técnico-administrativas das unidades orgânicas integrantes de
sua estrutura;
III - articular-se com os órgãos e entidades interessados na
utilização de recursos do FNDE, visando à compatibilização dos recursos com os projetos e programas respectivos;
IV - manter o Conselho Deliberativo permanentemente informado sobre a execução orçamentária e, especialmente, sobre o
cumprimento de suas deliberações.
Art. 8º Ao Gabinete compete assistir ao Secretário Executivo
em sua representação política e social, incumbindo-se das atividades
de comunicação social e de relações públicas, bem assim do preparo e
encaminhamento de seu expediente, apoio administrativo e outras
atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho Deliberativo.
Art. 9º

À Procuradoria Jurídica compete:

I - representar judicial e extrajudicialmente o FNDE;
11 - exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídicos ao FNDE, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 11 da
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993;
III - a apuração da liquidez e certeza dos créditos de qualquer
natureza, inerentes às atividades do FNDE, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 10.

À Auditoria compete:

I - dar orientações prévias e periódicas aos setores da autarquia relativamente a execução de suas atividades;
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II _ verificar o cumprimento das normas contábeis, financeiras e administrativas no âmbito do FNDE;
III _ acompanhar os trabalhos dos órgãos de controle interno e
externo;
IV _ coordenar a elaboração da prestação de contas anual da
autarquia.
Art. 11. À Diretoria de Administração e Produção, além das
funções de órgão seccional dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa (Somad), de Administração de Recursos de Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais (Sisg) e de Planejamento e Orçamento, compete:
I _ gerenciar a aquisição e a distribuição de livros didáticos
aos estudantes do ensino fundamental;
II - prestar apoio financeiro e logistico aos programas educacionais definidos pelo Ministério da Educação e do Desporto, que envolvam produção, aquisição e distribuição de material didático ou
pedagógico.
Art. 12. À Diretoria de Ações de Assistência Educacional compete a gerência:
I - do programa de alimentação escolar, priorizando os mecanismos de descentralização da execução;
II - dos programas de assistência financeira para a manutenção
e melhoria da gestão das escolas públicas de educação fundamental.
Art. 13. À Diretoria de Programas e Projetos Educacionais compete coordenar a execução das operações de fomento ao ensino, em conformidade com as diretrizes do planejamento nacional de educação.

À Diretoria de Administração Financeira compete:
I - desenvolver ações com vistas à melhoria e ao aperfeiçoamento das funções de contabilidade, administração financeira e orçamentária;
II - planejar, coordenar e controlar a execução das atividades
orçamentárias, financeiras e contábeis dos recursos administrados
pelo FNDE, bem como acompanhar e controlar a adequada aplicação
dos recursos repassados pelo FNDE;
Art. 14.
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III
aperfeiçoar mecanismos de controle de arrecadação de
receitas;
IV - coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o Sistema de Manutenção de Ensino (SME).
CAPÍTULO III
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I
Do Secretário Executivo

Art. 15. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - administrar o FNDE e movimentar seus recursos, autorizando despesas e ordenando os respectivos pagamentos;
II - representar o FNDE em juízo ou fora dele;
III - supervisionar e coordenar as atividades das unidades organizacionais do FNDE, mediante o acompanhamento dos órgãos da
estrutura básica;
IV - enviar a prestação de contas da autarquia ao Ministro de
Estado da Educação e do Desporto;
V - nomear ou designar os assessores, dirigentes e chefes das
unidades do FNDE, ressalvado o disposto no parágrafo único do art.
42 deste decreto e nos termos da legislação em vigor.
Seção 11
Dos Demais Dirigentes

Art. 16. Ao Chefe de Gabinete, ao Procurador-Geral, ao Chefe
da Auditoria, aos diretores e demais chefes incumbe planejar, coordenar, dirigir e orientar a execução das atividades afetas às respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 17. O Regimento Interno definirá o detalhamento dos órgãos integrantes da estrutura regimental, as competências das respectivas unidades e as atribuições dos dirigentes do FNDE.
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Anexo II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Fundo do Desenvolvimento
da Educação (FNDE)
Cargos/
Unidade

Funções
ns

Secretaria Executiva

Gabinete

Divisão
Serviço

1
2
2
1
1
2
1
6

Procuradoria Jurtdica
Divisão
Serviço

1
2
1
2

Auditoria Interna
Divisão
Serviço

1
2
1
2

Diretoria de Administração e Produção

Serviço
Coordenação Geral de Administração

Coordenação
Divisão

1
1
1
1
17
1

3
12

Denominação
Cargo/Função

DAS/
FG

Secretário Executivo

101.6
101.4
102.3
102.1
101.4
101.2
101.1
FG-1

Gerente de Projeto
Assessor

Auxiliar
Chefe
Chefe

Chefe
Procurdador-GeraI

Chefe
Chefe
Auditor-Chefe
Chefe
Chefe

Diretor
Assistente
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.2
101.1
FG-1
101.4
101.2
101.1
FG-1
101-5
102.2
102.1
101.1
FG-1
101.4
101.3
101.2

Gerência do Programa Nacional do Livro

Didático
Subgerência
Gerência de Produção e Distribuição
Subgerência

Diretoria de Ações de Assistência
Educacional
Serviço

1
2
1
1
1
1
1
1
5

Gerente

Subgerente
Gerente
Subgerente

Diretor
Assistente
Auxiliar
Chefe

101.4
101.3
101.4
101.3
101.5
102.2
102.1
101.1
FG-1
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Unidade

Gerência de Alimentação Escolar

Subgerência
Gerência de Apoio à Manutenção Escolar

Diretoria de Programas e Projetos
Educacional
Serviço
Gerência de Desenvolvimento do Ensino

Subgerência
Divisão
Gerência de Programas de Transporte e
Saúde Escolar
Subgerência
Gerência de Projetos Educativos
subgerência
.

t

jnre o

ria de Administração Financeira

Serviço
Gerência de Arrecadação: de Cobr~nça e
do Sistema; de Manutençao de Ensino
SubgerênCIR
Serviço
Gerênci,: de Execução e Operação
Fina-ncelra
Subgerêneia
Gerência de Planej amento e Orçamento
Subgerência
G gncía de Contabilidade e
ere panhamento de Prestação de Contas
,Ac o rn
.
SubgênCla
Divisão

Cargos/
Funções
ns

Denominação
Cargo/Função

DAS/
FG

1
2

Gerente
Subgerente

101.4
101.3

1
2

Gerente
Subgerente

101.4
101.3

1
1
1
1
6

Diretor
Assistente
Auxiliar
Chefe

101.5
102.2
102.1
101.1
FG-1

1
2
2

Gerente
Subgerente
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1

Gerente
Subgerente

101.4
101.3

1
1

Gerente
Subgerente

101.4
101.3

1
1
1
1
8

Diretor
Assistente
Auxiliar
Chefe

101.5
102.2
102.1
101.1
FG-1

1
2
2

Gerente
Subgerente
Chefe

101.4
101.3
101.1

1
2

Gerente
Subgerente

101.4
101.3

1
2

Gerente
Subgerente

101.4
101.3

1
2
2

Gerente
Subgerente
Chefe

101.4
101.3
101.2
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b) Quadro Resumo de Custos dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Fundo Nacional do Desenvolvimento
da Educação (FNDE)
Código

DAS
Unitário

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

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
1,24
1,11
1,00

Situação Atual

Quant.

Subtotal L
FG-1

0,31

Subtotal

6,52
19,76
52,36
27,28
24,42
9,00
2,48
4,44
5,00

86

151,26

46

14,26

46

14,26

132

165,52

ã

Total (1+2)

Valor Total

1
4
17
22
22
9
2
4
5

DECRETO N' 2.521, DE 20 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional
de passageiros e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea e do inciso XII do art. 21 da Constituição e na
Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. l' Cabe à União explorar, diretamente ou mediante permissão ou autorização, os serviços rodoviários interestadual e internacional de transporte coletivo de passageiros.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1755-1840, mar. 1998

1784
Art. 2" A organização, a coordenação, o controle, a delegação e
a fiscalização dos serviços de que trata este decreto caberá ao Ministério dos Transportes.
Parágrafo único. A fiscalização dos serviços poderá ser descentralizada, mediante convênio a ser celebrado com órgãos ou entidades da Administração Pública da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municipios.
Art. 3" Para os fins deste decreto, considera-se:
I - autorização: delegação ocasional, por prazo limitado ou
viagem certa, para prestação de serviços de transporte em caráter
emergencial ou especial;
II - bagageiro: compartimento do veiculo destinado exclusivamente ao transporte de bagagens, malas postais e encomendas,
com acesso independente do compartimento de passageiros;
III - bagagem: conjunto de objetos de uso pessoal do passageiro, devidamente acondicionado, transportado no bagageiro do
veículo;
IV - bilhete de passagem: documento que comprova o contrato de transporte com o usuário;
V - demanda: movimento de passageiros, entre pares de localidades, em um periodo de tempo determinado;
VI - distância de percurso: extensão do itinerário fixado
para a linha;
VII - esquema operacional: conjunto de fatores característicos da operação de transporte de uma determinada linha, inclusive
de sua infra-estrutura de apoio e das rodovias utilizadas em seu
percurso;
VIII - estudo de mercado: é a análise dos fatores que influenciam na caracterização da demanda de um determinado mercado, para
efeito de dimensionamento e avaliação da viabilidade de ligação de
transporte rodoviário de passageiros, consistindo no levantamento de
dados e informações e aplicação de modelos de estimativa de demanda;
IX - freqüência: número de viagens em cada sentido, numa
linha, em um período de tempo definido;
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x-

fretamento contínuo: é O serviço prestado a pessoasjurídicas para o transporte de seus empregados, bem assim a instituições de ensino ou agremiações estudantis para o transporte de seus
alunos, professores ou associados, estas últimas desde que legalmente constituídas, com prazo de duração máxima de doze meses e quantidade de viagens estabelecidas, com contrato escrito entre a
transportadora e seu cliente, previamente analisado e autorizado
pelo Ministério dos Transportes;
XI - fretamento eventual ou turistico: é o serviço prestado
à pessoa ou a um grupo de pessoas, em circuito fechado, com emissão
de nota fiscal e lista de pessoas transportadas, por viagem, com prévia autorização ou licença do Ministério dos Transportes ou órgão
com ele conveniado;
XII - itinerário: percurso a ser utilizado na execução do serviço, podendo ser definido por códigos de rodovias, nomes de localidades ou pontos geográficos conhecidos;
XIII - licença complementar: delegação feita pelo país de destino ou de trânsito à transportadora que possui licença originária;
XN - licença originária: delegação para realizar transporte
coletivo rodoviário internacional de passageiros, feita pelo país
signatário de acordo sobre transporte internacional terrestre à
transportadora sob sua jurisdição;
XV - linha: serviço de transporte coletivo de passageiros
executado em uma ligação de dois pontos terminais, nela incluída os
secionamentos e as alterações operacionais efetivadas, aberto ao público em geral, de natureza regular e permanente, com itinerário no
ato de sua delegação;
XVI - mercado: núcleo de população, local ou regional, onde
há potencial de passageiros capaz de gerar demanda suficiente para
a exploração econômica de uma linha;
XVII - mercado secundário ou subsidiário: núcleo de população,
local ou regional, que apresenta pequeno potencial de geração de demanda de transporte, incapaz, por si s6, de viabilizar economicamente a implantação de linha nova, podendo ser suprido através de formas de
atendimento previstas neste decreto e em suas normas complementares;
XVIII - permissão: a delegação, a título precário, mediante licitação, na modalidade de concorrência, da prestação do serviço de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p.

1755~1840,

mar. 1998

1786
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros,
feita pela União à pessoa jurídica que demonstre capacidade para
seu desempenho, por sua conta e risco, por prazo determinado;
XIX - poder permitente: a União, por intermédio do Ministério dos Transportes;
XX - ponto de apoio: local destinado a reparos, manutenção e
socorro de veículos em viagem e atendimento da tripulação;
XXI - ponto de parada: local de parada obrigatória, ao longo
do itinerário, de forma a assegurar, no curso da viagem e no tempo
devido, alimentação, conforto e descanso aos passageiros e às tripulações dos ônibus;
XXII - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequada para caracterizar a linha
objeto de licitação, elaborado com base nas indicações de estudos preliminares que apontem a respectiva viabilidade técnica e econômica;
XXIII - seção: serviço realizado em trecho de itinerário de linha, com fracionamento do preço de passagem;
XXN - serviço de transporte rodoviário internacional de passageiros: o que transpõe as fronteiras nacionais;
XXV - serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros: o que transpõe os limites de Estado, do Distrito Federal ou
de Território;
XXVI - serviço de transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros: aquele que, com extensão igualou inferior a
setenta e cinco quilômetros e característica de transporte rodoviário
urbano, transpõe os limites de Estado, do Distrito Federal, ou de
Território;
XXVII - serviço diferenciado: é aquele executado no itinerário da linha, empregando equipamentos de características especiais,
para atendimento de demandas específicas, com tarifa compatível
com o serviço executado;
XXVIII - serviços acessórios: são os que correspondem ao
transporte de malas postais e encomendas e à exploração de publicidade nos veículos;
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XXIX - serviços emergenciais: os delegados mediante autorização, nos casos e nas condições previstas no Capítulo X deste decreto;

XXX - serviços especiais: os delegados mediante autorização
que correspondem ao transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros em circuito fechado, no regime de fretamento,
e ao internacional em período de temporada turística;
XXXI - sistema de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros: o conjunto representado pelas transportadoras, instalações e serviços pertinentes ao transporte interestadual
e internacional de passageiros;
XXXII - terminal rodoviário: local público ou privado, aberto
ao público em geral e dotado de serviços e facilidades necessárias ao
embarque e desembarque de passageiros;
XXXIII - transportadora: a permissionária ou autorizatária
dos serviços delegados;

XXXIV - viagem direta: é a realizada com objetivo de atender
exclusivamente os terminais da linha, visando suprir casos de maior
demanda de transporte;
XXXV - viagem semidireta: é aquela que atende, além dos terminais da linha, parte dos secionamentos, quando ocorrer casos de
maior demanda.
Parágrafo único. A ordenação do transporte rodoviário internacional de passageiros cumprirá o disposto neste decreto, nas normas complementares e nos acordos firmados pela União, atendido o
princípio da reciprocidade.
CAPÍTULO II
Dos Princípios Gerais
Art. 4' A delegação para a exploração dos serviços previstos
neste decreto pressupõe a observância do princípio da prestação de
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários.
Parágrafo único. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de pontualidade, regularidade, continuidade, segurança, eficiência, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das taCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p.
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rifas, conforme estabelecido neste decreto, nas normas complementares e no respectivo contrato.
Art. 5º Na aplicação deste decreto, e na exploração dos serviços por ele regulamentados, observar-se-á, especialmente:
I - o estatuto jurídico das licitações, no que for aplicável;
II - a lei que estabelece o regime jurídico das permissões, no
que for aplicável;
III - as leis que regulam a repressão ao abuso do poder econõmico e a defesa da concorrência;
IV - as normas de defesa do consumidor;
V - os tratados, as convenções e os acordos internacionais,
enquanto vincularem a República Federativa do Brasil.
Parágrafo único. O Ministério dos Transportes, sempre que
tomar conhecimento de fato, fundado em provas ou indícios, que tipifique ilícitos previstos nas leis a que se refere o inciso III deste artigo, encaminhará representação à Secretaria Nacional de Direito
Econômico, instruída com as informações ou esclarecimentos que
julgar necessários.

CAPÍTULO UI
Da Delegação dos Serviços
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 6º Os serviços de que trata este decreto serão delegados
mediante:
I - permissão, sempre precedida de licitação, nos casos de
transporte rodoviário de passageiros:
a) interestadual;
b) internacional;
II -

autorização, nos casos de:

a) transporte rodoviário internacional em período de tempora-

da turística;
b) prestação de serviços em caráter emergencial;
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c) transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, sob regime de fretamento contínuo;
d) transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, sob regime de fretamento eventual ou turístico.

Art. 7' As delegações de que trata o inciso r do artigo anterior
não terão caráter de exclusividade e serão formalizadas mediante
contrato de adesão, que observará o disposto nas leis, neste decreto,
nas normas regulamentares pertinentes e, quando for o caso, nos
tratados, convenções e acordos internacionais, enquanto vincularem
a República Federativa do Brasil.
Parágrafo único. As delegações previstas no inciso II do artigo
anterior serão formalizadas mediante termo de autorização, no qual
ficará caracterizada a forma e o período de prestação dos serviços.
Art. 8º O prazo das permissões de que trata este decreto será
de quinze anos.
Art. 9' É vedada a exploração de serviços numa mesma linha
por transportadoras que mantenham entre si vinculo de interdependência econômica, assim entendido:

r - participação no capital votante, uma das outras, acima
de dez por cento;
II - diretor, sócio-gerente, administrador ou sócios em comum, estes com mais de dez por cento do capital votante;
Hl - participação acima de dez por cento no capital votante de
uma e outra das empresas, de cônjuge ou parente até o terceiro grau civil;
IV - controle pela mesma empresa holding.
Parágrafo único. É igualmente vedada a exploração simultânea de serviços de uma linha, em decorrência de nova permissão,
pela mesma empresa que dela já seja permissionária.
Art. 10. É assegurado, a qualquer pessoa, o acesso a informações e a obtenção de certidões e cópias de quaisquer atos, contratos,
decisões, despachos ou pareceres relativos à licitação ou às próprias
permissões e autorizações de que trata este decreto, inclusive direito
de vista, devendo ser feita por escrito a solicitação correspondente,
com a justificativa dos fins a que se destina.
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Art. 11. Incumbe ao Ministério dos Transportes decidir sobre
a conveniência e a oportunidade da licitação para prestação do serviço rodoviário interestadual ou internacional de transporte coletivo
de passageiros.
§ l' A conveniência e a oportunidade para a implantação de novos serviços serão aferidas através da realização de estudo de mercado que indique a possibilidade de exploração autônoma do serviço.
§ 2' Poderão, ainda, ser implantados novos serviços em ligação já atendida por serviço regular, quando for comprovado que este
não vem sendo executado de forma adequada, conforme disposto nos
artigos 4' e 76 deste decreto.
Art. 12. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a pessoa
jurídica interessada na prestação do serviço de transporte interestadual de passageiros, inclusive semi-urbano, poderá requerer ao Ministério dos Transportes a abertura da respectiva licitação.
Art. 13. Para os fins do disposto no artigo anterior, a pessoa
jurídica interessada deverá submeter ao Ministério dos Transportes
requerimento para licitação de linha, instruído com as seguintes informações:
I
a linha pretendida e o respectivo estudo de mercado;
II - as características do serviço;
IH
o itinerário da linha;
IV - os pontos terminais; e
V - as sessões, se houver.
Art. 14. O requerimento será examinado no prazo máximo de
noventa dias, contado da data de sua protocolização no Ministério
dos Transportes.
§ l' Deferido o requerimento, será realizada licitação para delegação da linha requerida.
§ 2' Indeferido o requerimento caberá recurso, observado o
disposto nos arts. 93 a 95 deste decreto.
Seção 11
Da Licitação para Outorga de Serviços

Art. 15. A licitação para delegação de permissão será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios da legaliCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1755-1840, mar. 1998
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dade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, da probidade administrativa, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório, bem assim dos que
lhes são correlatos.
Art. 16. No julgamento da licitação será considerado um dos
seguintes critérios:
I - o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado
após qualificação de propostas técnicas;
U - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas;
Ill - a combinação dos critérios referidos nos incisos I e U deste artigo.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, a administração deverá adotar, como regra, o critério previsto no inciso UI,
sendo que, apenas em caráter excepcional, atendido ao interesse público, e mediante decisão fundamentada que justifique as respectivas razões de conveniência e de oportunidade, poderá adotar apenas
um só dos demais critérios.
Art. 17.

O edital de licitação conterá, especialmente:

I - os objetivos e prazos da permissão;
II - a linha, seu itinerário, seções, se houver, freqüência inicial mínima, número mínimo e características dos veículos para seu
atendimento;
lU - os requisitos e as especificações técnicas exigidas para a
adequada prestação dos serviços;
IV - o número de transportadoras a serem escolhidas;
V - o prazo, o local e os horários em que serão fornecidas aos
interessados as informações necessárias à elaboração das propostas;
VI - as condições para participar da licitação e a forma de
apresentação das propostas;
VII - os prazos para recebimento das propostas, julgamento
da licitação e assinatura do contrato;
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VIII - os critérios e a relação dos documentos exigidos para a
aferição da habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação
econômico-financeira e regularidade fiscal;
IX - os parâmetros mínimos de qualidade e de produtividade aceitáveis para a prestação do serviço adequado;
X - os critérios de reajuste e de revisão das tarifas;
XI - a minuta do contrato, que conterá as cláusulas essenciais previstas no artigo 20 deste decreto.
§ 1" Serão julgadas vencedoras as licitantes que, atendidas as
exigências de habilitação jurídica, de qualificação econômico-financeira, de regularidade fiscal e de comprometimento com o cumprimento dos requisitos técnicos estabelecidos para a adequada prestação dos serviços, apresentarem melhor proposta financeira.
§ 2' E caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o
qual todos os licitantes serão convocados.

§ 3' Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Ministério dos Transportes revogará a respectiva licitação e
divulgará novo edital, no prazo máximo de sessenta dias.

Art. 18. É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir
ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que:
I - comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do procedimento licitatório e a livre concorrência na execução do
serviço;
II - estabeleçam preferências ou distinções entre os licitantes.

Seção III
Dos Contratos
Art. 19. Os contratos de adesão de que trata este decreto constituem espécie do gênero contrato administrativo e se regulam pelas
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposiçôes de direito privado.
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Parágrafo único. O regime jurídico dos contratos de que trata
este decreto confere ao Ministério dos Transportes, em relação a
eles, a prerrogativa de alterá-los, unilateralmente, e bem assim de
modificar a prestação dos serviços delegados, para melhor adequálos às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da
transportadora.
Art. 20.
relativas:

São cláusulas essenciais dos contratos de adesão, as

I - à linha a ser explorada e ao prazo da permissão, inclusive a data de início da prestação do serviço;
II - ao modo, à forma e aos requisitos e condições técnicas
da prestação do serviço, inclusive aos tipos, às características e quantidades mínimas de veículos;
III - aos critérios, aos indicadores, às fórmulas e aos parâmetros definidores da qualidade e da produtividade na prestação do
serviço;
IV - ao itinerário e à localização dos pontos terminais, de parada e de apoio;
V - aos horários de partida e de chegada e às freqüências
mínimas;
VI - às seções iniciais, se houver;
VII - à tarifa contratual e aos critérios e aos procedimentos
para o seu reajuste;
VIII - aos casos de revisão da tarifa;
IX - aos direitos, às garantias e às obrigações do poder permitente e da permissionária do serviço;
X - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço delegado;
XI - à fiscalização das instalações dos equipamentos e dos
métodos e práticas da execução do serviço, bem como a indicação do
órgão competente para exercê-la;
XII - às penalidades contratuais a que se sujeita a permissionária e à forma de sua aplicação;
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XIII - aos casos de extinção da permissão;
XIV - à obrigatoriedade de a permissionária observar, na
execução do serviço, o princípio a que se refere o artigo 4' deste decreto;
XV - à obrigação de a permissionária garantir a seus usuários contrato de seguro de responsabilidade civil, sem prejuízo da cobertura do seguro obrigatório de danos pessoais (DPVAT), a que se
refere a Lei n' 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que serão disciplinados e norma complementar;
XVl - à obrigatoriedade, à forma e periodicidade da prestação de contas da permissionária ao Ministério dos Transportes;
XVlI - à exígência da publicação de demonstrações financeiraS periódicas da transportadora permissionária do serviço delegado;
XVlII
ao modo amigável para solução das divergências contratuais;
XIX
ao foro, para solução de divergências contratuais.
Art. 21. Incumbe à transportadora a execução do serviço delegado, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder público, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
Art. 22. São vedadas a subpermissão e a subautorização.
Art. 23. É vedada a transferência dos direitos de exploração
dos serviços e do controle societário da transportadora, sem prévia
anuência do Ministério dos Transportes.
§ l' Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput
deste artigo o pretendente deverá:
a) atender às exigências de capacidade jurídica, capacidade
técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal necessárias à
assunção do serviço;
b) comprometer-se a cumprir as cláusulas do contrato em vigor; e
c) assumir as obrigações da transportadora permissionária do
serviço.
§ 2' Será recusado o pedido do qual possa resultar infringência à legislação de repressão ao abuso do poder econômico e de defesa
da concorrência, bem assim ao artigo 9' deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1755-1840, mar. 1998

1795

CAPÍTULO IV
Da Extinção
Art. 24. Extingue-se o contrato de permissão, por:
I
advento do termo contratual;
II - caducidade;
III
rescisão;
anulação;
IV
V
falência ou extinção da transportadora;
VI
encampação.
Art. 25. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará,
a critério do Ministério dos Transportes, a declaração de caducidade
da permissão, ou a aplicação das penalidades a que se referem os artigos 79 a 85 deste decreto.
§ lº Incorre na declaração de caducidade da permissão a
transportadora que:
a) descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou
regulamentares concernentes à prestação do serviço;
b) paralisar o serviço por mais de quinze dias consecutivos, ou
concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso
fortuito ou de força maior;
c) executar menos da metade do número de freqüências mínimas, durante o período de noventa dias consecutivos ou alternados,
salvo por motivo de força maior, devidamente comprovado;
d) perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais,
necessárias para manter a adequada prestação do serviço;
e) não cumprir, nos devidos prazos, as penalidades impostas
por infrações cometidas;
f) não atender intimação para regularizar a prestação do serviço;
g) apresentar elevado índice de acidentes, aos quais a transportadora ou seus prepostos hajam dado causa.
§ 2' A declaração de caducidade deverá ser precedida da verificação da inadimplência da transportadora em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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§ 3' Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à transportadora os descumprimentos
contratuais referidos no § l' deste artigo, dando-se-lhe prazo de
quinze dias para corrigir as falhas e transgressões apontadas.
§ 4' Instaurado o processo administrativo e comprovada a
inadimplência, a caducidade será declarada mediante ato do Ministro de Estado dos Transportes.
§ 5' Declarada a caducidade não resultará para o delegante
qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos,
ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados
da transportadora.
§ 6' A declaração de caducidade impedirá a transportadora
de, durante o prazo de 24 meses, habilitar-se a nova delegação.

Art. 26. O contrato de adesão poderá ser rescindido por iniciativa da permissionária, no caso e observadas as condições estabelecidas no artigo 39 da Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
CAPÍTULO V
Da Tarifa
Art. 27. A tarifa a ser cobrada pela prestação dos serviços destina-se a remunerar, de maneira adequada, o custo do transporte
oferecido em regime de eficiência e os investimentos necessários à
sua execução, e bem assim a possibilitar a manutenção do padrão de
qualidade exigido da transportadora.
§ l' O Ministério dos Transportes elaborará estudos técnicos,
necessários à aferição dos custos da prestação e da manutenção da
qualidade dos serviços, relativos a cada linha, observadas as respectivas características e peculiaridades específicas.
§ 2' O Ministro de Estado dos Transportes, mediante norma
complementar, estabelecerá os critérios, a metodologia e a planilha
para o levantamento do custo da prestação dos serviços.
§ 3' As transportadoras poderão praticar tarifas promocionais nos seus serviços, que poderão ocorrer em todos os horários ou
em alguns deles, desde que:
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a) comunicadas, com antecedência mínima de quinze dias, ao
Ministério dos Transportes;

b) não impliquem em quaisquer formas de abuso do poder econômico ou tipifiquem infrações às normas para a defesa da concorrência;

c) faça constar em destaque, no bilhete de passagem, tratar-se
de tarifa promocional.
Art. 28. A tarifa contratual será preservada pelas regras de
revisão e reajuste previstas nas leis aplicáveis neste decreto e nas
demais normas complementares, no edital e no respectivo contrato.
§ 1º É vedado estabelecer privilégios tarifários que beneficiem segmentos específicos de usuários, exceto no cumprimento de lei.
§ 2º O reajuste da tarifa contratual observará a variação ponderada, dos índices de custos ou preços relativos aos principais componentes de custo admitidos pelo Ministério dos Transportes e relativos à formação da tarifa.

§ 3º A tarifa contratual será revista, para mais ou para menos, conforme o caso, sempre que:
a) ressalvados os impostos sobre a renda, forem criados, alterados ou extintos tributos ou encargos legais, ou sobrevierem disposições legais, após a data de apresentação da proposta, de comprovada
repercussão na tarifa constante do contrato;

b) houver modificação do contrato, que altere os encargos da
transportadora.

CAPÍTULO VI
Dos Direitos e Obrigações dos Usuários

Art. 29. Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações do usuário:
I -

receber serviço adequado;

II - receber do Ministério dos Transportes e da transportadora informações para defesa de interesses individuais ou coletivos;

III -

obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha;
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IV - levar ao conhecimento do órgão de fiscalização as irregularidades de que tenha conhecimento, referentes ao serviço delegado;
V - zelar pela conservação dos bens e equipamentos por
meio dos quais lhes são prestados os serviços;
V1 - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene
e conforto, do início ao término da viagem;
V1I - ter garantida sua poltrona no ônibus, nas condições especificadas no bilhete de passagem;
V1II - ser atendido com urbanidade pelos prepostos da transportadora e pelos agentes de fiscalização;
IX - ser auxiliado no embarque e desembarque, em se tratando de crianças, pessoas idosas ou com dificuldades de locomoção;
X - receber da transportadora informações acerca das características dos serviços, tais como horários, tempo de viagem, localidades atendidas, preço de passagem e outras relacionadas com os
serviços;
XI - transportar, gratuitamente, bagagem no bagageiro e
volume no porta-embrulhos, observado o disposto nos arts. 70 a 75
deste decreto;
XII bagageiro;

receber os comprovantes dos volumes transportados no

XIII - ser indenizado por extravio ou dano da bagagem transportada no bagageiro;
XIV - receber a diferença do preço da passagem, quando a
viagem se faça, total ou parcialmente, em veículo de características
inferiores às daquele contratado;
XV - receber, às expensas da transportadora, enquanto perdurar a situação, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais
de um bilhete de passagem para a mesma poltrona, ou interrupção
ou retardamento da viagem, quando tais fatos forem imputados à
transportadora;
XV1 - receber da transportadora, em caso de acidente, imedíata e adequada assistência;
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XVII - transportar, sem pagamento, crianças de até cinco
anos, desde que não ocupem poltronas, observadas as disposições
legais e regulamentares aplicáveis ao transporte de menores;
XVIII - efetuar a compra de passagem com data de utilização
em aberto, sujeita a reajuste de preço se não utilizada dentro de um
ano da data da emissão;
XIX - receber a importãncia paga, ou revalidar sua passagem,
no caso de desistência da viagem, observado o disposto neste decreto;
XX - estar garantido pelos seguros previstos no artigo 20,
inciso XV, deste decreto.
Art. 30. O usuário dos serviços de que trata este decreto terá
recusado o embarque ou determinado seu desembarque, quando:
não se identificar quando exigido;
I
II - em estado de embriaguez;
III - portar arma, sem autorização da autoridade competente;
IV - transportar ou pretender embarcar produtos considerados perigosos pela legislação específica;
V - transportar ou pretender embarcar consigo animais
domésticos ou silvestres, sem o devido acondicionamento ou em desacordo com disposições legais ou regulamentares;
V1 - pretender embarcar objeto de dimensões e acondicionamento incompatíveis com o porta-embrulhos;
VII - comprometer a segurança, o conforto ou a tranqüilidade dos demais passageiros;
V1II - fizer uso de aparelho sonoro, depois de advertido pela
tripulação do veículo;
IX - demonstrar incontinência no comportamento;
X - recusar-se ao pagamento da tarifa;
XI - fizer uso de produtos fumígenos no interior do ônibus,
em desacordo com a legislação pertinente.

Art. 31. A transportadora afixará em lugar visível e de fácil
acesso aos usuários, no local de venda de passagens e nos terminais
de embarque e desembarque de passageiros, transcrição das disposições dos artigos 29, 30, 32 e 70 a 75 deste decreto.
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CAPÍTULO VII
Dos Encargos do Poder Concedente

Art. 32. Incumbe ao Ministério dos Transportes:
I - organizar, coordenar e controlar os serviços de que trata este decreto;
II - promover as licitações e os atos de delegação da permissão ou autorização dos serviços;
III - fiscalizar, permanentemente, a prestação do serviço delegado e coibir o transporte irregular, não permitido ou autorizado;
IV - fiscalizar o cumprimento do disposto no inciso
artigo 20, deste decreto;
V -

xv, do

aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

VI - extinguir a permissão ou a autorização, nos casos previstos neste decreto.

VII tamento;

proceder à revisão das tarifas e fiscalizar o seu reajus-

VIII - fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço
e as cláusulas do contrato de permissão;
IX - zelar pela boa qualidade do serviço e receber, apurar
e adotar providências para solucionar queixas e reclamações dos
usuários;
X - estimular o aumento da qualidade e da produtividade,
a preservação do meio ambiente e a conservação dos bens e equipamentos utilizados no serviço;
XI - assegurar o princípio da opção do usuário mediante o
estímulo à livre concorrência e à variedade de combinações de preço,
qualidade e quantidade dos serviços.

Art. 33. No exercício da fiscalização, o Ministério dos Transportes terá acesso aos dados relativos à administração, à contabilidade, aos recursos operacionais, técnicos, econômicos e financeiros
da transportadora.
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CAPÍTULO VIII
Dos Encargos da Transportadora

Art. 34.

Incumbe à transportadora:

I - prestar serviço adequado, na forma prevista neste decreto, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;
II - manter em dia o inventário e o registro dos bens utilizados na prestação do serviço;
UI - prestar contas da gestão do serviço ao Ministério dos
Transportes, nos termos definidos no contrato;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da permissão ou autorização;
V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso,
em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis e estatísticos;
VI - zelar pela manutenção dos bens utilizados na prestação
do serviço;
VII - promover a retirada de serviço, de veículo cujo afastamento de tráfego tenha sido exigido pela fiscalização.
Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela transportadora, serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela transportadora e o delegante.

CAPÍTULO IX
Dos Serviços Especiais

Art. 35. Constituem serviços especiais os prestados nas seguíntes modalidades:
I - transporte interestadual e internacional sob regime de
fretamento contínuo;
II - transporte interestadual e internacional sob regime de
fretamento eventual ou turístico;
III - transporte internacional em período de temporada turística.
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Art. 36. Os serviços especiais previstos nos incisos I e II do artigo anterior têm caráter ocasional, só podendo ser prestados em circuito fechado, sem implicar o estabelecimento de serviços regulares
ou permanentes e dependem de autorização do Ministério dos
Transportes, independentemente de licitação, observadas, quando
for o caso, as normas dos tratados, convenções e acordos internacionais, enquanto vincularem a República Federativa do Brasil.
§ I? Para os serviços previstos nos incisos I e II do artigo anterior, não poderão ser praticadas vendas de passagens e emissões de
passagens individuais, nem a captação ou o desembarque de passageiros no itinerário, vedadas, igualmente, a utilização de terminais
rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem, e o transporte de encomendas ou mercadorias que caracterizem a prática de
comércio, nos veículos utilizados na respectiva prestação.

§ 2º Os veículos, quando da realização de viagem de fretamento, deverão portar cópia da autorização expedida pelo Ministério dos
Transportes.
§ 3º O não atendimento ao disposto no parágrafo anterior implicará a apreensão do veículo, sem prejuízo da aplicação de outras
penalidades previstas neste decreto e em legislação específica.

§ 4º O Ministério dos Transportes organizará e manterá cadastro das empresas que obtiverem autorização para a prestação
dos serviços de transporte de que trata este artigo.
§ 5º A empresa transportadora que se utilizar do termo de autorização para fretamento contínuo, fretamento eventual ou turístico para a prática de qualquer outra modalidade de transporte diversa da que lhe foi autorizada, será declarada inidônea e terá seu registro cadastral cassado imediatamente, sem prejuízo da responsabilidade civil e das demais penalidades previstas neste decreto.
§ 6' O Ministro de Estado dos Transportes poderá estabelecer,
através de norma complementar, a regulamentação dos serviços de
que trata este artigo, bem como de outras exigências e procedimentos para sua autorização e operação, visando maior conforto e segurança para os usuários e para o sistema de transporte.
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Art. 37. O Ministério dos Transportes poderá delegar autorização para prestação do serviço de transporte rodoviário internacional em período de temporada turística.

§ l' A autorização de que trata este artigo será delegada, exclusivamente, às transportadoras permissionárias do sistema de
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros,
e observará as normas dos tratados, convenções e acordos internacionais, enquanto vincularem a República Federativa do Brasil.
§ 2' Para os fins do disposto no parágrafo anterior, o Ministério dos Transportes, mediante aviso publicado no Diário Oficial da
União, com antecedência mínima de trinta dias, comunicará, às
transportadoras permissionárias do sistema, que receberá manifestação de interesse para a prestação do serviço na temporada que indicar, estabelecendo as condições operacionais para tanto exigidas.
§ 3' Na hipótese de se apresentarem mais transportadoras
que atendam as condições operacionais exigidas do que o número fixado nos respectivos acordos internacionais, a escolha far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual serão convocadas todas as transportadoras interessadas.

§ 4º Não serão delegadas autorizações nas linhas internacionais regulares e nas seções nelas autorizadas, quando as transportadoras que as executam comprovarem capacidade para atender o
acréscimo de demanda em temporada turística.
CAPÍTULO X
Da Prestação de Serviços em Caráter Emergencial
Art. 38. Ocorrendo quaisquer dos casos previstos nos incisos
II a V do artigo 24 deste decreto, e desde que as transportadoras remanescentes não tenham condições ou interesse em aumentar as
respectivas freqüências para suprir o transporte realizado pela
transportadora excluída da linha, o Ministério dos Transportes poderá delegar, mediante autorização, independentemente de licitação, a prestação do serviço, em caráter emergencial, pelo prazo de
cento e oitenta dias, para que outra transportadora permissionária
do sistema explore os correspondentes serviços.
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§ l' Para os fins do disposto no caput deste artigo, o Ministério dos Transportes fixará a tarifa máxima do serviço, a quantidade
mínima dos veículos a serem utilizados pela nova transportadora e a
freqüência mínima obrigatória.

§ 2º Delegada a prestação do serviço em caráter emergencial
na forma prevista no caput deste artigo, o Ministério dos Transportes deverá providenciar a licitação para a escolha de nova transportadora, cujo edital deverá ser publicado no prazo de até noventa
dias, contado da publicação do ato que, sem licitação, autorizou a
prestação dos serviços.

CAPÍTULO XI
Da Forma de Execução dos Serviços
Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 39. Os passageiros deverão ser identificados no momento
do embarque, de acordo com sistemática estabelecida em norma
complementar, baixada pelo Ministro de Estado dos Transportes.
Art. 40. É permitido o embarque e o desembarque de passageiros nos terminais das linhas, em seus respectivos pontos de seção
ou nos pontos de parada, observado o disposto no inciso VI do artigo
52 deste decreto.
Art. 41.
pé, salvo:
I
II -

Não será permitido o transporte de passageiros em

nas linhas de características semi-urbanas;
nos casos de prestação de socorro.

Art. 42. Quando ocorrer impraticabilidade temporária do itinerário, o serviço será executado pela via disponível mais direta,
com imediata comunicação ao órgão fiscalizador, alterando-se a tarifa respectiva, pelo valor correspondente à variação da quilometragem verificada e do tipo de piso utilizado.

Art. 43. Nos casos de interrupção ou retardamento da viagem, a transportadora diligenciará, para sua conclusão, a obtenção
de outro veículo.
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Art. 44. Quando caso fortuito ou de força maior ocasionar a
interrupção do serviço, a transportadora deverá comunicar a ocorrência ao órgão fiscalizador, no prazo de quarenta e oito horas, especificando as causas e as providências adotadas.
Parágrafo único. Não se caracteriza como descontinuidade do
serviço a sua interrupção por motivo de caso fortuito ou de força
maior, devidamente comprovados.
Art. 45. Quando no mercado de um serviço ocorrer variação
incomum e temporária de demanda, a permissionária responsável
pela sua execução poderá atendê-la utilizando veículos de outra permissionária, fazendo-o, no entanto, sob sua inteira responsabilidade
e mediante prévia e expressa autorização do Ministério dos Transportes.
§ 1º A solicitação de autorização ao Ministério dos Transportes deverá indicar, obrigatoriamente:
a) O prefixo e os terminais do serviço a ser executado;
b) razão social, CGC e endereço da permissionária cujos veículos serão utilizados;
c) relação com as características desses veículos; e
d) o período da execução, que não poderá ultrapassar noventa
dias corridos.

§ 2' A utilização de veículos de outras permissionárias, admitida exclusivamente nas circunstâncias previstas neste artigo, não
importará alteração das condições estabelecidas no contrato de adesão do serviço atendido, seja no tocante à sua titularidade ou à forma
de sua execução.

Art. 46. Em caso de acidente, do qual resulte morte ou ferimento de natureza grave ou leve, a transportadora encaminhará
imediatamente, ao órgão fiscalizador, o boletim de ocorrência e os
dados oriundos do regístrador gráfico ou equipamento similar, instalado no veículo acidentado.
Parágrafo único. Quando o acidente não ocasionar morte ou
ferimento, a transportadora terá até quarenta e oito horas para comunicar o fato ao órgão fiscalizador.
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Seção 11
Das Modificações de Serviço

Art. 47. A transportadora poderá solicitar a modificação da
prestação do serviço, mediante requerimento, devidamente justificado, dirigido ao Ministério dos Transportes.
Art. 48.
I
U
UI

Constituem casos de modificação de serviço:

implantação de seções;
supressão de seções; e
ajuste de itinerário.

Art. 49. Poderão ser implantadas novas seções em linhas
existentes, desde que:
I
entre localidades situadas em unidades federativas diferentes;
U
a extensão de cada acesso não exceda a distância de dez
quilômetros do eixo do itinerário da linha;
UI - o estudo de mercado comprovar a existência de demanda
reprimida; e
IV - ficar caracterizado que a seção é mercado secundário ou
subsidiário da linha.
§ 1" A implantação de nova seção não poderá acarretar redução das condições de conforto e de segurança dos passageiros.
§ 2" Os locais para embarque e desembarque nas novas seções
deverão oferecer condições satisfatórias de operação.
§ 3" A operação de seção em serviço diferenciado estará sempre condicionada à sua existência no serviço convencional da linha.
§ 4" Quando a seção pretendida já for executada pela requerente, por intermédio de outro serviço regular, ficará ela dispensada
do atendimento às exigências previstas neste artigo.
§ 5" No caso do serviço semi-urbano, não se aplicam as disposições previstas neste artigo, devendo, contudo, haver manifestação
do poder público onde se pretende implantar a seção.
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Art. 50. A supressão da seção só poderá ocorrer se assegurado
o atendimento aos usuários por outro serviço existente.
Parágrafo único. No caso de a permissionária ser a única operadora da seção a ser suprimida, ela deverá apresentar estudos demonstrativos da antieconomicidade da prestação do respectivo serviço.
Art. 51. Poderá ser deferido o ajuste de itinerário do serviço
quando decorrente da entrega ao tráfego de obras rodoviárias novas,
desde que pertinentes ao percurso original e implique redução do
tempo de viagem ou da extensão total do itinerário.
§ l' Deferido o ajuste de itinerário, será efetuada a redução proporcional da tarifa que dele decorre, e ficará caracterizada a renúncia
da transportadora à execução do serviço pelo percurso anterior.
§ 2' No itinerário ajustado não poderão ser implantadas seções, nem pontos de parada e de apoio em Terminais Rodoviários.
§ 3' Quando o ajuste de itinerário destinar-se a pequenas correções no itinerário, decorrentes da entrega ao tráfego de obras rodoviárias novas, tais como contorno, acesso, entroncamento, variante ou
outras similares, pertinentes ao itinerário original, levar-se-á em consideração apenas as condições de conforto ou de segurança do usuário.
§ 4' Fica dispensado o atendimento das exigências previstas
no caput deste artigo para o ajuste de itinerário do serviço de transporte coletivo rodoviário semi-urbano de passageiros, devendo, neste caso, haver manifestação do poder público local.

Art. 52. É livre a alteração operacional dos serviços, desde
que comunicado com antecedência mínima de quinze dias ao Ministério dos Transportes, nos seguintes casos:
I
realização de viagem direta;
U
realização de viagem semidireta;
UI
implantação de serviço diferenciado;
IV
ampliação da freqüência mínima;
V - alteração de horários de partida e de chegada;
VI - alteração de pontos de parada, desde que não coincidente com Terminal Rodoviário, caso em que dependerá de aprovação
prévia e expressa do Ministério dos Transportes;
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VII -

alteração de pontos de apoio.

Art. 53. Consideram-se serviços diferenciados o serviço de
carro-leito, com ou sem ar-condicionado, e o serviço executivo.
Parágrafo único.
Poderão ser implantados outros serviços,
desde que aprovados previamente pelo Ministério dos Transportes.
Art. 54. A ampliação da freqüência mínima dar-se-á sempre
que for necessário atender demanda adicional, ocasional ou permanente.
Art. 55. As modificações de horário de partida e chegada serão implementadas para melhor atender o interesse dos usuários.

Seção III
Dos Veículos
Art. 56. Na execução dos serviços serão utilizados õnibus que
atendam as especificações constantes do edital e do contrato.
§ 1º A empresa transportadora é responsável pela segurança
da operação e pela adequada manutenção, conservação e preservação das características técnicas dos veículos.
§ 2º É facultado ao órgão fiscalizador, sempre que julgar conveniente, e observado o disposto na legislação de trãnsito, efetuar
vistorias nos veículos, podendo, neste caso, determinar a suspensão
de tráfego dos que não atenderem as condições de segurança, de conforto e de higiene, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos respectivos contratos.
§ 3º O veículo só poderá circular equipado com registrador
gráfico ou equipamento similar e portanto os documentos exigidos
na legislação de trãnsito, os formulários para registro das reclamações de danos ou extravio de bagagem, bem assim ter afixado, em local visível e de fácil acesso, o quadro de preços das passagens e a relação dos telefones dos órgãos de fiscalização.

§ 4' A transportadora manterá o registrador gráfico ou equipamento similar em perfeito estado de funcionamento e, por período
mínimo de noventa dias, os correspondentes registros, apresentando-os à fiscalização sempre que solicitada.
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Seção N
Do Pessoal da Transportadora
Art. 57. A transportadora adotará processos adequados de seleção, controle de saúde e aperfeiçoamento do seu pessoal, especialmente daqueles que desempenham atividades relacionadas com a segurança do transporte e dos que mantenham contato com o público.
§ l' Os procedimentos de admissão, controle de saúde e o regime de trabalho dos motoristas, observado o disposto na legislação
trabalhista, serão regulados em norma complementar.
§ 2' É vedada a utilização de motorista na direção do veículo
sem vínculo empregatício com a transportadora.
§ 3' Nos terminais rodoviários, nos pontos de seção, nos pontos de parada e nos pontos de apoio, a transportadora não poderá
utilizar pessoas destinadas a aliciar passageiros.

Art. 58. O pessoal da transportadora, cuja atividade se exerça
em contato permanente com o público, deverá:
I - apresentar-se, quando em serviço, adequadamente trajado e identificado;
II - conduzir-se com atenção e urbanidade;
III - dispor, conforme a atividade que desempenhe, de conhecimento sobre a operação da linha, de modo que possa prestar informações sobre os horários, itinerários, tempos de percurso, distância e
preços de passagens.
Parágrafo único. É vedada a permanência em serviço de preposto cujo afastamento tenha sido exigido pela fiscalização.
Art. 59. Sem prejuízo do cumprimento dos demais deveres
previstos na legislação de trânsito e neste decreto, os motoristas são
obrigados a:
I - dirigir o veículo de modo que não prejudiquem a segurança e o conforto dos passageiros;
II - não movimentar o veículo sem que estejam fechadas as
portas e as saídas de emergência;
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III - auxiliar o embarque e o desembarque de crianças, de
pessoas idosas ou com dificuldade de locomoção;
IV - identificar o passageiro no momento do seu embarque e
adotar as demais medidas pertinentes;
V - proceder a carga e descarga das bagagens dos passageiros, quando tiverem que ser efetuadas em local onde não haja pessoal
próprio para tanto;
VI - não fumar, quando em atendimento ao público;
VII - não ingerir bebida alcoólica em serviço e nas doze horas
que antecedem o momento de assumi-lo;
VIII - não fazer uso de qualquer substãncia tóxica;
IX - não se afastar do veículo quando do embarque e desembarque de passageiros;
indicar aos passageiros, se solicitado, os respectivos luX
gares;
XI
diligenciar a obtenção de transporte para os passageiros, no caso de interrupção da viagem;
XII - providenciar alimentação e pousada para os passageiros nos casos de interrupção da viagem sem possibilidade de prosseguimento imediato;
XIII - prestar à fiscalização os esclarecimentos que lhe forem
solicitados;
XIV - exibir à fiscalização, quando solicitado, ou entregá-los,
contra recibo, os documentos que forem exigíveis;
XV - não retardar o horário de partida da viagem, sem justificativa.
Art. 60. O transporte de detentos nos serviços de que trata este
decreto só poderá ser admitido mediante prévia e expressa requisição
de autoridade judiciária, e desde que acompanhado de escolta, a fim
de prescrever a integridade e a segurança dos passageiros.

Seção V
Dos Terminais Rodoviários, dos Pontos de Parada e de Apoio
Art. 61. É facultado às transportadoras ou a terceiros interessados, inclusive em regime de consórcio, a construção e a adminisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1755-1840, mar. 1998
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tração de terminais rodoviários e pontos de parada, observada a
legislação pertinente.
§ 12 Os terminais rodoviários, públicos ou privados, e os pontos de parada e de apoio deverão dispor de áreas e instalações compatíveis com seu movimento e apresentar padrões adequados de segurança, higiene e conforto.
§ 2º Os terminais rodoviários e os pontos de parada poderão estar localizados em instalações das transportadoras ou de terceiros.

§ 3º O Ministro de Estado dos Transportes poderá estabelecer,
mediante norma complementar, os requisitos de conforto, higiene e segurança a serem atendidos na instalação e na operação de terminais e
pontos de parada utilizados nos serviços de que trata este decreto.
Art. 62. Os pontos de parada serão dispostos ao longo do itinerário, distantes entre si a intervalos de, no máximo, quatro horas
para os serviços com õnibus dotado de sanitário, e de duas horas para
os ônibus sem sanitário, de forma a assegurar, no curso da viagem e
no tempo devido, alimentação, conforto e descanso aos passageiros e
às tripulações dos ônibus, sendo admitida uma tolerância de trinta
minutos, quando necessário, até atingir o próximo ponto de parada.
Art. 63. Os pontos de apoio deverão estar localizados a uma
distância máxima de quatrocentos quilômetros, entre si.

Seção VI
Dos Bilhetes de Passagens e sua Venda

Art. 64. Observado o disposto na legislação específica e no inciso XVII do art. 29, é vedado o transporte de passageiros sem a
emissão de bilhetes de passagem, exceto no caso de crianças de colo.
Art. 65. Os bilhetes de passagem poderão ser emitidos manual, mecânica ou eletronicamente, e deles constarão, no mínimo, as
seguintes indicações:
I no CGC e
II
III -

nome, endereço da transportadora, número de inscrição
data de emissão do bilhete;
denominação (bilhete de passagem);
preço da passagem;
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IV - número do bilhete e da via, a série ou a subsérie, conforme o caso;
V
origem e destino da viagem;
VI
prefixo da linha e suas localidades terminais;
VII
data e horário da viagem;
VIII
número da poltrona;
IX
agência emissora do bilhete;
X
nome da empresa impressora do bilhete e número da
respectiva inscrição no CGC.
§ 1º Quando se tratar de viagem em categoria de serviço diferenciado, o bilhete conterá, também, a indicação do tipo de serviço.
§ 2º . Nas linhas de características semi-urbanas poderão ser
utilizados bilhetes simplificados ou aparelhos de contagem mecânica de passageiros, desde que asseguradas as condições necessárias
ao controle e à coleta de dados estatísticos.
Art. 66. Uma via de bilhete de passagem destinar-se-á ao passageiro e não poderá ser recolhida pela transportadora, salvo em
caso de substituição.
Art. 67. A venda de passagens será efetuada diretamente
pela transportadora ou por intermédio de agente por ela credenciado, sob sua responsabilidade.
Art. 68. A venda de passagens deve iniciar-se com antecedência mínima de trinta dias úteis da data da viagem, exceto para as linhas de características semi-urbanas.
Art. 69. O usuário poderá desistir da viagem, com obrigatória
devolução da importância paga, ou revalidar a passagem para outro
dia e horário, desde que se manifeste com antecedência mínima de
três horas em relação ao horário de partida.

Seção VII
Da Bagagem e das Encomendas
Art. 70. O preço da passagem abrange, a título de franquia, o
transporte obrigatório e gratuito de bagagem no bagageiro e volume
no porta-embrulhos, observados os seguintes limites máximos de
peso e dimensão:
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I - no bagageiro, trinta quilos de peso total e volume máximo
de trezentos decímetros cúbicos, limitada a maior dimensão de qualquer volume a um metro;
II - no porta-embrulhos, cinco quilos de peso total, com dimensões que se adaptem ao porta-embrulhos, desde que não sejam
comprometidos o conforto, a segurança e a higiene dos passageiros.
Parágrafo único. Excedida a franquia fixada nos incisos I e II
deste artigo, o passageiro pagará até meio por cento do preço da passagem correspondente ao serviço convencional pelo transporte de
cada quilograma de excesso.
Art. 71. Garantida a prioridade de espaço no bagageiro para
condução da bagagem dos passageiros e das malas postais, a transportadora poderá utilizar o espaço remanescente para o transporte
de encomendas, desde que:
I
seja resguardada a segurança dos passageiros e de terceiros;
II
seja respeitada a legislação em vigor referente ao peso
bruto total máximo do veículo, aos pesos brutos por eixo ou conjunto
de eixos e à relação potência líquida/peso bruto total máximo;
III - as operações de carregamento e descarregamento das encomendas sejam realizadas sem prejudicar a comodidade e a segurança dos passageiros e de terceiros, e sem acarretar atraso na
execução das viagens ou alteração do esquema operacional aprovado
para a linha;
IV - o transporte seja feito mediante a emissão de documento
fiscal apropriado, observadas as disposições legais.
Parágrafo único. Nos casos de extravio ou dano da encomenda, a apuração da responsabilidade da transportadora far-se-á na
forma da legislação específica.
Art. 72. É vedado o transporte de produtos considerados perigosos, indicados na legislação específica, bem assim daqueles que,
por sua forma ou natureza, comprometam a segurança do veículo, de
seus ocupantes ou de terceiros.
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Art. 73. Os agentes de fiscalização e os prepostos das transportadoras, quando houver indícios que justifiquem verificação nos
volumes a transportar, poderão solicitar a abertura das bagagens,
pelos passageiros, nos pontos de embarque, e das encomendas, pelos
expedidores, nos locais de seu recebimento para transporte.
Art. 74. A reclamação do passageiro pelos danos ou extravio
da bagagem deverá ser comunicada à transportadora ou a seu preposto ao término da viagem, mediante o preenchimento de formulário próprio.
§ 1º As transportadoras indenizarão os proprietários de bagagem danificada ou extraviada no prazo de até trinta dias contado da
data da reclamação, mediante apresentação do respectivo comprovante.
§ 2º O valor da indenização será calculado tendo como referência o coeficiente tarifário vigente para o serviço convencional com
sanitário, em piso pavimentado, de acordo com o seguinte critério:
a) até três mil vezes o coeficiente tarifário, no caso de danos; e

b) dez mil vezes o coeficiente tarifário, no caso de extravio.

Art. 75. Verificado o excesso de peso do veículo, será providenciado, sem prejuízo das penalidades cabíveis, o descarregamento das
encomendas excedentes até o limite de peso admitido, ficando sob inteira responsabilidade da empresa a guarda do material descarregado, respeitadas as disposições do Código Nacional de Trânsito.
Seção VIII
Da Qualidade dos Serviços

Art. 76. Considera-se como indicadores de boa qualidade dos
serviços prestados:
I - as condições de segurança, conforto e higiene dos veículos, dos pontos terminais, dos pontos de parada e de apoio;
II - o cumprimento das condições de regularidade, continuidade, pontualidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade
e cortesia na respectiva prestação;
III - a garantia de integridade das bagagens e encomendas;
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IV - o índice de acidentes em relação às viagens realizadas;
V - o desempenho profissional do pessoal da transportadora.
Parágrafo único. O Ministério dos Transportes procederá ao
controle permanente da qualidade dos serviços, inclusive valendo-se
da realização de auditorias, especialmente para avaliação da capacidade técnico-operacional da transportadora.

CAPÍTULO XII
Da Fiscalização
Art. 77. A fiscalização dos serviços de que trata este decreto
será exercida pelo Ministério dos Transportes ou por intermédio de
entidades públicas conveniadas.
Parágrafo único. Os agentes de fiscalização, quando em serviço e mediante apresentação de credencial, terão livre acesso aos veículos e às dependências e instalações da transportadora, quando necessário para o bom cumprimento do seu mandato.
Art. 78. As sugestões e reclamações dos passageiros a respeito dos serviços serão recebidas pela fiscalização nos organismos regionais ou na administração central do Ministério dos Transportes.

CAPÍTULO XIII
Das Infrações e Penalidades
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 79. As infrações às disposições deste decreto, bem como
às normas legais ou regulamentares e às cláusulas dos respectivos
contratos, sem prejuízo da declaração de caducidade, sujeitarão o infrator, conforme a natureza da falta, às seguintes penalidades, que
serão aplicadas nos termos e na forma autorizados pela lei que estabelece normas gerais sobre licitações:
I
multa;
II
retenção de veículo;
III
apreensão de veículo;
IV
declaração de inidoneidade.
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Art. 80. Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infrações de naturezas diversas, aplicar-se-á a penalidade correspondente a cada uma delas.
Art. 81. A autuação não desobriga o infrator de corrigir a falta
que lhe deu origem.
Art. 82. A aplicação das penalidades previstas neste decreto
dar-se-á sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal.
Seção II
Das Multas
Art. 83. As multas pelas infrações abaixo tipificadas, instituídas em consonância com o permissivo constante da lei que estabelece normas gerais sobre licitações, são classificadas em grupos e seus
valores serão calculados tendo como referência o coeficiente tarifário
vigente para o serviço convencional com sanitário, em piso pavimentado, de acordo com o seguinte critério:
I - Grupo I: sete mil e quinhentas vezes o coeficiente tarifário, nos casos de:
a) descumprimento das obrigações previstas nos artigos 64 a 69
deste decreto;
b) não comunicação de interrupção do serviço no prazo e forma
previstos nos artigos 42 e 44 deste decreto;
c) transporte de passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo, salvo em caso de socorro;
II - Grupo Il: dez mil vezes o coeficiente tarifário, nos casos de:
a) desobediência ou oposição à ação da fiscalização;
b) ausência em local visível, no veículo em serviço, do quadro de
preços de passagens ou da relação dos números de telefone do órgão
fiscalizador;
c) defeito em equipamento obrigatório, no veículo em serviço,
previsto no contrato;
d) recusa de transporte para agente do órgão de fiscalização,
em serviço;
e) retardamento, por prazo superior a trinta dias, da entrega
dos elementos estatísticos ou contábeis exigidos;
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fJ não proporcionar os seguros previstos no inciso XV do artigo
20 deste decreto;
UI - Grupo lU: treze mil e quinhentas vezes o coeficiente tarifário, nos casos de:
a) recusa ao fornecimento de elementos estatísticos e contábeis
exigidos;
b) retardamento, injustificado, na prestação de transporte para
os passageiros;
c) cobrança, a qualquer título, de importãncia não prevista ou
permitida nas normas legais ou regulamentares aplicáveis;
d) não fornecimento de comprovante do despacho da bagagem
de passageiro;
e) apresentação de sanitário sem condições de utilização, quando no início da viagem e nas saídas de pontos de apoio;
fJ não adotar as medidas determinadas pelo Ministério dos
Transportes ou órgão de fiscalização, objetivando a identificação dos
passageiros no embarque e o arquivamento, por noventa dias, dos
documentos pertinentes;

IV - Grupo IV: vinte mil vezes o coeficientetarifário, nos casos de:
a) supressão de viagem, sem prévia comunicação ao Ministério
dos Transportes;
b) venda de mais de um bilhete de passagem para uma poltrona, na mesma viagem;
c) permanência em serviço de preposto cujo afastamento tenha
sido determinado pelo órgão de fiscalização;
d) falta, no veículo em serviço, de equipamento obrigatório previsto no contrato;
e) emprego, nos pontos terminais e pontos de parada e de apoio,
de elementos de divulgação contendo informações que possam induzir
o público em erro sobre as características dos serviços a seu cargo;
fJ utilização de pessoa ou prepostos, nos pontos terminais, pontos de seção e de parada, com a finalidade de angariar passageiros,
de forma a incomodar o público;
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g) atraso no pagamento da indenização por dano ou extravio da
bagagem, por mês de atraso;
h) transporte de bagagem fora dos locais próprios ou em condições diferentes das estabelecidas para tal fim;
i) inobservância da sistemática de controle técnico-operacional
estabelecida para o transporte de encomenda;

j) inobservância dos procedimentos relativos ao pessoal da
transportadora, previstos nos artigos 57 a 60 deste decreto.
V - Grupo V: vinte e sete mil vezes o coeficiente tarifário, nos
casos de:
a) não comunicação de ocorrência de acidente, na forma prevista no art. 46 deste decreto;
b) execução de serviço com veículo cujas características não correspondam à tarifa cobrada;
c) execução de serviço com veículo de características e especificações técnicas diferentes das estabelecidas no respectivo contrato;
d) alteração, sem prévia comunicação, do esquema operacional;

e) adulteração dos documentos de porte obrigatório;
f) interrupção de serviço, sem autorização, salvo caso fortuito
ou de força maior;
VI - Grupo VI: trinta e cinco mil vezes o coeficiente tarifário,
nos casos de:
a) execução dos serviços de que trata este decreto sem prévia
delegação;
b) inobservância dos procedimentos de admissão e controle de
saúde e do regime de trabalho dos motoristas;
c) ingestão, pelo motorista, de bebida alcoólica ou de snbstância
tóxica em serviço;
d) o motorista apresentar evidentes sinais de estar sob efeito de
bebida alcoólica ou de substância tóxica;
e) o motorista dirigir O veículo pondo em risco a segurança dos
passageiros;
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fJ recusa ao embarque ou desembarque de passageiros, nos
pontos aprovados, sem motivo justificado;
g) utilização, na direção do veículo, durante a prestação do serviço, de motorista se vinculo empregatício;
h) transportar produtos perigosos ou que comprometam a segurança do veículo, de seus ocupantes ou de terceiros;
i) manutenção de veículo em serviço, cuja retirada de tráfego
haja sido exigida;
j) não prestar assistência aos passageiros e às tripulações, em
caso de acidente ou de avaria mecânica;
k) efetuar operação de carregamento ou descarregamento de
encomendas em desacordo com as prescrições deste decreto;

I) não dar prioridade ao transporte de bagagens dos passageiros;
m) transportar encomendas fora dos locais próprios ou em condições diferentes das estabelecidas para tal fim.

Seção III
Da Retenção do Veículo

Art. 84. A penalidade de retenção do veículo será aplicada,
sem prejuízo da multa cabível, toda vez que, da prática de infração,
resulte ameaça à segurança dos passageiros e, ainda, quando:
l-não estiver disponível no veículo o quadro de preços de
passagens;
II - o veículo não apresentar as condições de segurança, limpeza e conforto exigidas;
III - for utilizado o espaço do veículo reservado ao transporte
de passageiros, total ou parcialmente, para o transporte de encomendas;
IV - não estiverem sendo observados os procedimentos de
controle do regime de trabalho e de descanso dos motoristas, e bem
assim da comprovação de sua saúde física e mental;
V - o motorista apresentar, em serviço, evidentes sinais de
embriaguez ou de estar sob efeito de substância tóxica;
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VI - o veículo não estiver equipado com registrador gráfico
ou equipamento similar;
VII - o registrador gráfico ou equipamento similar estiver
adulterado ou não contiver o disco-diagrama ou equivalente;
VIII - as características do veículo não corresponderem à tarifa cobrada;
IX - tratando-se de serviços especiais de fretamento, eventual ou turístico, não estiver no veículo a nota fiscal correspondente
ao serviço prestado.
Parágrafo único. A retenção do veículo poderá ser efetivada
antes do início da viagem, em todos os casos previstos neste artigo;
bem assim nos pontos de apoio ou de parada, nos casos previstos nos
incisos Il, III, VI, VII e VIII; e, em qualquer ponto do percurso, nos
casos dos incisos IV e V.

SeçãoN
Da Apreensão do Veículo
Art. 85. A penalidade de apreensão do veículo, que se dará
pelo prazo mínimo de setenta e duas horas, será aplicada, sem prejuízo
da multa cabível, nos casos de execução de serviço não autorizado ou
permitido pelo Ministério dos Transportes ou, em se tratando de serviços especiais de fretamento, quando:
I - houver embarque ou desembarque de pessoas ao longo do
itinerário;
II - ocorrer a prática de venda ou emissão individual de bilhete de passagens;
III - a lista de pessoas não corresponder às efetivamente embarcadas e transportadas;
IV - houver o transporte intermediário de pessoas;
V - o veículo utilizar terminal rodoviário de passageiros de
linha regular nos pontos extremos e nas localidades intermediárias
da viagem;
VI - o veículo não portar, durante a viagem, cópia do registro
cadastral da empresa e da respectiva autorização de viagem.
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§ l' A continuação da viagem somente se dará com ônibus de
permissionária ou autorizatária de serviços disciplinados por este
decreto, requisitado pela fiscalização, cabendo ao infrator o pagamento das despesas desse transporte, tomando-se por base o coeficiente tarifário vigente para os serviços regulares e a distância percorrida, por passageiro transportado.
§ 2' Ocorrendo interrupção ou retardamento da viagem, as
despesas de alimentação e pousada do grupo correrão às expensas
da empresa infratora.
§ 3' A liberação do veículo far-se-á mediante ato do órgão fiscalizador, após comprovação do pagamento das multas e das despesas referidas nos parágrafos anteriores.
§ 4' Em caso de reincidência, a liberação do veículo dar-se-á
por intermédio de ato da autoridade superior do órgão de fiscalização.

Seção V
Da Declaração de Inidoneidade
Art. 86. A penalidade de declaração de inidoneidade da transportadora aplicar-se-á nos casos de:
I - permanência, em cargo de sua direção, ou gerência, de diretor ou sócio-gerente condenado, por decisão transitada em julgado,
pela prática de crime de peculato, concussão, prevaricação, contrabando e descaminho, bem assim contra a economia popular e a fé pública;
II - apresentação de informações e dados falsos, em proveito
próprio ou alheio ou em prejuízo de terceiros;
III - infringência aos artigos 22 e 23 deste decreto;
IV - cobrança de tarifa superior à estabelecida no contrato;
V - prática de abuso do poder econômico ou infração às normas de defesa da concorrência;
VI - prática de serviço não autorizado ou permitido.
Parágrafo único. A declaração de inidoneidade importará a
caducidade da permissão da linha onde se verificou o abuso do poder
econômico ou a infração à norma de defesa da concorrência.
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Seção VI
Dos Procedimentos para Aplicação de Penalidades
Art. 87. A aplicação das penalidades previstas no art. 79 deste decreto terá início com o auto de infração, lavrado quando da respectiva constatação, e conterá, conforme o caso:
I - o nome da transportadora;
H - a identificação da linha, número de ordem ou placa do
veículo;
IH - o local, a data e a hora da infração;
IV - a designação do agente infrator;
V - a infração cometida e o dispositivo legal, regulamentar
ou contratual violado;
VI - a assinatura do autuante e sua qualificação.
§ l' A lavratura do auto far-se-á em pelo menos duas vias de
igual teor, devendo o agente infrator ou preposto da transportadora,
quando for o caso, apor o «ciente» na segunda via.
§ 2' Na impossibilidade de ser obtido o «ciente», principalmente pela recusa do agente infrator ou do preposto da transportadora, o autuante consignará o fato no auto.
§ 3' Uma vez lavrado, o auto não poderá ser inutilizado nem
sustada sua tramitação, devendo o autuante remetê-lo à autoridade
competente, ainda que haja incorrido em erro ou engano no preenchimento, hipótese em que prestará as informações necessárias à
sua correção.
Art. 88. O auto de infração será registrado no órgão competente do Ministério dos Transportes ou na entidade conveniada, dele
dando-se conhecimento ao infrator, antes de aplicada a penalidade
correspondente.
Parágrafo único. É assegurado ao infrator o direito de defesa,
devendo exercitá-lo, querendo, dentro do prazo de quinze dias úteis
contado da data de recebimento da correspondente notificação.
Art. 89. A instrução do processo será realizada por comissão
constituída de, pelo menos, três servidores designados em portaria
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portes ou da autoridade responsável pela entidade conveniada, a
qual apurará os fatos e decidirá sobre a aplicação da penalidade.
Art. 90. O Ministério dos Transportes estabelecerá os procedimentos para o recolhimento das multas previstas neste decreto.
Parágrafo único. O valor da multa será aquele vigente no mês
do seu efetivo recolhimento.
Art. 91. A retenção do veículo será feita pelos agentes encarregados da fiscalização dos serviços, com observância das disposições constantes do parágrafo único do artigo 84 deste decreto.
Parágrafo único. A continuidade da viagem só se dará após o
infrator sanar a irregularidade.
Art. 92. A apreensão do veículo pelos agentes encarregados
da fiscalização dos serviços será feita nos casos previstos no artigo
85 deste decreto.

CAPÍTULOXN
Dos Recursos
Art. 93. Das decisões proferidas em procedimentos relativos
aos serviços de que trata este decreto poderá a transportadora interpor recurso, no prazo de quinze dias úteis, contado da data da intimação do ato ou do recebimento da notificação, no caso de multa.
§ l' Considera-se intimação do ato a publicação do respectivo
despacho na imprensa oficial, e, notificação, o documento expedido
pelo órgão competente do Ministério dos Transportes ou entidade
conveniada, mediante aviso de recebimento.
§ 2º O recurso será encaminhado à autoridade hierárquica
imediatamente superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão da autoridade a que foi dirigido.
Art. 94. Caberá pedido de reconsideração, uma única vez, da
decisão proferida pelo Ministro de Estado dos Transportes, que mantiver o indeferimento inicial em matéria recursal.
Art. 95. Poderá pedir reconsideração e interpor recurso qualquer das partes que, nos termos deste decreto, haja sido regular e legitimamente admitida no processo.
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CAPÍTULO XV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 96. Aos requerimentos formulados, bem como aos pedidos de reconsideração e recursos a eles referentes, será dada publicidade para que deles tenham conhecimento e, querendo, sobre os
mesmos se pronunciem, empresas transportadoras cujos serviços
possam ser afetados.
Art. 97. Nos casos de delegação, mediante licitação, de novas
permissões para exploração de linhas existentes, fica assegurado, às
transportadoras em operação, o direito de reduzir as respectivas frotas,
freqüências mínimas e tarifas contratuais, até os limites estipulados
nos contratos celebrados com as novas permissionárias das linhas.
Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo somente
poderá ser exercido pelas transportadoras em operação, desde que,
em igualdade de tratamento, e mediante alteração dos respectivos
contratos de permissão, elas se obriguem a cumprir, integralmente,
os mesmos requisitos técnicos exigidos das novas permissionárias,
para a adequada prestação dos serviços que lhes foram delegados.
Art. 98. Em atendimento ao disposto no artigo 42 da Lei
nO 8.987, de 1995, ficam mantidas, sem caráter de exclusividade, pelo
prazo improrrogável de quinze anos contado da data de publicação do
Decreto nO 952, de 7 de outubro de 1993, as atuais permissões e autorizações decorrentes de disposições legais e regulamentares anteriores.
Art. 99. Observado o disposto no artigo anterior, fica reaberto, por trezentos e sessenta dias, contados da publicação deste decreto, o prazo para assinatura dos contratos de adesão e dos termos de
autorização ainda não celebrados com as permissionárias e autorizatárias, cujos serviços estão sendo prestados nos termos do artigo
94 do Decreto n? 952, de 1993, conforme permitido pelo artigo 42 da
Lei nº 8.987, de 1995.
§ 12 Os contratos de adesão e os termos de autorização a que
se refere o caput deste artigo, necessariamente deverão prever que
sua vigência é pelo prazo improrrogável de quinze anos, contado da
data de publicação do Decreto n? 952, de 7 de outubro de 1993.
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§ 2º Serão necessariamente aditados os contratos de adesão e
os termos de autorização em vigor na data de publicação deste decreto, firmados pelo Ministério dos Transportes após a promulgação da
Constituição de 1988, a fim de que as respectivas cláusulas de vigência sejam revistas, passando a prever o prazo improrrogável de quinze anos, contado da data de publicação do Decreto nº 952, de 1993.
Art. 100. Na contagem dos prazos aludidos neste decreto excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o de vencimento.
Art. 101. Compete ao Ministro de Estado dos Transportes baixar as normas complementares a este decreto, inclusive para a instituição e implantação de sistemática de identificação dos proprietários
ou responsáveis pelas bagagens transportadas.
Parágrafo único. Permanecem em vigor, no que couber, as
normas complementares baixadas com base no Decreto nº 952, de
1993, até que sejam editadas outras que as substituirão.
Art. 102. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 103. Revoga-se o Decreto n'' 952, de 7 de outubro de 1993.
Brasilia, 20 de março de 1998, 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
DECRETO Nº 2.522, DE 20 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo deAlcance Parcial de «Renegociação das Concessões
Outorgadas no Período 196211980» nº 11, entre Brasil e Equador, de 18 de dezembro de
1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
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por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e da República do Equador, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 18 de dezembro de 1997, em
Montevidéu, o Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de «Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962/1980" n' 11, entre Brasil e Equador,
DECRETA:
Art. I? O Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de «Renegociação das Concessões Outorgadas no
Período 1962/1980» nº 11, entre Brasil e Equador, apenso por cópia
ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO

de 23.3.1998, pág. 10.

DECRETO Nº 2.523, DE 20 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Nono Pretocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n e 25, entre Brasil e Peru, de
18 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 é aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
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Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e da República do Peru, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 18 de dezembro de 1997, em Montevidéu, o Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n Q 25, entre Brasil e Peru,
DECRETA:
Art. 1º O Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 25, entre Brasil e Peru, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 23.3.1998, pág. 10.
DECRETO Nº 2.524, DE 20 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial n Q21, Subscrito ao Amparo do Artigo 25
do Tratado de Montevidéu de 1980, entre
Brasil e Cuba, de 24 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçôes que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980 que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e da República de Cuba, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 24 de dezembro de 1997, em MonteviCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1755-1840, mar. 1998
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déu, o Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial n Q
21, Subscrito ao Amparo do Artigo 25 do Tratado de Montevidéu de
1980, entre Brasil e Cuba,
DECRETA:
Art. 1º O Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial nº 21, Subscrito ao Amparo do Artigo 25 do Tratado de Montevidéu de 1980, entre Brasil e Cuba, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 23.3.1998, pág.

11.

DECRETO Nº 2.525, DE 20 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 27, entre Brasil e Venezuela, de 18 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e da República da Venezuela, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 18 de dezembro de 1997, em
Montevidéu, o Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 27, entre Brasil e Venezuela,
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DECRETA:
Art. l' O Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n' 27, entre Brasil e Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, está executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 20 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 23.3.1998,.pág. 11.
DECRETO N' 2.526, DE 20 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962/1980 n' 10 (Protocolo
de Adequação), entre Brasil e Colômbia, de

18 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil e da República da Colômbia, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 18 de dezembro de 1997, em Montevidéu, o Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Periodo 1962/1980 n' 10
(Protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia,
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DECRETA:
Art. l' O Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962/1980
n' 10 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e Colõmbia, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 23.3.1998, pág. 12.
DECRETO N' 2.527, DE 23 DE MARÇO DE 1998
Fixa novo prazo para a conclusão do
processo de alienação de bens móveis e imóveis não operacionais de empresas estatais
federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica estabelecida a data de 31 de dezembro de 1998
para que as empresas estatais em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, exclusive instituições financeiras, concluam o processo de alienação dos bens
móveis e imóveis, não vinculados às suas atividades operacionais.
Art. 2' As diretorias executivas das entidades de que trata o
artigo anterior deverão submeter aos respectivos conselhos de administração ou órgão colegiado equivalente, no prazo máximo de 30
dias contados da data da publicação deste decreto, relatório final no
Plano de Desimobilização de Bens, instituído pelo Decreto n'' 2.033,
de 11 de outubro de 1996, e, no caso de ainda haver bens a serem
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alienados, novo Plano de Desimobilização de Bens para conclusão do
processo até a data fixada no artigo anterior.
§ 1º O relatório final a que se refere o caput deverá conter informações sobre os bens alienados, o valor contábil de cada bem, assim como o respectivo ingresso de recursos provenientes da alienação e a sua destinação.
§ 2' O novo Plano de Desimobilização, relativamente aos bens
não alienados até 31 de dezembro de 1997, deverá conter informações sobre os bens a serem alienados, o seu valor contábil, assim
como a respectiva estimativa de ingresso de recursos provenientes
da alienação.
§ 3' O Conselho de Administração encaminhará à Secretaria
de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, do Ministério do
Planejamento e Orçamento, por intermédio do Ministério ou órgão
de vinculação da empresa, cópia do relatório e do Plano a que se referem os parágrafos anteriores.
Art. 3º Os recursos provenientes da alienação dos bens de que
trata o § 2' do artigo anterior deverão ser destinados exclusivamente
à redução do endividamento da empresa.
Art. 4 Q As empresas submeterão, semestralmente, aos seus
conselhos de administração ou órgão colegiado equivalente, com cópia para a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, relatórios de acompanhamento da execução do Plano de Desimobilização de Bens.
Art. 5' Os conselhos fiscais das estatais a que se refere o art. l'
deste decreto, bem assim as Secretarias de Controle Interno dos Ministérios ou órgãos a que a empresa esteja vinculada, efetuarão o
acompanhamento e controle das medidas estabelecidas neste decreto.
Art. 6' Fica revogado o Decreto n" 2.033, de 11 de outubro de
1996.
Art. 7' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
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DECRETO N' 2.528, DE 24 MARÇO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1'1do Decreto nº 2.149, de 14 de fevereiro de
1997.

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

Art. l' Fica prorrogado, até 30 de setembro de 1998, o prazo
estabelecido no art. I" do Decreto n'' 2.149, de 14 de fevereiro de
1997.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 24 de março de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N' 2.529, DE 25 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre a transferência de recursos

do Fundo Nacional de Assistência Social
(FNAS), para os fundos estaduais, do Distri-

to Federal e Municipais, e sua respectiva
prestação de contas, na forma estabelecida
na Lei n" 9.604, de 5 de fevereiro de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84 inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2' da Lei n? 9.604, de 5 de fevereiro de 1998,
DECRETA:

Art. I" A transferência de recursos prevista no art. 2' da Lei
n' 9.604, de 5 de fevereiro de 1998, do Fundo Nacional de Assistência
Social (FNAS), para os fundos de assistência social dos Estados, do
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Distrito Federal e dos Municípios, independerá da celebração de
acordo, convênio, ajuste ou contrato.
§ l' A liberação dos recursos a que se refere o caput, obedecido
ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, está condicionada a
que os respectivos fundos estaduais, do Distrito Federal e municipais:
I - comprovem a efetiva instituição e funcionamento dos
respectivos conselhos de assistência social;
II - apresentem o correspondente plano de assistência social
aprovado pelo respectivo conselho de assistência social;
III - apresentem plano de trabalho de assistência social aprovado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 2' A transferência de recursos destinados aos fundos municipais observará a compatibilização com o plano de trabalho estadual
e o respeito ao princípio da eqüidade.
Art. 2' A prestação de contas da aplicação dos recursos será
apresentada ao Tribunal de Contas do Estado ou do Distrito Federal, no caso destes entes federados, e à Câmara Municipal, auxiliada
pelos Tribunais ou Conselhos de Contas dos Municípios, no prazo de
sessenta dias após o encerramento do período definido para a execução do objeto da transferência, previsto no plano de trabalho aprovado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ l' A documentação comprobatória da aplicação dos recursos
deverá ficar arquivada na entidade beneficiária à disposição dos órgãos referídos no caput deste artigo, bem como do Tribunal de Contas da União e dos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal.
§ 2' Caberá ao fundo destinatário dos recursos comunicar ao
Ministério da Previdência e Assistência Social que a prestação de
contas foi apresentada aos órgãos previstos no caput, bem como, posteriormente, o resultado da sua análise e julgamento.

Art. 3' O Ministério da Previdência e Assistência Social manterá cadastros dos beneficiários de transferências e registros relativos ao cumprimento das obrigações assumidas e a regularidade da
aplicação dos recursos, sendo esta condição indispensável para a liberação de novas parcelas.
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§ 12 Cabe aos gestores dos fundos estaduais, do Distrito Federal e municipais encaminhar ao órgão específico do Ministério da
Previdência e Assistência Social relatórios correspondentes ao período de liberação dos recursos, contendo o desempenho do programa,
as receitas e despesas, o saldo anterior e para o período subseqüente
ou a recolher.
§ 2 2 A não-apresentação do relatório, na forma e prazo estabelecidos, correspondente a parcela de recursos recebidos, implicará
inscrição do órgão beneficiário na condição de inadimplente, no Cadastro Informativo (Cadin) e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siaf), impedindo-o, em conseqüência, de celebrar convênio com a União ou dela receber recursos.

Art. 42 Os recursos serão depositados em conta vinculada ao
fundo destinatário, sendo vedada a sua utilização de forma ou para
fim diverso do estabelecido no plano de assistência social.
§ 12 Os recursos recebidos pelo destinatário, enquanto não
empregados na sua finalidade, serão aplicados na forma definida
nas normas pertinentes.
§ 22 Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, utilizados em objeto definido no plano de assistência social, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas
exigidas para os recursos financeiros transferidos.

Art. 52 O Ministério da Previdência e Assistência Social expedirá as instruções que se fizerem necessárias à execução deste decreto.
Parágrafo único. Às prestações de contas de recursos de que
trata este decreto aplicam-se as normas da União, enquanto os respectivos órgãos de controle internos e externos não definirem os modelos e procedimentos próprios.

Art. 62 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de março de 1998; 1772 da Independência e 1102 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
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DECRETO NO 2.530, DE 26 DE MARÇO DE 1998
Acresce § 3 Qao art. 5'2 do Decreto n '22.264,
de 27 dejunho de 1997, que regulamenta a Lei
nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, no âmbito federal.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996,
DECRETA:
Art. l' O art. 5' do Decreto n' 2.264, de 27 de junho de 1997,
fica acrescido do seguinte § 3':
«§ 3' Os membros do conselho serão designados pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.»
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1998; 177' da Independência e no' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Antonio Kandir
DECRETO N' 2.531, DE 27 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre cargos privativos de Oficial-General do Exército em Tempo de Paz, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 46 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
e na Lei n' 7.150, de l' de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. l' São privativos de Oficial-General os seguintes cargos
no Exército:
I - do posto de General-de-Exército:
a) Chefe do Estado-Maior do Exército;
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b) Chefe de Departamento;

c) Comandante Militar de Área, exceto Comandante Militar do
Planalto;
d) Secretário de Economia e Finanças;
e) Secretário de Ciência e Tecnologia;
f) Comandante de Operações Terrestres;
II -

do posto de General-de-Divisão Combatente:

a) Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército;
b) Vice-Chefe de Departamento;

c) Comandante Militar do Planalto;
d) Comandante Militar de Área e Região Militar;

Comandante Militar de Área e Divisão de Exército;
f) Subsecretário de Economia e Finanças;
g) Subsecretário de Ciência e Tecnologia;
h) Comandante de Divisão de Exército;
i) Comandante de Região Militar e Divisão de Exército;
j) Secretário de Tecnologia da Informação;
l) l' Subchefe do Comando de Operações Terrestres;
e)

III - do posto de General-de-Divisão ou de General-de-Brigada Combatente, coforme constar dos respectivos Quadros de Organização, de Lotação de Pessoal Militar ou de Distribuição:
a) Comandante de Região Militar;
b) Chefe do Gabinete do Ministro do Exército;
c) Secretário-Geral do Exército;
d) Diretor de Órgão de Apoio;
e) Diretor do Centro de Avaliações do Exército;
f) Subchefe do Estado-Maior do Exército;
g) Diretor de Material de Comunicações, Eletrônica e Informática;
h) Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército;
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IV a)

do posto de General-de-Brigada Combatente:

Chefe do Gabinete do Estado-Maior do Exército;

b) Chefe do Centro de Inteligência do Exército;

c) Comandante da Academia Militar das Agulhas Negras;
d) Comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército;
e)

Comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais;

fJ Comandante da Escola de Sargentos das Armas;
g) Comandante de Brigada;
h) Comandante de Artilharia Divisionária;
i) Comandante de Grupamento de Engenharia de Construção;

j) Chefe do Estado-Maior do Comando Militar de Área, exceto
Comando Militar do Planalto, Comando Militar do Oeste e 9ª Divisão de Exército e de Comando Militar de Área e Região Militar;
l) Comandante de Apoio Regional;
m) Comandante de Aviação do Exército;
n) Comandante do Grupamento de Unidades-Escolal9ª Brigada de Infantaria Motorizada;
o) Comandante do Centro de Capacitação Física do Exército/Forte São João;
p) 2' Subchefe do Comando de Operações Terrestres;
q) 3' Subchefe do Comando de Operações Terrestres;

V - do posto de General-de-Divisão ou de General-de-Brigada, Engenheiro Militar, conforme constar do respectivo Quadro de
Organização, de Lotação de Pessoal Militar ou de Distribuição:
a) Chefe do Centro Tecnológico do Exército;
b) Diretor de Obras Militares;

c) Diretor de Recuperação;
d) Diretor do Serviço Geográfico;
e) Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados;
fJ Diretor do Instituto de Projetos Especiais;
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g) Diretor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento;
h) Comandante do Instituto Militar de Engenharia;

VI - do posto de General-de-Brigada Engenheiro Militar:
a) Diretor do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro;
b) Diretor do Campo de Provas da Marambaia;
c) Chefe do Centro de Desenvolvimento de Sistemas;
d) Chefe do Centro Integrado de Telemática do Exército;
VII - do posto de General-de-Divisão ou General-de-Brigada
Intendente:
a) Diretor de Subsistência;
b) Diretor de Contabilidade;
c) Diretor de Material de Intendência;
d) Diretor de Transportes;
e) Chefe do Centro de Pagamento do Exército;
fJ Diretor de Auditoria;
VIII - do posto de General-de-Divisão Médico:
- Diretor de Saúde;
IX - do posto de General-de-Brigada Médico:
a) Subdiretor de Saúde;

b) Inspetor de Saúde de Comando Militar de Área.

Parágrafo único. Poderão ser ocupados por Generais-de-Brigada, não possuidores do Curso de Altos Estudos Militares, até sete
cargos, assim especificados:
a) no quadro de Combatentes, os cargos abaixo:
1. Diretor de Patrimônio;
2. Diretor de Pessoal Civil;
b) no quadro de Engenheiros Militares, até três cargos, dentre
os abaixo:
1. Diretor do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro;
2. Diretor do Campo de Provas da Marambaia;
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3. Diretor de Recuperação;
4. Diretor do Serviço Geográfico;
5. Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados;
6. Chefe do Centro de Desenvolvimento de Sistemas;
7. Chefe do Centro Integrado de Telemática do Exército;
c) no Serviço de Saúde, até um cargo;
d)

no Serviço de Intendência, até um cargo, dentre os abaixo:

1. Diretor de Contabilidade;

2. Diretor de Material de Intendência;
3. Diretor de Transportes;
4. Chefe do Centro de Pagamento do Exército.
Art. 2Q As nomeações de Oficiais-Generais para os cargos previstos no artigo anterior serão feitas por decreto do Poder Executivo,
respeitados os limites fixados para os efetivos do Exército em tempo
de paz.
Art. 3' Os cargos de natureza militar privativos de OficialGeneral, em órgãos estranhos ao Ministério do Exército, são regulados em legislação especifica.
Art. 4' O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6Q Fica revogado o Decreto n" 2.426, de 17 de dezembro de
1997.
Brasília, 27 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
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DECRETO N' 2.532, DE 30 DE MARÇO DE 1998
Dá nova redação ao § 1r! do art. 28 do
Decreto n 22.222, de 8 de maio de 1997, que
regulamenta a Lei n'2 9.437, de 20 de fevereiro
de 1997, que institui o Sistema Nacional de
Armas (Sínarm), estabelece condições para o
registro e para o porte de arma de fogo, e define crimes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19 da Lei nº 9.437, de 20 de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. l' O § I" do art. 28 do Decreto n'' 2.222, de 8 de maio de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ l' Os policiais civis e militares e os bombeiros militares, quando no exercício de suas atividades ou em trânsito, poderão portar arma de fogo em todo o território nacional, desde que
expressamente autorizados pela autoridade responsável pela
ação policial no âmbito da respectiva unidade federada." (NR)
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Fica revogado o parágrafo único do art. 27 do Decreto
n' 2.222, de 8 de maio de 1997.
Brasília, 30 de março de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Zenildo de Lucena
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1)

DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Colorado, situado no Município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
no 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Colorado, com área
de 562,OOOOha (quinhentos e sessenta e dois hectares), situado no
Município de Touros, objeto do Registro nº AV-2-1.484, fi. 51v, Livro
2-1 (RG), do Cartório do Primeiro Ofício de Notas da Comarca de
Touros, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(2)

DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Olindina/Quirino e Caiçara, situado nos Municípios de Ingá e Juarez
Távora, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
no 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Olindina/Quirino e Caiçara, com área de 901,0480ha (novecentos e um
hectares, quatro ares e oitenta centiares), situado nos Municípios de
Ingá e Juarez Távora, objeto das Matrículas n's 333, fi. 33, Livro
2-B, do Cartório de Registo de Imóveis da Comarca de Ingá; 266, Ficha 266, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
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de Alagoa Grande; e Registro nº R-5-166, fi. 166, Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ingá, Estado da Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(3)

DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cercado da Estação, Fazendinha e Cercado do Rio, situado no Município
de Mogeiro, Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
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da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cercado
da Estação, Fazendinha e Cercado do Rio, com área de 700,0000ha
(setecentos hectares), situado no Município de Mogeiro, objeto do
Registro n' R-1-3.880, fi. 152, Livro 2-K, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Itabaiana, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(4) DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Ana, situado no Município de Itiquira, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Ana, com área de 5.693,6732ha (cinco mil, seiscentos e noventa e
três hectares, sessenta e sete ares e trinta e dois centiares), situado
no Município de Itiquira, objeto dos Registros n's R-4-438; R-5-1.409
e R-7-821, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do l' Ofício da
Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Colorado, situado no Município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
no 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Colorado, com área
de 662,0000ha (seiscentos e sessenta e dois hectares), situado no
Município de Touros, objeto do Registro n" AV-2-1.561, fi. 90v, Livro
2-RG, do Cartório do Primeiro Ofício de Notas da Comarca de Touros, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998

1847
(6)

DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Estrela Chave, situado
nos Municípios de Poconé e Nossa Senhora
do Livramento, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ibe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda Estrela Chave, com área de 2.272,4802ha (dois mil, duzentos e setenta e dois hectares, quarenta e oito ares e dois centiares), situado nos Municípios de
Poconé e Nossa Senhora do Livramento, objeto do Registro nº R-5-3.236,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do I" Ofício da Comarca de
Poconé, e Matricula n' 19.587, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do l' Ofícioda Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998

1848
(7) DECRETO DE 4 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda São Pedro - Gleba n" 3,
situado no Município de Rancharia, Estado
de São Paulo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
São Pedro - Gleba nº 3, com área de 886,5964ha (oitocentos e oitenta e seis hectares, cinqüenta e nove ares e sessenta e quatro centiares), situado no Município de Rancharia, objeto dos Registros nOs
R-22-353 (parte), fi. 5 e R-24-353, fi. 6, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rancharia, Estado de São Paulo.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de março de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 4 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Nassa Senhora Aparecida,
constituído pelo remanescente do Lote n ~ 2, e
parte do Lote n!!3, da subdivisão da Fazenda
Arixiguana, localizado na Fazenda Lagoa, situado no Município de 8ãoJerânimo da Serra,
Estado do Parand, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Nossa
Senhora Aparecida, constituído pelo remanescente do Lote nº 2, e
parte do Lote nº 3, da subdivisão da Fazenda Arixiguana, localizado
na Fazenda Lagoa, com área de 1.068,1275ha (um mil, sessenta e
oito hectares, doze ares e setenta e cinco centiares), situado no Município de São Jerônimo da Serra, objeto dos Registros nOs R.1-5.424
e R.1-6.200, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Braafha, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 4 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de

reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Nassa Senhora Aparecida,
constituído pelos Lotes n!!s 77-A, 77 -A parte,
78, 90-A, 90 e 90-A (da subdivisão do Lote n'
90), todos da Gleba n!! 3, da Colônia Piquiri, situado no Município de Santa Maria do Oeste,
Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, d 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Nossa
Senhora Aparecida, constituído pelos Lotes nº 77-A, 77-A parte, 78,
90-A, 90 e 90-A (da subdivisão do Lote nº 90), todos da Gleba nº 3, da
Colônia Piquiri, com área de 357,0000ha (trezentos e cinqüenta e sete
hectares), situado no Município de Santa Maria do Oeste, objeto dos
Registros n's R.11-5.235, fi. 2v., RR.12-7.435, fi. 2v., R.7-12.124, fi. Iv.,
R-7-12.646, fls. 3 e 3v., R-3-14.463, fi 1, todos do Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Pitanga, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 4 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Nova Esperança III, situado no Município de Euclides da Cunha Paulista, Estado de São Paulo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nova
Esperança III, com área de 920,8300ha (novecentos e vinte hectares
e oitenta e três ares), situado no Município de Euclides da Cunha
Paulista, objeto dos Registros n's R-2-3.485, fls. L'Iv, Livro 2 e
R-1-6.967, fls. lI1v, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de março de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998

1852
(11) DECRETO DE 5 DE MARÇO DE 1998
Altera o Decreto de 8 de maio de 1997,
que declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Panorama ou Caaro II, situado
no Município de Caibaté, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
O art. l' do Decreto de 8 de maio de 1997, publicado no
Diário Oficial da União de 9 de maio de 1997, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
inciso VI, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Panorama ou Caaro lI, com área de 440,4840ha
(quatrocentos e quarenta hectares, quarenta e oito ares e quarenta centiares), situado no Município de São Luiz Gonzaga,
objeto dos Registros n's AV-3-3.208, fi. Iv; R-1-19.026, fi. 1; R9-4.261, fi. 3; R-4-1.876, fi. Iv; R-14 e R-19-8.767, fi. 3v; R1-9.1',;31, n.i, R-1-9.532, fi. 1; R-3-9.533, fi. 1; R-3-9.535, fi. 1; R3-9.536, n.i v; R-6-9.538, fi. 1; R-1-19.459, fi. 1; R-2-19.859, fi. Iv;
R-2-19.860, fi. Iv; R-2-19.861, fi. Iv; R-1-19.918, fi. 2; R-l19.919, fi. 1; R-1-19.920, fi. 1; R-1-21.542, fi. 1; R-1-21.802, fi. 1;
R-2-21.971, fi. 1; R-1-21.973, fi. 1; R-1-24.429, fi. 1 e R-12-125, fi.
2, todos do Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sub
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Art. I"

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 6 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Data Tarumã, situado no Município de
Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Data Tarumã, com
área de 4.434,8850ha (quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro
hectares, oitenta e oito ares e cinqüenta centiares), situado no Município de Vitória do Mearim, objeto da Matrícula nº 1.515, fi. 166, Livro 2-F, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca
de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 6 DE MARÇO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a participação societária estrangeira em banco múltiplo a ser constituído no País
pela Mercedes-Benz do Brasil S.A. e ampliação da participação estrangeira no capital da

Mercedes-Benz Leasing -

Arrendamento

Mercantil S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira, até cem por cento, no capital social de um banco múltiplo
a ser constituído pela Mercedes-Benz do Brasil S.A., bem como o aumento da participação estrangeira, até cem por cento, no capital social da Mercedes-Benz Leasing - Arrendamento Mercantil S.A.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de março de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(14)

DECRETO DE 9 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Monjolo, situado no Município
de Ltapetininga, Estado de São Paulo, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Monjolo,
com área de 883,3000ha (oitocentos e oitenta e três hectares e trinta
ares), situado no Municipio de Itapetininga, objeto do Registro
nº R-4-2.060, fi. 2, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(15)

DECRETO DE 9 DE MARÇO DE 1998
Declara de utilidade pública a AS-PTA
- Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro (RJ), e outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
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DECRETA:
Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - AS-PTA - Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, portadora do CGC nº 35.796.341/0001-08 (Proc, MJ
nO 27.441/97-67);
U - Associação Beneficente e Assistencial dos Funcionários
do Grupo AGF Brasil Seguros, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 74.636.671/0001-80 (Processo MJ nº 27.873/97-31);
lU - Associação Divina Providência, com sede na Cidade de
Florínea, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 46.180.113/000117 (Processo MJ n? 18.024/93-45);
IV - Associação Missionária Evangélica Vida, com sede
na Cidade de An ápol is , Estado de Goiás, portadora do CGC
nº 01.139.179/0001-25 (Processo MJ nO 2.166/98-03);
V - Associação Servos de Deus, com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, portadora do CGC nº 00.097.394/0001-48 (Processo MJ n? 23.285/97-00);
VI - Congregação das Missionárias da Caridade, com sede
na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, portadora do CGC nº
14.722.714/0001-18 (Processo MJ n? 19.842/97-52);
VII - Creche Nossa Senhora de Lourdes, com sede na Cidade de
Apucarana, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 80.920.283/0001-29
(Processo MJ nº 17.710/93-17);
VIU - Fundação Abraham Kasinski, com sede na Cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 41.882.333/0001-79
(Processo MJ nº 27.705/97 -37);
IX - Fundação Affonso Ferreira, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 44.589.307/0001-45
(Processo MJ nº 21.673/96-49);
X - Fundação Filantrópica Safra, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 52.488.889/0001-00
(Processo MJ nº 19.426/97-18);
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XI - Hospital e Maternidade Dona Lisette, com sede na
Cidade de Taió, Estado de Santa Catarina, portador do CGC nº
86.324.860/0001-04 (Processo MJ nº 12.800/93-21);
XII - Instituto Araguaia, com sede na Cidade de Goiânia,
Estado de Goiás, portador do CGC nº 01.612.936/0001-36 (Processo
MJ nº 22.724/97-02);
XIII - Lar da Criança Agudense, com sede na Cidade de
Agudos, Estado de São Paulo, portador do CGC nº 44.452.126/000172 (Processo MJ n? 23.889/95-68);
XlV - Lar Espírita Maria José Fratari, com sede na Cidade Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº
21.332.705/0001-86 (Processo MJ nº 840/98-52);
XV - Missão Atalaías de Jesus, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, portadora do CGC nº 01.978.147/0001-13
(Processo MJ nº 1.529/96-50);
XVI - Obras Reunidas de Assistência Social São José Operário, com sede na Cidade de Pirapozinho, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 67.661.397/0001-33 (Processo MJ nº23.891/96-91);
XVII - Sociedade Beneficente Santo Antonio, com sede na
Cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rio Grande do Sul, portadora
do CGC nº 88.406.491/0001-16 (Processo MJ nº 12.435/93-27);
XVIII - Sociedade de Promoção Humana (Soproh), com sede
na Cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
nº 26.041.087/0001-39 (Processo MJ nº 26.062/97-13);
XIX - Sociedade Espírita Eurípedes Barsanulfo, com
sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC
nº 26.503.425/0001-07 (Processo MJ nº 21.699/97-13);
XX - Sociedade Pestalozzi de Catalão, com sede na Cidade
de Catalão, Estado de Goiás, portadora do CGC nº 00.146.373/000175 (Processo MJ nº 12.545/94-14);
XXI - Sociedade Pestalozzi de Codó, com sede na Cidade de
Codó, Estado do Maranhão, portadora do CGC n? 05.794.433/000180 (Processo MJ nº 9.757/97-59);
XXII - Sociedade Vivamos Melhor, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC nº
00.129.715/0001-49 (Processo MJ nº 13.595/97-62).
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Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto n"
50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
(16)

DECRETO DE 11 DE MARÇO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a participação societária estrangeira no capital do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. e em suas controladas
Financeira Bemge S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e Bemge Distribuidora
S.A. - Titulos e Valores Mobiliários.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. I" É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira, até cem por cento, no capital do Banco do Estado de Minas
Gerais S.A. e em suas controladas Financeira Bemge S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e Bemge Distribuidora S.A. - Títulos e
Valores Mobiliários, no processo de privatização a ser implementado.
Art. 2' O percentual de participação estrangeira de que trata
o artigo anterior poderá ser atingido no prazo máximo de cinco anos.
Art. 3' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 11 DE MARÇO DE 1998
Cria o Conselho Empresarial «Brasil
500 Anos», e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica criado, no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, o Conselho Empresarial "Brasil 500 Anos", com a finalidade de colaborar com o Governo Federal nas festividades comemorativas do V Centenário do Descobrimento do Brasil.
Parágrafo único. É objetivo do conselho, ainda, estimular iniciativas empresariais autofinanciadas, que exprimam o compromisso do País com o desenvolvimento sustentável e que se ajustem ao
programa de comemorações de que trata este decreto.
Art. 2' O conselho será integrado por cinqüenta representantes da sociedade civil, dentre os quais um será o seu presidente, todos designados pelo Presidente da República.
§ l' O Presidente da Comissão Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil, de que trata o Decreto de 14 de novembro de 1996, será o Secretário Executivo do
Conselho Empresarial "Brasil 500 Anos".
§ 2' O Conselho Empresarial "Brasil 500 Anos" disporá, em
regimento interno, sobre sua organização e seu funcionamento.
Art. 3' Para consecução dos seus objetivos, o conselho poderá
articular-se com órgãos e entidades dos Governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, bem assim com entidades
privadas e organismos internacionais.
Art. 4' A participação no conselho será considerada serviço
público relevante, não ensejando remuneração de qualquer espécie.
Art. 5' Cabe ao Ministério das Relações Exteriores prestar o
apoio técnico e administrativo necessários aos trabalhos do conselho.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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(18) DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Nova Esperança, situado no Município de Euclides da Cunha Paulista, Estado
de São Paulo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nova Esperança, com área de 1.395,6140ha (um mil, trezentos e noventa e cinco
hectares, sessenta e um ares e quarenta centiares), situado no Município de Euclides da Cunha Paulista, objeto da Matricula n' 7.145 (remanescente), fls. 112, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Água Branca, constituído por
área de terras da Fazenda Agua Branca, localizada na Fazenda Apucarana Grande,
Quinhão 3 da parte B, da Gleba n!l 7, situado
no Município de Ortigueira, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro d~ 1993, o imóvel rural conhecido comç Fazenda Água
Branca, constituído por área de terras da Fazenda Agua Branca, localizada na Fazenda Apucarana Grande, Quinhão 3 da parte B, da
Gleba n' 7, com área de 605,4140ha (seiscentos e cinco hectares,
quarenta e um ares e quarenta centiares), situado no Município de
Ortigueira objeto da Matrícula n? 4.292, fi. 1, Livro 2, do Cartório de
Registro d~ Imóveis da Comarca de Ortigueira, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
m~quinas e os implementas agrícolas, bem. como as benfeitorias
eXIstentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993 e ~ manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília 12 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
Re pública. '
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Arixiguana ou Lagoa, constituído pelo remanescente do Lote n Q 3, da Fazenda São João da Lagoa ou Lagoa, Bairro
Arixiguana, situado no Município de São
Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Arixiguana ou Lagoa, constituído pelo remanescente do Lote nº 3, da Fazenda São João da Lagoa ou Lagoa, Bairro de Arixiguana, com área
de 677 ,9100ha (seiscentos e setenta e sete hectares e noventa e um
ares), situado no Município de São Jerõnimo da Serra, objeto da Matrícula nº 6.229, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São J erônimo da Serra, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Quatro Irmãos, constituído pelos Lotes n's 58 a 66, 66-A, 67, 68, 130 a
135-A, 136, 139a 151, 151-AeI52, todos da
Gleba Margem Direita do Ribeirão Areia
Branca, situado no Município de Marilena,
Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Quatro
Irmãos, constituído pelos Lotes nOs 58 a 66, 66-A, 67, 68,130 a 135-A,
136, 139 a 151, 151-A e 152, todos da Gleba Margem Direita do Ribeirão Areia Branca, com área de 719,6400ha (setecentos e dezenove
hectares e sessenta e quatro ares), situado no Município de Marilena, objeto do Registro nº R-2-4.075, fi. Lv, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca Nova Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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(22) DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural co·
nhecido por Fazenda Santa Rita, situado no
Município de Rosana, Estado de São Paulo,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural conhecido por Fazenda
Santa Rita, com área de 2.698,4375ha (dois mil, seiscentos e noventa e oito hectares, quarenta e três ares e setenta e cinco centiares),
situado no Município de Rosana, objeto da Transcrição n' 12.907
(parte), fi. 290, Livro 3-1, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841

M1959,

mar. 1998
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DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Porto Velho, situado no
Município de Presidente Epitácio, Estado
de São Paulo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Porto Velho, com área de 1.363,1900ha (um mil, trezentos e sessenta
e três hectares e dezenove ares), situado no Município de Presidente
Epitácio, objeto da Matrícula n" 4.361, Ficha l/lv, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Epitacio, Estado de São Paulo.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 12 de março de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Campanini, constuutdo por
área de terras da Fazenda Agua Branca,
Gleba n ª 7-A, localizada na FazendaApucarana Grande, Quinhão 3, situado no Município de Ortigueira, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido cOIJlO Fazenda Campanini, constituído por área de terras da Fazenda Agua Branca, Gleba n? 7-A, localizada na Fazenda Apucarana Grande, Quinhão 3,
com área de 364,2584ha (trezentos e sessenta e quatro hectares, vinte e cinco ares e oitenta e quatro centiares), situado no Município de
Ortigueira, objeto da Matrícula n? 4.293, fI. 1, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Ortigueira, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841
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(25)

DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Altamira, constituído pela Fazenda Altamira e pelos Lotes n "s 344 e 345,
da Gleba n Q 1, da Colônia Governador Lupion, situado no Município de Santa Inês, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Altamira,
constituído pela Fazenda Altamira e pelos Lotes nOs 344 e 345, da
Gleba nº 1, da Colônia Governador Lupion, com área de 347,4000ha
(trezentos e quarenta e sete hectares e quarenta ares), situado no
Município de Santa Inês, objeto dos Registros n-s R-15-471, Ficha 3,
e R-1-3.879, Ficha 1, ambos do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Colorado, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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(26) DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Pedro, oriundo da fusão do
Lote n" 12 (subdivisão dos Lotes nre 9 a 13),
partes destacadas dos Lotes nºs 12 e 13, Lotes n ºs 66, 92, e parte do Lote n!!65, todos da
Gleba nº 18, da Colônia Paranavaí, situado
no Município de Santa Mônica, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São
Pedro, oriundo da fusão do Lote nº 12 (subdivisão dos Lotes nºs 9 a
13); partes destacadas dos Lotes nºs 12 e 13, Lotes n's 66, 92, e parte do Lote nº 65, todos da Gleba n' 18, da Colônia Paranavaí, com
área de 978,2346ha (novecentos e setenta e oito hectares, vinte e
três ares e quarenta e seis centiares), situado no Município de Santa Mônica, objeto.do Registro nº R-1-5.766, Ficha Iv, Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Izabel do
Ivaí, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva leCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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gal prevista na Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1998; 177' da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(27) DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre a inclusão, no Programa
Nacional de Desestatização (PNDJ, da Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1° Fica incluída no Programa Nacional de Desestatização
(PND), para os fins da Loi n? 9.491, de 9 de setembro de 1997, a Centrais Elétricas de Rondôma S.A. (Ceron).
Art. 2' As ações representativas das participações acionárias
na sociedade referida no artigo anterior, de propriedade da Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), deverão ser depositadas no
Fundo Nacional de Desestatização (FND), no prazo máximo de cinco
dias, contados da data da publicação deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Antonio Kandir
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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(28) DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre a inclusão, no Programa
Nacional de Desestatização (PND), da Manaus Energia S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica incluída no Programa Nacional de Desestatização
(PND), para os fins da Lei n? 9.491, de 9 de setembro de 1997, a Manaus Energia S.A.
Art. 2' As ações de propriedade da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), representativas da participação na
sociedade referida no artigo anterior, deverão ser depositadas no
Fundo Nacional de Desestatização (FND), no prazo máximo de cinco
dias, contados da data da publicação deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Antonio Kandir
(29) DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre a transferência de ações do
Banco do Brasil S.A. e da Telecomunicações
Brasileiras S.A. depositadas no Fundo de
Amortização da Dívida Pública Mobiliária
Federal (FAD)para o Fundo de Garantia à
Exportação (FGE).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 2' da Medida Provisória nº 1.610-7, de 5 de
março de 1998,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998

1871
DECRETA:
Art. 1º Ficam transferidas, para o Fundo de Garantia à Exportação (FGE), 98.000.000.000 (noventa e oito bilhões) de ações
preferenciais nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A. e
1.200.000.000 (um bilhão e duzentos milhões) de ações preferenciais
nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A.
(Telebrás), todas de propriedades da União, depositadas no Fundo
de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD).
Art. 2' As ações de que trata o artigo anterior deverão ser depositadas no FGE, no prazo máximo de cinco dias, contados da publicação deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de março de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
(30)

DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 1998
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da União
- Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, crédito especial, no valor de
R$ 11. 781.934,00, aberto por Decreto de 23
de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2º, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor de Encargos Financeiros da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
especial, no valor de R$ 11.781.934,00 (onze milhões, setecentos e oitenta e um mil, novecentos e trinta e quatro reais), autorizado pela
Lei n? 9.573, de 18 de dezembro de 1997, e aberto por Decreto de 23
de dezembro de 1997, para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no art.
l' são provenientes do saldo do referido crédito, apurado em 31 de
dezembro de 1997.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado naDO de 16.3.1998, pág. 2.
(31)

DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 1998
Promove a modificação das fontes de recursos, no que concerne à unidade orçamentária Encargos Financeiros da União Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6', § 7º, inciso I, da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica modificada, para atender às necessidades de execução, a fonte de recursos constante da programação dos Anexos I e
II deste decreto.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 16.3.1998, págs. 2 e 3.
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(32) DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 1998
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Fazenda, parte do
crédito especial aberto por Decreto de 23 de
dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2', da Constituição,

DECRETA:
Art. l' Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Fazenda, pelo
saldo apurado em 31 de dezembro de 1997, no valor de R$ 2.408.583,00
(dois milhões, quatrocentos e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais), parte do crédito especial autorizado pela Lei n' 9.590, de 19 de
dezembro de 1997, e aberto por Decreto de 23 de dezembro de 1997,
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no art.
l' são provenientes do saldo do referido crédito, apurado em 31 de
dezembro de 1997.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo esta publicado no DO de 16.3.1998, pág.

3.
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(33)

DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 1998
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em fauordo Ministério da Fazenda, parte do
crédito especial aberto pelo Decreto de 23 de
dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2', da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Fazenda, pelo
saldo apurado em 31 de dezembro de 1997, no valor de R$ 77.958.680,00
(setenta e sete milhões, novecentos e cinqüenta e oito mil, seiscentos
e oitenta reais), parte do crédito especial autorizado pela Lei n' 9.563,
de 18 de dezembro de 1997, e aberto pelo Decreto de 23 de dezembro
de 1997, para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2'

Os recursos necessários à execução do disposto no art.

lº são provenientes do saldo do referido crédito, apurado em 31 de

dezembro de 1997.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 16.3.1998, pág. 4.
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(34)

DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 1998
Reabre ao Orçamento Fiscal da União)
em favor do Ministério dos Transportes, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de
1997, os créditos especiais abertos pelos Decretos de 23 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista a autorização contida no
§ 2', do art. 167, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam reabertos ao Orçamento Fiscal da União (Lei
nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997, em favor do Ministério dos
Transportes, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1997, no
valor de R$ 113.401.284,00 (cento e treze milhões, quatrocentos e
um mil, duzentos e oitenta e quatro reais), os créditos especiais autorizados pelas Leis n's 9.562 e 9.566, de 18 de dezembro de 1997, e
9.591, de 19 de dezembro de 1997, e abertos pelos Decretos de 23 de
dezembro de 1997, na forma do anexo deste decreto.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 16.3.1998, págs. 4/7.

(35)

DECRETO DE 16 DE MARÇO DE 1998
Revoga a autorização concedida à sociedade International Advertising Service
para funcionar no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 64 do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940,
mantido pelo art. 300 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o
que consta no Processo MICT nº 52700.000029/98-67,
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DECRETA:
Art. F Fica revogada, a pedido, a autorização de funcionamento no Brasil da !nternational Advertising Service, com sede nos
Estados Unidos da América, efetivada pelo Decreto nº 22.456, de 16
de janeiro de 1947, cujos efeitos jurídicos foram mantidos pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de março de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles
(36)

DECRETO DE 16 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre a inclusão, no Programa
Nacional de Desestatização (PND), da Companhia Energética do Piauí (Cepisa).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1e Fica incluída na Programa Nacional de Desestatização
(PND), para os fins da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, a Companhia Energética do Piauí (Cepisa).
Art. 2º As ações representativas das participações acionárias
na sociedade referida no artigo anterior, de propriedade da Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), deverão ser depositadas no
Fundo Nacional de Desestatização (FND), no prazo máximo de cinco
dias, contados da data da publicação deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Antonio Kandir
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998

1877
(37)

DECRETO DE 17 DE MARÇO DE 1998
Declara de utilidade pública a Andi Agência de Notícias dos Direitos da Infância, com sede na Cidade de Brasília (DF), e
dá outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância,
com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC
n' 36.751.345/0001-24 (Proc. MJ n? 18.298/97-02);
II - Asilo de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Descalvado, Estado de São Paulo, portador do CGC n' 47.546.064/0001-56
(Processo MJ n" 21.372/95-61);
III - Asilo de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, portador do CGC n'' 47.351.044/0001-20
(Processo MJ n' 14.389/94-63);
IV - Associação de Assistência e Proteção à Infância, com
sede na Cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC n' 17.732.306/0001-35 (Processo MJ n' 3.762/94-23);
V - Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo, com
sede na Cidade de Guanhães, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC n? 20.724.357/0001-20 (Processo MJ n" 623/94-11);
VI - Associação dos Moradores de Aracuí, com sede na
Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, portadora do CGC
n' 36.401.735/0001-74 (Processo MJ n? 08015.000161/97-70);
VII - Associação Feminina de Assistência Social de Içara
(Afasi), com sede na Cidade de Içara, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC n' 80.166.903/0001-86 (Processo MJ n" 11.306/97-72);
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VIII - Associação para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia, com sede na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, portadora do CGC n' 05.555.099/0001-01 (Processo MJ n' 7.336/94-87);
IX - Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos
da Arquidiocese de Fortaleza, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, portador do CGC n" 00.276.802/0001-29 (Processo MJ
n" 22.186/97-84);
X - Comunidade de Base de São Pedro, com sede na Cidade de Jucás, Estado do Ceará, portadora do CGC n' 07.541.006/000115 (Processo MJ n' 15.722/97-59);
XI - Creche Menino Jesus, com sede na Cidade de São Gotardo, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n' 26.032.359/000134 (Processo MJ n' 10.008/97-29);
XII - Dispensário São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará, portador do CGC n' 04.971.503/000165 (Processo MJ n' 4.446/95-50);
XIII - Fundação Benção dos Senhor, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n'
29.222.551/0001-81 (Processo MJ n" 27.775/96-31);
XIV - Fundação Hospitalar e de Assistência Social de Domingos Martins, com sede na Cidade de Domingos Martins, Estado
do Espírito Santo, portadora do CGC n' 27.658.129/0001-48 (Processo MJ n? 58.866/75);
XV - Grupo Fraterno Foco de Luz, com sede na Cidade de
Valinhos, Estado de São Paulo, portador do CGC n? 52.367.323/000111 (Processo MJ n' 24.264195-03);
XVI - Instituto de Serviço Social Pax, com sede na Cidade
de Brasília, Distrito Federal, portador do CGC n'' 00.109.322/000173 (Processo MJ n' 7.701/95-61);
XVII - Mansão Marco Antonio, com sede na Cidade de Serrinha, Estado da Bahia, portadora do CGC n" 13.844.501/0001-04
(Processo MJ n" 2.337/97-13);
XVIII - Obra Social Senhora D'Ajuda, com sede na Cidade de
Caçapava, Estado de São Paulo, portadora do CGC n' 45.189.123/000150 (Processo MJ n' 18.015/97-88);
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XIX - Seara Espírita J oanna de Ângelis, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portadora do CGC n?
57.494.155/0001-49 (Processo MJ nO 24.450/97-41);
XX - Sociedade Pestalozzi de Alagoinhas, com sede na
Cidade de Alagoinhas, Estado da Bahia, portadora do CGC nº
13.341.359/0001-74 (Processo MJ nO 4.923/94-04);
XXI - Sociedade Pestalozzi de Atílio Vivácqua, com sede na
Cidade de Atílio Vivácqua, Estado do Espírito Santo, portadora do
CGC nO 36.403.574/0001-58 (Processo MJ nO 23.034/97-71);
XXII - Sociedade Pestalozzi de Guaíra, com sede na Cidade de
Guaíra, Estado do Paraná, portadora do CGC nO 77.418.655/0001-09
(Processo MJ nO 14.184/93-70).
Art. 2° As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano antenor, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Iris Rezende
(38)

DECRETO DE 17 DE MARÇO DE 1998
Autoriza a empresa Publicidad Sarmiento Sociedad Anonima, a estabelecer filial
na República Federativa do Brasil, sob a
denominação social de Publicidad Sarmiento Sociedad Anonima, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 64 do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940,
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mantido pelo art. 300 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o
que consta no Processo MICT nº 52700-000040/98-08,
DECRETA:
Art. 1e Fica a empresa Publicidad Sarmiento Sociedad Anonima, com sede na Avenida Espana nº 1248 - 5º andar, Msndonza, Argentina, autorizada a funcionar no Brasil, por intermédio
da filial Publicidad Sarmiento Sociedad Anonima, tendo como objeto social a exploração do ramo da publicidade em todos os seus
aspetos e modalidades, com capital destacado de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), para o desempenho das suas atividades em território nacional, obrigando-se a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre o objeto da
presente autorização.
Art. 2º Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
I - a empresa Publicidad Sarmiento Sociedad Anonima é
obrigada a ter permanentemente um representante legal no Brasil,
junto à filialPublicidad Sarmiento SociedadAnonima, com plenos e
ilimitados poderes para tratar quaisquer questões e resolvê-las definitivamente, podendo ser demandado e receber citação inicial pela
sociedade;
U - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeito às leis
e aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa a referida empresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus estatutos;
UI - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus estatutos vedadas às sociedades estrangeiras e
somente poderá exercer as que dependam de aprovação prévia de órgão
governamental, sob as condições autorizadas;
IV - dependerá de aprovação do governo brasileiro qualquer
alteração nos estatutos da empresa, que implique na mudança de
condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada a
providenciar o arquivamento, na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar, das folhas do Diário Oficial da União e dos
documentos que instruíram o requerimento desta autorização;
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VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresentar à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada, para anotação nos registros, folha do Diário Oficial da União, do
Estado e do Distrito Federal, conforme o caso, e dojornal de grande circulação, contendo as publicações obrigatórias por força do art. 70 e parágrafo único do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940,
mantido pelo art. 300 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VII - a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade da falta, com cassação da autorização.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles
(39) DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Violeta, situado nos Municípios
de Araçagi e Mamanguape, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Violela,
com área de 1.499,3130ha (um mil, quatrocentos e noventa e nove
hectares, trinta e um ares e trinta centiares), situado nos MunicíCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841·1959, mar. 1998
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pios de Araçagi e Mamanguape, objeto dos Registros n's R-1-5.504,
fi. 55, Livro 2-AF, do Serviço Registral da Comarca de Guarabira e
R-1-2.538, fi. 99, Livro 2-M, do Serviço Registral da Comarca de Mamanguape, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(40)

DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Fortuna I, situado no MunicípiodeRio Brilhante, Estado do Mato Grosso
do Sul) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Fortuna I,
com área de 1.199,5000ha (um mil, cento e noventa e nove hectares e
cinqüenta ares), situado no Município de Rio Brilhante, objeto do
Registro nº R-I-8.289, fi. 83, Livro 2-AE, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do
Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevísta na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(41) DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sapucaia, situado no Município de Sobrado,
Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sapucaia, com
área de 600,0000ha (seiscentos hectares), situado no Município de
Sobrado, objeto da Matrícula n' 4.379, fi. 195, Livro 2-Q, do Cartório Único de Registro de Imóveis da Comarca de Sapé, Estado da
Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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(42)

DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Santa Maria/São Sebastião/Rosário, situado no Município de Ceará Mirim, Estado
do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. L" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santa Maria/São Sebastião/Rosário, com área de 2.751.6000ha (dois mil, setecentos e cinqüenta e um hectares e sessenta ares), situado no Município de Ceará
Mirim, objeto dos Registros n's R-1-422, fi. 111v, Livro 2; R-I-777, fi. 7,
Livro 2 e R-I-343, fi. 72, Livro 2, do Cartório do Primeiro Ofício de Notas da Comarca de Ceará Mirim, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no ímóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Leí Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevísta na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
Repúblíca.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,

ri.
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1886
(43)

DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado QuixabalSantana de Upanema ou Mutambeira, situado no Município de Mossoró,
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nºo 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Quixaba / Santana
de Upanema ou Mutambiera, com área de 1.367.7000ha (um mil,
trezentos e sessenta e sete hectares e setenta ares), situado no Município de Mossoró, objeto do Registro n" R-1-10.577, fi. 78, Livro
2-92, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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(44)

DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Fortuna II, situado no Município de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Fortuna lI,
com área de 1.199,5000ha (um mil, cento e noventa e nove hectares e
cinqüenta ares), situado no Município de Rio Brilhante, objeto do Registro n'R-1-8.290, fi. 84, Livro 2-AE, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O .Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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(45) DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Califórnia, situado no Município de ltupimnga, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Califórnia, com área de 2.830,6260ha (dois mil, oitocentos e trinta hectares,
sessenta e dois ares e sessenta centiares), situado no Município de
Itupiranga, objeto da Matrícula n" 4.209, fi. 1, Livro 2-P, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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(46) DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Calmaria II, situado no Município de Moju, Estado do Pará, e dá outras
providéncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Calmaria
Il, com área de 13.487,6342 ha (treze mil, quatrocentos e oitenta e
sete hectares, sessenta e três ares e quarenta e dois centiares),
situado no Município de Moju, objeto dos Registros nOs 5.691, fi. 367,
Livro 2-C; 5.692, fi. 368, Livro 2-C; 5.693, fi. 369; Livro 2-C; 5.694,
fi. 370, Livro 2-C e 1.303, fi. 124, Livro 2-C, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Moju, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º OInstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 18 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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(47) DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São João, situado no Município
de Figueirópolis D'Oeste, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São João,
com área de 726,0000ha (setecentos e vinte e seis hectares), situado
no Município de Figueirópolis D'Oeste, objeto da Matrícula n? 3.875,
fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do 10Ofício da Comarca de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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(48)

DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Arapuá/Poção/Estrangeira, conhecido por Fazenda Santa Inês, desmembrado
da Fazenda São Jerônimo Grande, situado
no Município de Santa Vitória, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Arapuá/
Poção/Estrangeira, conhecido por Fazenda Santa Inês, desmembrado
da Fazenda São Jerônimo Grande com área de 364,1320 ha (trezentos
e sessenta e quatro hectares, treze ares e vinte centiares), situado no
Município de Santa Vitória, objeto do Registro nº R-1-4.097, fi. 2, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Vitória, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998

1892
(49) DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Serra Verde, situado no Município de
Araruna, Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Serra Verde, com
área de 210,3780ha (duzentos e dez hectares, trinta e sete ares e oitenta centiares), situado no Município de Araruna, objeto do Registro n" AV-3-252, fi. 60v, Livro 2-C, do Cartório de Registro Imobiliário
Martins de Souza, da Comarca de Araruna, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p, 1841-1959, mar. 1998
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(50)

DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Isidoro - Lotes Joseph e Jean
situado no Município de Chapadão do Céu,
Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Isidoro
-Lotes Joseph e Jean, com área de 1.500,0000ha (um mil, quinhentos hectares), situado no Município de Chapadão do Céu, objeto dos
Registros nOs R-7-1.229, fl. 99 e R-8-1.228, fl. 98, ambos do Livro 2-1,
do Cartório do 1º Ofício e Registro de Imóveis do Distrito de Aporé,
Comarca de Itajá, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998

1894
(51)

DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes nvs 524, 525, 532, 535 e 541 a 556,
do Loteamento da Gleba Ipiranga, situado
no Município de Tapurah, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lotes n's 524,525,
532, 535 e 541 a 556, do Loteamento da Gleba Ipiranga, com área de
1.733,6422ha (um mil, setecentos e trinta e três hectares, sessenta e
quatro ares e vinte e dois centiares), situado no Município de Tapurah, objeto dos Registros n's R-I-28.703, R-I-28.704, R-I-28.705,
R-I-28.706, R-I-28.707, R-I-28,708, R-I-28.709, R-I-28.710,
R-I-28.711 e R-I-28.712, do Livro 2-CX; R-I-28.775, R-I-28.776,
R-1-28.777, R-I-28.778, R-I-28.779, R-I-28.780, R-I-28.781,
R-I-28.782, R-I-28.783 e R-I-28.784, do Livro 2-CZ, todos do Cartório de Registro de Imóveis do l' Oficio da Comarca de Diamantino,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1998; 177 Q da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(52) DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Alto AlegreNárzea dos Calados/São
FranciscolPoço da PedralExtrema, situado
nos Municípios de Jericó e Lagoa, Estado da
Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Alto AlegreNárzea
dos Calados/São Francisco/Poço da Pedra/Extrema, com área de
745,6000ha (setecentos e quarenta e cinco hectares e sessenta ares),
situado nos Municípios de Jericó e Lagoa, objeto dos Registros
n's R-1-7.171, fi. 174, Livro 2-AG; R-1-5.123, fi. 253, Livro 2-V e
R-2-699, fi. 113, Livro 2-D, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de
Catolé do Rocha e R-1-1.895, fi. 52, Livro 2-L; R-1-1.888, fi. 123, Livro 2-J e R-1-1.899, fi. 124, Livro 2-J, do Cartório Coronel João Queiroga, do 1Q Oficio da Comarca de Pombal, Estado da Paraíba.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(53) DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 4.400.000,OO,para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida na Medida Provisória n" 1.645, de 18 de março de 1998,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.3.1998, pág. 6.
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(54) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira no
capital social de um banco múltiplo e de
uma sociedade de arrendamento mercantil,
a serem constituídos pela Toyota Motor Corporation, com sede no Japão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o
disposto o art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. 1s É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira, até cem por cento, no capital social de um banco múltiplo,
com até dez agências, e de uma sociedade de arrendamento mercantil, a serem constituídos no País pela empresa Toyota Motor Corporation, com sede no Japão.
Art. 2º O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(55) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio Mar, situado no Município
de Palestina do Pará, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841
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DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rio Mar,
com área de 3.657,1100ha (três mil, seiscentos e cinqüenta e sete
hectares e onze ares), situado no Município de Palestina do Pará, objeto do Registro n' R-7-232, fi. 2, Livro 2-A, do Cartório de Registro
Geral de Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto
os terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso rII, da Constituição.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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(56) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jacaré Grande, conhecido por
Fazenda Mandaçaia 3, desemembrado da
antiga Fazenda Angicos, situado no Município de Janaúba, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Jacaré
Grande, conhecido por Fazenda Mandaçaia 3, desmembrado da Antiga Fazenda Angicos, com área de 4.108,3900ha (quatro mil, cento e
oito hectares e trinta e nove ares), situado no Município de Janaúba,
objeto do Registro n' R-1-4.692, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de J anaúba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177º da Independência 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(57) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barreiro/São Pedro I, situado
no Município de Carneirinho, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n?8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n?8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barreiro / São Pedro I, , com área de 496,1000ha (quatrocentos e noventa e
seis hectares e dez ares), situado no Município de Carneirinho, objeto do Registro n" 10.639, fi. 137, Livro 3-R, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Campina Verde, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencial0
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mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177' da Independência 110' e da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(58) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Angicos, situado no Município
de Janaúba, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Angicos,
com área de 4.399,3300ha (quatro mil, trezentos e noventa e nove
hectares e trinta e três ares), situado no Município de J anaúba, objeto do Registro n" R-2-4.703, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Janaúba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(59) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barreiro/São Pedro lI, constituído de duas glebas de terras desmembradas
das Fazendas Barreiro e Soledade, situado
no Município de Carneirinho, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barreiro/São Pedro 11,constituído de duas glebas de terras desmembradas
das Fazendas Barreiro e Soledade, com área de 781,4227ha (setecentos e oitenta e um hectares, quarenta e dois ares e vinte e sete
centiares), situado no Município de Carneirinho, objeto da Matrícula n' 20.145, fi. 236, Livro 3-AC, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campina Verde e Registro n" R-1-1.217, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iturama,
Estado de Minas Gerais.
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177º da Independência 110º e da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(60) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mandaçaia 4, desmembrado da
antiga Fazenda Angicos, situado no Município de Porteirinha, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda MandaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p- 1841-1959, mar. 1998
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çaia 4, desmembrado da antiga Fazenda Angicos, com área de
2.119,8000ha (dois mil, cento e dezenove hectares e oitenta ares), situado no Município de Porteirinha, objeto do Registro nº R-1-5.712,
fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porteirinha, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(61)

DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Morro Alto II, constituído de 2
glebas de terras, desmembradas da Fazenda Morro Alto, situado no Município de
Ibiá, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Morro
Alto lI, constituído de 2 glebas de terras desmembradas da Fazenda
Morro Alto, com área de 154,8800ha (cento e cinqüenta e quatro hectares e oitenta e oito ares), situado no Município de Ibiá, objeto dos
Registros n's R-2-7.916, fi. 116, Livro 2-CAe R-6-3.054, fi. 54, Livro
2-K, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ibiá, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeítorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(62)

DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Treze de Maio, desmembrado
da Fazenda Morro Grande, situado no Município de Ibiá, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Treze de
Maio, desmembrado da Fazenda Morro Grande, com área de
392,0255ha (trezentos e noventa e dois hectares, dois ares e cinqüenta e cinco centiares), situado no Município de Ibiá, objeto da
Matrícula n" 13.212, fi. 12, Livro 2-UA, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ibiá, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro e 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4 Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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(63) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Morro Alto lII, desmembrado
da Fazenda Morro Alto, situado no Município de lbiá, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Morro
Alto III, desmembrado da Fazenda Morro Alto, com área de
617,8865ha (seiscentos e dezessete hectares, oitenta e oito ares e
sessenta e cinco centiares), situado no Município de Ibiá, objeto dos
Registros n's R-I-I0.574, fi. 74; R-2-10.574, fi. 74 e R-3-10.574, fi. 74,
todos do Livro 2-LA, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Ibiá, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e dos implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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(64) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Santo Antônio, constituído de
3 glebas de terras desmembradas das Fazendas Serrote da Larga e Morro Grande, situado no Município de Ibui, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santo Antônio,
constituído de 3 glebas de terras desmembradas das Fazendas Serrote
da Larga e Morro Grande, com área de 1.768,8800ha (um mil, setecentos e sessenta e oito hectares e oitenta e oito ares), situado no Município
de Ibiá, objeto dos Registros n's R-l-11.623, fi. 223, Livro OA;
R-2-9.322, fi. 22, Livro 2-HA; R-I-6.455, fi. 155, Livro 2-V, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Ibiá, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p.

1841~1959,

mar. 1998

1909
(65)

DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mimoso/Caiçara, situado no
Município de Arinos, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mimoso / Caiçara, com área de 1.809,6800ha (um mil, oitocentos e nove
hectares e sessenta e oito ares), situado no Município de Arinos, objeto das Matrículas n's 1.051 e 1.052, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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(66) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Morro Alto I, constituído de 4
glebas de terras, desmembradas da Fazenda Morro Grande, situado no Município de
Ibiá, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Morro
Alto I, constituído de 4 glebas de terras desmembradas da Fazenda
Morro Grande, com área de 583,5200ha (quinhentos e oitenta e três
hectares e cinqüenta e dois ares), situado no Município de Ibiá, objeto dos Registros n's R-1-11.224, fi. 124, Livro 2-NA; R-1-9.152, fi.
152, Livro 2-GA; R-1-9.141, fi. 141, Livro 2-GA e R-3-7.187, fi. 287,
Livro 2-Z, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ibiá,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Col.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(67) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barreiro/São Pedro III, situado
no Município de Carneirinho, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n?8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barreiro/São Pedro lII, com área de 758,3236ha (setecentos e cinqüenta e
oito hectares, trinta e dois ares e trinta e seis centiares), situado no
Município de Carneirinho, objeto das Matrículas n's 15.761, Ficha 1
e 15.762, Ficha 1, ambas do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iturama, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva leCoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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gal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(68)

DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Taquara I, situado no Município de Rio Brilhante, Estado do Mato Groso
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Taquara I,
com área de 708,9975ha (setecentos e oito hectares, noventa e nove
ares e setenta e cinco centiares), situado no Município de Rio Brilhante, objeto do Registro n? R-1-8.292, fi. 87, Livro 2-AE, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Brilhante, Estado do
Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(69) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, situado
no Município de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Santo Antônio, com área de 1.182,8545ha (um mil, cento e oitenta e
dois hectares, oitenta e cinco ares e quarenta e cinco centiares), situado no Município de Governador Dix-Sept Rosado, objeto dos Registros n' R-1-1.007, fi. 95, Livro 2A-9 e R-1-525, fi. 10, Livro 2A-4, do
Cartório Único Judiciário da Comarca de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(70)

DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Inhancá, situado no Município
de Mirante do Paranapanema, Estado de
São Paulo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Inhancá,
com área de 1. 195,8400ha (um mil, cento e noventa e cinco hectares
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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e oitenta e quatro ares), situado no Município de Mirante do Paranapanema, objeto do Registro nº R-I-7.027, fl. Iv, Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Mirante do Paranapanema, Estado de São Paulo.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevísta na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevísta na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 19(í5, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(71)

DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Taquara Il, situado no Município de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição; e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, .e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da LeI nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Taquara lI,
com área de 708,9975ha (setecentos e oito hectares, noventa e nove
ares e setenta e cinco centiares), situado no Município de Rio Brilhante objeto do Registro n? R-I-8.293, fl. 88, Livro 2-AE, do Cartório de
R~gistro de Imóveis da Comarca de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6.de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na LeI nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, d,: forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(72)

DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Centro da Mata - Lote n" 27, situado no Município de Conceição do Araguaia,
Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Centro da Mata Lote nº 27, com área de 4.356,0000ha (quatro mil, trezentos e cinqüenta e seis hectares), situado no Município de Conceição do Araguaia, objeto do Registro nº R-5-715, fi. 1, Livro 2-B, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(73)

DECRETO DE 23 DE MARÇO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 6.000.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso IV, alínea c, da Lei n? 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do ingresso de operação de crédito externas,
no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do presente crédito, fica alterada a receita da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), conforme
indicado no Anexo 11 deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.3.1998, pág. 2.

(74)

DECRETO DE 25 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Caçador II, Lote nº 6, Gleba
nº 3, 1'3. Etapa, do Loteamento Fazenda
Corrente, situado no Município de Xambioá, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de feveCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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reiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Caçador Il, Lote
n" 6, Gleba nº 3, I" Etapa, do Loteamento Fazenda Corrente, com
área de 2.509,9130ha (dois mil, quinhentos e nove hectares, noventa
e um ares e trinta centiares), situado no Município de Xambioá, objeto do Registro n' R-8-72, fi. 22, Livro 2-B, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Xambioá, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de março de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Borges Gonçalves
(75)

DECRETO DE 25 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Caçador l, Lotes nvs 2 e 311P,
Glebas n 2.1 e3, 1ª Etapa, do LoteamentoFazenda Corrente, situado no Município de
Xambioá, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Caçador I,
Lotes nQs 2 e 31/P, (Glebas nQs 1 e 3, l' Etapa, do Loteamento Fazenda Corrente, com área de 2.931,7334ha (dois mil, novecentos e trinta
e um hectares, setenta e três ares e trinta e quatro centiares), situado no Município de Xambioá, objeto da Matrícula nº 1.223, fi. 46, Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Xambioá,
Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de março de 1998; 177· da Independência e 110· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Borges Gonçalves
(76)

DECRETO DE 25 DE MARÇO DE 1998
Autoriza a empresa Rivoli S.PA. a estabelecer filial na República Federativa do
Brasil, sob a denominação social de Rivoli
do Brasil S.PA., e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 64 do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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mantido pelo art. 300 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o
que consta no Processo MICT n' 52700-000045/98-13,
DECRETA:
Art. l' Fica a empresa Rivoli S.P.A., com sede em Rivoli Veronese (Verona-Itália) autorizada a funcionar no Brasil, por intermédio da filial Rivoli do Brasil S.P.A., tendo como objeto social toda e
qualquer atividade relativa ao comércio de obras de elementos préfabricados em cimento armado, em cimento armado pré-comprimido
e similares; a aquisição, venda, permutação, locação, gestão, a reestruturação, manutenção e restauração de imóveis de qualquer tipo e
a lotização de terrenos, com capital destacado de R$ 25.000,00 (vinte
e cinco mil reais), para o desempenho das suas atividades em território nacional, obrigando-se a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre o objeto da presente
autorização.
Art. 2' Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
I - a empresa Rivoli S.P.A. é obrigada a ter permanentemente um representante legal no Brasil, junto à filial Rivoli do Brasil
S.P.A., com plenos e ilimitados poderes para tratar quaisquer questões e resolvê-las definitivamente, podendo ser demandado e receber
citação inicial pela sociedade:
II - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos às leis
e aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa a referida empresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus estatutos;
III - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus estatutos vedadas às sociedades estrangeiras e
somente poderá exercer as que dependam de aprovação prévia de órgão governamental, sob as condições autorizadas;
IV - dependerá de aprovação do governo brasileiro qualquer
alteração nos Estatutos da empresa, que implique a mudança de condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada a
providenciar o arquivamento na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar, das folhas do Diário Oficial da União e dos documentos que instruíram o requerimento desta autorização;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresentar àjunta comercial da unidade federativa onde estiver localizada, para anotação nos registros, folha do Diário Oficial da União, do
Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso, e do jornal de grande
circulação, contendo as publicações obrigatórias por força do art. 70 e
parágrafo único do Decreto-Lei n? 2.627, de 26 de setembro de 1940,
mantido pelo art. 300 da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VII - a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade da falta, com cassação da autorização.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles
(77)

DECRETO DE 30 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre a transferência de ações da
Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás),
depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FADPMF),
para o Fundo de Garantia para a Promoção

da Competitividade (FGPC).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4' da Medida Provisória n" 1.629-11, de 13 de
março de 1998,
DECRETA:
Art. l' Ficam transferidas, para o Fundo de Garantia para a
Promoção da Competitividade (FGPC), um bilhão e quinhentos milhões de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), de propriedade da União, que se
encontram depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública
Mobiliária Federal (FADPMF).
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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Art. 2º As ações de que trata o artigo anterior deverão ser
transferidas para o FGPC, no prazo máximo de cinco dias, contados
da publicação deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir

(78)

DECRETO DE 30 DE MARÇO DE 1998
Delega competência ao Ministro de Estado das Relações Exteriores para autorizar casamento de servidor das carreiras do Serviço

Exterior com pessoa empregada de governo
estrangeiro ou que dele receba comissão ou
pensão.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI e parágrafo único, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 37 da Lei nº 7.501, de 27 de junho de
1986, e no art. 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. 10 Fica delegada ao Ministro de Estado das Relações Exteriores competência para autorizar o casamento de servidor das
carreiras do Serviço Exterior com pessoa que seja empregada de governo estrangeiro ou que dele receba comissão ou pensão.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
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(79) DECRETO DE 25 DE MARÇO DE 1998
Confere título e honras de Contra-Almirante ao Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref)
Max Justo Guedes.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 1.1.18 do Cerimonial da Marinha, aprovado pelo Decreto nº 2.513, de 11 de março de 1998,
DECRETA:
Art. 1º São conferidos o título e as honras do posto de ContraAlmirante ao Capitão-de-Mar-e-Guerra (ReD Max Justo Guedes,
como reconhecimento pelos relevantes e excepcionais serviços por
ele prestados à Marinha e ao Brasil.
Art. 2' A distinção honorífica, ora conferida, não tem efeito
para fins remuneratórios.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
(80) DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de utilidade pública o Abrigo
Deus, Cristo e Caridade, com sede na Cidade de Maringá (PR), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
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I - Abrigo Deus, Cristo e Caridade, com sede na Cidade de
Maringá, Estado do Paraná, portador do CGC nº 76.720.86/0001-36
(Processo MJ nº 28.232/96-31);
II - ACorde - Associação de Capacitação, Orientação e
Desenvolvimento do Excepcional, com sede na Cidade de São Carlos,
Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 57.716.185/0001-52 (Processo MJ nº 13.582/97-11);
III - Adef- Associação de Deficientes Físicos de Bento Gonçalves, com sede na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio
Grande do Sul, portadora do CGC nº 91.983.460/0001-32 (Processo
MJ nº 28.682/96-98);
IV - Asilo São Francisco de Assis, com sede na Cidade de
Ivinhema, Estado do Mato Grosso do Sul, portador do CGC nº
24.630.931/0001-31 (Processo MJ nº 25.436/95-94);
V - Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba, com
sede na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 58.983.149/0001-18 (Processo MJ nº 13.542/93-72);
VI - Associação Comercial de Porto Alegre, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do
CGC nº 92.807.700/0001-00 (Processo MJ nº 3.194/98-76);
VII - Associação Comunitária Católica Servos do Senhor,
com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 18.354.167/0001-16 (Processo MJ nº 21.245/97-14);
VIII - Associação de Pais e Amigos de Prevenção e Assistência
aos Usuários de Drogas de Corumbá e Ladário (Aclaud), com sede na
Cidade de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do
CGC nº 02.019.552/0001-77 (Processo MJ nº 27.298/96-12);
IX - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Ourizona, com sede na Cidade de Ourizona, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 79.265.333/0001-15 (Processo MJ nº 13.759/64);
X - Associação Metodista de Ação Social de Vila Nivi
(Amas), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 55.236.152/0001-80 (Processo MJ nº 10.037/97-27);
XI - Associação para Síndrome de Down de São José dos
Campos, com sede na Cidade de São José dos Campos, Estado de
São Paulo, portadora do CGC nº 61.868.832/0001-19 (Processo MJ
nº 7.465/97-72);
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XII - Associação Santanense do Deficiente Físico (Assandef),
sede na Cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio
~::'~de do Sul, portadora do CGC n' 90.616.103/0001-73 (Processo
NlJ nO 22.636/96-58);
XIII - Associação Brasileira para o Desenvolvimento da
Iher - Banco da Mulher, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
it~ do do Rio de Janeiro, portadora do CGC n' 28.714.897/0001/34
;r:cesso MJ nº 23.039/97-95);
(
XIV - Cáritas Diocesana de Iguatu, com sede na Cidade de
tu Estado do Ceará, portadora do CGC n' 07.434.731/0001-94
~~:ce~so MJ nº 26.155/95-31);
XV - Casa de Vovó Dedé, com sede na Cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará, po~tadorado CGC nº 69.726.693/0001-09 (Processo
NlJ nO 26.456/97-07),
XVI - Casa do Cirineu, com sede na Cidade de Sorocaba, Esdo de São Paulo, portadora do CGC n' 71.558.449/0001-18 (Procesta NlJ nO 13.154/97-05);
SO
XVII _ Centro Linharense de Amigos do Menor (Clam), com
de na Cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, portador do
seGC nO 27.563.063/0001-02 (Processo MJ nº 12.072/96-18);
XVIII _ Congregação das Missionárias Filhas do Coração de
C
NI .a com sede na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais,
n
a
d'ora do CGC nº 42.481. 770/0001-43 (Processo MJ nº 25.312/94rt
po a
09); XIX _ Coral Pequenos Cantores de Pará de Minas, com sede
Cidade de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, portador do
nO 23.768.708/0001-92 (Processo MJ nº 20.189/97-00);
XX - Grupo de Apoio e Desenvolvimento de Bairro, com
de na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC
s'.; 59.178.798/0001-09 (Processo MJ nº 21.384/94-60);
XXI _ Guarda Mirim de Rio Claro, com sede na Cidade de Rio
n
Claro, Estado d; São Pa~o, portadora do CGC n' 46.648.861/0001-81
(ProcessO MJ rr- 968/10),
.
XXII - Hospital de Candade e Maternidade São José, com
de na Cidade de Urubici, Estado de Santa Catarina, portador do
CeGC nO 86.517.638/0001-10 (Processo MJ nº 15.205/97-15);

ê'Gc
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XX1II - Lar Espírita Ernesto Kuhl, com sede na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, portador do CGC n? 51.477.644/0001-06
(Processo MJ n? 2.523/97-90);
XXN - Lar São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, portador do CGC n" 75.388.264/0001-63
(Processo MJ n' 15.965/93-27);
XXV - Molivi - Movimento para Libertação de Vidas, com
sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, portador do CGC
n' 76.121.516/0001-56 (Processo MJ n" 1.051/96-86);
XXVI - Obra Educacional e Assistencial 31 de Março, com
sede na Cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, portadora do CGC
n' 25.040.668/0001-93 (Processo MJ n? 21.439/97-01);
XXVII - Obra Social de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de União dos Palmares, Estado de Alagoas, portadora do CGC
n" 12.383.618/0001-67 (Processo MJ n" 16.482/95-11);
XXVIII - Obra Social São Cristóvão, com sede na Cidade de
Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n'
91.168.369/0001-63 (Processo MJ n" 4.081/97-34);
XXIX - Patronato da Sagrada Família, com sede na Cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará, portador do CGC n" 07.4 72.210/0001-21
(Processo MJ n" 7.180/95-61);
XXX- Pró-Ajuda, com sede na Cidade de Macaé, Estado do Rio
de Janeiro, portadora do CGC n? 36.574.929/0001-71 (Processo MJ
n" 26.161/95-33);
XXXI - Rede Feminina de Combate ao Câncer, com sede na Cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC
n' 78.510.37/0001-88 (Processo MJ n? 20.216/97-72);
XXXII - Sociedade Beneficente Frei Rogério, com sede na Cidade de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC
n" 83.754.341/0001-80 (Processo MJ n" 24.035/99);
XXXIII - Sociedade Caçapavana de Auxílio aos Pobres, com sede
na Cidade de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, portadora
do CGC n? 87.085.320/0001-70 (Processo MJ n' 18.898/97-11);
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XXXN - Sociedade de Assistência Social e Educacional Deus
Proverá, com sede na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina,
portadora do CGC n" 83.096.958/0001-55 (Processo MJ nº 9.135/96-68);
XXXV - Sociedade Pestalozzi de Angra dos Reis, com sede na
Cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, portadora do
CGC n" 29.833.175/0001-61 (Processo MJ n" 7.976/94-79);
XXXVl- Tenda Espírita Caridade por Deus, com sede na Cidade de Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n''
27.974.757/0001-32 (Processo MJ n' 12.393/97-11).

Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de
cada ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem
prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art.
5' do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende

(81)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de utilidade pública aAssociação de Proteção à Maternidade e à Infância
de Medianeira, com sede na Cidade de Medianeira (PR), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
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DECRETA:

Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Associação de Proteção à Materuidade e à Infância de
Medianeira, com sede na Cidade de Medianeira, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 76.199.827/0001-38 (Processo MJ nº 7.129/95-11);
II - Associação de São José, com sede na Cidade de Bela Vista de Goiás, Estado de Goiás, portadora do CGC nº 03.875.937/0001-07
(Processo MJ nº 28.998/96-61);
III - Associação Feminina Vila Alpina - Parque São Lucas,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do
CGC nº 62.863.162/0001-00 (Processo MJ nº 17.283/93-68);
IV - Associação Mantenedora Saint Germain, com sede na
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC nº
81.711.608/0001-26 (Processo MJ n? 15.895/93-43);
V - Associação Pires e Santos - Nueesp - Núcleo de Educação Especial, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 42. 774.422/0001-64 (Processo MJ nº
18.770/96-27);
VI - Cidade Mirim de São João Batista, com sede na Cidade de
Olimpia, Estado de São Paulo, portadora do CGC n? 51.851.491/000115 (Processo MJ nº 7.983/94-34);
VII - Creche Inácia Dutra Duarte, com sede na Cidade de
Umuarama, Estado do Paraná, portadora do CGC n' 80.293.012/000190 (Processo MJ nº 9.205/94-80);
VIII - Entidade Espirita Cáritas, com sede na Cidade de Mogi
das Cruzes, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 44.287.217/000108 (Processo MJ n' 19.940/97-71);
IX - Fundação Educacional de Andradina, com sede na Cidade de Andradina, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº
48.420.889/0001-92 (Processo MJ n? 27.272/97-00);
X - Fundação Orsa, com sede na Cidade de Suzano, Estado
de São Paulo, portadora do CGC nº 74.502.550/0001-45 (Processo MJ
n' 10.267/97-87);
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XI - Fundação Padre Leonel Franca, com sede na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC nº
28.019.214/0001-29 (Processo MJ n' 14.599/97-59);
XII - Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias,
com sede na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, portadora
do CGC nº 74.333.808/0001-27 (Processo MJ n' 21.523/96-26);
XIII - Instituição Evangélica Desafio Jovem de Três Coroas,
com sede na Cidade de Três Coroas, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n' 92.401.819/0001-89 (ProcessoMJ n"26.036/97-11);
XN - Instituto Educacional Daniel Berg, com sede na Cidade
de Fortaleza, Estado do Ceará, portador do CGC n' 23.553.340/0001-45
(Processo MJ n' 25.927/97-98);
XV - Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, com sede na
Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, portadora do CGC n?
45.906.559/0001-13 (Processo MJ n' 13.501/95-57);
XVI - Ministério Filantrópico Terra Fértil, com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, portador do CGC n? 37.622.339/000130 (Processo MJ n'' 11.491/96-13);
XVII - Organização Mirim de União dos Palmares, com sede
na Cidade de União dos Palmares, Estado de Alagoas, portadora do
CGC n' 12.488.482/0001-50 (Processo MJ n' 17.339/95-82);
XVIII - Promoções Humanas Cristo Rei, com sede na Cidade
de Realeza, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 77.618.148/000119 (Processo MJ n' 14.491193-79);
XIX - Sociedade de Amigos da Vila Sulina, com sede na Cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC
n" 90.477.472/0001-22 (Processo MJ n' 23.957/95-16);
XX - Sociedade Espírita Allan Kardec, com sede na Cidade
de Goierê, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 77.368.702/000157 (Processo MJ n'' 23.980/95-38);
XXI - Sociedade Espírita Fraternidade, com sede na Cidade de
Buritama, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 55.753.453/000180 (Processo MJ n' 9.760/97-63).
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Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de
cada ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem
prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art.
5' do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Íris Rezende
(82)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mata Azul, Lotes n 28 56/P, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65/P, 68/P e 69/P,
Gleba nº 1, fi. 3, situado no Município de Pequíeeíro, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mata
Azul, Lotes n's 56/P, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65/P, 68/P e 69/P,
Gleban' 1, fi. 3, com área de 4.287,0090ha (quatro mil, duzentos e oitenta e sete hectares e noventa centiares), situado no Município de
Pequizeiro, objeto das Matrículas n's 86, fi. 87; 88, fi. 89; e 90, fi. 100,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p- 1841-1959, mar. 1998

1932
todas do Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de Pequizeiro da Comarca de Colmeia, Estado do Tocantins.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177º da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Rual Belens Jugmann Pinto
(83)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Dois Irmãos, Lotes nºs 109,113,
114, 121 e 122, Gleba n' 1, fi. 4, do Loteamento Providência, situado no Município de
Bernardo Sayão, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, do inciso
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VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Dois
Irmãos, Lotes n's 109, 113, 114, 121 e 122, Gleba nº 1, fi. 4, do Loteamento Providência, com área de 2.280,7075ha (dois mil, duzentos e
oitenta hectares, setenta ares e setenta e cinco centiares), situado no
Município de Bernardo Sayão, objeto dos Registros n's R-01-0001;
R-01-0002; R-01-0003; R-01-0004 e R-01-0005, Ficha 1, Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de Bernardo
Sayão, Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(84)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Oiticica, situado no Município
de Caucaia, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Oiticica, com
área de 409,9000ha (quatrocentos e nove hectares e noventa ares), situado no Município de Caucaia, objeto do Registro nº R-02-9.696, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caucaia, Estado do
Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de março de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(85)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Borges, situado no Município
de Jaguaretama, Estado do Ceará, e dá OU~
tras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Borges,
com área de 1.555,6000ha (um mil, quinhentos e cinqüenta e cinco
hectares e sessenta ares), situado no Município de Jaguaretama, objeto do Registro n' 1.044, fi. 5, Livro 2-F, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de J aguaretama, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Manoel Sede I, Lotes nºs 13,
21, 22, 24, 29 e 30, do Loteamento Barra do
Ribeirão Muricizal, situado no Município
de Aragominas, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Manoel Sede I , Lotes nOs 13, 21, 22, 24, 29 e 30, do Loteamento Barra do
Ribeirão Muricizal, com área de 2.978,0000ha (dois mil, novecentos
e setenta e oito hectares), situado no Município de Aragominas, objeto das Matrículas nOs 85, 49, 50, 52, 53 e 86, todas do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de Aragominas,
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional do Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p- 1841-1959, mar. 1998

1937
(87)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Roque, Lotes nºs 166, 165,
166-A e 1-B, Gleba 1, l' e 2' Etapas, do Loteamento Praia Chata, situado no Muniapio de Augustinópolis, Estado do Tocantins,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Roque, Lotes nOs 166, 165, 166-Ae 1-B, Gleba n? 1, l'e 2" Etapas, do Loteamento
Praia Chata, com área de 2.070,6082ha (dois mil, setenta hectares, sessenta ares e oitenta e dois centiares), situado no Municipio de Augustinópolis, objeto dos Registros nOs R-01-323, fi. 32; R-0l-320, fi. 29;
R-01-322, fi. 31; R-01-321, fi 30; todos do Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Ínstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998

1938
(88)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Boa Sorte, Lote »" 97, Gleba K,
do Loteamento Fazenda Serra, situado no
Município de Axixá do Tocantins, Estado do
Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
nferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terlhe cdos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
d':tei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Ar-t l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
, .a . nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
aW;a:r;4' 504 de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
LeI ~ei;o de' 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Boa Sorte,
fev~ nO 97, Gleba K, do Loteamento Fazenda Serra, com área de
L~~ 9883ha (oitocentos e noventa e cmco hectares, noventa e OIto ares
8 . to nta e três centiares), situado no Município de Axixá do Tocane.oI eobjeto do Registro n" R-3-24, fi. 2, Livro 2, do Cartório de Registro
~nI~óveis da Comarca de Axixá do Tocantins, Estado do Tocantins.
e Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
uinas e os implementos agrícolas, bem. como as benfeitorias
m~qt ntes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
e:XIS e rão .beneficiados com a sua destinação.
que se
Art 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá. (1nc~a) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
TIa I de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Compleruratar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva lem n revista na Lei ~o 4.771, de 15 de sete.mbro de 1965, preferencialga Pt em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
m e n ervação do meio ambiente.
~y
.
.
Art. 4' Este decreto entra em VIgorna data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

I

Raul Belens Jungmann Pinto
L' Rep Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
cei. eIS
.
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DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Buriti, Lote nr:! 131, do Loteamento Fazenda Serra - GlebaK e Lotes nºs
281 e 277 (parte) - Gleba n" 1,3' Etapa do
Loteamento Praia Chata, situado nos Municípios de Augustinópolis e Axixá do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Buriti,
Lote n'' 131, do Loteamento Fazenda Serra - Gleba K e Lotes n's
281 e 277 (parte) - Gleba n' 1, 3' Etapa do Loteamento Praia Chata,
com área de 2.194,2199ha (dois mil, cento e noventa e quatro hectares, vinte e um ares e noventa e nove centíares), situado nos Munícípios de Augustinópolis e Axixá do Tocantins, objeto da Matrícula n?
7, fi. 7, Livro 2, do Cartórío do l' Ofício e Notas da Comarca de Axixá
do Tocantins; Registros nOs R-001-503, fi. 203, Livro 2-A, do Cartório
de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de São Sebastião do Tocantins, Comarca de Augustinópolis, e R-01-158, fi. 166, Livro 2-A,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(90)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóoel rural denominado Fazenda Pingo D'Agua, Lotes nºs 8 (parte), 9, 11, 12 (parte) e 13, Gleba 3, l' Etapa,
do Loteamento Praia Chata, situado no Município de São Sebastião do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de.25 de fevereiro de 1993, e2' daLei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pingo
D'Agua , Lotes nOs 8 (parte), 9, 11, 12 (parte) e 13, Gleba n" 3, 1ª Etapa, do Loteamento Praia Chata, com área de 3.14 7,6779ha (três mil,
cento e quarenta e sete hectares, sessenta e sete ares e setenta e
nove centiares), situado no Município de São Sebastião do TocanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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tins, objeto dos Registros n's R-2-700, fi. 100, Livro 2-B e R-3-628,
fi. 28, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de São Sebastião do Tocantins, Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
RauZ BeZens Jungmann Pinto
(91)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Nova Estrela, Lote nº 3, Gleba
Centro dos Mulatos, situado no Município
de São Sebastião do Tocantins, Estado do
Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Nova Estrela, Lote nº 3, Gleba Centro dos Mulatos, com área de
2.160,4276ha (dois mil, cento e sessenta hectares, quarenta e dois
ares e setenta e seis centiares), situado no Município de São Sebastião
do Tocantins, objeto do Registro nº R-03-404, fl. 144, Livro 2-B, do
Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de São Sebastião do Tocantins, Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Onera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de março de 1998; 177º da Independência e 1l0º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(92)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barra do Mogno, Lotes n?« 49,
51, 52, 53, 54 e 55, do Loteamento Barra do
Ribeirão Muricizal, situado no Município
de Aragominas, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,29
da Lei n 9 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barra do
Mogno, Lotes 49, 51, 52, 53, 54 e 55, do Loteamento Barra do Ribeirão Muricizal, com área de 2.925,4728ha (dois mil, novecentos e vinte e cinco hectares, quarenta e sete ares e vinte e oito centiares), situado no Município de Aragominas, objeto da Matricula nO 81, Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de Aragominas, Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 39 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177° da Independência e 110° da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Manoel Sede lI, Lotes nºs
31, 32, 33, 34 e 35, do Loteamento Barra do
Ribeirão Muricizal, situado no Município
de Aragominas, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Manoel Sede lI, Lotes 31, 32, 33, 34 e 35, do Loteamento Barra do Ribeirão
Muricizal, com área de 2.496,0000ha (dois mil, quatrocentos e noventa e seis hectares), situado no Município de Aragominas, objeto
das Matrículas n's 51, 55, 80, 77 e 54, todas do Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis e Anexos do Distrito Judiciário de Aragominas, Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 dejuIho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Toledo II, Lotes n '28 5, 6, 7 e 8, do
Loteamento Lago do Arrozal, situado no
Município de Píum; Estado do Tocantins, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n Q76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Toledo 11,
Lotes nQs 5, 6, 7 e 8, do Loteamento Lago do Arrozal, com área de
1.858,6044ha (um mil, oitocentos e cinqüenta e oito hectares, sessenta ares e quarenta e quatro centiares), situado no Município de
Pium, objeto do Registro nº R-2-1.385, fi. 43, Livro 2-F, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Pium, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177º da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Recanto, Lotes nº s 35,41, 42-A,
47, 48, 77-A, 79 e 80, Gleba 3, 2' Etapa, do
Loteamento Fazenda Corrente, situado no
Município de Xambioá, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Recanto, Lotes n's
35,41, 42-A, 47,48, 77-A, 79 e 80, Gleba 3, 2' Etapa, do Loteamento Fazenda Corrente, com área de 2.086,8047ha (dois mil, oitenta e seis hectares, oitenta ares e quarenta e sete centiares), situado no Município de
Xambioá, objeto da Matrícula nº 1.238, fi. 61, Livro 2-E, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Xambioá, Estado do Thcantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998

1947
(96)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Manoel, Lotes n f!s 44, 45,
46, 47, 48 e 50, do Loteamento Barra do Ribeirão Muricizal, situado no Município de
Aragominas, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrãria, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Manoel, Lotes
n's 44, 45, 46, 47, 48 e 50, do Loteamento Barra do Ribeirão Muricizal,
com área de 3.027,1312ha (três mil, vinte e sete hectares, treze ares e
doze centiares), situado no Município de Aragominas, objeto da Matrícula n' 84, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciãrio de Aragominas, Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pontal, Lotes nºs 7, 16 e 17, do
Loteamento Barra do Ribeirão Muricizal,
situado no Município de Aragominas, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
nferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos terlhe cdos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
:mo
n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
L ei
d::- 7 6 , de 6 de julho de 1993,
J1
DECRETA:
.Art 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforgrária nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
:ma a i n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e2'daLein'8.629, de 25
da r,evereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pontal,
de e nOS 7 16 e 17, do Loteamento Barra do Ribeirão Muricizal, com
Lotesd e 1.924 1990ha (um mil, novecentos e vinte e quatro hectares,
área ove are~ e noventa centiares), situado no Município Aragomidez e n b'i eto das Matrículas n's 48, 78 e 79, todas do Livro 2, do CartóJ1.a s
tiegistro de Imóveis e Anexos do Distrito Judiciário de Aragor1,? e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins.
:mInas,
.
Art 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
in;'s e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
:m~qtUntes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
eXJ-s e rão beneficiados com a sua destinação.
e
qu : 't 30 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá. (Inc';'a) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
r1a 1 de que trata este decreto, na forma prevista na Lei ComplerUratar nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva le:m'lJ1 r eVÍsta na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialga Pt em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
~eJ1 e .
. ambiient e.
,..
rvação do rnero
r
e
s
e
' . _
P
Art- 4° Este decreto entra em VIgorna data de sua pubhcaçao.
Brasília, 31 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

à°

-

Cal.

L's Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Consolação, do Loteamento Ribeirão Piedade, situado no Município de
Divinópolis do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Consolação, do
Loteamento Ribeirão Piedade, com área de 2.007,8610ha (dois mil,
sete hectares, oitenta e seis ares e dez centiares), situado no Município de Divinópolis do Tocantins, objeto dos Registros nOs R-2-1.027, fi.
131; R-2-1.028, fi. 132; R-2-1.029, fi. 133; R-2-1.030, fi. 134; R-2-1.031,
fi. 135; R-2-1.032, fi. 136 e R-2-1.033, fi. 137, todos do Livro 2-D, do
Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de Divinópolis
do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins, Estado do 'Iocantins,
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto NacionaI de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel ruraI de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998

1.9 5 0
(99)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda WM I, Lote n 2 4, do Loteamento
Curicaca, situado no Município de Palmeiras do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que

onferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos terI e cdos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
T:tei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
ária nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
a~ 504 de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de feven ." de '1993, o imóvel rural denominado Fazenda WM I, Lote n' 4, do
rel~oamento Curicaca, com ãrea de 2.186,2003ha (dois mil, cento e oiLo ~ e seis hectares, vinte ares e três centiares), situado no Município
enp~eiras do Tocantins, objeto da Matrícula n' 66, Ficha 1, Livro 2,
de Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciãrio de Palmeiras
d~ Tocantins, Comarca de '1bcantinópolis, Estado do '1bcantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
, uinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
m~qtentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
e,,::: serão beneficiados com a sua destinação.
q
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá. (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
na I de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Compleruratar n' 76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva len
m1 revista ~a Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialga Pte em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
men
. am biient e.
reservação do meio
P
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
h
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DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Muiraquitan, Lotes nºs 77, 78,
113, 114/P, 115/A, 115 e 117, do Loteamento
Araguacema, situado no Município de Araguacema, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Muiraquitan, Lotes n's 77, 78, 113, 1141P, 115/A, 115 e 117, do Loteamento
Araguacema, com área de 4.355,2000ha (quatro mil, trezentos e cinqüenta e cinco hectares e vinte ares), situado no Município de Araguacema, objeto dos Registros n's R-03-976, fi. 111, Livro 2-B;
R-04-2.365, fi. 186, Livro 2-F; R-01-1.515, fi. 54, Livro 2-D; R-03-131,
fi. 132, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Araguacema; R-05-490, fi. 190'1 Livro 2-A; R-06-489, fi. 189v, Livro
2-Ae Matrícula n' 575, fi. 277, Livro 2-A, do Cartório de Registro de
Imóveis do Distrito Judiciário de Goianorte, Comarca de Colmeia,
Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva leCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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gal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

no 1)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, Lotes n "s 28, 36,
37, 38, 42 e 43, do Loteamento Barra do Ribeirão Murícizal, situado no Município de
Aragominas, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, Lotes n's 28, 36, 37, 38, 42 e 43, do Loteamento Barra do Ribeirão Muricizal, com área de 2.992,0000ha (dois mil, novecentos e
noventa e dois hectares), situado no Município de Aragominas, objeto da Matrícula n? 74, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis e
Anexos do Distrito Judiciário de Aragominas, Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841·1959, mar. 1998

1953
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(102)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes n's 33, 47, 60 e 6I-Loteamento
da Região de Itaipavas, conhecido por Fazenda Travessão, situado no Município de
Floresta do Araguaia, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lotes n ºs 33, 47, 60 e
61, - Loteamento da Região de Itaipavas, conhecido por Fazenda Travessão, com área de 17.665,4910ha (dezessete mil, seiscentos e sessenta e cinco hectares, quarenta e nove ares e dez centiares), situado no
Município de Floresta do Araguaia, objeto das Matrículas n's 652-2B,
653-2B, 654-2B e 655- 2B, todas fi. 1; Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto
os terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso IH, da Constituição Federal.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(103)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Alvorada, situado no Município de Caucaia, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Alvorada, com área
de 41O,5000ha (quatrocentos e dez hectares e cinqüenta ares), situado
no Município de Caucaia, objeto do Registro n' R-01-9.697, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Caucaia, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(104)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Córrego de Santa Maria, situado no Municipic de Beberibe, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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mOS dos arts. 18 e 20 da Lei nº.4.504, de 30 d; novembro de 1964, 2'
da Lei nO8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
ri" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins da reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n? 4.504, de 30 de novem~ro de 1964, e 2º da Lei nº
8 629 de 25 de fevereIro de 1993, o imóvel rural denominado Corr~go de Santa Maria, com área de 77~,6000ha (setecentos e setenta e três hectares e sessenta ares), situado no Município de Beberibe objeto da Matrícula nº 654, fi. 91, Livro 2-C e Registros nvs
R_1.'4.311, fi. 1, Livro 2; R-7-644, fi. 2, Livro 2 e R-1-658, fi. 95, Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Beber-ibe, Estado do Ceará.
Art. 2 9 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
:xistentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
~ue serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba úl;1ica, d~ forma a conciliar o assentamento com a
preservação do mero ambiente,
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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(105)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes n's 504, 505, 506, 507, 508, 517,
518,519,526,527 e 531, do Loteamento Rural Eldorado - Gleba Ipiranga, situado no
Município de Tapurah, Estado de Mato
Grosso, e dá ouiras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins da reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lotes n 's 504, 505,
506,507,508,517,518,519,526,527 e 531, do Loteamento Rural
Eldorado - Gleba Ipiranga, com área de 983,2191ha (novecentos e
oitenta e três hectares, vinte e um ares e noventa e um centiares),
situado no Município de Tapurah, objeto das Matrículas nOs 27.833,
fi. 29; 27.834, fi. 30; 27.835, fi. 31; 27.836, fi. 32; 27.837, fi. 33;
27.838, fi. 34; 27.839, fi. 35; 27.840, fi. 36; 27.841. fi. 37; 27.842,
fi. 38 e 27.843, fi. 39, todas do Livro 2-CS, do Cartório de Registro
de Imóveis do l' Ofício da Comarca de Diamantino, Estado de Mato
Grosso.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998
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e em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
ment a çã o do meio
. am biient e.
pres erv
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(106)

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Croá, situado no Município
de São Domingos do Araguaia, Estado do
Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ih conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos tere dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
T:tei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. L'' Fica declarado de interesse social, para fins de refora agrária, nos tennos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
Lei n' 4.504, de 30 de n~vembro de 1964,. e 2' da Lei n' 8.629, de 25
d fevereiro de 1993, o imóvel rur:"l denominado Fazenda Croá, com
á e e de 1.850,0000ha (um mil e oitocentos e cinqüenta hectares), sir d o no Município de São Domingos do Araguaia, objeto do Regis~~:n' R_Oo1l12.789, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Marabá, Estado do Pará.

%,

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
•quinas e OS implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
Ill~ tentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
eXIS serão benefiicia
. d os com a sua des timaçao,
que
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1841-1959, mar. 1998

REPUBLICAÇAo

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.622-33, DE 13 DE MARÇO
DE 1998 (*)
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções de
Confiança existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências.

Anexo
Cargos em Comissão e Funções de Confiança
da Administração Pública Federal Direta,
Autárquica e Fundacional
Cargo/Função

Quantitativos

76

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

76
145
665
1.908
2.841
6.259
7.278
19.096

(*) Publicada no DO de 14.3.198 (pág. 1544 desta obra).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1961-1962, mar. 1998

I

CargolFunção
Fl.lpção Gratificada

FG-l
FG-2
FG-3

subtotal

Cargo comissionado de Telecomunicações (*)

CC T-V
CC T- I V
CCT-IlI
CcT-Il
CcT-I

subtotal

Cargo comissionado de Energia Elétrica (*)

CCE-V
CCE-IV
CcE-IlI
CcE-Il
CcE-I
Fl.lpçã

o

FPs-l
FPE-l
FPE-2
FPT-l
FPO- 1
FCÁ-l
FCÁ-2
FCÁ-3
FCÁ-4
FCÁ-5
FTS-l
FTS-2
FTS-3

subtotal
Comissionada do Banco Central (*)

subtotal

Cargo comissionado de Petróleo (*)

CCp-V
C Cp-IV
C Cp-Il
C Cp-l

subtotal
Total

Quantitativos

8.957
8.430
11.510
28.897
38
53
43
53
63
250

-

-

32
33
26
20
19
130
1
39
46
246
531
11
39
17
112
229
12
96
56
1.435
19
36
8
39
102
49.986

.
sem aumento de des pesa, consoante
Níveis
e~ quantitativos sujeitos a alteraçoes,
(*) legtslaçao especifica.
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RETIFICAÇÕES

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.629-11, DE 13 DE MARÇO
DE 1998 (*)
Retificação
Na página 17, 2" coluna, nas assinaturas, leia-se: Fernando
Henrique Cardoso, Pedro Pullen Parente, Francisco Dornelles e Antonio Kandir.

DECRETO
DECRETO N' 2.507, DE 3 DE MARÇO DE 1998 (**)
Transfere ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado competência para análise e aprovação das prestações
de contas das transferências de recursos,
efetivadas pela extinta Fundação Legião
Brasileira de Assistência, e dá outras providências.

Retificação
No art. 6':
Onde se lê: « ••• 1.828, de 29 de fevereiro de 1996, ... »
Leia-se: « .•• 1.823, de 29 de fevereiro de 1996, ...»
(*) Publicada no DO de 14.3.1998 (pág. 1590 desta obra).
(**) Publicado no DO de 4.3.1998 (pág. 1756 desta obra).
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ÍNDICE CRONOLÓGICO

LEI (TEXTO CONSOLIDADO)
8.112 - Lei de 11 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Publicada no DO de 12 de dezembro de 1990 e
consolidada no DO de 18 de março de 1998.

1253

LEIS
Lei de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de «lavagem»
ou ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção da utilização do
sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei, cria o Conselho
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e dá outras providênci.
as. Publicada no DO de 4 de março de 1998
9.614 - Lei de 5 de março de 1998 - Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, para incluir hipótese de destruição de aeronave. Publicada no DO de 6 de março de 1998
.
9.615 - Lei de 24 de março de 1998 - Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de março de
1998
.
9.613

1322

1331

1332

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.643 - Medida Provisória de 17 de março de 1998 - Altera a redação dos
arts. 31 e44 da Lein!!9.473, de 22 dejulhode 1997, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 1998. Publicada
no DO de 18 de março de 1998.
1.644~41 Medida Provisória de 17 de março de 1998 -Altera dispositivo
da Lei n? 8.911, de 11 de julho de 1994, e dá outras providências. Publicada no DO de 18 de março de 1998.
1.645 - Medida Provisória de 18 de março de 1998 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 4.400.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 19 de março de 1998.

1361

1362

1368
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1.646~4

- Medida Provisória de 24 de março de 1998 - Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e
das fundações públicas, e dá outras providências. Publicada no DO de
25 de março de 1998.
1. 647-14 - Medida Provisória de 24 de março de 1998 - Dispõe sobre regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis
de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis nss 9.760,
de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 22 do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transit6rias e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de março de
1998.
1.648-6 - Medida Provisória de 24 de março de 1998 - Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção do Laboratório Nacional de
Luz Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto, e a absorção de suas
atividades por organizações sociais, e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de março de 1998.

1369

1371

1397

REEDIÇÕES

1.531-16 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 - Altera dispositivos
das Leis nss 3.890-A, de 25 de abril de 1961, 8.666, de 21 de junho de
1993,8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995,
9.427, de 26 de dezembro de 1996, autoriza o Poder Executivo a
promover a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás), e de suas subsidiárias, e dá outras providências. Publicada no DO de 6 de março de 1998.
1.569-12 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 - Estabelece multa
em operações de importação e dá outras providências. Publicada no
DO de 6 de março de 1998.
1.579-18 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 - Altera a redação
dos arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n'' 9.082, de 25 de julho de 1995, dos
arts. 18, 19, 34, 35 e § 4!! do art. 53 da Lei n" 9.293, de 15 de julho de
1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997. Publicada no DO de 6 de março de 1998.
1.580-8 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 - Autoriza a Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e a União a adquirirem ações
da Companhia Energética de Alagoas (Ceal), da Companhia Energética do Piauí (Cepisa), da Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron)
e da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre) para efeito de inclusão dessas empresas no Programa Nacional de Desestatização
(PND), bem como o aumento do capital social das Companhias Docas
do Rio de Janeiro (CDRJ) e Docas do Estado de São Paulo (Codesp), e
dá outras providências. Publicada no DO de 6 de março de 1998. .....
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1423

1425
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1.587~ 7

- Medida Provisória, de 5 de março de 1998 - Institui as Gratificações de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GF J), de Atividade de Informações Estratégicas (GDI), de Atividade Fundiária (GAF)
e Provisória (GP) e dá outras providências. Publicada no DO de 6 de
março de 1998.

1433

1.588-6 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 - Cria carreiras no
âmbito do Poder Executivo Federal, cria as Gratificações de Desempenho e Eficiência (GDE) e de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária (GDA), e dá outras providências. Publicada no DO de 6 de
março de 1998.

1444

1.592~5

- Medida Provisória de 5 de março de 1998 - Extingue a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás) e dá outras providências. Publicada no DO de 6 de março de 1998.

1452

1.593-5 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 - Isenta do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados partes e peças destinadas à industrialização de bens de informática a serem adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Publicada noDO de 6
de março de 1998.

1454

1.599-42 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.
Publicada no DO de 6 de março de 1998.

1455

1.604-30 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 -Dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicada no DO de 6 de março de 1998.

1457

1.605-21 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 - Dá nova redação ao
art. 44 da Lei ns 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e dá
outras providências. Publicada no DO de 6 de março de 1998.

1459

1.606-18 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 - Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO
de 6 de março de 1998.

1461

1.607-15 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 -Altera a legislação
que rege o salário-educação e dá outras providências. Publicada no
DO de 6 de março de 1998.

1462

1.608-12 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 - Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e
outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), altera dispositivos das Lei nss 8.212 e 8.213, ambas de 24 de
julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 6 de mar-

ço de 1998.

1465
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1.609-11 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 -Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social. Publicada no DO de 6 de março de 1998.
1.610-7 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 - Cria o Fundo de Garantia à Exportação (FGE) e dá outras providências. Publicada naDO
de 6 de março de 1998.
1.611-6 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 - altera dispositivos
da Lei n" 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.
Publicada no DO de 6 de março de 1998.
1.612-21 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público
estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatizáçãc de instituições financeiras e dá outras providências. Publicada no
DO de 6 de março de 1998.
1.613-5 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 - Altera procedímentos relativos ao Programa Nacional de Desestatiaação, de que trata a
Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997, e dá outras providências. Publicada no DO de 6 de março de 1998.
1.614-16 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 -Define diretrizes e
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada no DO de 6 de março de 1998.
1.615-26 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no DO de 6 de março de 1998.
1.637-2 - Medida Provisória de 5 de março de 1998 - Dispõe sobre aregulaçãc, fiscalização e supervisão dos mercados de títulos ou contratos
de investimento coletivo e dá outras providências. Publicada noDO de
6 de março de 1998.
1.616-16-- - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior, dos Centros Federais de Educação Tecnológica e das Escolas Agrotécnicas Federais e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1998. Edição Extra.
1.617-49 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Dispõe sobre a
base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1edo art. 22 da
Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1998. Edição Extra.
1.618-51 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Dispõe sobre a
Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que trata a Lei n'' 9.491, de 9 de setembro de 1997,
consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei ns 8.177, de
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1479

1483

1492

1494

1501

1507

1510

1513

1969
1º de março de 1991, e da Lei n'' 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera os
arts. 2º e 3º da Lei n'' 8.249, de 1991. Publicada no DO de 14 de março
de 1998. Edição Extra.

1516

1.619~42

- Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1998. Edi·
ção Extra.

1521

1.620-35 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1998. Edição Extra.

1524

1.621~33

- Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de
1998. Edição Extra.

1529

1.622-33 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções de Confiança, existentes
nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1998. Edição Extra.
Republicada no DO de 18 de março de 1998.

1544
1961

1.623~30

- Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (Pl.S'Pasep) e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1998. Edição Extra.

1548

1.624~41

- Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Cria a Gratificação de Desempenho de Atividades de Fiscalização (GDAF), a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA) e
dá outras providências. Publicada naDO de 14 de março de 1998. Edição Extra.

1552

1.625-42 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP), das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, de Desempenho Diplomático (GDD), de Desempenho de Atividade de Chancelaria (ODC) e
de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT) e dá
outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1998.
Edição Extra.

1555

1.626-50 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e Orçamento Federal e de Controle Interno do Poder Executivo e dá outras providências. Publicada no
DO de 14 de março de 1998. Edição Extra.
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1 627-33 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Altera a legislação, referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
·
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá
outras providências. Publicada naDO de 14 de março de 1998. Edição
Extra.

1581

1 628-21 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
·
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para os fins que especifica. Publicada no DO de 14 de março de 1998. Edição Extra.

1589

1.629-11 - Medida Pr0v.is6ria de .13 de março de 19?8 - Dispõe sob~e a
concessão de financiamento vinculado à exportaçao de bens ou serviços
nacionais. Publicada no DO de 14 de março de 1998. Edição Extra.
Retificada no DO de 19 de março de 1998.

1590
1963

1 630-10 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Dispõe sobre nor·
mas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos e dá outras providências.
publicada no DO de 14 de março de 1998. Edição Extra.

1592

1 631-10 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 -Dispõe sobre aex·
tinção dos órgãos que menciona e dá outras providências. Publicada
no DO de 14 de março de 1998. Edição Extra.

1596

1 632-10 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Altera a redação
·
dos arts. 2º, 6", ?º, 11 e 12 da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
acresce dispositivo à Lei n" 8.437, de 30 de junho de 1992, e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1998. Edição Extra. .....

1599

1 633-7 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Autoriza a União a
·
receber em valores mobiliários os dividendos ejuros sobre o capital próprio a serem pagos por entidades que cujo capital o Tesouro Nacional
participe. Publicada no DO de 14 de março de 1998. Edição Extra. ....

1603

1 634-3 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Dá nova redação ao
·
art. 1º da Lei n" 9.530, de 10 de dezembro de 1997. PublicadanoDO de
14 de março de 1998. Edição Extra.

1604

1 635-19 - Madida Provisória de 13 de março de 1998-Dispõe sobre ano·
vaçãc de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salarias (FCVS), altera o Decreto-Lei n" 2.406, de 5 dejaneiro de 1988, e as Leis nvs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de
1990,5 de dezembro de 1990, e 28 dejulho de 1993, respectivamente, e
dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1998. Edição Extra.

1605

1 636-3 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Dispõe acerca da
·
incidência do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos de aplicações fmanceiras e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de
março de 1998. Edição Extra.
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1.638-2 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas Juntas Comerciais e do protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno
porte e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de
1998. Edição Extra.

1625

1.641-16 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Dispõe sobre o
Plano de Carreira dos Servidores do Banco Central do Brasil e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1998. Edição
Extra.

1627

1.642-41 - Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1998. Edição
Extra.

1650

1.639~39

- Medida Provisória de 19 de março de 1998 - Dispõe sobre o pagamento dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e de
suas subsidiárias, e dá outras providências. Publicada noDO de 20 de
março de 1998.

1688

1.512-21 - Medida Provisória, de 26 de março de 1998 - Dá nova redação aos arts. 2º da Lei n'' 9.138, de 29 de novembro de 1995, e lº, 2º e
3º da Lei n'' 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural. Publicada no DO de 27 de
março de 1998. .

1689

1.554~26

-

Medida Provisória de 26 de março de 1998 - Altera os arts. 22 ,
32,42,52,62 , 7º e 92 da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que diepõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras
providências. Publicada no DO de 27 de março de 1998.

1691

1.559~24

- Medida Provisória de 26 de março de 1998 - Altera a legislação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro. Publicada no DO de 27 de março de 1998...

1695

1.586-7 - Medida Provisória de 26 de março de 1998 - Dispõe sobre a recuperação de haveres do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e a utilização de Títulos da Dívida Pública de
responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos com o
INSS, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de março de
1998.

1697

1.463-24 - Medida Provisória de 27 de março de 1998 - Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social, altera
alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os servidores inativos da União. Publicada noDO de 30 de
março de 1998.
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1.469-29 ~ Medida Provisória de 27 de março de 1998-Autoriza a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras
providências. Publicada no DO de 30 de março de 1998.

1702

1.475-38 - Medida Provisória de 27 de março de 1998 - Altera as Leis
nss 8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências. Publicada no DO de 30 de março de 1998.

1704

1.477·47 - Medida Provisória de 27 de março de 1998 - Dispõe sobre o valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.
Publicada no DO de 30 de março de 1998.

1705

1.640-1 - Medida Provis6ria de 27 de março de 1998 -Restaura a vigência da Lei n'' 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
autom6veis destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao
uso de portadores de deficiência ffsica. Publicada no DO de 30 de março de 1998.

1713

DECRETOS LEGISLATIVOS
9 -

10 -

11 -

Decreto Legislativo de 5 de março de 1998 - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Arapongas S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Arapongas, Estado do Paraná. Publicado no DO de 6 de março de 1998.
Decreto Legislativo de 5 de março de 1998 - Aprova o ato que renova
a permissão da Rádio Transoeste Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Joaçaba, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 6 de março de 1998.
Decreto Legislativo de 5 de março de 1998 - Aprova o ato que renova
a outorga deferida à Sociedade Rádio Continental Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina. Publicado noDO de 6 de março
de 1998.

1715

1716

1716

12 -

Decreto Legislativo de 10 de março de 1998 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Sociedade Oeste Catarinense
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Chapec6, Estado
de Santa Catarina. Publicado no DO de 11 de março de 1998.

1717

13 -

Decreto Legislativo de 10 de março de 1998 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Veneza Ltda., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco. Publicado
no DO de 11 de março de 1998.

1718
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14 -

Decreto Legislativo de 10 de março de 199B-Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora de Aquidauana Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do SuL Publicado noDO de 11 de março de 1998.

1718

15 -

Decreto Legislativo de 18 de março de 1998 - Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Marabá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Iraí, Estado do Rio
Grande do SuL Publicado no DO de 19 de março de 1998.

1719

16 -

Decreto Legislativo de 18 de março de 1998- Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora de Aquidauana Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na Cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul. Publicado noDO de 19 de março de 1998.

1720

17 -

Decreto Legislativo de 18 de março de 1998 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio FM Correio de João Pessoa Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Publicado no DO de 19
de março de 1998.

1720

18 -

Decreto Legislativo de 19 de março de 1998 - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Auriverde de Pitanga Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cio
dade de Pitanga, Estado do Paraná. Publicado no DO de 20 de março de 1998.

1721

19 -

Decreto Legislativo de 19 de março de 1998 - Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Dourados do Sul Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul. Publicado noDO de 20 de março de
1998.

1722

20 -

Decreto Legislativo de 19 de março de 1998 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Guarany de Santarém Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Santarém, Estado do Pará. Publicado noDO de 20 de março
de 1998.

1722

21 -

Decreto Legislativo de 19 de março de 1998 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio TV Tropical Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Manaus, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 20 de março de
1998.

1723

Decreto Legislativo de 25 de março de 1998 - Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Marumby Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta na Cidade de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina. Publicado no DO de 26 de março de 1998.

1724

22 -
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25 -

26
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28 -

Decreto Legislativo de 25 de março de 1998 - Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Ouro Branco Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Currais Novos,
Estado do Rio Grande do Norte. Publicado no DO de 26 de março de
1998.
Decreto Legislativo de 25 de março de 1998 - Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Monumental de Aparecida Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Aparecida, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 26 de março de
1998.
Decreto Legislativo de 26 de março de 1998 - Aprova o ato que renova a concessão da Fundação São Vicente de Paulo para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Araucária,
Estado do Paraná. Publicado no DO de 27 de março de 1998.
Decreto Legislativo de 26 de março de 1998 - Aprova o ato que renova a concessão deferida à Sociedade Rádio e Televisão Alterosa Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO
de 27 de março de 1998.
Decreto Legislativo de 26 de março de 1998 - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de Londrina Ltda. para explot-ar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na Cidade de
Londrina, Estado do Paraná. Publicado no DO de 27 de março de
1998.
Decreto Legislativo de 26 de março de 1998 - Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Capixaba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Vitória, Estado do
Espírito Santo. Publicado no DO de 27 de março de 1998.

1725

1725

1726

1727

1727
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RESOLUÇÕES
15 -

16 -

Resolução de 12 de março de 1998 - Autoriza o Estado de Tocantins a contratar operação de crédito externo, com garantia da União,junto ao The Export-Import Bank ofJapan (JEXIM), no valor de
US$ 68,740,000.00 (sessenta e oito milhões, setecentos e quarenta
mil dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 75.339.040,00
(setenta e cinco milhões, trezentos e trinta e nove mil e quarenta reais), em 30 de setembro de 1977, destinados ao financiamento do Projeto de Desenvolvimento Rural, por intermédio do Programa de
Eletrificação Rural. Publicada no DO de 13 de março de 1998.
Resolução de 12 de março de 1998 - Autoriza o Estado de Sergipe a
elevar temporariametne o seu limite de endividamento para contratar operação de refinanciamento de dívida mobiliária do Estado, consubstanciada no contrato de confissão, assunção e refinanciamento de
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1975

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -

22 -

23 -

dívidas, celebrado com a União em 27 de novembro de 1997, com base
no protocolo de acordo firmado entre a União e o Estado de Sergipe, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados. Publicada no DO de 13 de março de 1998.
Resolução de 12 de março de 1998- Altera a Resolução n" 8, de 29 de
janeiro de 1998, do Senado FederaL Publicada no DO de 13 de março
de 1998.
Resolução de 12 de março de 1998 -Autoriza o Estado de Goiás a contratar operação de crédito sob a forma do Terceiro Termo Aditivo de
Rerratificação ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado em 21 de
janeiro de 1997, rerratificado em 25 de abril de 1997 e 29 de agosto de
1997,junto à Caixa Econômica Federal (CEF). PublicadanoDO de 13
de março de 1998.
Resolução de 12 de março de 1998 - Autoriza a República Federativa
do Brasil a conceder garantia à operação de crédito externo entre a
Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobrás) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 307,000,000.00
(trezentos e sete milhões de dólares norte-americanos), de principal,
destinada ao financiamento parcial do Projeto de Interligação Elétrica Norte-Sul. Publicada no DO de 13 de março de 1998.
Resolução de 18 de março de 1998 -Autoriza a Prefeitura Municipal
de Iconha, no Estado do Espírito Santo, a contratar operação de crédito no valor de R$ 398.700,00 (trezentos e noventa e oito mil e setecentos reais), junto à Caixa Econômica Federal (CEF), destinando-se os
recursos à construção de cinqüenta unidades habitacionais no Bairro
Jardim Jandira. Publicada no DO de 19 de março de 1998.
Resolução de 18 de março de 1998 - Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até
US$ 37,134,777.90 (trinta e sete milhões, cento e trinta e quatro mil,
setecentos e setenta e sete dólares norte-americanos e noventa centavos), junto a consórcio de bancos formado pelo Banque Paribas,
Barclays Bank PIc. e Istituto Bancaria San Paolo di Torino S.P.A., destinada ao financiamento, parcial, da importação de bens e serviços necessários ao Projeto de Modernização das Fragatas Classe Niterói, no
âmbito do Programa de Reaparelhamento da Marinha. Publicada no
DO de 19 de março de 1998.
Resolução de 18 de março de 1998 - Autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente
a f: 21.092.912,20 (vinte e um milhões, noventa e duas mil, novecentas
e doze libras esterlinas e vinte centavos), junto a um consórcio integrado pelo Banque Paribas e o Barclays Bank PIe. Publicada noDO de
19 de março de 1998.
Resolução de 19 de março de 1998 - Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor equivalente a
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1733

1735

1737

1739

1740
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US$ 57,000,000.00 (cinqüenta e sete milhões de dólares norte-americanos), de principal, destinada ao financiamento, parcial, da Primeira
Etapa do Programa de Modernização do Poder Executivo Federal, de
interesse do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Publicada no DO de 20 de março de 1998.

1751

Resolução de 19 de março de 1998 - Autoriza o Estado do Ceará a
contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal
(CEF), no valor de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais),
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, para financiar o programa de ajuste do quadro de pessoal
do Estado. Publicada no DO de 20 de março de 1998.

1753

DECRETOS
2.506 - Decreto de 2 de março de 1998-Alterao Decreto n" 1.817, de 12 de
fevereiro de 1996, que dispõe sobre o processo de eleição dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social, e
dá outras providências. Publicado no DO de 3 de março de 1998.
2.507 - Decreto de 3 de março de 1998 - Transfere ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado competência para análise e
aprovação das prestações de contas das transferências de recursos,
efetivadas pela extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência, e
dá outras providências. Publicado no DO de 4 de março de 1998. .....
Retificado no DO de 9 de março de 1998........................................
2.508 - Decreto de 4 de março de 1998 -Promulga a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios, concluída em
Londres, em 2 de novembro de 1973, seu protocolo, concluído em Londres, em 17 de fevereiro de 1978, suas emendas de 1984 e seus Anexos
Opcionais lII, IV e V. Publicado no DO de 5 de março de 1998.

1755

1756
1963

1758

2.509 - Decreto de 6 de março de 1998 - Regulamenta a Lei n" 9.531, de 10
de dezembro de 1997, que cria o Fundo de Garantia para a Promoção
de Competitividade (FGPC), e dá outras providências. Publicado no
DO de 9 de março de 1998.

1759

2.510 - Decreto de 6 de março de 1998 - Promulga o Acordo para Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia, em
Varsóvia, em 5 de setembro de 1996. Publicado no DO de 9 de março
de 1998.

1765

2.511 - Decreto de 6 de março de 1998 - Dispõe sobre a execução do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Cooperação e Intercâmbio de Bens nas Áreas Cultural, Educacional e
Científica, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba,
Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, de 5 de março
de 1997. Publicado no DO de 9 de março de 1998.

1766

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1965-1991, mar. 1998

1977
2.512 - Decreto de 9 de março de 1998 - Dispõe sobre a vinculação de entidades da Administração Pública Federal- Publicado noDO de 10 de
março de 1998.

1768

2.513 - Decreto de 11 de março de 1998 - Dispõe sobre o Cerimonial da
Marinha. Publicado no DO de 12 de março de 1998.

1768

2.514 - Decreto de 12 de março de 1998 - Promulga o Acordo sobre o Exercicio de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pesso~
al Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Dominicana, em São Domingos, em 18 de maio de 1995. Publicado no
DO de 13 de março de 1998.

1769

2.515 - Decreto de 12 de março de 1998 - Promulga o Acordo de Cooperação Comercial, Econômica e Industrial, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Turquia,
em Brasília, em 10 de abril de 1995. Publicado no DO de 13 de março
de 1998.

1770

2.516 - Decreto de 12 de março de 1998 -Promulga o Acordo sobre Cooperação Econômico-Comercial, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em Brasília, em 25 de
outubro de 1995. Publicado no DO de 13 de março de 1998.

1771

2.517 - Decreto de 12 de março de 1998 - Promulga oAcordo, por Troca de
Notas, Relativo a um Empréstimo Japonês Concedido aos Estados de
Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará para Projetos Ambientais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em Brasília, em 26 de agosto de 1996. Publicado noDO de
13 de março de 1998.

1772

2.518 - Decreto de 12 de março de 1998 -Promulga a Convenção n'' 144 da
OIT sobre Consultas Tripartites para Promover a Aplicação das Normas Internacionais do Trabalho, adotada em Genebra, em 21 de junho
de 1976. Publicado no DO de 13 de março de 1998.

1773

2.519 - Decreto de 16 de março de 1998 - Promulga a Convenção sobre
Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 5 de junho de
1992. Publicado no DO de 17 de março de 1998.

1774

2.520 - Decreto de 19 de março de 1998 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
(FNDE) e dá outras providências. Publicado noDO de 20 de março de
1998.

1775

2.521 - Decreto de 20 de março de 1998 - Dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário
interestadual e internacional de passageiros e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de março de 1998.

1783
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1978
2.522 - Decreto de 20 de março de 1998 - Dispõe sobre a execução do Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de «Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962/1980» n" 11,
entre Brasil e Equador, de 18 de dezembro de 1997. Publicado no DO
de 23 de março de 1998.

1825

2.523 - Decreto de 20 de março de 1998 -Dispõe sobre a execução do Nono
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 25,
entre Brasil e Peru, de 18 de dezembro de 1997. Publicado no DO de 23
de março de 1998.

1826

2.524 - Decreto de 20 de março de 1998 - Dispõe sobre a execução do Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial n Q 21, Subscrito
ao Amparo do Artigo 25 do Tratado de Montevidéu de 1980, entre Brasil e Cuba, de 24 de dezembro de 1997. Publicado noDO de 23 de março de 1998.

1827

2.525 - Decreto de 20 de março de 1998 - Dispõe sobre a execução do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
ns 27, entre Brasil e Venezuela, de 18 e dezembro de 1997. Publicado
no DO de 23 de março de 1998.

1828

2.526 - Decreto de 20 de março de 1998 -Dispõe sobre a execução do Nono
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de «Renegociação
das Concessões Outorgadas no Período 1962/1980" nQ 10 (Protocolo de
Adequação), entre Brasil e Colômbia, de 18 de dezembro de 1997. Publicado no DO de 23 de março de 1998.

1829

2.527 - Decreto de 23 de março de 1998 - Fixa novo prazo para a conclusão do processo de alienação de bens móveis e imóveis não operacionais de empresas estatais federais e dá outras providências.
Publicado no DO de 24 de março de 1998.

1830

2.528 - Decreto de 24 de março de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido no
art. P do Decreto n" 2.149, de 14 de fevereiro de 1997. Publicado no DO
de 25 de março de 1998.

1832

2.529 - Decreto de 25 de março de 1998 - Dispõe sobre a transferência de
recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), para os
fundos estaduais, do Distrito Federal e municipais, e sua respectiva
prestação de contas, na forma estabelecida na Lei n'' 9.604, de 5 defevereiro de 1998. Publicado no DO de 26 de março de 1998.

1832

2.530 - Decreto de 26 de março de 1998-Acresce § 3 ao art. õvdo Decreto
n'' 2.264, de 27 dejunho de 1997, que regulamenta a Lei n'' 9.424, de 24
de dezembro de 1996, no âmbito federal. Publicado no DO de 27 de
março de 1998.

1835

2.531 - Decreto de 27 de março de 1998 - Dispõe sobre cargos privativos
de Oficial-General do Exército em Tempo de Paz e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de março de 1998.

1835

2
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1979
2.532 - Decreto de 30 de março de 1995-Dánova redação ao § jvdo art.
28 do Decreto n'' 2.222, de 8 de maio de 1997, que regulamenta a Lei
n" 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, que institui o Sistema Nacional
de Armas (Sinarm), estabelece condições para o registro e para o porte de arma de fogo e define crimes. Publicado no DO de 31 de março
de 1998.

1840

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

(2) -

(3) -

(4) -

(5) -

(6) -

(7) -

(8) -

Decreto de 3 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Colorado, situado
no Município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências. Publicado no DO de 4 de março de 1998.
Decreto de 3 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Olindina/Quirino e Caiçara, situado nos Municípios de Ingá e Juarez 'I'ávora, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado noDO de 4
de março de 1998.
Decreto de 3 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cercado
da Estação, Fazendinha e Cercado do Rio, situado no Município de
Mogeiro, Estado Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO
de 4 de março de 1998.
Decreto de 3 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Ana, situado no Município de Itiquira, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 4 de março de 1998. ..' ....."
Decreto de 3 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Colorado, situado
no Município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências. Publicado no DO de 4 de março de 1998.
Decreto de 3 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Estrela Chave, situado nos Municípios de Poconé e Nossa Senhora do
Livramento, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de março de 1998.
Decreto de 4 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
São Pedro - Gleba 3, situado no Município de Rancharia, Estado de
São Paulo, e dá outras providências. Publicado naDO de 5 de março de
1998.
Decreto de 4 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Nossa
Senhora Aparecida, constituído pelo remanescente do Lote ns 2, e parte do Lote n" 3, da subdivisão da Fazenda Arixiguana, localizado na

1841

1842

1843

1844

1846

1847

1848
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1980
Fazenda Lagoa, situado no Município de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de
março de 1998.

1849

(9) -

Decreto de 4 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de refor-ma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Nossa
Senhora Aparecida, constituído pelos Lotes nss 77-A, 77-A parte, 78,
90-A, 90 e 90-A(da subdivisão do lote n'' 90), todos da Gleba n" 3, da Colônia Piquiri, situado no Município de Santa Maria do Oeste, Estado
do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de março
de 1998.

1850

(10) -

Decreto de 4 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda NouaEsperança III, situado no Município de Euclides da Cunha Paulista, Estado de São Paulo, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de
março de 1998.

1851

Decreto de 5 de março de 1998 - Altera o Decreto de 8 de maio de
1997, que declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o
imóvel rural conhecido por Fazenda Panorama ou Caaro Il, situado
no Município de Caíbaté, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras
providências. Publicado no DO de 6 de março de 1998.
(12) - Decreto de 6 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Data Tarumã, situado no Município de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de março de 1998.
(11) -

Decreto de 6 de março de 1998 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a participação societária estrangeira em banco
múltiplo a ser constituído no País pela Mercedes-Bens do Brasil S.A. e
ampliação da participação estrangeira no capital da Mercedes-Benz
Leasing - Arrendamento Mercantil S.A. Publicado no DO de 9 de
março de 1998.
(14) - Decreto de 9 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Monjolo,
situado no Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de março de 1998.
(15) - Decreto de 9 de março de 1998 - Declara de utilidade pública a
AS-PTA- Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, com sede na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), e outras entidades. Publicado no DO de 10 de março de 1998.
(16) - Decreto de 11 de março de 1998 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a participação societária estrangeira no capital do
Banco do Estado de Minas Gerais S.A. e em suas controladas Financeira Bernge S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e Bemge
Distribuidora S.A. - Título e Valores Mobiliários. Publicado no DO
de 12 de março de 1998.

1852

1853

(13) -
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1854

1854

1855

1858

1981
(17) -

Decreto de 11 de março de 1998 - Cria o Conselho Empresarial
"Brasi1500 Anos» e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de
março de 1998.

1859

(18) -

Decreto de 12 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda NovaEsperança, situado no Município de Euclides da Cunha Paulista, Estado
de São Paulo, e dá outras providências. Publicado naDO de 13 de março de 1998.

1860

(19) -

Decreto de 12 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Água Branca, constituído por área de terras da Fazenda Água Branca, localizada na Fazenda Apucarana Grande, Quinhão n'' 3 da parte
B, da Gleba n'' 7, situado no Município de Ortigueira, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de março de
1998.

1861

(20) -

Decreto de 12 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Arixiguana ou Lagoa, constituído pelo remanescente do Lote n" 3, da Fazenda São João da Lagoa ou Lagoa, Bairro Arixiguana, situado no
Município de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de março de 1998.

1862

(21) -

Decreto de 12 de março de 1998-Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Quatro
Irmãos, constituído pelos Lotes nss 58 a 66, 66-A, 67, 68, 130 a 135-A,
136,139 a 151, 151-Ae 152, todos daGlebaMargem Direita do Ribeirão Areia Branca, situado no Município de Marilena, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de março de

1998.

1863

(22) -

Decreto de 12 de março de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural conhecido por
Fazenda Santa Rita, situado no Município de Rosana, Estado de
São Paulo, e dá outras providências. Publicado naDO de 13 de março de 1998.

1864

(23) -

Decreto de 12 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Porto Velho, situado no Município de Presidente Epitácio, Estado de
São Paulo, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de março
de 1998.

1865

(24) -

Decreto de 12 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Campanini, constituído por área de terras da Fazenda Água Branca, Gleba ns 7-A, localizada na Fazenda Apucarana Grande, Quinhão nº 3,
situado no Município de Ortigueira, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de março de 1998.

1866

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1965-1991, mar. 1998

1982
(25) -

(26) -

(27) -

(28) -

(29) -

(30) -

(31) -

(32) -

(33) -

Decreto de 12 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Altamira, constituído pela Fazenda Altamira e pelos Lotes nss 344 e 345, da
Gleba ns 1, da Colônia Governador Lupion, situado no Município de
Santa Inês, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no
DO de 13 de março de 1998.

1867

Decreto de 12 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Pedro, oriundo da fusão do Lote n" 12 (subdivisão dos Lotes nss 9 a 13),
partes destacadas dos Lotes nss 12 e 13, Lotes nss 66, 92, e parte do
Lote n'' 65, todos da Gleban" 18, da Colônia Paranavaí, situado no Município de Santa Mônica, Estado do Paraná, e dá outras providências.
Publicado no DO de 13 de março de 1998.

1868

Decreto de 13 de março de 1998 - Dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de Deseetatização (PND), da Centrais Elétricas de
Rondônia S.A. (Ceron). Publicado no DO de 16 de março de 1998. ....

1869

Decreto de 13 de março de 1998 - Dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de Desestatização (PND), da Manaus Energia S.A
Publicado no DO de 16 de março de 1998.

1870

Decreto de 13 de março de 1998 - Dispõe sobre a transferência de
ações do Banco do Brasil S.A. e da Telecomunicações Brasileiras S.A,
depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária
Federal (FAD) para o Fundo de Garantia à Exportação (FGE). Publicado no DO de 16 de março de 1998.

1870

Decreto de 13 de março de 1998 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial, no valor de
R$11.781.934,OO, aberto por Decreto de 23 de dezembro de 1997.Publicado no DO de 16 de março de 1998.

1871

Decreto de 13 de março de 1998 - Promove a modificação das fontes
de recursos, no que concerne à unidade orçamentária Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda. Publicado no DO de 16 de março de 1998.

1872

Decreto de 13 de março de 1998 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Fazenda, parte do crédito especial
aberto por Decreto de 23 de dezembro de 1997. Publicado noDOde 16
de março de 1998.

1873

Decreto de 13 de março de 1998 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Fazenda, parte do crédito especial
aberto pelo Decreto de 23 de dezembro de 1997. Publicado noDO de 16
de março de 1998.

1874
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1983
(34) -

(35) -

(36) -

(37) -

(38) -

(39) -

(40) -

(41) -

(42) -

(43) -

Decreto de 13 de março de 1998 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, pelos saldos apurados
em 31 de dezembro de 1997,08 créditos especiais abertos pelos Decretos de 23 de dezembro de 1997. Publicado no DO de 16 de março de
1998.
Decreto de 16 de março de 1998 - Revoga a autorização concedida à
sociedade InternationalAdvertising Service para funcionar no Brasil.
Publicado no DO de 17 de março de 1998.
Decreto de 16 de março de 1998 - Dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de Desestatização (PND), da Companhia Energética
do Piauí (Cepisa). Publicado no DO de 17 de março de 1998.
Decreto de 17 de março de 1998 - Declara de utilidade pública a
Andi - Agência de Notícias dos Direitos da Infância, com sede na cidade de Brasília (DF), e outras entidades. Publicado no DO de 18 de
março de 1998.
Decreto de 17 de março de 1998 - Autoriza a empresa Publicidad
Sarmiento Sociedad Anonima, a estabelecer filial na República Federativa do Brasil, sob a denominação social de Publicidad Sarmiento
Sociedad Anonima e dá outras providências. Publicado naDO de 18 de
março de 1998.
Decreto de 18 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Violeta,
situado nos Municípios de Araçagi e Mamanguape, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de março de
1998.
Decreto de 18 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Fortuna
I, situado no Município de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de março de
1998.
Decreto de 18 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sapucaia , situado no Município de Sobrado, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de março de 1998.
Decreto de 18 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santa Maria/São
Sebastião/Rosário, situado no Município de Ceará Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado naDO de 19
de março de 1998.
Decreto de 18 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Quixaba/Santana
de Upanema ou Mutambeira, situado no Município de Mossor6, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO
de 19 de março de 1998.
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1876

1877

1879

1881

1882

1883

1885

1886

mar. 1998

1984
(44) -

Decreto de 18 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Fortuna
11,situado no Município de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de março de
1998.

1887

Decreto de 18 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Califórnia, situado no Município de Itupiranga, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 19 de março de 1998.

1888

Decreto de 18 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda CalmariaI1, situado no Município de Moju, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de março de 1998.

1889

(47) -

Decreto de 18 de março de 1998- Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
João, situado no Município de Figueirópolis D'Oeste, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de
março de 1998.

1890

(48) -

Decreto de 18 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Arapuá/Poção/Estrangeira, conhecido por Fazenda Santa Inês, desmembrado da Fazenda São Jerônimo Grande, situado no Município de
Santa Vitória, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de março de 1998.

1891

(49) -

Decreto de 18 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Serra Vérde ,situado no Município de Araruna, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de março de 1998.

1892

(50) -

Decreto de 18 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Isidoro
-Lotes Joseph e Jean, situado no Município de Chapadão do Céu, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de
março de 1998.

1893

(51) -

Decreto de 18 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes nºs 524,
525,532,535 e 541 a 556, do Loteamento da Gleba Ipiranga, situado
no Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de março de 1998.

1894

(52) -

Decreto de 18 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Alto AlegreNárzea dos Calados/São Francisco/Poço da Pedra/Extrema, situado nos
Municípios de Jericó e Lagoa, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de março de 1998.

1895

(45) -

(46) -
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1985
(53) -

Decreto de 18 de março de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 4.400.000,00, para os
fins que especifica. Publicado no DO de 19 de março de 1998.

1896

(54) -

Decreto de 20 de março de 1998 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a participação estrangeira no capital social de um
banco múltiplo e de uma sociedade de arrendamento mercantil, a serem constituídos pela Toyota Motor Corporation, com sede no Japão.
Publicado no DO de 23 de março de 1998.

1897

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio Mar,
situado no Município de Palestina do Pará, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de março de 1998.

1897

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jacaré
Grande, conhecido por Fazenda Mandaçaia 3, desmembrado da antiga Fazenda Angicos, situado no Município de Janaúba, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de março
de 1998.

1899

(57) -

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barreiro/São Pedro I, situado no Município de Carneirinho, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de
março de 1998...

1900

(58) -

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Angicos,
situado no Município de .Ianaúba, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de março de 1998.

1901

(59) -

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barreiro/São Pedro lI, constituído de duas glebas de terras desmembradas
das Fazendas Barreiro e Soledade, situado no Município de Carneirinho, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no
DO de 23 de março de 1998.

1902

(60) -

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mandaçaia 4, desmembrado da antiga Fazenda Angicos, situado no Município de Porteirinha, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.
Publicado no DO de 23 de março de 1998.

1903

(61) -

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Morro Alto 11, constituído de 2 glebas de terras, desmembradas da
Fazenda Morro Alto, situado no Município de Ibiá, Estado de Minas

(55) -

(56) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1965-1991, mar. 1998

1986
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de março de
(62) -

(63) -

1998.

1904

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Treze de
Maio, desmembrado da Fazenda Morro Grande, situado no Município
de Ibiá, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado
no DO de 23 de março de 1998.

1905

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Morro
Alto lII, desmembrado da Fazenda Morro Alto, situado no Município
de Ibiá, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado
no DO de 23 de março de 1998.

1907

Decreto de 20 de março de 1998 ~ Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santo
Antonio, constituído de 3 glebas de terras desmembradas das Eazendas Serrote da Larga e Morro Grande, situado no Município de Ibiã,
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado naDO de
23 de março de 1998.

1908

(65) -

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mimoso/Caiçara, situado no Município de Arinos, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências. Publicado no DO de 23 de março de 1998. .....

1909

(66) -

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Morro
Alto I, constituído de 4 glebas de terras, desmembradas da Fazenda
Morro Grande, situado no Município de Ibiá, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de março de

(64)

~

1998.
(67) -

de 1998.
(68) -

(69) -

1910

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barreiro/São Pedro IlI, situado no Município de Carneirinho, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado naDO de 23 de março

1911

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Taquara
I, situado no Município de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de março de

1998.

1912

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Santo Antonio, situado no Município de Governador Dix-Sept Rosado,
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado
no DO de 23 de março de 1998.

1913

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1965-1991, mar. 1998

1987
(70) -

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Inhancá, situado no Município de Mirante do Paranapanema, Estado de São
Paulo, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de março de
"~.............................

"U

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Taquara
lI, situado no Município de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de março de
1998.

1915

(72) -

Decreto de 20 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
flns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Centro
da Mata - Lote nº 27, situado no Município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de
23 de março de 1998.

1916

(73) -

Decreto de 23 março de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor
de R$ 6.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de março de 1998.

1917

(74) -

Decreto de 25 março de 1998-Declara de interesse social para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Caçador lI,
Lote n'' 6, Gleba ne 3, 1u Etapa, do Loteamento Fazenda Corrente, situado no Município de Xambioã, Estado do Tocantins, e dá outras provi"
dências. Publicado no DO de 26 de março de 1998.

1918

(75) -

Decreto de 25 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Caçador
I, Lotes n!!s 2 e 311P, Glebas nvs 1 e 3, 1!l Etapa, do Loteamento Fazenda
Corrente, situado no Município deXambioá, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 26 de março de 1998.

1919

(76) -

Decreto de 25 de março de 1998 - Autoriza a empresa Rivoli S.P.A.
a estabelecer filial na República Federativa do Brasil, sob a denominação social de Rivoli do BrasilS.P.A., e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de março de 1998.

1920

(77) -

Decreto de 30 de março de 1998 - Dispõe sobre a transferência de
ações da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), depositadas
no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal
(FADPMF), para o Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade (FGPC). Publicado no DO de 31 de março de 1998.

1922

(78) -

Decreto de 30 de março de 1998 - Delega competência ao Ministro
de Estado das Relações Exteriores para autorizar casamento de servidor das carreiras do Serviço Exterior com pessoa empregada de governo estrangeiro ou que dele receba comissão ou pensão. Publicado no
DO de 31 de março de 1998.

1923

(71) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1965-1991, mar. 1998

1988
(79) -

(80) -

(81) -

(82) -

(83) -

(84)

(85)

1924

Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de utilidade pública o
Abrigo Deus, Cristo e Caridade, com sede na Cidade de Maringá (PR),
e outras entidades. Publicado no DO de 1Q de abril de 1998.

1924

Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Medianeira, com
sede na Cidade de Medianeira (PR), e outras entidades. Publicado no
DO de l' de abril de 1998.

1928

Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mata
Azul, Lotes nss 56/P, 57,58,59,60,61,62,63,64, 65/P, 68/P e 69/P, Glebans t, fi. 3, situado no Município de Pequizeiro, Estado do Tocantins, e
dá outras providências. Publicado no DO de 12 de abril de 1998.

1931

Decreto de 31 março de 1998 ~ Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Dois Irmãos, Lotes
nss 109, 113, 114, 121 e 122, Gleba nº 1, fi. 4, do Loteamento Providência,
situado no Município de Bernardo Sayão, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de abril de 1998.

1932

~

Decreto de 31 março de 1998 ~ Declara de interesse social para fíns
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Oíticica, situado no Município de Caucaia, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 1º de abril de 1998.

1933

~

(86) -

(87)

Decreto de 25 de março de 1998 - Confere título e honras de Contra-Almirante ao Capitão-de-Mar-e-Guerra (Rei) Max Justo Guedes.
Publicado no DO de 1Q de abril de 1998.

Decreto de 31 de março de 1998 ~ Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Borges,
situado no Município de .Jaguaretama, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de F de abril de 1998.

1934

Decreto de 31 de março de 1998 ~ Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Manoel Sede I, Lotes nss 13, 21, 22, 24, 29 e SO, do Loteamento Barra do
Ribeirão Muricizal, situado no Município de Aragominas, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado noDO de 1Q de abril de
1998.

1936

~

Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Roque, Lotesnºs 166, 165, 166-Ae 1 Gleba n'' 1, lªe2ªEtapas,doLoteamenta Praia Chata, situado no Município de Augustinópolis, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado noDO de 12 de abril de
1998.
MB,

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1965-1991, mar. 1998

1937

1989
(88) -

(89) -

(90) -

(91) -

(92) -

(93) -

(94) -

(95) -

Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Boa
Sorte, Lote n Q 97, Gleba K, do Loteamento Fazenda Serra, situado no
Município de Axixá do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras
providências. Publicado no DO de 1Q de abril de 1998.
Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Buriti,
Lote nº 131, do Loteamento Fazenda Serra - Gleba Ke Lotes nºs 281
e 277 (parte) - Gleba 1, 3!\ Etapa do Loteamento Praia Chata, situado
nos Municípios de Augustin6polis e Axixá do 'Ibcantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 1º de abril de
1998.
Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pingo
D'Água, Lotes nº 8 (parte), 9, 11, 12 (parte) e 13, Gleba n" 3, 1f. Etapa,
do Loteamento Praia Chata, situado no Município de São Sebastião
do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 1º de abril de 1998. .
.
Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nova Estrela, Lote nº 3, Gleba Centro dos Mulatos, situado no Município de
São Sebastião do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 1º de abril de 1998.
Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para fina
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barra do Mogno, Lotes nss 49, 51, 52, 53, 54 e 55, do Loteamento Barra do Ribeirão
Muricizal, situado no Município de Aragomínas, Estado do Tocantins, e
dá outras providências. Publicado naDO de 1º de abril de 1998.
Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Manoel Sede lI, Lotes nºs 31, 32, 33, 34 e 35, do Loteamento Barra do Ribeirão Muricizal, situado no Município de Aragomínas, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 1º de abril de
1998.
Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Toledo
11, Lotes nss 5, 6, 7 e 8, do Loteamento Lago do Arrozal, situado no Município de Pium, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicada no DO de 1º de abril de 1998.
Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Recanto,
Lotes nss 35, 41, 42~A, 47, 48, 77~A, 79 e 80, Gleba 3, 2B Etapa, do Loteamento Fazenda Corrente, situado no Município de Xambioá, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de F de
abril de 1998.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1965

w1991,

1938

1939

1940

1941

1942

1944

1945

1946

mar. 1998

1990
(96) -

Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Manoel, Lotes nºs 44, 45, 46, 47,48 e 50, do Loteamento Barra do Ribeirão
Muricizal, situado no Município de Aragominas, Estado do Tocantins, e
dá outras providências. Publicado no DO de P de abril de 1998.

1947

Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pontal,
Lotes nºs 7,16 e 17, do Loteamento Barra do Ribeirão Muricizal, situado no Município de Aragomínas, Estado do Tocantins, e dá outras
providências. Publicado no DO de 1º de abril de 1998.

1948

Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Consolação, do Loteamento Ribeirão Piedade, situado no Município de Divinópolis do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências.
Publicado no DO de I'' de abril de 1998.

1949

Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda WM I,
Lote n" 4, do Loteamento Curicaca, situado no Município de Palmeiras do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 1Q de abril de 1998.

1950

(100) - Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Muiraquitan, Lotes n!!s77, 78, 113, 1141P, 115/A, 115 e 117, do Loteamenta Araguacema, situado no Município de Araguacema, Estado
do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 1Q de
abril de 1998.

1951

(101) - Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, Lotes nss 28, 36, 37, 38, 42 e 43, do Loteamento Barra do Ribeirão" Muricizal, situado no Município de Aragomínas, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 1Q de abril de
1998.

1952

(102) - Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes n'!s 33, 47,
60 e 61- Loteamento da Região de Itaipavas, conhecido por Fazenda
Travessão, situado no Município de Floresta do Araguaia, Estado do
Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de lº de abril de
1998.

1953

(103) - Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Aloorada, situado no Município de Caucaia, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de abril de 1998.

1954

(97) -

(98) -

(99) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1965-1991, mar. 1998

1991
(104) - Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Córrego de Santa
Maria, situado no Município de Beberdbe, Estado do Ceará, e dá OU~
tras providências. Publicado no DO de lº de abril de 1998.
(105) - Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes nºs 504, 505,
506,507,508,517,518,519,526,527 e 531, do Loteamento Rural Eldorado - Gleba Ipiranga; situado no Município de Tapurah, Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 1º de
abril de 1998.
(106) - Decreto de 31 de março de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Croá, situado no Município de São Domingos do Araguaia, Estado do Pará, e
dá outras providências. Publicado no DO de F de abril de 1998.

1955

1957

1958

REPUBLICAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA
1. 622~33 - Medida Provisória de 13 de março de 1998- Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções de Confiança existentes
nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências. Publicada naDO de 14 de mar"
ço de 1998.
Republicada no DO de 18 de março de 1998.

1544
1961

RETIFICAÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA
1.629~11 Medida Provisória de 13 de março de 1998 - Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços nacionais. Publicada no DO de 14 de março de 1998. Edição Extra.
Retificada no DO de 19 de março de 1998.

1590
1963

DECRETO
2.507 - Decreto de 3 de março de 1998 -Transfere ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado competência para análise e
aprovação das prestações de contas das transferências de recursos,
efetivadas pela extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência, e
dá outras providências. Publicado no DO de 4 de março de 1998.
Retificado no DO de 9 de março de 1998.

1756
1963

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1965-1991, mar. 1998

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ABRIGO DEUS, CRISTO E CARIDADE, MARINGÁ (PR)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

1924

ACORDE - ASSOCIAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EXCEPCIONAL, SÃO CARLOS (SP)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

1924

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO DAS CONCESSÕESN' 10
Nono Protocolo Adicional, execução; Brasil e Colômbia
Decreton':!2.526, de 20 de março de 1998

1829

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO DAS CONCESSÕESN' 11
Décimo Terceiro Protocolo Adicional, execução; Brasil e Equador
Decreton':!2.522, de 20 de março de 1998

1825

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL N° 21
Sétimo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Cuba
Decreto nª 2.524, de 20 de março de 1998
.

1827

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÕMICA N' 25
Nono Protocolo Adicional, execução; Brasil e Peru
Decreto nª2.523, de20 de março de 1998

1826

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÕMICAN° 27
Oitavo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Venezuela
Decreto nª2.525, de 20 de março de 1998

1828

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1994
ACORDO DE COOPERAÇÃO COMERCIAL, ECONÔMICA E INDUSTRIAL
Promulgação; Brasil e Turquia
Decreto n~ 2.515, de12de março de 1998

1828

.

ACORDO PARA COOPERAÇÃO CIENTíFICA E TECNOLÔGICA
Promulgação; Brasil e Polônia
Decreto n" 2.510, de 6demarçode 1998

1765

ACORDO POR TROCA DE NOTAS, RELATIVO A UM EMPRÉSTIMO
JAPONÊS CONCEDIDO AOS ESTADOS DE SANTA CATARINA,
PARANÁ, BAHIA E CEARÁ PARA PROJETOS AMBIENTAIS
Promulgação; Brasil e Japão
Decreto n" 2.517, de 12de março de 1998

1772

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO ECONÔMICO-COMERCIAL
Promulgação; Brasil e Ucrânia
Decreto nº 2.516, de 12de março de 1998

.

1771

ACORDO SOBRE O EXERCícIO DE ATIVIDADES REMUNERADAS POR
PARTE DE DEPENDENTES DO PESSOAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO E TÉCNICO
Promulgação; Brasil e República Dominicana
Decreto nº 2.514, de 12 de março de 1998

1769

ADEF - ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES FíSICOS DE BENTO GONÇALVES, BENTO GONÇALVES (RS)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de31 de março de 1998

.

1924

.

1581

Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória nº 1.622-33, de 13 de março de 1998
Publicada no DO de 14 de março de 1998
.
RepublicadanoDO de 18 de março de 1998

.

1544
1981

Cargos, extinção
Medida Provisória nº 1.606-18, de 5 de março de 1998

.

1461

ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM)
Legislação, alteração

MedidaProvis6ria nº 1.627-33, de 13 de março de 1998
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1995
Normas; Exercício de 1997, balanço patrimonial; Lei 9.530/97, alteração
MedidaProuisórianº 1.634-3, de 13 de março de 1998

1604

Setor público, dívidas não-quitadas
Medida Provisória n 9 1.621-33, de 13 de março de 1998

1529

ALTO ALEGRENÁRZEA DOS CALADOS E OUTROS, JERICÓ E LAGOA
(PB)

Interesse social, declaração
(52) Decreto de 18 de março de 1998

.

1895

.

1877

ANDI - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DOS DIREITOS DA INFÂNCIA,
BRASÍLIA (DF)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

ÁREA AGRÍCOLA
Área florestal, conversão, proibição
MedidaProvis6ria n" 1.605-21, de 5 de março de 1998

1459

ARMAS
Registro e porte, normas; Sistema Nacional de Armas (Sinarm)
Decreton" 2.532,de30 de março de 1998

1840

ASILO DE SÃO VICENTE DE PAULO, DESCALVADO (SP)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

1877

ASILO DE SÃO VICENTE DE PAULO, GUARULHOS (SP)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

1877

ASILO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, IVINHEMA (MS)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

1924

ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA(AS-PTA)
Utilidade Pública, declaração
(15) Decreto de 9demarço de 1998

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Organização; Lei n Q 8.742193, alteração
Medida Provisória nº 1.599-42, de 5 de março de 1998

.

1855

1455

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1996
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ONCOLÓGICA DE SOROCABA, SOROCABA(SP)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de31 de março de 1998

1924

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MULHER - BANCO DA MULHER, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de31 de março de 1998

.

1924

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE (RS)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

1924

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CATÓLICA SERVOS DO SENHOR, BELO
HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de31 de março de 1998

1924

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA, LEOPOLDINA(MG)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

"

..

1877

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, GUANHÀES(MG)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

.

1877

.

1877

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARAcuf, CASTELO (ES)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA
AOS USUÃRIOS DE DROGAS DE CORUMBÁ E LADÁRIO
(ACLAUD), CORUMBÁ (MS)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

1924

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE
MEDIANEIRA, MEDIANEIRA (PR)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de 31 de março de 1998

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1928

1997
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ÃMATERNIDADE E ÃINFÃNCIADE OURIZONA, OURIZONA (PR)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de31 de março de 1998

.

1924

.

1928

ASSOCIAÇÃO DE SÃO JOSÉ, BELA VISTA DE GOIÃS (GO)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de 31 de março de 1998

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IÇARA
(AFAS!), IÇARA (SC)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

1877

ASSOCIAÇÃO FEMININA VILA ALPINA - PARQUE SÃO LUCAS, SÃO
PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de31 de março de 1998

.

1928

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA SAINT GERMAIN, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de 31 de março de 1998

1928

ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL DE VILA NIVI (AMAS),
SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de31 de março de 1998

.

1924

.

1877

ASSOCIAÇÃO PARAO DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZÔNIA,
MANAUS(AM)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

ASSOCIAÇÃO PARA SÍNDROME DE DOWN DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

1924

ASSOCIAÇÃO PIRES E SANTOS - NUEESP - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de 31 de março de 1998

1928

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1998
ASSOCIAÇÃO SANTANENSE DO DEFICIENTE FísICO (ASSANDEF),
SANTANA DO LIVRAMENTO (RS)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de31 de março de 1998

1924

ATIVIDADE FINANCEIRA BANCÃRIA
Setor público estadual, participação, redução
Medida Provisória nO:> 1.612-21, de 5 de março de 1998

.

1483

ATO INTERNACIONAL
Acordo de Alcance Parcial de Cooperação e Intercâmbio de Bens nas
Areas Cultural, Educacional e Científica; Protocolo Adicional, criação;
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México,
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela
Decretonº2.511, de 6 de março de 1998

1766

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões n'' 10; Nono
Protocolo Adicional, execução; Brasil e Colômbia
Decreto nº 2.526, de 20 de março de 1998

1829

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões n'' 11;
Décimo Terceiro Protocolo Adicional, execução; Brasil e Equador
Decreton!!2.522, de2ü de março de 1998

1825

Acordo de Alcance Parcial ns 21; Sétimo Protocolo Adicional, execução;
Brasil e Cuba
Decreto n!! 2.524, de 2ü de março de 1998

1827

Acordo de Complementação Econômica n" 25; Nono Protocolo Adicional, execução; Brasil e Peru
Decreto nº 2.523, de 20 de março de 1998

1826

Acordo de Complementação Econômica n" 27; Oitavo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Venezuela
Decreto nº 2.525, de 20 de março de 1998

1828

Acordo de Cooperação Comercial, Econômica e Industrial; Promulgação; Brasil e Turquia
Decreto nº2.515, de 12 de março de 1998

1770

Acordo por Troca de Notas, Relativo a um Empréstimo Japonês Concedido aos Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará para Projetos Ambientais; Promulgação; Brasil e Japão
Decretonº2.517,de 12 de março de 1998

1772

Acordo sobre Cooperação Econômico-Comercial; Promulgação; Brasil e
Ucrânia
Decreto n!!2.516, de 12 de março de 1998

1771

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1999
Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico;
Promulgação; Brasil e República Dominicana
Decreto nº2.514, de 12 de março de 1998
Convenção sobre Diversidade Biológica; Promulgação
Decreto nº2.519, de 16 de março de 1998
Promulgação; Acordo para Cooperação Científica e Tecnológica; Brasil
e Polônia
Decretonº2.510, de 6demarço de 1998

1769
1774

1765

AUTOMÓVEL
Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
MedidaProvisória n Q 1.640-1, de 27 de março de 1998

1713

AVIAÇÃO INTERNACIONAL
Normas; Lei n'' 7.565/86, alteração
Leinº9.614, de 5 de março de 1998

1331

B
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Operação de importação, multas
MedidaProvis6ria nº 1.569-12, de 5 de março de 1998
Servidor; Plano de carreira
Medida Provisória n'21.641-16, de 13 de março de 1998

1423
1627

BANCO DO BRASIL S.A.
Ações, transferência; Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD); Fundo de garantia à Exportação (FGE)
(29) Decreto de 13 de março de 1998
Aumento de capital; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
MedidaProvis6ria nº 1.615-26, de 5 de março de 1998
BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S.A. E SUAS CONTROLADAS
Interesse brasileiro; Participação estrangeira, ampliação
(16) Decreto de 11 de março de 1998
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. (BANESPA)
Administração pública, vinculação
Ministério da Fazenda
Decreto nº 2.511, de 9 de março de 1998
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Decreto n" 2.511, de 9 de março de 1998

,
"

,',

1870
1501

1858

,..,..

1766

".........

1766

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2000
BEMGE DISTRIBUIDORA S.A., TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Interesse brasileiro; Participação estrangeira, ampliação
(16) Decreto de 11 de março de 1998

1858

C
CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO-QUITADOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS (CADIN)
Normas
Medida Provisória nº 1.621-33,de 13 de março de 1998

1529

CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO-QUITADOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)
Operação financeira, rerratificação; Estado de Goiás; Terceiro Termo
Aditivo de Abertura de Crédito
Resolução nº 18, de 12 de março de 1998

1721

CAPITAL SOCIAL
Toyota Motor Corporation; Interesse do governo brasileiro
(54) Decreto de 20 de março de 1998

1897

CARGO EM COMISSÃO
Estrutura regimental e quadro demonstrativo, aprovação; Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)
Deeretons z.õzõ, de 19 de março de 1998
Quantitativo
Administração pública
Medida Provisória nº 1.622-33, de 13 de março de 1998
Publicada no DO de 14 de março de 1998
Republicada no DO de 18 de março de 1998
Centros Federais de Educação Tecnológica
Medida Provisória nº 1.616-16, de 13 de março de 1998 ...
Escolas Agrotécnicas Federais
Medida Provisória nº 1.616-16, de 13 de março de 1998
Instituições Federais de Ensino Superior
Medida Provisória nº 1.616-16, de 13 de março de 1998
Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado
Ministério da Educação e do Desporto; Decreto nº 2.149/97, alteração
Decreto nº 2.528, de 24 de março de 1998
Remuneração; Lei ns 8.911/94, alteração
MedidaProvis6ria nº 1.644-41, de 17 de março de 1998

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1775

1544
1961
1510
1510
1510

1775
1362

2001
CARGO
Exército; Oficial-General, normas
MedidaProvis6ria nº 1.640-1, dé2? de março de 1998

1713

Extinção; Administração pública
MedidaProvis6ria n'l 1.606-18, de 5 de março de 1998

1461

CÁRITAS DlOCESANA DE IGUATU, IGUATU (CE)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

1924

CASA DE VOVÓ DEDÉ, FORTALEZA (CE)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998 ,_

1924

CASA DO CIRINEU, SOROCABA (SP)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

.

1924

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. (ELETROBRÁS)
Ações, aquisição
Companhia Energética de Alagoas (Ceal)
Medida Provisória n'l 1.580-8, de 5 de março de 1998
Companhia Energética do Piauí (Cepisa)
Medida Provisória n." 1.580-8, de 5 de março de 1998
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron)
Medida Provisória nº 1.5S0"S, de 5 de março de 1998
Companhia de Eletricidade do &re (Eletroacre)
Medida Provisória n Q 1.580-S, de 5 de março de 1998

1430
1430
1430
1430

Normas; Leis ne« 3.890-A/61, 8.666/93, 8.987/95, 9.074/95, 9.427/66,
alterações
Medida Provisória nº 1.531-16, de 5 de março de 1998

1409

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÓNIA S.A. (CERON)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
(27) Decreto de 13 de março de 1998

.

1869

CENTRO DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DA
ARQUIDlOCESE DE FORTALEZA, FORTALEZA (CE)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

1877

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2002
CENTRO LINHARENSE DE AMIGOS DO MENOR (CLAM), LINHARES
(ES)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

1924

CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
Cargos, quantitativo
MedidaProvisória n Q 1.616-16, de 13 de março de 1998

.

1510

CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA, OLÍMPIA (SP)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de31 de março de 1998

1928

.

CÓDIGO FLORESTAL
Criação; Lei n" 4.771/65, alteração
Medida Provisória nº 1.605-21, de 5 de março de 1998

0.0

•••••••••••••••••••••••••••

1459

COLÔMBIA
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões nº 10; Nono
Protocolo Adicional, execução; Brasil
Decreto nº 2.526, de 20 de março de 1998 ..

1829

COLORADO
Interesse social, declaração
(1) Decreto de 3 de março de 1998
(5) Decreto de 3 de março de 1998

1841
1846

0

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

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DO ESTADO
DE SÃO PAULO (CEAGESP)
Administração pública, vinculação
Ministério da Fazenda
Decreto nº 2.511, de 9 de março de 1998
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Decreto nº 2.511, de 9 de março de 1998
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÃS)
Extinção
Medida Provisória nº 1.592-5, de 5 de março de 1998
Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante
Medida Provisória n'1 1.469-29, de 27 de março de 1998
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP)
Capital social, aumento
Medida Provisória nº 1.580-8, de 5 de março de 1998

.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1766
1766

1452
1702

1430

2003
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ)
Capital social, aumento
Medida Provisória n Q 1.580-8, de 5 de março de 1998

1430

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ (CEPISA)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização
(36) Decreto de 16 de março de 1998

1876

.

COMUNIDADE DE BASE DE SÃO PEDRO, JUCÁS (CE)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

.

1877

.

1924

CONGREGAÇÃO DAS MISSIONÁRIAS FILHAS DO CORAÇÃODE MARIA,
POUSO ALEGRE (MG)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

CONGRESSO NACIONAL
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por
Navios, promulgação
Decreto n D 2.508, de 4 de março de 1998

1758

CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF)
Criação
Lein!19.613, de 3 de março de 1998

.

1322

.

1859

.

1457

CONSELHO EMPRESARIAL "BRASIL 500 ANOS"
Criação
(7) Decreto de 11 de março de 1998

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provisória n9: 1.604-30, de 5 de março de 1998

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL (CNAS)
Representação; Eleição; Decreto n 21.817/96, alteração
Decreton9:2.506, de2 de março de 1998

..

1755

CONTRATO DE INVESTIMENTO
Coletivo; Fiscalização
Medido.Prouisória n" 1.637-2, de5 de março de 1998

1507

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2004
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Serviço público; Interesse público; Lei n" 8.745/93, alteração
Medida Provisória n Q 1.554-26, de 26 de março de 1998

1691

CONTRATO TEMPORÁRIO ver CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO
CAUSADA POR NAVIOS
Promulgação; Congresso Nacional, autorização
Decreto n Q 2.508, de4demarço de 1998
.

1758

CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA
Promulgação
Decreto n!!2.519, de 16 de março de 1998

1774

CORAL PEQUENOS CANTORES DE PARÃDE MINAS, PARÁ DE MINAS
(MG)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de31 de março de 1998

1924

CÓRREGO DE SANTA MARIA, BEBERIBE (CE)
Interesse social, declaração
(104) Decreto de 31 de março de 1998

.

CRECHE INÁCIA DUTRA DUARTE, UMUARAMA (PR)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de 31 de março de 1998
.

1928

CRECHE MENINO JESUS, SÃO GOTARDO (MG)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998
CRÉDITO ESPECIAL
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
(30) Decreto de 13 de março de 1998
Ministério da Fazenda
(32) Decreto de 13 de março de 1998
(33) Decreto de 13 de março de 1998
Ministério dos Transportes
(34) Decreto de 13 de março de 1998

1955

.

o"

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
Ministério do Planejamento e Orçamento
(53) Decreto de 18 de março de 1998
Medida Provisória nº 1.645, de 18 de março de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1877

1871
1873
1874
1875

1896
1368

2005
Ministério dos Transportes
Medida Provisória nº 1.628-21, de 13 de março de 1998

1589

CRÉDITO RURAL
Auxílio pecuniário, concessão; Lei n'' 8.427/92, alteração
MedidaProvisória n!!.1.512-21, de 26 de março de 1998

Normas; Lei nº 9.138/95, alteração
MedidaProvis6rianº 1.512-21,de26demarço de 1998

1689

"

.

1689

.

1917

CRÉDITO SUPLEMENTAR

Ministério dos Transportes
(73) Decreto de 23 de março de 1998
CUBA

Acordo de Alcance Parcial n'' 21; Sétimo Protocolo Adicional, execução;

Brasil
Decretonº 2.524, de20 de março de 1998

1827

D
DATA TARUMÃ, VITÓRIA DO MEARIM (MA)

Interesse social, declaração
(12) Decreto de 6 de março de 1998

..

1853

DÉCIMOS

Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leis
8.911/94, alteração
Medida Provisória nº 1.644-41,de 17 de março de 1998

nOS

8.112/90 e
1362

DELEGAÇÃO DE COMPETÉNCIA

Ministro de Estado das Relações Exteriores
(78) Decreto de 30 de março de 1998

.

1923

DESAPROPRIAÇÃO

Imóvel; Reforma agrária
Alto AlegreNárzea dos Calados e outros, Jericó e Lagoa (PB)
(52) Decreto de 18 de março de 1998
;.....................
Colorado, Touros (RN)
(1) Decreto de 3 de março de 1998
(5) Decreto de 3 de março de 1998
Córrego de Santa Maria, Beberibe (CE)
(104) Decreto de 31 de março de 1998

1895
1841
1846
1955

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2006
Data Tarumã, Vitória do Mearim (MA)
(12) Decreto de 6 de março de 1998
Fazenda Altamira, Santa Inês (PR)
(25) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Alvorada, Caucaia (CE)
(103) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Angicos, Janaúba (MG)
(58) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Arixiguana, São Jerônimo da Serra (PR)
(20) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Barra do Mogno, Aragominas (TO)
(92) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Barreiro/São Pedro I, Carneirinho (MG)
(57) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Barreiro/São Pedro H, Carneirinho (MG)
(59) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Barreiro/São Pedro IH, Carneirinho (MG)
(67) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Boa Sorte, Axixá (TO)
(88) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Borges, Jaguaretama (CE)
(85) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Burití, Augustin6polis e Axixá (TO)
(89) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Caçador I, Xambicá (TO)
(75) Decreto de 25 de março de 1998
Fazenda Caçador H, Xambioá (TO)
(74) Decreto de 25 de março de 1998
Fazenda Calif6rnia, I tupiranga (PA)
(45) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Calmaria n, Moju (PA)
(46) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Campanini, Ortigueira (PR)
(24) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Centro da Mata, Conceição do Araguaia (PA)
(72) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Cercado da Estação, Eazendinha e Cercado do Rio,
Mojeiro (PB)
(3) Decreto de 3 de março de 1998
Fazenda Consolação; Divin6polis (TO)
(98) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Croá, São Domingos do Araguaia (PA)
(06) Decreto de 31 de março de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1853
1867

1954
1901
1862

1942
1900
1902
1911
1938
1934
1939
1919
1918
1888
1889
1866
1916

1843
1949
1958

2007
Fazenda Dois Irmãos, Bernardo Sayão (TO)
(83) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Estrela Chave, Poconé e Nossa Senhora do Livramento

1932

(MT)

(6) Decreto de 3 de março de 1998
Fazenda Fortuna I, Rio Brilhante (MS)
(40) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Fortuna Ll, Rio Brilhante (MS)
(44) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Inhancá, Mirante do Paranapanema (SP)
(70) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Isodoro, Chapadão do Céu (GO)
(50) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Jacaré Grande, Janaúba (MG)
(56) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Mandaçaia 4, Porteirinha (MG)
(60) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Mata Azul, Pequizeiro (TO)
(82) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Mimoso/Caiçara, Arinos (MG)
(65) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Monjolo, Itapetininga (SP)
(14) Decreto de 9 de março de 1998
Fazenda Morro Alto I, Ibiá (MG)
(66) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Morro Alto n, Ibiá (MG)
(61) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Morro Alto m, Ibié (MG)
(63) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Muiraquitan, Araguacema (TO)
(100) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria do Oeste (PR)
(9) Decreto de 4 de março de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, São Jerônimo da Serra (PR)
(8) Decreto de 4 de março de 1998
Fazenda Nova Esperança lII, Euclides da Cunha Paulista (SP)
(10) Decreto de 4 de março de 1998
Fazenda Nova Esperança, Euclides da Cunha Paulista São Paulo

1847
1882
1887
1914
1893
1899
1903
1931
1909
1854
1910
1904
1907
1951
1850
1849
1851

(SF)

(18) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Nova Estrela, São Sebastião do Tocantins (TO)
(91) Decreto de 31 de março de 1998

1860
1941

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2008
Fazenda Oiticlca, Caucaia (CE)
(84) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Olindina/Quirino e Caiçara, Ingé e Juarez Távora (PB)
(2) Decreto de 3 de março de 1998
Fazenda Panorama ou Caaro Il, Caibaté (RS)
(11) Decreto de 5 de março de 1998
Fazenda Pingo D'Água, São Sebastião do Tocantins (TO)
(90) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Pontal Aragominas (TO)
(97) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Porto Velho, Presidente Epitácio (SP)
(23) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Quatro Irmãos, Marilena (PR)
(21) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Recanto, Xambioá (TO)
(95) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Rio Mar, Palestina do Pará (PA)
(55) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Santa Ana, Itiquira (MT)
(4) Decreto de 3 de março de 1998
Fazenda Santa Inês, Santa Vitória (MG)
(48) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Santa Rita, Rosana (SP)
(22) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Santo Antonio, Governador Dix-Sept Rosado (RN)
(69) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Santo Antonio, Ibiá (MG)
(64) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda São João, Eígueirópolis D'Oeste (MT)
(47) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda São Manoel, Aragominas (TO)
(86) Decreto de 31 de março de 1998
(93) Decreto de 31 de março de 1998
(96) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda São Pedro, Gleba n Q 3, Rancharia (SP)
(7) Decreto de 4 de março de 1998
Fazenda São Pedro, Santa Mônica (PR)
(26) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda São Roque, Augustinópolis (TO)
(87) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda São Sebastião, Aragominas (TO)
(l01) Decreto de 31 de março de 1998
0.0

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1933
1842
1852
1940
1948
1865
1863
1946
1897
1844
1891
1864
1913
1908
1890
1936
1944
1947
1848
1868
1937
1952

2009
Fazenda Taquara I, Rio Brilhante (MS)
(68) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Taquara lI, Rio Brilhante (MS)
(71) Decreto de 20 de março de 19ês
Fazenda Toledo, Pium (TO)
(94) Decreto de 31 de março de 1998
"
Fazenda Travessão, Floresta do Araguaia (PA)
(102) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Treze de Maio, Ibiá (MG)
(62) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Violeta, Araçagi e Mamanguape (PB)
(39) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda WM I, Palmeiras do Tocantins (TO)
(99) Decreto de 31 de março de 1998
Gleba Ipíranga, Tapurah (MT)
(51) Decreto de 18 de março de 1998
Loteamento Rural Eldorado, Tapurah (MT)
(lOS) Decreto de 31 de março de 1998
QuixabaJSantana de Upanema, Mossoró (RN)
(43) Decreto de 18 de março de 1998
Santa Maria/São Sebastião/Rosário, Ceará Mirim (RN)
(42) Decreto de 18 de março de 1998
Sapucaia, Sobrado (PB)
(41) Decreto de 18 de março de 1998
Serra Verde, Araruna (PB)
(49) Decreto de 18 de março de 1998

1912
1915
0.0 ••••••• •••••

1945
1951

1905
1881
1950
1894
1957
1886
1885
1883
1892

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Incentivo fiscal, normas
Medida Provisória nª 1.614-16, de 5 de março de 1998

1494

DISPENSÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO, BELÉM (PA)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

1877

E
EDUCAÇÃO
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, normas; Decreto n" 2.264/97, alteração
Decreto n Q2.530, de 26 de março de 1998

1835

ELETROBRÁS ver CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2010
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Normas
Juntas Comerciais e do Protesto de Títulos, arquivamento
Medida Provisória nº 1.638-2, de 13 de março de 1998

1625

EMPRESA ESTATAL
Bens móveis; Bens imóveis, alienação
Decreto n'2 2.527, de 23 de março de 1998

.

1830

EMPRESA ESTRANGEIRA
Instalação, autorização
International Advertising Service
(35) Decreto de 16 de março de 1998
Publícidad Sarmento Sociedad Anonima
(38) Decreto de 17 de março de 1998
Rivoli do Brasil S.P.A.
(76) Decreto de 25 de março de 1998

1875
1879

1920

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Orçamento Fiscal; Crédito especial; Ministério da Fazenda, supervisão
(30) Decreto de 13 de março de 1998

1871

Recursos, normas
(31) Decreto de 13 de março de 1998

1872

ENTIDADE EspíRITA CÀRITAS, MOGl DAS CRUZES (SP)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de 31 de março de 1998

1928

ENTIDADE
Qualificação; Organização social
Medida Provisória nº 1.648-6, de 24 de março de 1998

1397

EQUADOR
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões nº 11; Décimo Terceiro Protocolo Adicional, execução; Brasil
Decreto nº 2.522, de 20 de março de 1998 ..

1825

ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS
Cargos, quantitativo
Medida Provisória nº 1.616-16, de 13 de março de 1998

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1510

2011
ESPORTE

Desporto; Normas, criação
Lei n? 9.615,de24 de março de 1998

.

1332

ESTADO DO CEARÁ

Operação fmanceira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução nº 24, de 19 de março de 1998

1753

EXÉRCITO

Cargo; Oficial-General, normas
Medida Provisória nº 1.640-1, de 27 de março de 1998

1713

EXPORTAÇÃO

Bens; Serviços nacionais; Financiamento, concessão
Medida Provisória nº 1.629-11, de 13 de março de 1998
Publicada no DO de 14 de março de 1998
Retificada no DO de 19 de março de 1998

1590
1963

F
FAZENDAALTAMlRA, SANTA INÊS (PR)

Interesse social, declaração
(25) Decreto de 12 de março de 1998

.

1867

.

1954

.

1901

FAZENDA ALVORADA, CAUCAIA (CE)

Interesse social, declaração
(103) Decreto de 31 de março de 1998
FAZENDA ANGICOS, JANAÚBA (MG)

Interesse social, declaração
(58) Decreto de 20 de março de 1998
FAZENDAARIXIGUANA, SÃO JERÔNIMO DA SERRA (PRl

Interesse social, declaração
(20) Decreto de 12 de março de 1998

1862

FAZENDA BARRA DO MOGNO, ARAGOMINAS (TO)

Interesse social, declaração
(92) Decreto de 31 de março de 1998

..

1942

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2012
FAZENDA BARREIRO/SÃO PEDRO I, CARNEIRINHO (MG)

Interesse social, declaração
(57) Decreto de 20 de março de 1998

1900

FAZENDA BARREIRO/SÃO PEDRO 11, CARNEIRINHO (MG)

Interesse social, declaração
(59) Decreto de 20 de março de 1998

1902

.

FAZENDA BARREIRO/SÃO PEDRO I1I, CARNEIRINHO (MG)

Interesse social, declaração
(67) Decreto de 20 de março de 1998

1911

.

FAZENDA BOA SORTE, AXIXÁ (TO)

Interesse social, declaração
(88) Decretode31demarçode199S

.

1938

.

1934

FAZENDA BORGES, JAGUARETAMA (CE)

Interesse social, declaração
(85) Decreto de 31 de março de 1998

FAZENDA BURITI, AUGUSTINÓPOLIS E AXIXÁ(TO)

Interesse social, declaração
(89) Decreto de 31 de março de 1998

1939

.

FAZENDA CAÇADOR I, XAMBIOÃ (TO)
Interesse social, declaração
(75) Decreto de 25 de março de 1998

.

1919

.

1918

FAZENDA CAÇADOR 11,XAMBIOÁ (TO)
Interesse social, declaração
(74) Decreto de 25 de março de 1998
FAZENDA CALIFÓRNIA, ITUPIRANGA (PA)
Interesse social, declaração
(45) Decreto de 18 de março de 1998

1888

FAZENDA CALMARIA 11,MOJU (PA)
Interesse social, declaração
(46) Decreto de 18 de março de 1998

.

1889

.

1866

FAZENDA CAMPANINI, ORTIGUEIRA (PR)
Interesse social, declaração
(24) Decreto de 12 de março de 1998

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2013
FAZENDA CENTRO DA MATA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (PA)

Interesse social, declaração
(72) Decreto de 20 de março de 1998

1916

FAZENDA CERCADO DA ESTAÇÃO, FAZENDlNHA E CERCADO DO
RIO, MOJEIRO (PB)

Interesse social, declaração
(3) Decreto de 3 de março de 1998

.

1843

FAZENDA CONSOLAÇÃO, DlVINÓPOLIS (TO)

Interesse social, declaração
(98) Decreto de31 de março de 1998

1949

.

FAZENDA CROÁ, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA (PA)

Interesse social, declaração
(106) Decreto de 31 de março de 1998

.

1958

FAZENDA DOIS IRMÃOS, BERNARDO SAYÁO (TO)

Interesse social, declaração
(83) Decreto de31 de março de 1998

1932

FAZENDA ESTRELA CHAVE, POCONÉ E NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO(MT)

Interesse social, declaração
(6) Decreto de 3 de março de 1998

.

1847

.

1882

FAZENDA FORTUNA I, RIO BRILHANTE (MS)

Interesse social, declaração
(40) Decreto de 18 de março de 1998
FAZENDA FORTUNA 11, RIO BRILHANTE (MS)

Interesse social, declaração
(44) Decreto de 18 de março de 1998

1887

.

FAZENDA INHANCÁ, MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP)

Interesse social, declaração
(70) Decreto de 20 de março de 1998

.

1914

FAZENDA ISODORO, CHAPADÃO DO CÉU (GO)

Interesse social, declaração
(50) Decreto de 18 de março de 1998

1893

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2014
FAZENDA JACARÉ GRANDE, JANAÚBA (MG)
Interesse social, declaração
(56) Decreto de 20 de março de 1998

1899

o"

FAZENDA MANDAÇAIA 4, PORTEIRINHA (MG)
Interesse social, declaração
(60) Decreto de 20 de março de 1998

.

1903

FAZENDA MATA AZUL, PEQUIZEIRO (TO)
Interesse social, declaração
(82) Decreto de 31 demarçode1998

.

1931

FAZENDA MIMOSO/CAIÇARA, ARINOS (MG)
Interesse social, declaração
(65) Decreto de 20 de março de 1998

1909

FAZENDA MONJOLO, ITAPETININGA (SP)
Interesse social, declaração
Fazenda Monjolo, Itapetininga (SP)
(14) Decreto de 9 de março de 1998

.

1854

FAZENDA MORRO ALTO I, IBIÁ(MG)
Interesse social, declaração
(66) Decreto de 20 de março de 1998

1910

FAZENDA MORRO ALTO IJ, IBIÁ (MG)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 20 de março de 1998

1904

FAZENDA MORRO ALTO IJI, IBIÁ (MG)
Interesse social, declaração
(63) Decreto de 20 de março de 1998

1907

FAZENDA MUIRAQUITAN, ARAGUACEMA (TO)
Interesse social, declaração
(100) Decreto de 31 de março de 1998

1951

FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, SANTA MARIA DO OESTE
(PR)
Interesse social, declaração
(9) Decreto de 4 de março de 1998

.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1850

2015
FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, SÃO JERÓNIMO DA SERRA
(PR)
Interesse social, declaração
(8) Decreto de 4 de março de 1998

.

1849

.

1851

FAZENDA NOVA ESPERANÇA III, EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA
(SP)
Interesse social, declaração
(la) Decreto de 4demarço de 1998
FAZENDA NOVA ESPERANÇA, EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA, SÃO
PAULO (SP)
Interesse social, declaração
(l8) Decreto de 12 de março de 1998

1860

.

FAZENDA NOVA ESTRELA, SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS (TO)
Interesse social, declaração
(91) Decreto de 31 de março de 1998

0.0

1941

FAZENDA OITICICA, CAUCAlA (CE)
Interesse social, declaração
(84) Decreto de 31 de março de 1998

.

1933

FAZENDA OLINDlNAlQUIRINO E CAIÇARA, INGÁE JUAREZ TÁVORA
(PB)
Interesse social, declaração
(2) Decreto de 3 de março de 1998

.

1842

.

1852

.

1940

.

1948

.

1865

FAZENDA PANORAMA OU CAARO 11, CAIBATÉ (RS)
Interesse social, declaração
(11) Decreto de 5 de março de 1998
FAZENDA PINGO D'ÁGUA, SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS (TO)
Interesse social, declaração
(90) Decreto de 31 de março de 1998
FAZENDAPONTALARAGOMINAS (TO)
Interesse social, declaração
(97) Decreto de 31 de março de 1998

FAZENDA PORTO VELHO, PRESIDENTE EPITÁCIO (SP)
Interesse social, declaração
(23) Decreto de 12 de março de 1998

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2016
FAZENDA QUATRO IRMÃOS, MARILENA (PR)
Interesse social, declaração
(21) Decreto de 12 de março de 1998

1863

FAZENDA RECANTO, XAMBIOÁ (TO)
Interesse social, declaração
(95) Decreto de31 de março de 1998

1946

FAZENDA RIO MAR, PALESTINA DO PARÁ (PA)
Interesse social, declaração
(55) Decreto de 20 de março de 1998 .'

1897

FAZENDA SANTA ANA, ITIQUIRA (MT)
Interesse social, declaração
(4) Decreto de 3 de março de 1998

1844

.

FAZENDA SANTA INÊS, SANTA VITÓRIA (MG)
Interesse social, declaração
(48) Decreto de 18 de março de 1998

1891

FAZENDA SANTA RITA, ROSANA (SP)
Interesse social, declaração
Fazenda Santa Rita, Rosana (SP)
(22) Decreto de 12 de março de 1998

..

1864

FAZENDA SANTO ANTONIO, GOVERNADOR DlX-SEPT ROSADO (RN)
Interesse social, declaração
(69) Decreto de 20 de março de 1998

.

1913

.

1908

.

1890

FAZENDA SANTO ANTONIO, mIÁ (MG)
Interesse social, declaração
(64) Decreto de 20 de março de 1998
FAZENDA SÃO JOÃO, FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE (MT)
Interesse social, declaração
(47) Decreto de 18 de março de 1998
FAZENDA SÃO JOÃO, FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE (MT)
Interesse social, declaração
(47) Decreto de 18 de março de 1998

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1890

2017
FAZENDA SÃO MANOEL, ARAGOMINAS (TO)

Interesse social, declaração
(86) Decreto de 31 de março de 1998

1936
1944
1947

(93) Decreto de 31 de março de 1998
(96) Decreto de31 de março de 1998
FAZENDA SÃO PEDRO, GLEBA N' 3, RANCHARIA (SP)

Interesse social, declaração
(7) Decreto de 4 de março de 1998

.

1848

.

1868

.

1937

..

1952

.

1912

.

1915

.

1945

.

1953

.

1905

FAZENDA SÃO PEDRO, SANTA MÔNlCA (PR)

Interesse social, declaração
(26) Decreto de 12 de março de 1998
FAZENDA SÃO ROQUE, AUGUSTINÓPOLIS (TO)

Interesse social, declaração
(87) Decreto de 31 de março de 1998
FAZENDA SÃO SEBASTIÃO, ARAGOMINAS (TO)
Interesse social, declaração
(101) Decreto de 31 de março de 1998

FAZENDA TAQUARA I, RIO BRILHANTE (MS)
Interesse social, declaração
(68) Decreto de 20 de março de 1998

FAZENDA TAQUARAl!, RIO BRILHANTE (MS)
Interesse social, declaração
(71) Decreto de 20 de março de 1998

FAZENDA TOLEDO, PIUM (TO)
Interesse social, declaração
(94) Decreto de 31 de março de 1998

FAZENDA TRAVESSÃO, FLORESTA DO ARAGUAIA (PA)
Interesse social, declaração
(102) Decreto de31 de março de 1998

FAZENDA TREZE DE MAIO, IBIÁ (MG)
Interesse social, declaração
(62) Decreto de 20 de março de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2018
FAZENDA VIOLETA, ARAÇAGI E MAMANGUAPE (PB)
Interesse social, declaração
(39) Decreto de 18 de março de 1998

.

1881

.

1950

.

1858

FAZENDA WM I, PALMEIRAS DO TOCANTINS (TO)
Interesse social, declaração
(99) Decreto de31 de março de 1998

FINANCEIRA BENGE S.A., CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Interesse brasileiro; Participação estrangeira, ampliação
(16) Decreta de 11 de março de 1998

FLORESTA ver ÁREA AGRíCOLA
FLORESTA ver também CÓDIGO FLORESTAL
FUNÇÃO GRATIFICADA
Estrutura regimental e quadro demonstrativo, aprovação; Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)
Decretonº2.520,de19demarçode1998

1775

Quantitativo; Administração pública
Medida Provisória n Q 1.622-33, de 13 de março de 1998
Publicada naDO de 14 de março de 1998
Republicada no DO de 18 de março de 1998

1544
1961

"..........

FUNDAÇÃO BÊNÇÃOS DO SENHOR, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

1877

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANDRADINA, ANDRADINA (SP)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de31 de março de 1998

1928

FUNDAÇÃO HOSPITALAR E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS, DOMINGOS MARTINS (ES)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998
.

1877

FUNDAÇÃO ORSA, SUZANO (sP)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de 31 de março de 1998

.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1928

2019
FUNDAÇÃO PADRE LEONEL FRANCA, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de 31 de março de 1998

1928

FUNDAÇÃO ROQUETTE PINTO
Extinção
MedidaProvis6ria nº 1.648-6, de 24 de março de 1998

1397

FUNDAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO, ARAUCÃRIA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 25, de 26 de março de 1998

.

1726

FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)
Legislação, alteração
MedidaProvis6ria nº 1.627-33, de 13 de março de 1998

1581

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrás)
Medida Provisória nº 1.469-29, de 27 de março de 1998

1702

FUNDO DE AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA PÚBLICA MOBILIÃRIA FEDERAL(FAD)
Banco do Brasil S.A.; Ações, transferência; Fundo de Garantia à Exportação (FGE)
(29) Decreto de 13 de março de 1998

1870

Telecomunicações Brasileiras S.A.; Ações, transferência; Fundo de
Garantia à Exportação (FGE)
(29) Decreto de 13 de março de 1998
Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás); Ações, transferência;
Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade (FGPC)
(77) Decreto de 30 de março de 1998

1870

1922

FUNDO DE AMPARO AO TRARALHADOR (FAT)
Legislação, alteração; Lei n" 8.019/90, alteração
Medida Provisória n Q 1.475-38, de 27 de março de 1998

1704

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS)
Responsabilidade, dívidas
Medida Provisória nº 1.635-19, Õ1:J 13 de março de 1998

1605

FUNDO DE GARANTIA À EXPORTAÇÃO (FGE)
Banco do Brasil S.A.; Ações, transferência
(29) Decreto de 13 de março de 1998

.

1870

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2020
Criação
MedidaProvis6ria n Q 1.610-7,de5 demarçode 1998

1475

Telecomunicações Brasileiras S.A.; Ações, transferência
(29) Decreto de 13 de março de 1998

1870

FUNDO DE GARANTIA PARA A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE
(FGPC)
Normas; Lei nQ 9.531/97, regulamentação
Decreton º 2.509, de de março de 1998

1759

Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás); Ações, transferência;
Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal
(FADPMF);
(77) Decreto de 30 de março de 1998
o,,

1922

ô

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Normas; Decreto nº 2.264/97, alteração
Decreto nº 2.530, de 26 de março de 1998

.

1835

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)
Recursos, transferência; Fundos estaduais, do Distrito Federal e municipais
Decreto nº 2.529, de 25 de março de 1998

1832

FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)
Cargo em comissão; Função gratificada
Decreto nº 2.520, de 19 de março de 1998

.

1775

G
GLEBA IPlRANGA, TAPURAH (MT)
Interesse social, declaração
(51) Decreto de 18 de março de 1998

1894

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÕES (GDI)
Criação;
Medida Provis6ria nº 1.587-7, de 5 de março de 1998

1433

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FUNDlÃRIA (GAF)
Criação;
MedidaProvis6ria nº 1.587-7, de5demarçode 1998

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1433

2021
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CHANCELARIA (GDC)
Criação
Medida Provisória n!! 1.625-42, de 13 de março de 1998

1555

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E
TECNOLOGlA(GDCT)
Criação
MedidaProvis6ria nº 1.625-42, de 13 de março de 1998

.

1555

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE DEFESA
AGROPECUÃRIA (GDA)
Criação

1444

MedidaProvis6ria nº 1.588-6, de 5 de março de 1998
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAçÃO (GDAF)
Criação
Medida Provisória nº 1.624-41, de 13 de março de 1998

.

1552

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO (GDACTA)
Criação

1552

Medida Provisória n" 1. 624-41, de 13 de março de 1998
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO ESSENCIAL
TIÇA(GFJ)

A JUS-

Criação

MedidaProvis6ria nº 1.587-7, de 5 de março de 1998

.

1433

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÃTICO (GDD)
Criação
MedidaProvisórianº 1.625-42, de 13 de março de 1998

1555

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E EFICIÊNCIA (GDE)
Criação

Medida Provisória nº 1.58B-6,de 5 de março de 1998

1444

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
Criação

MedidaProvis6ria nº 1.625-42, de 13 de março de 1998

1555

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2022
GRATIFICAÇÃO PROVISÓRIA (GP)
Criação
MedidaProvisória nº 1.587-7, de5demarçode 1998

.

1433

GRUPO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DE BAIRRO, SÃO PAULO
(SP)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de31 de março de 1998

1924

GRUPO FRATERNO FOCO DE LUZ, VALINHOS (SP)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998
.

1877

GUARDA MIRIM DE RIO CLARO, RIO CLARO (SP)
Utilidade pública, declaração
(80) Decretode31demarçode1998

.

1924

H
HOSPITAL DE CARIDADE E MATERNIDADE SÃO JOSÉ, UBIRICI (SC)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.

1924

I
IMÓVEL
Alienação; Empresa estatal
Decretonº 2.527, de 23 de março de 1998 .
Interesse social; Reforma agrária
Alto AlegreNárzea dos Calados e outros, Jericó e Lagoa (PB)
(52) Decreto de 18 de março de 1998
Colorado, Touros (RN)
(1) Decreto de 3 de março de 1998
(5) Decreto de 3 de março de 1998
.
Córrego de Santa Maria, Beberibe (CE)
(104) Decreto de 31 de março de 1998
Data 'I'arumã, Vitória do Mearim (MA)
(12) Decreto de 6 de março de 1998
Fazenda Altamira, Santa Inês (PR)
(25) Decreto de 12 de março de 1998
"
Fazenda Alvorada, Caucaía (CE)
(103) Decreto de 31 de março de 1998

1830

.

1895

.

1841
1846

.

1955

.

1853

..

1897

.

1954

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2023
Fazenda Angicos, Janaúba (MG)
(58) Decreto de 20 de março de 1998
..
Fazenda Arixiguana, São Jerônimo da Serra (PR)
(20) Decreto de 12 de março de 1998
.
Fazenda Barra do Mogno, Aragominas (TO)
(92) Decreto de 31 de março de 1998
.
Fazenda Barreiro/São Pedro I, Carneirinho (MG)
(57) Decreto de 20 de março de 1998
.
Fazenda Barreiro/São Pedro Il, Carneirinho (MG)
(59) Decreto de 20 de março de 1998
.
Fazenda Barreiro/São Pedro Hl, Carneirinho (MG)
(67) Decreto de 20 de março de 1998
.
Fazenda Boa Sorte, Axixá (TO)
(88) Decreto de 31 de março de 1998
.
Fazenda Borges, Jaguaretama (CE)
(85) Decreto de 31 de março de 1998
"
.
Fazenda Buriti, Augustinópclis e Axixá (TO)
(89) Decreto de 31 de março de 1998
..
Fazenda Caçador I, Xambioá (TO)
(75) Decreto de 25 de março de 1998
Fazenda Caçador Ll, Xambioá (TO)
(74) Decreto de 25 de março de 1998
.
Fazenda Califórnia, Itupiranga (PA)
(45) Decreto de 18 de março de 1998
..
Fazenda Calmaria ir, Moju (PA)
(46) Decreto de 18 de março de 1998
.
Fazenda Campanini, Ortigueira (PR)
(24) Decreto de 12 de março de 1998
,
.
Fazenda Centro da Mata, Conceição do Araguaia (PA)
(72) Decreto de 20 de março de 1998
.
Fazenda Cercado da Estação, Fazendinha e Cercado do Rio, Mojeiro (PEl
(3) Decreto de 3 de março de 1998
.
Fazenda Consolação; Divinópolis (TO)
(98) Decreto de 31 de março de 1998
.
Fazenda Croá, São Domingos do Araguaia (PA)
(106) Decreto de 31 de março de 1998
.
Fazenda Dois Irmãos, Bernardo Sayão (TO)
(83) Decreto de 31 de março de 1998
,
..
Fazenda Estrela Chave, Poconé e Nossa Senhora do Livramento

1901
1862
1942
1900
1902
1911
1938
1934
1939
1919
1918
1888
1889
1866
1916
1843
1949
1958
1934

(MTl
(6) Decreto de 3 de março de 1998

..

1847

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v, 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2024
Fazenda Fortuna I, Rio Brilhante (MS)
(40) Decreto de 18 de março de 1998

Fazenda Fortuna Il, Rio Brilhante (MS)
(44) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Inhancã, Mirante do Paranapanema (SP)
(70) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Isodoro, Chapadão do Céu (GO)
(50) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Jacaré Grande, Janaúba (MG)
(56) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Mandaçaia 4, Porteirinha (MG)
(60) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Mata Azul, Pequizeiro (TO)
(82) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Mimoso/Caiçara, Arinos (MG)
(65) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Monjolo, Itapetininga (SP)
(l4) Decreto de 9 de março de 1998
Fazenda Morro Alto I, Ibiá (MG)
(66) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Morro Alto II, Ibié (MG)
(61) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Morro Alto HI, Ibiá (MG)
(63) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Muiraquitan, Araguacema (TO)
(lOO) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria do Oeste (PR)
(9) Decreto de 4 de março de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, São Jerônimo da Serra (PR)
(8) Decreto de 4 de março de 1998
Fazenda Nova Esperança IH, Euclides da Cunha Paulista (SP)
(lO) Decreto de 4 de março de 1998
Fazenda Nova Esperança, Euclides da Cunha Paulista São Paulo

1822

1887
1914

1893
1899
1903
1931
1909
1854
1910
1904
1907
1951
1850
1849
1851

(SP)

(18) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Nova Estrela, São Sebastião do Tocantins (TO)
(91) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Oiticica, Caucaia (CE)
(84) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda OlindinaJQuirino e Caiçara, Ingá e Juarez Távora (PB)
(2) Decreto de 3 de março de 1998
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1860
1941
1933
1842

2025
Fazenda Panorama ou Caaro lI, Caibaté (RS)
(11) Decreto de 5 de março de 1998
Fazenda Pingo D'Água, São Sebastião do Tocantins (TO)
(90) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Pontal Aragominas (TO)
(97) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Porto Velho, Presidente Epitácic (SP)
(23) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Quatro Irmãos, Marilena (PR)
(21) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Recanto, Xambíoá (TO)
(95) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Rio Mar, Palestina do Pará (PA)
(55) Decreto de 20 de março de 1998.................................................
Fazenda Santa Ana, Itiquira (MT)
(4) Decreto de 3 de março de 1998
Fazenda Santa Inês, Santa Vitória (MG)
(48) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Santa Rita, Rosana (SP)
(22) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Santo Antonio, Governador Dix-Sept Rosado (RN)
(69) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Santo Antonio, Ibiá (MG)
(64) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda São João, Figueirópolis D'Oeste (MT)
(47) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda São Manoel, Aragominas (TO)
(86) Decreto de 31 de março de 1998
(93) Decreto de 31 de março de 1998
(96) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda São Pedro, Gleba n" 3, Rancharia (SP)
(7) Decreto de 4 de março de 1998
Fazenda São Pedro, Santa Mônica (PR)
(26) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda São Roque, Augustinópolis (TO)
(87) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda São Sebastião, Aragominas (TO)
(101) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Taquara I, Rio Brilhante (MS)
(68) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Taquara lI, Rio Brilhante (MS)
(71) Decreto de 20 de março de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p.

1993~2057,

1852
1940
1948
1865

1863
1946
1897
1844
1891
1864
1913
1908
1890
1936
1944
1947
1848
1868
1937
1952

1912
1915

mar. 1998

2026
Fazenda Toledo, Pium (TO)
(94) Decreto de 31 de março de 1998

1945

.

Fazenda Travessão, Floresta do Araguaia (PA)
(102) Decreto de 31 de março de 1998

.

1953

Fazenda Treze de Maio, Ibié (MG)
(62) Decreto de 20 de março de 1998

.

1905

Fazenda Violeta, Araçagi e Mamanguape (PB)
(39) Decreto de 18 de março de 1998 ....
Fazenda WM I, Palmeiras do Tocantins (TO)
(99) Decreto de 31 de março de 1998

Gleba Ipiranga, Tapurah (MT)
(51) Decreto de 18 de março de 1998

1881
.

1950

..

1894

Loteamento Rural Eldorado, Tapurah (MT)
(105) Decreto de 31 de março de 1998

.

1957

Quixaba/Santana de Upanema, Mossoró (RN)
(43) Decreto de 18 de março de 1998

.

1886

Santa Maria/São Sebastião/Rosário, Ceará Mirim (RN)
(42) Decreto de 18 de março de 1998

.

1885

Sapucaia, Sobrado (PB)
(41) Decreto de 18 de março de 1998

.

1883

Serra Verde, Araruna (PB)
(49) Decreto de 18 de março de 1998

.

1892

União Federal; Regularização; Administração; Aforamento; Alienação
Medida Provis6ria nº 1.647-14, de 24 de março de 1998
.

1371

União, normas; Decretos-Leis nOS 2.398/87 e 9.760/46, alteração
Medida Provisória nº 1.647-14, de 24 de março de 1998
..

1371

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Isenção
Informática, bens de; Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Medida Provisória nº 1.593-5, de 5 de março de 1998

1454

IMPOSTO DE RENDA
Desconto na fonte; Redução, alíquota
Medida Provis6ria nº 1.636-3, de 13 de março de 1998

1622

Legislação, alteração
Medida Provisória nº 1.559-24, de 26 de março de 1998

1695

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p.

1993~2057,

mar. 1998

2027
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Isenção
Informática, bens de; Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Medida Provisória nº 1.593-5, de 5 de março de 1998
Isenção; Automóveis, aquisição
Medida Provisória nº 1.640-1, de 27 de março de 1998
INCENTIVO FISCAL
Normas
MedidaProvisória n QL614-16,de 5 de março de 1998

0.0

1454
1713

••••••••••••••••••••••••••

1494

INFORMÁTICA
Bens de; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção; Imposto de Importação, isenção
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Medida Provisória nº 1.593··5, de 5 de março de 1998

1454

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS, SANTO
ANDRÉ (SP)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de 31 de março de 1998

1928

INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DESAFIO JOVEM DE TRÉS COROAS,
TRÉS COROAS (RS)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de 31 de março de 1998
.

1928

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
Cargos, quatitativo
Medida Provisória nº 1.616-16, de 13 de março de 1998

1510

INSTITUTO DE SERVIÇO SOCIAL PAX, BRASíLIA (DF)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

.

.

1877

INSTITUTO EDUCACIONAL DANIEL BERG, FORTALEZA (CE)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de31 de março de 1998

1928

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (INAN)
Extinção
MedidaProvisória nº 1.631-10, de 13 de março de 1998

1596

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Dívida, amortização, parcelamento; Leis

nOS

8.212/91 e 8.213/91, altera-

ções
Medida Provisória nº 1.608-12, de 5 de março de 1998

1465

Haveres, recuperação; Dívida pública; Tesouro Nacional
Medida Provisória nº 1.586-7, de 26 de março de 1998

1697

INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Capital social; Toyota Motor Corporation
(54) Decreto de 20 de março de 1998

.

1897

INTERESSE PÚBLICO
Contrato por tempo determinado; Serviço público
MedidaProvis6ria nº 1.554-26, de 26 de março de 1998

0.0

.

1691

INTERESSE SOCIAL
Declaração
Alto AlegreNárzea dos Calados e outros, Jeric6 e Lagoa (PB)
(52) Decreto de 18 de março de 1998
Colorado, Touros (RN)
(1) Decreto de 3 de março de 1998
(5) Decreto de 3 de março de 1998
Córrego de Santa Maria, Beberibe (CE)
(104) Decreto de 31 de março de 1998
Data Tarumã, Vitória do Mearim (MA)
(12) Decreto de 6 de março de 1998
Fazenda Altamira, Santa Inês (PR)
(25) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Alvorada, Caucaia (CE)
(103) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Angicos, Janaúba (MG)
(58) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Arixiguana, São Jerônimo da Serra (PR)
(20) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Barra do Mogno, Aragominas (TO)
(92) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Barreiro/São Pedro I, Carneirinho (MG)
(57) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Barreiro/São Pedro H, Carneirinho (MG)
(59) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Barreiro/São Pedro IlI, Carneirinhc (MG)
(67) Decreto de 20 de março de 1998

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1895
1841
1846
1955
1853
1867
1954
1901
1862
1942
1900
1902
1911

2029
Fazenda Boa Sorte, Axixá (TO)
(88) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Borges, Jaguaretama (CE)
(85) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Buriti, Augustin6polis e Axixá (TO)
(89) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Caçador I, Xambioá (TO)
(75) Decreto de 25 de março de 1998
Fazenda Caçador IlXambioá (TO)
(74) Decreto de 25 de março de 1998
Fazenda Califórnia, Itupiranga (PA)
(45) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Calmaria II, Moju (PA)
(46) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Campanini, Ortígueira (PR)
(24) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Centro da Mata, Conceição do Araguaia (PA)
(72) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Cercado da Estação, Fazendinha e Cercado do Rio, Mojeiro (FBl
(3) Decreto de 3 de março de 1998
Fazenda Consolação; Divin6polis (TO)
(98) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Croá, São Domingos do Araguaia (PA)
(106) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Dois Irmãos, Bernardo Sayão (TO)
(83) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Estrela Chave, Poconé e Nossa Senhora do Livramento

1938
1934
1939
1919
1918
1888
1889
1866
1916

1843
1949
1958
1932

(MT)

(6) Decreto de 3 de março de 1998
Fazenda Fortuna I, Rio Brilhante (MS)
(40) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Fortuna n, Rio Brilhante (MS)
(44) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Inhancá, Mirante do Paranapanema (SP)
(70) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Isodoro, Chapadão do Céu (GO)
(50) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Jacaré Grande, Janaúba (MG)
(56) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Mandaçaia 4, Porteirinha (MG)
(60) Decreto de 20 de março de 1998

1847
1882
1887
1914
1893
1899
1903

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2030
Fazenda Mata Azul, Pequizeiro (TO)
(82) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Mimoso/Caiçara, Arinos (MG)
(65) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Monjolo, Itapetininga (SP)
(14) Decreto de 9 de março de 1998
Fazenda Morro Alto I, Ibíá (MG)
(66) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Morro Alto lI, Ibiã (MG)
(61) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Morro Alto lII, Ibiá (MG)
(63) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Muiraquitan, Araguacema (TO)
(100) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria do Oeste (PR)
(9) Decreto de 4 de março de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, São Jerônimo da Serra (PR)
(8) Decreto de 4 de março de 1998
Fazenda Nova Esperança III, Euclides da Cunha Paulista (SP)
(10) Decreto de 4 de março de 1998
Fazenda Nova Esperança, Euclides da Cunha Paulista São Paulo

1931
1909
1854
1910
1904
1907
1951
1850
1849
1851

(SF)

(18) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Nova Estrela, São Sebastião do Tocantins (TO)
(91) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Oiticica, Caucaia (CE)
(84) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Olindina/Quirino e Caiçara, Ingá e Juarez Távora (PB)
(2) Decreto de 3 de março de 1998
Fazenda Panorama ou Caaro II, Caibaté (RS)
(11) Decreto de 5 de março de 1998
Fazenda Pingo D'Água, São Sebastião do Tocantins (TO)
(90) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Pontal Aragominas (TO)
(97) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Porto Velho, Presidente Epitácio (SP)
(23) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Quatro Irmãos, Marilena (PR)
(21) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Recanto, Xambioá (TO)
(95) Decreto de 31 de março de 1998
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993

M2057,

mar. 1998

1860
1941
1933
1842
1852
1940
1948
1865
1863
1946

2031
Fazenda Rio Mar, Palestina do Pará (PA)
(55) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Santa Ana, Itiquira (MT)
(4) Decreto de 3 de março de 1998
Fazenda Santa Inês, Santa Vitória (MG)
(48) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Santa Rita, Rosana (SP)
(22) Decreto de 12 de março de 1998
.
Fazenda Santo Antonio, Governador Dix-Sept Rosado (RN)
(69) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Santo Antonio, Ibiá (MG)
(64) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda São João, Eigueirópolis D'Oeste (MT)
(47) Decreto de 18 de março de 1998
..
Fazenda São Manoel, Aragominae (TO)
(86) Decreto de 31 de março de 1998
(93) Decreto de 31 de março de 1998
..
.
(96) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda São Pedro, Gleba n'' 3, Rancharia (SP)
(7) Decreto de 4 de março de 1998
.
Fazenda São Pedro, Santa Mônica (PR)
(26) Decreto de 12 de março de 1998
.
Fazenda São Roque, Augustinópolis (TO)
(87) Decreto de 31 de março de 1998
.
Fazenda São Sebastião, Aragominas (TO)
(101) Decreto de 31 de março de 1998
.
Fazenda Taquara I, Rio Brilhante (MS)
(68) Decreto de 20 de março de 1998
.
Fazenda Taquara n, Rio Brilhante (MS)
(71) Decreto de 20 de março de 1998
.
Fazenda Toledo, Pium (TO)
(94) Decreto de 31 de março de 1998 .
..
Fazenda Travessão, Floresta do Araguaia (PA)
(102) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Treze de Maio, Ibiá (MG)
(62) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Violeta, Araçagi e Mamanguape (PB)
(39) Decreto de 18 de março de 1998
.
Fazenda WM I, Palmeiras do Tocantins (TO)
(99) Decreto de 31 de março de 1998
Gleba Ipiranga, 'I'apurah (MT)
(51) Decreto de 18 de março de 1998

.

1897

.

1844

.

1891
1864

.

1913

..

1908

.

1890

.

1936
1944
1947
1848
1868
1937
1952
1912
1915

.

1945

..

1953

.

1901
1881

.

1950

..

1894

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2032
Loteamento Rural Eldorado, 'I'apurah (MT)
(l05) Decreto de 31 de março de 1998

1957

Quixaba/Santana de Upanema, Mossoró (RN)
(43) Decreto de 18 de março de 1998
,....................
Santa Maria/São Sebastião/Rosário, Ceará Mirim (RN)
(42) Decreto de 18 de março de 1998
Sapucaia, Sobrado (PB)
(41) Decreto de 18 de março de 1998
Serra Verde, Araruna (PB)
(49) Decreto de 18 de março de 1998

1886
1885
1883
1892

INTERNATIONAL ADVERTISING SERVICE
Instalação, autorização
(35) Decreto de 16 de março de 1998

.

1875

.

1397

.

1924

L
LABORATÓRIO NACIONAL DE LUZ SÍNCROTRON
Extinção
Medida Provisória n'l 1.648-6, de 24 de março de 1998

LAR ESPÍRITA ERNESTO KUHL, LIMEIRA (SP)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de31 de março de 1998

LAR SÃO VICENTE DE PAULO, CORNÉLIO PROCÓPIO (PRl
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

1924

LEASING
Interesse brasileiro; Participação estrangeira, ampliação
(13) Decreto de 6demarço de 1998

1854

LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÉNCIA (LBA)
Recursos, transferência; Ministério da Administração Federal e Refcrma do Estado (Mare)
Decreto n'l 2.507, de 3 de março de 1998
Publicado no DO de 4 de março de 1998
Retificado noDO de 9 de março de 1998

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1756
1963

2033
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL
Normas; Decreto-Lei n Q 2.406/88, alteração; Leis nOS 8.004/90, 8.100/90,
8.692/93, alterações
Medida Provisória nª 1.635-19,de 13 de março de 1998

1605

LEI DOS QUINTOS
Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis
8.911194, alteração
Medida Provisória n'!1.644-41, de 17 de março de 1998

1362

nOS

8.112/90 e

LEI ORÇAMENTÁRIA
Diretrizes; Exercícios financeiros de 1996 e 1997; Leis

nOS

9.082/95;

9.293/96; alteração

Medida Provisória n f21.579-18, de 5 de março de 1998

1425

LIGA SORO CABANA DE COMBATE AO CÃNCER, SOROCABA (SF)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de 31 de março de 1998
LOTEAMENTO RURAL ELDORADO, TAPURAH (MT)
Interesse social, declaração
(lOS) Decreto de 31 de março de 1998

1928

..

1957

MANAUS ENERGIA S.A.
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
(28) Decreto de 13 de março de 1998

..

1870

MANSÃO MARCO ANTONIO, SERRINHA (BAl
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

.

1877

M

MARINHA
Cerimonial, aprovação; Decretos nOS 87.427/82, 97.484/89, 224/91,
939/93, 1.416/95, revogação
Decreto nº2.513,de 11 de março de 1998
Títulos e honras
(79) Decreto de 25 de março de 1998
MEDIDAS CAUTELARES
Concessão
Poder público
Medida Provisória nº 1.632-10, de 13 de março de 1998

1768
1924

1599

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2034
MENSALIDADE ESCOLAR
Valor total anual
Medida Provis6ria n!? 1.477-47,de27 de março de 1998

.

1705

MERCADO DE TÍTULOS
Contrato de investimento, fiscalização
MedidaProuis6ria no:! 1.637-2, de 5 de março de 1998

.

1507

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
Interesse brasileiro; Participação estrangeira, ampliação
(13) Decreto de 6 de março de 1998

.

1854

MICROEMPRESA
Normas
Juntas Comerciais e do Protesto de Títulos, arquivamento
Medida Provisória nº 1.638-2, de 13 de março de 1998
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO(MARE)
Análise de recursos; Legião Brasileira de Assistência, transferência
Decreto n" 2.507, de 3 de março de 1998
Publicado daDO de 3 de março de 1998
Republicado doDOde 6 março de 1998
Remanejamento
Ministério da Educação e do Desporto; Decreto n" 2.149/97, alteração
Decreto n Q 2.528, de 24 de março de 1998.........................................

1625

1756
1963

1775

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n'' 2.149/97, alteração
Decreto n Q 2.528, de 24 de março de 1998

1775

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Orçamento Fiscal; Crédito especial
(32) Decreto de 13 de março de 1998 .
(33) Decreto de 13 de março de 1998

1873
1874

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n" 1.645, de 18 de março de 1998
(53) Decreto de 18 de março de 1998

1368
1896

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento Fiscal; Crédito especial
(34) Decreto de 13 de março de 1998

1875

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2035
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória n~ 1.628-21, de 13 de março de 1998

1589

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(73) Decreto de23 de março de 1998

1917

MINISTÉRIO FILANTRÓPICO TERRA FÉRTIL, GOIÂNIA (GO)

Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de 31 de março de 1998 .

1928

MINISTÉRIOS

Normas, organização
Medida Provisória n Q 1.642-41, de 13 de março de 1998

1650

MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Delegação de competência
(78) Decreto de 30 de março de 1998

.

1923

MOLIVI- MOVIMENTO PARALIBERTAÇÃO DEVIDAS, MARINGÃ(PR)

Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

.

1924

MUNICípIO DE lCONHA (ES)

Operação financeira; Empréstimo interno; Programa Habitacional
Resolução nº20, de 18 de março de 1998 .

1739

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)

Emissão; Banco do Brasil S.A; Aumento de capital
Medida Provisória nº 1.615-26, de 5 de março de 1998

.

1501

Utilização; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n" 1.618-51, de 13 de março de 1998

1516

o
OBRA EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL 31 DE MARÇO, RIO VERDE
(GO)

Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

.

1924

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2036
OBRA SOCIAL DE SÃO VICENTE DE PAULO, UNIÃO DOS PALMARES
(AL)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de31 de março de 1998

1924

OBRA SOCIAL SÃO CRISTÓVÃO, LAJEADO (RS)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de31 de março de 1998

1924

.

OBRA SOCIAL SENHORA D'AJUDA, CAÇAPAVA (SP)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

1877

OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO

Multas
MedidaProvisória n'! 1.569-12,de 5 de março de 1998

.

OPERAÇÃO FINANCEIRA
Abertura de crédito
Terceiro Termo Aditivo de Rerratificação; Estado de Goiás; Caixa
Econômica Federal
Resolução nº 18 de 12 de março de 1998
Empréstimo externo
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.(Eletrobrás); Projeto de Interligação Elétrica Norte-Sul; União, garantia
Resolução nº 19 de 12 de março de 1998
Programa de Eletrificação Rural; Estado de Tocantins; União
Federal, garantia
Resolução nº 15, de 12 ele março de 1998
Programa de Modernização do Poder Executivo Federal
Resolução nº 23, de 19 de março de 1998
Programa de Reaparelhamento da Marinha
Resolução n" 21, de 18 de março de 1998
Resolução no:! 22, de 18 de março de 1998
Programa de Reforma do Estado; Estado do Rio de Janeiro; União
Federal, garantia; Resolução n" 8, de 29.1.1998, alteração
Resolução n" 17, de 12 de março de 1998
Empréstimo interno
Programa de Apoio à Reestruturação a ao Ajuste Fiscal dos Estados; Estado do Ceará
Resolução nº 24, de 19 de março de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar, 1998

1423

1735

1737

1729
1751
1740
1743

1733

1753

2037
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; Estado de Sergipe; União Federal, garantia
Resolução n'216, de 12 de março de 1998
Programa Habitacional; Município de Iconha (ES)
Resolução n'l 20, de 18 de março de 1998

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito extraordinário
Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória n'21.645, de 18 de março de 1998
(53) Decreto de 18 de março de 1998
.

1731

1739

.

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
(30) Decreto de 13 de março de 1998
Ministério da Fazenda
(32) Decreto de 13 de março de 1998
(33) Decreto de 13 de março de 1998
Ministério dos Transportes
(34) Decreto de 13 de março de 1998
Crédito extraordinário
Ministério dos Transportes
Medida Provis6ria n!! 1.628-21, de 13 de março de 1998
Crédito suplementar
Ministério dos Transportes
(73) Decreto de 23 de março de 1998

1368
1896

1871
1873
1874
1975

1589

1917

ORÇAMENTO
União Federal; Exercício de 1998; Lei n'' 9.473/97, alteração
Medida Provis6ria nº 1.643, de 17 de março de 1998

1361

ORGANIZAÇÃO MIRIM DE UNIÃO DOS PALMARES, UNIÃO DOS
PALMARES (AL)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de 31 de março de 1998
.

1928

p
PATRONATO DA SAGRADA FAMíLIA, FORTALEZA (CE)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

"

1924

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2038
PERU
Acordo de Complementação Econômica
nal, execução; Brasil
Decreto nº 2.523, de 20 de março de 1998

n" 25; Nono

Protocolo Adicio-

1826

PLANO DE CARREIRA
Banco Central do Brasil; Servidor
MedidaProvis6rianº 1.641-16,de 13 de março de 1998

.

1627

.

1704

.

1524

PLANO DE CUSTEIO
Criação; Lei nQ 8.212/91, alteração
Medida Provisória nº 1.475-38, de2? de março de 1998

PLANO REAL
Normas, medidas complementares
MedidaProvis6ria nº 1.620-35, de 13 de março de 1998 ._

PODER EXECUTIVO
Carreiras, criação
Medida Provisória nº 1.588-6, de 5 de março de 1998

1444

Organização
Sistema de Controle Interno
Medida Provisória n'!.1.626-50, de 13 de março de 1998

1569

Sistema de Planejamento e Orçamento Federal
Medida Provis6ria nº 1.626-50, de 13 de março de 1998

1569

Reestruturação; Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrob..ás)
MedidaProvis6ria nº 1.531-16,de5 de março de 1998

1409

PODER PÚBLICO
Medidas cautelares; Leis nOS 8.437/92 e 8.629/93, alterações
MedidaProvis6ria n Q 1.632-10, de 13 de março de 1998

1599

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Normas, organização
MedidaProvis6ria nº 1.642-41, de 13 de março de 1998

.

1650

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Benefícios, reajuste
MedidaProvis6ria nº 1.609-11, de 5 de março de 1998
MedidaProvis6ria nº 1.463-24, de 27 de março de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1473
1700

2039
PRÓ-AJUDA, MACAÉ (RJ)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

.

1924

PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÀO E AO AJUSTE FISCAL
DOS ESTADOS
Operação financeira; Empréstimo interno; Estado do Ceará
Resoluçãonº24, de 19 de março de 1998

1753

Operação financeira, Empréstimo interno; Estado do Rio de Janeiro;
União Federal, garantia
Resoluçãonº16,de12demarçode1998

1731

PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÀO RURAL
Operação financeira; Empréstimo externo; Estado do Tocantins; União
Federal, garantia
Resolução nº 17, de 12 de março de 1998

1733

o,,

PROGRAMA DE INTEGRAÇÀO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PISIPASEP)
Normas, contribuição
Medida Provisória nº 1.623-30, de 13 de março de 1998

1540

PROGRAMA DE INTEGRAÇÀO SOCIAL (PIS)
Contribuição, cálculos
Medida Prouisóría nº 1.617-49, de 13 de março de 1998

1513

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL
Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução nº 23, de 19 de março de 1998
.

1751

PROGRAMA DE REAPARELHAMENTO DA MARINHA
Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução n!'21,de 18 de março de 1998

1740

Operação financeira; Empréstimo externo
Resoluçãonº22, de 18 de março de 1998

1743

PROGRAMA DE REFORMA DO ESTADO
Operação financeira; Empréstimo externo; Estado do Rio de Janeiro;
União Federal, garantia; Resolução n" 8, de 29.1.1998, alteração
Resolução nº 17, de 12 de março de 1998 ."................................................

1733

PROGRAMA HABITACIONAL
Operação financeira; empréstimo interno; Município de Iconha (ES)
Resolução nº 20, de 18 de março de 1998

1739

CoI. Leis Rep: Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2040
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA (PRONAC)
Criação; Lei n" 8.313/91, alteração
Medida Provisória nº 1.611-6, de 5 de março de 1998

0.0

••••••••••••••••••••••••••••

1479

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Criação; Lei n" 9.491/97, alteração
Medida Provisória nº 1.613-5, de 5 de março de 1998

1492

Inclusão
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Gerou)
Medida Provisória nº 1.580-8, de 5 de março de 1998
(27) Decreto de 13 de março de 1998

1430
1870

Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre)
Medida Provisória nº 1.580-8, de 5 de março de 1998

1430

Companhia Energética de Alagoas (Ceal)
Medida Provisória n" 1.580-8, de 5 de março de 1998

1430

Companhia Energética do Piauí (Cepisa)
Medida Provisória nº 1.580-8, de 5 de março de 1998
(36) Decreto de 16 de março de 1998

1430
1876

Manaus Energia S.A., inclusão
(28) Decreto de 13 de março de 1998

1870

Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provisória n'! 1.618-51 ,de 13 de março de 1998

.

1516

.

1397

PROGRAMA NACIONAL DE PUBLICIZAÇÃO
Criação
Medida-Prouieáría n" 1.648-6, de 24 de março de 1998

PROJETO DE INTERLIGAÇÀO ELÉTRICA NORTE-SUL
Operação financeira; Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás);
União, garantia
Resolução n" 19de 12 de março de 1998

1737

PROMOÇÕES HUMANAS CRISTO REI, REALEZA (PR)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de 31 de março de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p- 1993-2057, mar. 1998

1928

2041
PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE
COOPERAÇÃO E INTERCÃMBIO DE BENS NAS ÃREAS CULTURAL, EDUCACIONAL E CIENTíFICA
Criação; Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador,
México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela
Decreton!!2.511,de6demarçode1998

1766

PUBLICIDAD SARMENTO SOCIEDAD ANONIMA
Instalação, autorização
(38) Decreto de 17 de março de 1998

.

1879

.

1886

.

1721

'..................

1728

Q
QUIXABAlSANTANA DE UPANEMA, MOSSORÓ (RN)
Interesse social, declaração
(43) Decreto de 18 de março de 1998

R
RÃDIO AURIVERDE DE PITANGA LTDA., PITANGA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 18, de 19 de março de 1998
RÁDIO CAPIXABA LTDA.,VITÓRIA (ES)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n!!28, de 26 de março de 1998

,'

RÁDIO DIFUSORADE AQUIDAUANALTDA., AQUIDAUANA(MS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 16, de 18 de março de 1998

,

,

1720

RÁDIO DIFUSORA DE LONDRINA LTDA., LONDRINA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº27, de 26 de março de 1998

1727

RÁDIO DOURADOS DO SUL LTDA., DOURADOS (MS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 19, de 19 de março de 1998

1722

RÁDIO FM CORREIO DE JOÃO PESSOA LTDA., JOÃO PESSOA (PBl
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
DecretoLegislativo nº 17, de 18 de março de 1998

1720

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2042
RÁDIO GUARANY DE SANTARÉM LTDA., SANTARÉM (PA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n ª 20, de 19 de março de 1998

.

1722

RÁDIO MARABÁ LTDA., lRAÍ (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
DecretoLegislativo n!!.15, de 18 de março de 1998

1719

..

RÁDIO MARUMBY LTDA., FLORIANÓPOLIS (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n ª 22, de 25 de março de 1998

1724

RÁDIO MONUMENTAL DE APARECIDA LTDA., APARECIDA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n c24, de 25 de março de 1998

.

1725

RÁDIO OURO BRANCO LTDA., CURRAIS NOVOS (RN)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 23, de 25 de março de 1998 .

RÁDIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA.
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n'l 12, de 10 de março de 1998

1725

.

RÁDIO TV TROPICAL LTDA., MANAUS (AM)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n Q 21, de 19 de março de 1998
RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação
Fundação São Vicente de Paulo, Araucária (PR)
Decreto Legislativo n Q 25, de 26 de março de 1998 ..
Rádio Auriverde de Pitanga Ltda., Pitanga (PR)
Decreto Legislativo n Q 18, de 18 de março de 1998
".................
Rádio Capixaba Ltda.,Vit6ria (ES)
Decreto Legislativo nº 28, de 26 de março de 1998
Rádio Difusora de Aquidauana Ltda., Aquidauana (MS)
Decreto Legislativo nº 16, de 18 de março de 1998
Rádio Difusora de Londrina Ltda., Londrina (PR)
Decreto Legislativo nº 27, de 26 de março de 1998
Rádio Dourados do Sul Ltda., Dourados (MS)
Decreto Legislativo nº 19, de 19 de março de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1717

1723

1726
1721
1728
1720
1727
1722

2043
Rádio FM Correio de João Pessoa Ltda., João Pessoa (PB)
Decreto Legislativo nº 17, de 18 de março de 1998 '"
Rádio Guarany de Santarém Ltda., Santarém (PA)
Decreto Legislativo nº 20, de 19 de março de 1998
Rádio Marabá Ltda., Iraí (RS)
Decreto Legislativo n!! 15, de 18 de março de 1998
Rádio Marumby Ltda., Florianópolis (SC)
Decreto Legislativo nº 22, de 25 de março de 1998
Rádio Monumental de Aparecida Ltda., Aparecida (SP)
Decreto Legislativo nº 24, de 25 de março de 1998
Rádio Ouro Branco Ltda., Currais Novos (RN)
Decreto Legislativo nº 23, de 25 de março de 1998
Rádio Sociedade Oeste Catarinense Ltda., Chapecó (SC)
Decreto Legislativo n'! 12, de 10 de março de 1998
Rádio TV Tropical Ltda., Manaus (AM)
Decreto Legislativo n'! 21, de 19 de março de 1998
Sociedade Rádio e Televisão Alterosa Ltda., Belo Horizonte (MG)
Decreto Legislativo nº 26, de 26 de março de 1998

.

1720

..

1722
1719

.

1724

.

1725

.

1725

..

1717

.

1723

.

1727

.

1924

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, CONCÓRDIA (SC)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de31 de março de 1998

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Alto AlegreNárzea dos Calados e outros, Jericó e Lagoa (PB)
(52) Decreto de 18 de março de 1998
Colorado, Touros (RN)
(1) Decreto de 3 de março de 1998
(5) Decreto de 3 de março de 1998
Córrego de Santa Maria, Beberibe (CE)
(104) Decreto de 31 de março de 1998
Data 'I'arumã, Vitória do Mearim (MA)
(12) Decreto de 6 de março de 1998
Fazenda Altamira, Santa Inês (PR)
(25) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Alvorada, Caucaia (CE)
(l03) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Angicos, Janaúba (MG)
(58) Decreto de 20 de março de 1998 ..
Fazenda Arixiguana, São Jerônimo da Serra (PR)
(20) Decreto de 12 de março de 1998

1895
1841
1846
1955
1853
1867
1954
1901
1862

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2044
Fazenda Barra do Mogno, Aragominas (TO)
(92) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Barreiro/São Pedro I, Carneirinho (MG)
(57) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Barreiro/São Pedro Il, Carneirinho (MG)
(59) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Barreiro/São Pedro III, Carneirinho (MG)
(67) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Boa Sorte, Axixá (TO)
(88) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Borges, Jaguaretama CCE)
(85) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Buriti, Augustin6polis e Axixá (TO)
(89) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Caçador I, Xambioé (TO)
(75) Decreto de 25 de março de 1998
Fazenda Caçador Il, Xambioã (TO)
(74) Decreto de 25 de março de 1998
Fazenda Califórnia, Itupiranga (PA)
(45) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Calmaria lI, Moju (PA)
(46) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Campanini, Ortigueira (PR)
(24) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Centro da Mata, Conceição do Araguaia (PA)
(72) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Cercado da Estação, Fazendinha e Cercado do Rio, Mojei-

1942
1900
1902
1911
1938
1934
1939
1919
1918
1888
1889
1866
1916

ro (PBl
(3) Decreto de 3 de março de 1998
Fazenda Consolação; Divínõpolís (TO)
(98) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Croá, São Domingos do Araguaia (PA)
(06) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Dois Irmãos, Bernardo Sayão (TO)
(83) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Estrela Chave, Poconé e Nossa Senhora do Livramento

1843
1949
1958
1932

(MTl
(6) Decreto de 3 de março de 1998
Fazenda Fortuna I, Rio Brilhante (MS)
(40) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Fortuna lI, Rio Brilhante (MS)
(44) Decreto de 18 de março de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1847
1882
1887

2045
Fazenda Inhancá, Mirante do Paranapanema (SP)
(70) Decreto de 20 de março de 1998 ."

Fazenda Isodoro, Chapadão do Céu (GO)
(50) Decreto de 18 de março de 1998 ".............................................
Fazenda Jacaré Grande, Janaúba (MG)
(56) Decreto de 20 de março de 1998

1914
1893
1899

Fazenda Mandaçaia 4, Porteirinha (MG)
(60) Decreto de 20 de março de 1998

Fazenda Mata Azul, Pequizeiro (TO)
(82) Decreto de 31 de março de 1998 .
Fazenda Mimoso/Caiçara, Arinos (MG)
(65) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Monjolo, Itapetininga (SP)
(14) Decreto de 9 de março de 1998
Fazenda Morro Alto I, Ibiá (MG)
(66) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Morro Alto U, Ibiá (MG)
(61) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Morro Alto UI, Ibiá (MG)
(63) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Muiraquitan, Araguacema (TO)
(100) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria do Oeste (PR)
(9) Decreto de 4 de março de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, São Jerônimo da Serra (PR)
(8) Decreto de 4 de março de 1998
Fazenda Nova Esperança UI, Euclides da Cunha Paulista (SP)
(10) Decreto de 4 de março de 1998
Fazenda Nova Esperança, Euclides da Cunha Paulista São Paulo

1903
1931
1909
1854
1910
1904
1907
1951
1850
1849
1851

(SP)

(18) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Nova Estrela, São Sebastião do Tocantins (TO)
(91) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Oiticica, Caucaia (CE)
(84) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Olindina/Quirino e Caiçara, Ingã e Juarez Távora (PB)
(2) Decreto de 3 de março de 1998
Fazenda Panorama ou Caaro lI, Caibaté (RS)
(11) Decreto de 5 de março de 1998
Fazenda Pingo D'Água, São Sebastião do Tocantins (TO)
(90) Decreto de 31 de março de 1998

1860
1941
1933
1842
1852
1940

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2046
Fazenda Pontal Aragominas (TO)
(97) Decreto de 31 de março de 1998

.
Fazenda Porto Velho, Presidente Epitácio (SP)
(23) Decreto de 12 de março de 1998
.
Fazenda Quatro Irmãos, Marilena (PR)
(21) Decreto de 12 de março de 1998
.
Fazenda Recanto, Xambioá (TO)
(95) Decreto de 31 de março de 1998
.
Fazenda Rio Mar, Palestina do Pará (PA)
(55) Decreto de 20 de março de 1998
.
Fazenda Santa Ana, Itiquira (MT)
(4) Decreto de 3 de março de 1998
Fazenda Santa Inês, Santa Vitória (MG)
(48) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda Santa Rita, Rosana (SP)
(22) Decreto de 12 de março de 1998
Fazenda Santo Antonio, Governador Dix-Sept Rosado (RN)
(69) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Santo Antonio, Ibiá (MG)
(64) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda São João, Figueirópolie D'Oeste (MT)
(47) Decreto de 18 de março de 1998
Fazenda São Manoel, Aragominas (TO)
(86) Decreto de 31 de março de 1998
(93) Decreto de 31 de março de 1998
.
(96) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda São Pedro, Gleba n'' 3, Rancharia (SP)
(7) Decreto de 4 de março de 1998
Fazenda São Pedro, Santa Mônica (PR)
(26) Decreto -de 12 de março de 1998
Fazenda São Roque, Augustinópolis (TO)
(87) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda São Sebastião, Aragominas (TO)
(101) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Taquara I, Rio Brilhante (MS)
(68) Decreto de 20 de março de 1998
.
Fazenda Taquara Il, Rio Brilhante (MS)
(71) Decreto de 20 de março de 1998
.
Fazenda Toledo, Pium (TO)
(94) Decreto de 31 de março de 1998
Fazenda Travessão, Floresta do Araguaia (PA)
(102) Decreto de 31 de março de 1998
..

1948
1865
1863
1946
1897
.

1944

..

1891

.

1864

..

1913

.

1908

..

1890

.
..

1936
1944
1947

..

1848
1868

.
.

1937

..

1952
1912
1915

..
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1945
1953

2047
Fazenda Treze de Maio, Ibiã CMG)
(62) Decreto de 20 de março de 1998
Fazenda Violeta, Araçagi e Mamanguape (PB)
(39) Decreto de 18 de março de 1998

1905
1881

Fazenda WM I, Palmeiras do Tocantins (TO)
(99) Decreto de 31 de março de 1998
Gleba Ipiranga, Tapurah (MT)
(51) Decreto de 18 de março de 1998
Loteamento Rural Eldorado, Tapurah (MT)
(105) Decreto de 31 de março de 1998
Quixaba/Santana de Upanema, Mossoró (RN)
(43) Decreto de 18 de março de 1998
Santa Maria/São Sebastião/Rosário, Ceará Mirim (RN)
(42) Decreto de 18 de março de 1998
Sapucaia, Sobrado (PB)
(41) Decreto de 18 de março de 1998
Serra Verde, Araruna (PB)
(49) Decreto de 18 de março de 1998

1950

1894
1957
1886
1885
"

1883
1892

REGIME JURÍDICO
Servidor público civil; Consolidação; Lei n" 9.527/97
Lei n'!8.112, de 11 de dezembro de 1990
.

1253

RIVOLI DO BRAS1L S.P.A.
Instalação, autorização
(76) Decreto de 25 de março de 1998 ..

1920

s
SALÁRIO MÍNIMO
Reajuste
Medida Provisória n!!1.609-11, de 5 de março de 1998
Medida Provisória n!!1.463-24, de 27 de março de 1998

.

1473
1700

SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Legislação, alteração
Medida Provisória nº 1.607-15, de 5 de março de 1998

1462

SANTA MARINSÃO SEBASTIÃO/ROSÁRIO, CEARÁ MIRIM (RN)
Interesse social, declaração
(42) Decreto de 18 de março de 1998

..

1885

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2048
SAPUCAIA, SOBRADO (PBl
Interesse social, declaração
(41) Decreto de 18 de março de 1998

1883

SEARA EspíRITA JOANNA DE ÂNGELIS, CAMPINAS (SPl
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

1877

SEGURIDADE SOCIAL
Contribuição, alíquota, alteração
MedidaProvisória nº 1.463-24, de 27 de março de 1998
Contribuição; Servidor público civil
Medida Provisória no:! 1. 646-4, de 24 de março de 1998

1700
1369

o.' •••••••••••••••

Organização; Lei ns 8.212/91, alteração
MedidaProvis6ria nº 1.475-38, de 27 de março de 1998

1704

SERRA VERDE, ARARUNA (PBl
Interesse social, declaração
(49) Decreto de 18 de março de 1998

1892

SERVIÇO PÚBLICO
Contrato por tempo determinado; Interesse público
Medida Provisória nº 1.554-26, de 26 de março de 1998

.

1641

.

1700

SERVIDOR INATIVO
Contribuição
Medida Provisória nº 1.463-24, de 27 de março de 1998

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
Contribuição; Seguridade social
Medida Provisória no:! 1.646-4, de 24 de março de 1998
Regime Jurídico; Lei n" 9.527/97; Consolidação
Lei nº8.112, de 11 de dezembro de 1990

1369
.

1253

Remuneração; Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leis nOS 8.112/90 e 8.911/94, alteração
MedidaProvis6ria nº 1.644-41, de 17 de março de 1998
.

1362

SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração; Data de pagamento
MedidaProvis6ria nº 1.639-39, de 19 de março de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1688

2049
SERVIDOR
Plano de carreira; Banco Central do Brasil

Medida Provisória n':! 1.641-16, de 13 de março de 1998

1627

.

SETOR PÚBLICO ESTADUAL
Participação, redução; Atividade Financeira Bancária
MedidaProvis6ria nº 1.612-21, de 5 de março de 1998
O"

1483

••••••••••••••••••••••••••

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória no:! 1.604-30, de 5 de março de 1998

1457

SISTEMA FINANCEIRO
Normas, alteração

1322

Lei nº 9.613, de3 de março de 1998

SISTEMA NACIONAL DE ARMAS (SINARM)
Criação; Armas; Porte; Registro, normas
Decreto n':! 2.532, de 30 de março de 1998

1840

.

SOCIEDADE BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, CURITIBANOS (SC)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998 '"

1924

SOCIEDADE CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES, CAÇAPAVADO
SUL (RS)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

1924

.

SOCIEDADE DE AMIGOS DA VILA SULINA, SANTA ROSA (RS)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de31 de março de 1998

.

1928

.

1924

SOCIEDADE DE ASSISTÉNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL DEUS PROVERÁ, JOINVILLE (SC)
Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

SOCIEDADE ESPÍRITA ALLAN KARDEC, GOIOERÉ (PR)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de 31 de março de 1998

.

1928

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2050
SOCIEDADE EspíRITA FRATERNIDADE, BURITAMA (SP)
Utilidade pública, declaração
(81) Decreto de31 de março de 1998

.

1928

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATíLIO VIVÁCQUA, ATíLIO VIVÁCQUA
(ES)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

1877

.

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ALAGOINHAS, ALAGOINHAS (BA)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

1877

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANGRA DOS REIS, ANGRA DOS REIS
(RJ)

Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

1924

.

SOCIEDADE PESTALOZZI DE GUAíRA, GUAíRA (PR)
Utilidade pública, declaração
(37) Decreto de 17 de março de 1998

.

1877

.

1727

SOCIEDADE RÁDIO E TELEVISÃO ALTEROSA LTDA., BELO HORIZONTE (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n ~ 26, de 26 de março de 1998

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SUNAB)
Extinção
MedidaProvis6ria nf!1.631-10, de 13 de março de 1998

1596

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Fundação São Vicente de Paulo, Araucária (PR)
Decreto Legislativo nf! 25, de 26 de março de 1998
Rádio Auriverde de Pitanga Ltda., Pitanga (PR)
Decreto Legislativo nf! 18, de 18 de março de 1998
Rádio Capixaba Ltda.,Vitória (ES)
Decreto Legislativo nº 28, de 26 de março de 1998
Rádio Dífusora de Aquídauana Ltda., Aquidauana (MS)
Decreto Legislativo nº 16, de 18 de março de 1998

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

1726
1721
1728
1720

2051
Rádio Difusora de Londrina Ltda., Londrina (PR)
Decreto Legislativo nlJ. 27, de 26 de março de 1998
Rádio Dourados do Sul Ltda., Dourados (MS)
Decreto Legislativo nº 19, de 19 de março de 1998

Rádio FM Correio de João Pessoa Ltda., João Pessoa (PE)
Decreto Legislativo nº 17, de 18 de março de 1998
Rádio Guarany de Santarém Ltda., Santarém (PA)
Decreto Legislativo nº 20, de 19 de março de 1998
Rádio Marabá Ltda., Iraí (RS)
Decreto Legislativo n'l 15, de 18 de março de 1998
Rádio Marumby Ltda., Florianópolis (SC)
Decreto Legislativo nº 22, de 25de março de 1998
Rádio Monumental de Aparecida Ltda., Aparecida (SP)
Decreto Legislativo nº 24, de 25 de março de 1998
Rádio Ouro Branco Ltda., Currais Novos (RN)
Decreto Legislativo nº 23, de 25 de março de 1998 ..'
Rádio Sociedade Oeste Catarinense Ltda.,
Decreto Legislativo nº 12, de 10 de março de 1998
Rádio TV Tropical Ltda., Manaus (AM)
Decreto Legislativo nº 21, de 19 de março de 1998
Sociedade Rádio e Televisão Alterosa Ltda., Belo Horizonte (MG)
Decreto Legislativo nº 26, de 26 de março de 1998 ..

1727

1722
1720
1722
1719
1724
1725
1725
1717
1723
1727

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A (TELEBRÁS)
Ações, transferência; Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FADPMF); Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade (FGPC)
(77) Decreto de 30 de março de 1998

1922

Ações, transferência; Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD); Fundo de Garantia à Exportação (FGE)
(29) Decreto de 13 de março de 1998

1870

TENDA EspíRITA CARIDADE POR DEUS, NILÓPOLIS

(RJ)

Utilidade pública, declaração
(80) Decreto de 31 de março de 1998

1924

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO
Operação financeira; Abertura de crédito, rerratificação; Estado de
Goiás
Resolução nº 18,de 12 de março de 1998

1735

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2052
TESOURO NACIONAL
Haveres, recuperação; Dívida pública; Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)
Medida Provisória nº 1.586-7, de 26 de março de 1998

1697

Valores mobiliários; Dividendos; Juros
Medida Provisória n'21.633-7, de 13 de março de 1998

1607

TOYOTA MOTOR CORPORATION
Capital social; Interesse do Governo brasileiro

1897

(54) Decreto de 20 de março de 1998

TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provisória n" 1.619-42, de 13 de março de 1998
TRABALHO PORTUÁRIO
Normas
Medida Prooisoria nº 1.630-10, de 13 de março de 1998

1521

o ••••••••••••••••••••••••••

1592

o ••

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Normas
Decreto nº 2.521, de20 de março de 1998 ..

1783

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)
Informática, bens de; Aquisição
Medida Provisória n'2 1.593-5, de 5 de março de 1998

1454

.

u
UNIÃO FEDERAL
Ações, aquisição
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron)
Medida Provisória nº 1.580"8, de 5 de março de 1998
Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre)
Medida Provisória n" 1.580-8, de 5 de março de 1998
Companhia Energética de Alagoas (Ceal)
Medida Provisória nº 1.580-8, de 5 de março de 1998
Companhia Energética do Piauí (Cepisa)
Medida Provisória nº 1.580-8, de 5 de março de 1998

1430
1430
.

1430

.

1430

.

1731

Dívida mobiliária, refinanciamento
Garantia da União; Estado de Sergipe; Programa de Apoio à Rees-

truturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução nº 16 de 12 de março de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993

R2057,

mar. 1998

2053
Garantia; Crédito externo; Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás); Projeto de Interligação Elétrica Norte-Sul
Resolução n Q 19 de 12 de março de 1998
.
Garantia; Empréstimo externo; Programa de Reforma do Estado;
Estado do Rio de Janeiro; Resolução n Q 8 de 29.1.1998, alteração
Resolução nº 17 de 12 de março de 1998
.
Garantia; Operação financeira: Empréstimo externo; Programa de
Eletrificação Rural; Estado do Tocantins
Resolução n Q 15 de 12 de março de 1998
.

1737
1733
1729

Imóvel, normas; Decreto-Lei nOS 2.398/87 e 9.760/46, alteração
Medida Provisória n 9 1.647-14, de 24 de março de 1998
.

1371

Imóvel; Regularização; Administração; Aforamento; Alienação
MedidaProvisória n" 1.647-14, de 24 de março de 1998
.

1371

Orçamento; Exercício de 1998; Lei n'' 9.473/97, alteração
Medida Provisória nº 1.643, de 17 de março de 1998 ."

1361

UTILIDADE PÚBLICA
Declaração
Abrigo Deus, Cristo e Caridade, Maringá (PR)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
Acorde - Associação de Capacitação, Orientação e Desenvolvimento do Excepcional, São Carlos (SP)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
Adef - Associação de Deficientes Físicos de Bento Gonçalves,
Bento Gonçalves (RS)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
Andi- Agência de Notícias dos Direitos da Infância, Brasília (DF)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
Asilo de São Vicente de Paulo, Descalvado (SP)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
Asilo de São Vicente de Paulo, Guarulhos (SP)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
Asilo São Francisco de Assis, Ivínhema (MS)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa
(ASPTA)
(15) Decreto de 9 de março de 1998
Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba, Sorocaba (SP)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Mulher - Banco da Mulher, Rio de Janeiro (RJ)
(80) Decreto de 31 de março de 1998

1924

1924

1924
1877
1877
1877
1924

1855
1924

1924

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 3, p. 1993-2057, mar. 1998

2054
Associação Comercial de Porto Alegre, Porto Alegre CRS)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.
Associação Comunitária Cat6lica Servos do senhor, Belo Horizon-

te

1924

(MG)

(80) Decreto de 31 de março de 1998
..
Associação de Assistência e Proteção à Infância, Leopoldina (MG)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
.
Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo, Guanhães (MG)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
..
Associação de Moradores de Aracuí, Castelo (ES)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
.
.
Associação de Pais e Amigos de Prevenção e Assistência aos Usuários de Drogas de Corumbá e Ladário (Aclaud), Corumbá (MS)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Medianeira,
Medianeira (PR)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
.
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Ourizona,
Ourizona (PR)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.
Associação de São José, Bela Vista de Goiás (GO)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
.
Associação Feminina de Assistência Social de Içara (Afasi), Içara

1924
1877
1877
1877

1924

1928

1924
1928

(SC)

(37) Decreto de 17 de março de 1998
.
Associação Feminina Vila Alpina - Parque São Lucas, São Paulo
(SP)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
..
Associação Mantenedora Saint Germaín, Curitiba (PR)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
.
Associação Metodista de Ação Social de Vila Nivi - Amas, São
Paulo (SP)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
..
Associação para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia, Manaus(AM)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
.
Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos, São
José dos campos (SP)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.
Associação Pires e Santos - Nueesp - Núcleo de Educação Especial,
Belo Horizonte (MG)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
.
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1928
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1924
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Associação Santanense do Deficiente Físico (Assandef), Santana
do Livramento (RS)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
Cáritas Diocesana de Iguatu, Iguatu (CE)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
Casa de Vovó Dedé, Fortaleza CCE)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
Casa do Cirineu, Sorocaba (SP)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquídíoeese de Fortaleza, Fortaleza CCE)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
Centro Linharense de Amigos do Menor (Clam), Linhares (ES)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
Cidade Mirim de São João Batista, Olfmpia (SP)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
Comunidade de Base de São Pedro, Jucáe (CE)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
Congregação das Missionárias Filhas do Coração de Maria, Pouso

1924
1924
1924
1924

1877
1924
1928
1877

Alegre (MG)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
Coral Pequenos Cantores de Pará de Minas, Pará de Minas (MG)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
Creche Inácia Dutra Duarte, Umuarama (PR)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
Creche Menino Jesus, São Gotardo (MG)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
Dispensário São Vicente de Paulo, Belém (PA)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
Entidade Espírita Cáritas, Mogi das Cruzes (SP)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
Fundação Bênçãos do Senhor, Rio de Janeiro (RJ)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
Fundação Educacional de Andradina, Andradina (SP)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
Fundação Hospitalar e de Assistência Social de Domingos Martins, Domingos Martins (ES)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
Fundação Orsa, Suzano (SP)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
Fundação Padre Leonel Franca, Rio de Janeiro (RJ)
(81) Decreto de 31 de março de 1998

1924
1924
1928
1877
1877
1928
1877
1928

1877
1928
1928
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Grupo de Apoio e Desenvolvimento de Bairro, São Paulo (SP)
(80) Decreto de 31 de março de 1998

..
Grupo Fraterno Foco de Luz, Valinhos (SP)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
.
Guarda Mirim de Rio Claro, Rio Claro (SP)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.
Hospital de Caridade e Maternidade São José, Ubirici (SC)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.
Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias, Santo André

1924
1877
1924
1924

(SF)

1928

(81) Decreto de 31 de março de 1998
.
Instituição Evangélica Desafio Jovem de Três Coroas, Três Coroas
(RS)

(81) Decreto de 31 de março de 1998
.
Instituto de Serviço Social Pax, Brasília (DF)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
.
Instituto Educacional Daniel Berg, Fortaleza (CE)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
.
Lar Espírita Ernesto Kuhl, Limeira (SP)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
..
Lar São Vicente de Paulo,Cornélio Procópio (PR)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.
.
Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, Sorocaba (SP)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
..
Mansão Marco Antonio, Serrinha (BA)
(37) Decreto de 17 de março de 1998 ..
..
.
Ministério Filantrópico Terra Fértil, Goiânia (GO)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
.
Molivi - Movimento para Libertação de Vidas, Maringá (PR)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
..
Obra Educacional e Assistencial 31 de Março, Rio Verde (GO)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.
Obra Social de São Vicente de Paulo, União dos Palmares (AL)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.
Obra Social São Cristóvão, Lajeado (RS)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.
Obra Social Senhora D'Ajuda, Caçapava (SP)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
.
Organização Mirim de União dos Palmares, União dos Palmares

1928
1877
1928
1924
1924
1928
1877
1928
1924
1924
1924
1924
1877

(AL)

(81) Decreto de 31 de março de 1998

.
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Patronato da Sagrada Família, Fortaleza (CE)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.
Pró-Ajuda, Macaé (RJ)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.
Promoções Humanas Cristo Rei, Realeza (PR)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
.
Rede Feminina de Combate ao Câncer, Concórdia (SC)
(80) Decreto de 31 de março de 1998 .
.
.
Seara Espírita Joanna de Ângelis, Campinas (SP)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
.
Sociedade Beneficente Frei Rogério, Curitibanos (SC)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.
Sociedade Caçapavana de Auxílio aos Pobres, Caçapava do Sul
(RS)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.
Sociedade de Amigos da Vila Sulina, Santa Rosa (RS)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
.
Sociedade de Assistência Social e Educacional Deus Proverá, Joinville (Se)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
Sociedade Espírita Allan Kardec, Goioerê (PR)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
.
Sociedade Espírita Fraternidade, Buritama (SP)
(81) Decreto de 31 de março de 1998
.
.
Sociedade Pestalozzi de Atílio Vivácqua, Atílio Vivácqua (ES)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
.
Sociedade Pestalozzi de Alagoinhas, Alagoinhas (BA)
(37) Decreto de 17 de março de 1998
.
Sociedade Pestalozzi de Angra dos Reis, Angra dos Reis (RJ)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.
Sociedade Pestalozzi de Guaíra, Guaíra (PR)
(37) Decreto de 17 de março de 1998 .
Tenda Espírita Caridade por Deus, Nilópolis (RJ)
(80) Decreto de 31 de março de 1998
.
VALORES MOBILIÁRIOS
Dividendos, juros; Tesouro Nacional, participação
Medida Provisória nº 1. 633-7, de 13 de março de 1998

1924
1924
1928
1924
1877
1924

1924
1928

1924
1928
1928
1877
1877
1924
1877
1924

1603

VENEZUELA
Acordo de Complementação Econômica nQ 27; Oitavo Protocolo Adicional, execução; Brasil
Decreto nº 2.525, de20 de março de 1998

1828
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LEIS

LEI N' 9.632, DE 7 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre a extinção de cargos no

âmbito da Administracão Pública Federal
direta, autárquica e rZ:ndacional, e dá ou-

tras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 1.606-20, de 1988, que o CONGRESSO
NACIONAL aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo Il, passam a integrar Quadro em Extinção.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei n? 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos
e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.
Art. 2º As atividades correspondentes aos cargos extintos ou
em extinção, constantes dos anexos desta lei, poderão ser objeto de
execução indireta, conforme vier a ser disposto em regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades de Motorista e Motorista Oficial.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.606-19, de 2 de abril de 1998.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 2911-3080, maio 1998
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Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 7 demaio de 1998; 177' da Independência e
110º da República.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
Os anexos estão publicados no DO de 8.5.1998, págs. 1/ 19.

LEI N' 9.633, DE 12 DE MAIO DE 1998
Altera o Anexo lI! da Lei n" 9.442, de 14
de março de 1997, que dispõe sobre a tabela
de cálculo da Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso N acionai decreta e eu sanciono a seguinte lei;
Art. F

O Anexo IH da Lei n" 9.442, de 14 de março de 1997,

passa a vigorar:

I - na forma do Anexo I desta lei, a partir de F de fevereiro de
1998;
H - na forma do Anexo H desta lei, a partir de l' de fevereiro de
1999.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Zenildode Lucena
Lélio Viana Lobo
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Os anexos estão publicados no DO de 13.5.1998, págs. 1/2.
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LEI Nº 9.634, DE 15 DE MAIO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito suplementar até o limite de R$
45.305.756,00, para os fine que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997) crédito
suplementar até o limite de R$ 45.305.756,00 (quarenta e cinco milhões, trezentos e cinco mil, setecentos e cinqüenta e seis reais), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão
do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 18.5.1998, págs. 1/2.

LEI Nº 9.635, DE 15 DE MAIO DE 1998
Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização de que
trata a Lei n" 9.491, de 9 de setembro de
1997, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.I, p. 2911-3080, maio 1998
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É a União autorizada a transferir:
I - para a Caixa Econômica Federal (CEF), ações ordinárias
nominativas, de sua propriedade, representativas do capital social
da Companhia Vale do Rio Doce e da Light Serviços de Eletricidade
S.A. (Petrobrás), depositadas no Fundo de Amortização da Dívida
Pública Mobiliária Federal (FAD).
II- para o Fundo Nacional de Desestatização (FND), ações representativas do capital social da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública
Mobiliária Federal (FAD).
Art. l'

§ 1e A CEF, em contrapartida à transferência das ações pela
União, a que se refere o inciso I deste artigo, deverá assumir dívidas
caracterizadas e novas da União, nos termos da legislação em vigor,
relativas ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS),
pelo valor nominal equivalente ao valor de venda das referidas ações.
§ 2º As ações de que trata o inciso I permanecerão depositadas
no FND, em nome da CEF.
§ 3º Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o inciso I o disposto no inciso III do art. 6º e no art. 13 da Lei nº
9.491, de 9 de setembro de 1997, eno art. 30 da Lei n" 8.177, de 1º de
março de 1991, com a redação ora vigente.
§ 4º A CEF somente poderá vender as ações a que se refere o inciso I deste artigo para Fundos Mútuos de Privatização de que trata o
inciso XII do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, com a redação dada pela Lei n? 9.491, de 1997.
§ 5º A transferência das ações a que se refere o inciso I é condicionada à aprovação, por parte do Conselho Nacional de Desestatização (CND), do limite para participação dos Fundos Mútuos de Privatização (FMP-FGTS), de que trata o inciso XII do art. 20 da Lei nº
8.036, de 1990, nas respectivas ofertas públicas e leilões de privatização, e dar-se-á no momento em que for estabelecido o preço de venda
dessas ações.
Art. 2º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, com as modificações
introduzidas pelo art. 31 da Lei nº 9.491, de 1997, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t, 1, p. 2911-3080, maio 1998
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«Art. 20.
§ 6' Os recursos aplicados em cotas de Fundos Mútuos de
Privatização, referidos no inciso XII, serão destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a aquisições de valores mobiliários,
no âmbito do Programa Nacional de Desestatizaçâo, de que trata
a Lei n" 9.491, de 1997, e de programas estaduais de desestatização, desde que, em ambos os casos, tais destinações sejam aprovadas pelo CND.
§ 7' Ressalvadas as alienações decorrentes das hipóteses
de que trata o § 8', os valores mobiliários a que se refere o parágrafo anterior só poderão ser integralmente vendidos, pelos respectivos fundos, seis meses após a sua aquisição, podendo ser
alienada em prazo inferior parcela equivalente a 10% (dez por
cento) do valor adquirido, autorizada a livre aplicação do produto dessa alienação, nos termos da Lei n" 6.385, de 7 de dezembro
de 1976.
§ 16. Os clubes de investimento a que se refere o § 12 poderão resgatar, durante os seis primeiros meses da sua constitui-ção,
parcela equivalente a 5% (cinco por cento) das cotas adquiridas,
para atendimento de seus desembolsos, autorizada a livre aplicação do produto dessa venda, nos termos da Lei n' 6.385, de 7 de
dezembro de 1976."
Art. 3º

O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.

Art. 4º São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.613-6, de 2 de abril de 1998.
Art. 5º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiua
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.L, p. 2911-3080, maio 1998
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LEI Nº 9.636, DE 15 DE MAIO DE 1998
Dispôe sobre a regularização administração, aforamento e a alienação de bens
imóveis de domínio da União, altera dispo-

sitivos dos Decretos-Leis n"-s 9.760, de 5 de
setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o §2'1 do art. 49 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por intermédio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, cadastrar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização ordenada dos bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto,
firmar convênios com os Estados e Municípios em cujos territórios se
localizem e, observados 08 procedimentos licitatórios previstos em lei,
celebrar contratos com a iniciativa privada.
Art. 2º Concluído, na forma da legislação vigente, o processo
de identificação e demarcação das terras de domínio da União lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o termo competente, incorporando a área ao patrimônio da União.
Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel, será registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Art. 3' A regularização dos imóveis de que trata esta lei, junto
aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registro de Imóveis, será
promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com o concurso, sempre que necessário, da Caixa Econômica Federal (CEF).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911-3080, maio 1998
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Parágrafo único. Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais e os cartórios de registro de imóveis darão preferência ao
atendimento dos serviços de regularização de que trata este artigo.

Seção I
Da Celebração de Convênios e Contratos
Art. 4' Os Estados, Municípios e a iniciativa privada, ajuízo e
a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções que expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênios
ou contratos a serem celebrados com a SPU, para executar a identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos elaborados na forma da legislação pertinente.

§ 12 Na elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, serão sempre respeitados a preservação e o livre acesso às praias marítimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de uso comum do povo.
§ 2' Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados, Municípios e a iniciativa privada farão jus a parte das receitas
provenientes da:
I - arrecadação anual das taxas de ocupação eforos, propiciadas pelos trabalhos que tenham executado;
II - venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos
projetos urbanísticos por eles executados.
§ 3' A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos respectivos convênios ou contratos, observados
os limites previstos em regulamento e as instruções a serem baixadas
pelo Ministro de Estado da Fazenda, que considerarão a complexidade, o volume e o custo dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastramento, recadastramento e fiscalização das áreas vagas existentes, bem como de elaboração e execução dos projetos de parcelamento e urbanização 8, ainda, o valor de mercado dos imóveis na região e, quando for o caso, a densidade de ocupação local.
§ 4' A participação dos Estados e Municípios nas receitas de
que tratam os incisos I e II poderá ser realizada mediante repasse de
recursos financeiros.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.1, p. 2911-3080, maio 1998
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§ 5' Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos projetos urbanísticos de que trata este artigo, observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, quando
os serviços contratados envolverem, também, a cobrança e o recebimento das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.

Art. 5' A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamentos, realizados com base no disposto no art. 4º, somente terão validade depois de homologados pela SPU.

Seção II
Do Cadastramento das Ocupações
Art. 6º O cadastramento de terras ocupadas dependerá da
comprovação, nos termos do regulamento, do efetivo aproveitamento
do imóvel.
§ I" Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito
de inscrição, a área de até duas vezes a área de projeção das edificações de caráter permanente existentes sobre o terreno, acrescida das
medidas correspondentes às demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas em regulamento, principalmente daquelas ocupadas
com outras benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação vigente sobre parcelamento do solo.
§ 2º As áreas de acesso necessárias ao terreno, quando possível, bem como as remanescentes que não puderem constituir unidades autônomas, a critério da administração, poderão ser incorporadas àquelas calculadas na forma do parágrafo anterior, observadas
as condições previstas em regulamento.

§ 3º Poderão ser consideradas, a critério da administração e
nos termos do regulamento, no cadastramento de que trata este artigo, independentemente da comprovação, as faixas de terrenos de marinha e de terrenos marginais que não possam constituir unidades
autônomas, utilizadas pelos proprietários de imóveis lindeiros, observado o disposto no Decreto nº 24.643, de 10 dejulho de 1934 (Código de Águas) e legislação superveniente.
§ 4º É vedada a inscrição de posse sem a comprovação do efetivo aproveitamento de que trata este artigo.
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Art. 7' Os inscritos até 15 de fevereiro de 1997, na Secretaria
do Patrimônio da União, deverão recadastrar-se, situação em que serão mantidas, se mais favoráveis, as condições de cadastramento utilizadas à época da realização da inscrição originária, desde que estejam ou sejam regularizados os pagamentos das taxas de que tratam
os arts. I? e3' do Decreto-Lei n' 2.398, de 21 de dezembro de 1987, independentemente da existência de efetivo aproveitamento.
Parágrafo único. A vedação de que trata o § 6' do art. 3' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987, com a redação dada por esta lei, não se
aplica aos casos previstos neste artigo.
Art. 8º Na realizacão do cadastramento ou recadastramento
de ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art.
128 do Decreto-Lei n'' 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as alterações desta lei.
Art. 9º É vedada a inscrição de ocupações que:
I - ocorrerem após 15 de fevereiro de 1997;
II -

estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprome-

ter a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional, de preservação ambiental, das necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais, das reservas indígenas, das ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, da vias federais de comunicação,
das reservadas para construção de hidrelétricas, ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei.
Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em desacordo com o disposto nesta lei, a União deverá imitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente
realizadas.
Parágrafo único. Até a efetiva desocupação, será devida à União
indenização pela posse ou ocupação ilícita, correspondente a 10%
(dez por cento) do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por
ano ou fração de ano em que a União tenha ficado privada da posse
ou ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Seção 111
Da Fiscalização e Conservação

Art. 11. Caberá à SPU a incumbência de fiscalizar e zelar
para que sejam mantidas a destinação e o interesse público, O uso e a
integridade física dos imóveis pertencentes ao patrimõnio da União,
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podendo, para tanto, por intermédio de seus técnicos credenciados,
embargar serviços e obras, aplicar multas e demais sanções previstas
em lei e, ainda, requisitar força policial federal e solicitar o necessário auxilio de força pública estadual.
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, quando necessário, a
SPU poderá, na forma do regulamento, solicitar a cooperação de força militar federal.
§ 2' A incumbência de que trata o presente artigo não implicará prejuízo para:
I - as obrigações e responsabilidades previstas nos arts. 70 e
79, § 2º, do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946;

II - as atribuições dos demais órgãos federais, com área de atuação direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legislação
vigente, com o patrimônio da União.
§ 3' As obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou contratadas na forma dos arts. l' e 4º§ 4º Constitui obrigação do Poder Público Federal, estadual e
municipal, observada a legislação especifica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental, das necessárias à proteção dos ecossistemas naturais e de uso comum do povo, independentemente da celebração de convênio para esse fim.

Seção IV
Do Aforamento
Art. 12. Observadas as condições previstas no § 1º do art. 23 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5º do DecretoLei n'' 2.398, de 1987, os imóveis dominiais da União, situados em
zonas sujeitas ao regime enfitêutico, poderão ser aforados, mediante
leilão ou concorrência pública, respeitado, como preço mínimo, o valor de mercado do respectivo dominio útil, estabelecido em avaliação
de precisão, realizada, especificamente para esse fim, pela SPU ou,
sempre que necessário, pela Caixa Econômica Federal, com validade
de seis meses a contar da data de sua publicação.
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§ 1º Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida a avaliação expedita.
§ 2' Para realização das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar serviços especializados de terceiros,
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta lei, ser homologados por quem os tenha contratado, quanto à observãncia das
normas técnicas pertinentes.
§ Não serão objeto de aforamento os imóveis que, por sua natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser considerados
indisponíveis e inalienáveis.
Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
quem, comprovadamente, em 15 de fevereiro de 1997, já ocupava o
imóvel há mais deum ano e esteja, até a data da formalização do contrato de alienação do domínio útil, regularmente inscrito como ocupante e em dia com suas obrigações junto à SPU.
§ 1" Previamente á publicação do edital de licitação, dar-se-á
conhecimento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
da preferência de que trata este artigo, que poderá adquiri-lo por esse
valor, devendo, para este fim, sob pena de decadência, manifestar o
seu interesse na aquisição e apresentar a documentação exigida em
lei na forma e nos prazos previstos em regulamento e, ainda, celebrar
o contrato de aforamento de que trata o art. 14 no prazo de seis meses,
a contar da data da notificação.
§ 2º O prazo para celebração do contrato de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e observadas as condições previstas em regulamento, por mais seis meses, situação em que, havendo variação significativa no mercado
imobiliário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de sua
realização por conta do respectivo ocupante.
§ 3' A notificação de que trata o § l' será feita por edital publicado no Diário Oficial da União e, sempre que possível, por carta registrada a ser enviada ao ocupante do imóvel que se encontre inscrito
na sru
§ 4' O edital especificará o nome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação, bem como o local e
horário de atendimento aos interessados.
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§ 5' No aforamento com base no exercício da preferência de
que trata este artigo, poderá ser dispensada, na forma do regulamento, a homologação da concessão pelo Secretário do Patrimônio da
União, de que tratam os arts. 108 e 109 do Decreto-Lei nº 9.760, de
1946.
Art. 14. O domínio útil, quando adquirido mediante o exercício da preferência de que tratam os arts. 13 e 17, § 3º, poderá ser
pago;
I -

à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;

II - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do
contrato de aforamento, de entrada mínima de 10% (dez por cento) do
preço, a título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em até
cento e vinte prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas, observando-se, neste caso, que o término do parcelamento não
poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta
anos de idade.
Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras, as condições de que trata o art. 27.
Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, o aforamento
dos terrenos de domínio da União, situados em zonas sujeitas ao regime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um ano em
15 de fevereiro de 1997, bem assim daqueles cujos ocupantes não tenham exercido a preferência ou a opção de que tratam os arts. 13 e 17
desta lei e o inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987.
§ 1Q O domínio pleno das benfeitorias incorporadas ao imóvel,
independentemente de quem as tenha realizado, será também objeto
de alienação.
§ 2' Os ocupantes com até um ano de ocupação em 15 defevereira de 1997, que continuem ocupando o imóvel e estejam regularmenteinscritos e em dia com suas obrigações junto à SPU na data
da realização da licitação, poderão adquirir o domínio útil do imóvel, em caráter preferencial, pelo preço, abstraído o valor correspondente às benfeitorias por eles realizadas, e nas mesmas condições oferecidas pelo vencedor da licitação, desde que manifestem seu interesse no
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ato do pregão ou no prazo de quarenta e oito horas, contado da publicação do resultado do julgamento da concorrência.
§ 3º O edital de licitação especificará, com base na proporção
existente entre os valores apurados no laudo de avaliação, o percentual a ser subtraído da proposta ou do lance vencedor, correspondente às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este exerça a preferência de que trata o parágrafo anterior.

§ 4' Ocorrendo a venda, na forma deste artigo, do domínio útil
do imóvel a terceiros, será repassado ao ocupante, exclusivamente
neste caso, o valor correspondente às benfeitorias por ele realizadas
calculado com base no percentual apurado na forma do parágrafo
anterior, sendo vedada a extensão deste benefício a outros casos, mesmo que semelhantes.
§ 5' O repasse de que trata o parágrafo anterior será realizado
nas mesmas condições de pagamento, pelo adquirente, do preço do
domínio útil.
§ 6' Caso o domínio útil do imóvel não seja vendido no primeiro certame, serão promovidas, após a reintegração sumária da União
na posse do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada nenhuma preferência ao ocupante.
§ 7º Os ocupantes que não exercerem, conforme o caso, as preferências de que tratam os arts. 13 e 15, § 2', e a opção de que trata o
art. 17, nos termos e condições previstos nesta lei e em seu regulamento, terão o prazo de sessenta dias para desocupar o imóvel, findo o
qual ficarão sujeitos ao pagamento de indenização pela ocupação ilícita, correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou fração de ano, até que a União seja
reintegrada na posse do imóvel.

Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquirentes prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários ao
exercício da preferência de que tratam os arts. 13, 15, § 2', e 17, § 3º,
desta lei, e o inciso I do art. 5' do Decreto-Lei n" 2.398, de 1987, os respectivos contratos de aforamento serão nulos de pleno direito, sem
prejuízo das sanções penais aplicáveis, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, retornando automaticamente o imóCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.L, p. 2911-3080, maio 1998
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vel ao domínio pleno da União e perdendo os compradores o valor
correspondente aos pagamentos eventualmente já efetuados.

Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regularmente Inscritos até 5 de
outubro de 1988
Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro
de 1988, que não exercerem a preferéncia de que trata o art. 13, terão
os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de
contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.
§ I' A opção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observando-se os mesmos prazos previstos no art. 13 para
exercício da preferência ao aforamento.
§ 2º Havendo interesse do serviço público, a União poderá, a
qualquer tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse
do imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação administrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a indenização por benfeitorias realizadas.
§ 3º A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 5º do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987.

Seção VI
Da Cessão
Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos, gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes previstos no Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, imóveis da União a:
I - Estados, Municípios e entidades, sem fins lucrativos, de
caráter educacional, cultural ou de assistência social;
II - pessoas físicas oujurídicas, em se tratando de interesse público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional,
que mereça tal favor.
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§ l' A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada, ainda, sob o regime de concessão de direito real de uso resolúvel, previsto
no art. 7' do Decreto-Lei n" 271, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 2' O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço físico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
domínio da União, insuscetíveis de transferência de direitos reais a
terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo,
observadas as prescrições legais vigentes.
§ 3' Acessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade
da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á
nula, independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou em
parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autcrizativo e conseqüente termo ou contrato.
§ 4' A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
§ 5'

A cessão, quando destinada à execução de empreendimen8, sempre que houver condições de
competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.
to de fim lucrativo, será onerosa

Art. 19.
rior poderá:

O ato autorizativo da cessão de que trata o artigo ante-

I - permitir a alienação do domínio útil ou de direitos reais
de uso de frações do terreno cedido mediante regime competente, com
a finalidade de obter recursos para execução dos objetivos da cessão,
inclusive para construção de edificações que pertencerão, no todo ou
em parte, ao cessionário;
II - permitir a hipoteca do domínio útil ou de direitos reais de
uso de frações do terreno cedido, mediante regime competente, e de
benfeitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas no
inciso anterior;
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IH - permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso
imediato do cessionário;

IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
domínio útil do terreno fizer parte do seu patrimônio, e de laudêmios,
nas transferências de domínio útil de que trata este artigo;
V - conceder prazo de carência para início de pagamento das
retribuições devidas, quando:
a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;
b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não
desenvolvida no País ou em alguma de suas regiões; ou
c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.
Art. 20. Não será considerada utilização em fim diferente do
previsto no termo de entrega, a que se refere o § 2' do art. 79 do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946, a cessão de uso a terceiros, a título gratuito
ou oneroso, de áreas para exercício de atividade de apoio, definidas
em regulamento, necessárias ao desempenho da atividade do órgão a
que o imóvel foi entregue.
Parágrafo único. A cessão de que trata este artigo será formalizada pelo chefe da repartição, estabelecimento ou serviço público federal a que tenha sido entregue o imóvel, desde que aprovada sua realização pelo Secretário-Geral da Presidência da República, respectivos Ministros de Estado ou autoridades com competência equivalente nos Poderes Legislativo ou Judiciário, conforme for o caso, e tenham sido observadas as condições previstas no regulamento e os
procedimentos licitatórios previstos em lei.
Art. 21. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno,
justificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de dez
anos, estabelecido no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei n"
9.760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá ser realizada por prazo superior, observando-se, neste caso, como prazo de
vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econômicofinanceira do empreendimento.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p.

2911~3080,

maio 1998

2927

Seção VII
Da Permissão de Uso
Art. 22. A utilização, a título precário, de áreas de domínio
da União para a realização de eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá
ser autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de uso, em ato do Secretário do Patrimônio da União, publicado
no Diário Oficial da União.
§ I" A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimônio da União nos Estados.
§ 2' Em áreas específicas, devidamente identificadas, a competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada aos Estados e Municípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas lhes serem cedidas sob o regime de cessão de uso, na forma do art. 18.

CAPÍTULO II
Da Alienação
Art. 23. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
autorização, mediante ato do Presidente da República, e será sempre
precedida de parecer da SPU quanto à sua oportunidade e conveniência.
§ l' A alienação ocorrerá quando não houver interesse público, econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União,
nem inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional, no desaparecimento do vinculo de propriedade.
§ 2' A competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.

Seção I
Da Venda
Art. 24. A venda de bens imóveis da União será feita mediante
concorrência ou leilão público, observadas as seguintes condições:
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I - na venda por leilão público, a publicação do edital observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência pública;
II - os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos
para cada imóvel;
III - a caução de participação, quando realizada licitação na
modalidade de concorrência, corresponderá a 10% (dez por cento) do
valor de avaliação;
IV - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato
do pregão, sinal correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do
valor da arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições previstas no edital, sob pena de perder, em favor da União, o valor
correspondente ao sinal e, em favor do leiloeiro, se for o caso, a respectiva comissão;
V - o leilão público será realizado por leiloeiro oficial ou por
servidor especialmente designado;
VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial, a respectiva comissão será, na forma do regulamento, de até 5%
(cinco por cento) do valor da arrematação e será paga pelo arrematante, juntamente com o sinal;
VII - o preço mínimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação de precisão feita
pela SPU, suja validade será de seis meses;
VIII - demais condições previstas no regulamento e no edital
de licitação.
§ 1º Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida avaliação expedita.
§ 2º Para realização das avaliações de que trata o inciso VII,
poderão ser contratados serviços especializados de terceiros, devendo
os respectivos laudos, para os fins previstos nesta lei, ser homologados pela SPU, quanto à observãncia das normas técnicas pertinentes.
§ 3º Poderá adquirir o imóvel, em condições de igualdade com
o vencedor da licitação, o cessionário de direito real ou pessoal, o 10Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t, 1, p. 2911-3080, maio 1998
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catário ou arrendatário que esteja em dia com suas obrigações junto
à SPU, bem como o expropriado.
§ 4º A venda, em qualquer das modalidades previstas neste
artigo, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sinal correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor de aquisição e o
restante em até quarenta e oito prestações mensais e consecutivas, observadas as condições previstas nos arts. 27 e 28.
Art. 25. A preferência de que trata o art. 13, exceto com relação
aos imóveis sujeitos aos regimes dos arts. 80 a 85 do Decreto-Lei nº
9.760, de 1946, e da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, poderá, a critério da administração, ser estendida, na aquisição do domínio útil
ou pleno de imóveis residenciais de propriedade da União, que venham a ser colocados à venda, àqueles que, em 15 de fevereiro de
1997,já os ocupavam, na qualidade de locatários, independentemente do tempo de locação, observadas, no que couber, as demais condições estabelecidas para os ocupantes.
Parágrafo único. A preferência de que trata este artigo poderá,
ainda, ser estendida àquele que, atendendo as demais condições previstas neste artigo, esteja regularmente cadastrado como locatário,
independentemente da existência de contrato locativo.
Art. 26. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de famílias de baixa renda, a venda do domínio pleno ou útil observará os critérios de habilitação fixados em regulamento, podendo o pagamento ser efetivado mediante um sinal de, no
mínimo, 5% (cinco por cento) do valor da avaliação, permitido o seu
parcelamento em até duas vezes, e do saldo em até trezentas prestações mensais e consecutivas, observando-se, como mínimo, a quantia
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo
vigente.
§ I" Quando o projeto se destinar ao assentamento de famílias
carentes, será dispensado o sinal, e o valor da prestação não poderá
ser superior a 30% (trinta por cento) da renda familiar do beneficiário, observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 41.
§ 2º As situações de baixa renda e de carência serão definidas e
comprovadas, por ocasião da habilitação e periodicamente, conforme
dispuser o regulamento.
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§ 3' Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que
couber, as condições previstas no artigo seguinte, não sendo exigido, a
critério da administração, o pagamento de prêmio mensal de seguro,
nos projetos de assentamento de famílias carentes.
Art. 27. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda ou promessa de compra e venda em que estarão previstas, dentre outras, as seguintes condições:
I - garantia, mediante hipoteca do domínio pleno ou útil,
em primeiro grau e sem concorrência, quando for o caso;
U - valor da prestação de amortização e juros calculados
pela Tabela Price, com taxa nominal dejuros de 10% (dez por cento)
ao ano, exceto para as alienações de que trata o artigo anterior, cuja
taxa de juros será de 7% (sete por cento) ao ano;
UI - atualização mensal do saldo devedor e das prestações de
amortização e juros e dos prêmios de seguros, no dia do mês correspondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente de
atualização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com aniversário na mesma data;
IV - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte e
invalidez permanente 8, quando for o caso, contra danos físicos ao
imóvel;
V - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o saldo devedor será atualizado, pro rata die, com baseno último índice de
atualização mensal aplicado ao contrato, no período compreendido
entre a data do último reajuste do saldo devedor e o dia do evento;
VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer
obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor da
obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no primeiro dia de cada mês, desde a data do vencimento até a do efetivo
pagamento, acrescido de multa de mora de 2% (dois por cento) bem
como dejuros de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de
atraso ou fração;
VII - a falta de pagamento de três prestações importará o vencimento antecipado da dívida e a imediata execução do contrato;
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VIII - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever, ainda, a possibilidade, a critério da administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade superior à prevista no inciso III, mediante recálculo do seu valor
com base no saldo devedor à época existente.
Art. 28. O término dos parcelamentos de que tratam os arts.
24, § 4',26, caput, e 27 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de idade.
Art. 29. As condições de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3',
poderão, a critério da Administração, ser aplicadas, no que couber,
na venda do domínio pleno de imóveis de propriedade da União situados em zonas não submetidas ao regime enfitêutico.

Seção II
Da Permuta
Art. 30. Poderá ser autorizada, na forma do art. 23, a permuta
de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir.
§ 1º Os imóveis permutados, com base neste artigo, não poderão ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos
de residências de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85
do Decreto-Lei n' 9.760, de 1946.
§ 2' Na permuta, sempre que houver condições de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos
em lei.

Seção III
Da Doação
Art. 31. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério, poderá ser autorizada a doação de bens imóveis de domínio da União a
Estados, Municípios e a fundações e autarquias públicas federais, estaduais e municipais, observado o disposto no art. 23.
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§ I" No ato autorizativo eno respectivo termo constarão a finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.
§ 2 2 O encargo de que trata o parágrafo anterior será permanente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à propriedade da União, independentemente de qualquer indenização por benfeitorias realizadas, se:
I - não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;

11 - cessarem as razões que justificaram a doação; ou
III - ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação
diversa da prevista.
§ 3º É vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar o imóvel recebido em doação, exceto quando a finalidade for a execução,
por parte do donatário, de projeto de assentamento de famílias carentes, na forma do art. 26, e desde que o produto da venda seja destinado à instalação de infra-estrutura, equipamentos básicos ou de outras melhorias necessárias ao desenvolvimento do projeto.
CAPÍTULO IH
Das Disposições Finais
Art. 32. Os arts. 79, 81, 82, 101, 103, 104, 110, 118, 123 e 128
do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração
Pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do
Patrimônio da União (SPU).
§ 3 2 Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime da cessão de uso.')
"Art. 81

.

§ 52 A taxa de uso dos imóveis ocupados por servidores militares continuará a ser regida pela legislação específica que disCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911-3080, maio 1998
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põe sobre a remuneração dos militares, resguardado o disposto
no § 3º em se tratando de residência em alojamentos militares ou
em instalações semelhantes.»

«Art. 82

.

Parágrafo único. Os imóveis residenciais administrados
pelos órgãos militares e destinados a ocupação por servidor militar, enquanto utilizados nesta finalidade, serão considerados de
caráter obrigatório, independentemente dos procedimentos previstos neste artigo,»
«Art. 101...

.

Parágrafo único. O não-pagamento do foro durante três
anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, importará a caducidade do aforamento."
"Art. 103. O aforamento se extinguirá por inadimplemento de cláusula contratual, por acordo entre as partes, ou, a critério do Presidente da República, por proposta do Ministério da
Fazenda, pela remição do foro nas zonas onde não mais subsistam
os motivos determinantes da aplicação do regime enfitêutico.
§ 12 Consistindo o inadimplemento de cláusula contratual no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou
quatro anos intercalados, é facultado ao foreiro, sem prejuízo do
disposto no art. 120, revigorar o aforamento mediante as condições que lhe forem impostas.
§ 22 Na consolidação pela União do dominio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do
mesmo domínio a importãncia equivalente a 17% (dezessete por
cento), correspondente ao valor do domínio direto."
"Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a
terrenos compreendidos em determinada zona, a SPU notificará
os interessados com preferência ao aforamento nos termos dos
arts. 105 e 215, para que o requeiram dentro do prazo de cento e
oitenta dias, sob pena de perda dos direitos que porventura lhes
assistam.
Parágrafo único. A notificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdíCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 2911-3080, maio 1998
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ção na localidade do imóvel, e publicado no Diário Oficial da
União, mediante aviso publicado três vezes, durante o período de
convocação, nos dois jornais de maior veiculação local 8, sempre
que houver interessados conhecidos, por carta registrada.»
«Art. 110. Expirado o prazo de que trata o art. 104 enão havendo interesse do serviço público na manutenção do imóvel no domínio pleno da União, a SPU promoverá a venda do domínio útil
dos terrenos sem posse, ou daqueles que se encontrem na posse de
quem não tenha atendido à notificação a que se refere o mesmo artigo ou de quem, tendo requerido, não tenha preenchido as condições necessárias para obter a concessão do aforamento.»
«Art. 118. Caduco o aforamento na forma do parágrafo
único do art. 101, o órgão local da SPU notificará o foreiro, por
edital, ou quando possível por carta registrada, marcando-lhe o
prazo de noventa dias para apresentar qualquer reclamação ou
solicitar a revigoração do aforamento.
......................................................................................................»

«Art. 123. A remição do aforamento será feita pela importància correspondente a 17% (dezessete por cento) do valor do domínio pleno do terreno.»
«Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
dos ocupantes, ex officio, ou à vista da declaração destes, notificando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias, o seu cadastramento.
§ 1º A falta de inscrição não isenta o ocupante da obrigação do pagamento da taxa, devida desde o início da ocupação.
§ 2º A notificação de que trata este artigo será feita por edital afixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional,
publicado no Diário Oficial da União, e mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos doisjornais de
maior veiculação local.
§ 3º Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as condições para obter a sua inscrição, sem prejuízo da cobrança das
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taxas, quando for o caso, devidas no valor correspondente a 10%
(dez por cento) do valor atualizado do domínio pleno do terreno,
por ano ou fração.»
Art. 33. Os arts. 3', 5º e 6' do Decreto-Lei n? 2.398, de 1987,
passam a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 3º

.

§ 2º Os cartórios denotas e registro deimóveis, sob pena de
responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão
nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis depropriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área de
seu domínio:
I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) que declare:
a) Ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entre vivos;

b) estar o transmitente em dia com as demais obrigações
junto ao Patrimônio da União; e

c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área de interesse do serviço público;
II - sem a observância das normas estabelecidas em regulamento.
§ 3' A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio, mediante solicitação do interessado.
§ 4' Concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no
art. 116 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946.
§ 5º Anão-observância do prazo estipulado no § 4º sujeitará o adquirente à multa de 0,05% (cinco centésimos por cento),
por mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele existentes.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 2911-3080, maio 1998

2936

§ 6º É vedado o loteamento ou o desmembramento de áreas objeto de ocupação sem preferência ao aforamento, nos termos dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, exceto
quando:
a) realizado pela própria União, em razão do interesse público;
b) solicitado pelo próprio ocupante, comprovada a existência de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos termos da legislação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da
parcela a ser desmembrada..

«Art. 5º Ressalvados os terrenos da União que, a critério
do Poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á o aforamento:

I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do domínio útil, nos casos previstos nos arts. 105 e
215 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946;
II - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946.
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço público todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos, sociais ou econômicos de interesse nacional, à preservação
ambiental, à proteção dos ecossistemas naturais e à defesa nacional, independentemente de se encontrar situado em zona declarada de interesse do serviço público, mediante portaria do
Secretário do Patrimônio da União."
«Art. 6º A realização de aterro, construção ou obra 8, bem
assim, a instalação de equipamentos no mar, lagos, rios e quaisquer correntes de água, inclusive em áreas de praias, mangues e
vazantes, ou em outros bens de uso comum, de domínio da União,
sem a prévia autorização do Ministério da Fazenda, importará:

I - na remoção do aterro, da construção, obra e dos equipamentos instalados, inclusive na demolição das benfeitorias, à
conta de quem as houver efetuado; e
II - a automática aplicação de multa mensal em valor
equivalente a R$ 30,00 (trinta reais), atualizados anualmente em
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l' dejaneiro de cada ano, mediante portaria do Ministério da Fazenda, para cada metro quadrado das áreas aterradas ou construídas, ou em que forem realizadas obras ou instalados
equipamentos, que será cobrada em dobro após trinta dias da notificação, pessoal, pelo correio ou por edital, seo infrator não tiver
removido o aterro e demolido as benfeitorias efetuadas."
Art. 34. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 27, cabendo-lhe,
ainda, administrá-los no tocante à venda do domínio útil ou pleno,
efetuando a cobrança e o recebimento do produto da venda.
§ I" Os contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal,
mediante instrumento particular, terão força de escritura pública.
§ 2' Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas,
inclusive a cobrança e o recebimento de foros e laudêmios, continuarão a ser administradas pela SPU.
§ 3' O seguro de que trata o inciso IV do art. 27 será realizado
por intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econômica Federal.

Art. 35. A Caixa Econômica Federal fará jus a parte da taxa
de juros, equivalente a 3,15% (três inteiros e quinze centésimos por
cento) ao ano, nas vendas a prazo de que trata o artigo anterior, como
retribuição pelos serviços prestados à União, de que dispõe esta lei.
Art. 36. Nas vendas de que trata esta lei, quando realizadas
mediante licitação, os adquirentes poderão, a critério da administração, utilizar, para pagamento à vista do domínio útil ou pleno de
imóveis de propriedade da União, créditos securitizados ou títulos da
dívida pública de emissão do Tesouro Nacional.
Art. 37. É instituído o Programa de Administração Patrimonial Imobiliária da União (Proap), destinado ao incentivo à regularização, administração, aforamento, alienação e fiscalização de bens
imóveis de domínio da União, ao incremento das receitas patrimoniais, bem como à modernização e informatização dos métodos e processos inerentes à Secretaria do Patrimônio da União.
Parágrafo único. Comporão o Fundo instituído pelo DecretoLei n" 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta espeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 2911-3080, maio 1998
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cial destinada a atender às despesas com o programa instituído neste
artigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
receitas patrimoniais decorrentes de:
I - multas; e
II - parcela do produto das alienações de que trata esta lei, nos
percentuais adiante indicados, observado o limite de
R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao ano:
a) 20% (vinte por cento), nos anos 1997 e 1998;
b) 15% (quinze por cento), no ano 1999;

c) 10% (dez por cento), no ano 2000;
d) 5% (cinco por cento), nos anos 2001 e 2002.

Art. 38. No desenvolvímento do Proap, a SPU priorizará ações
no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante convênio com outros
órgãos públicos federais, estaduais e municipais e contrato com a iniciativa privada, ressalvadas as ativídades típicas de Estado e resguardados os ditames do interesse público e as conveniências da segurança nacional.
Art. 39. Ai; disposições prevístas no art. 30 aplicam-se, no que
couber, às entidades da Administração Pública Federal indireta, inclusive às autarquias e fundações públicas e às sociedades sob controle direto ou indireto da União.
Art. 40. Será de competência exclusiva da SPU, observado o
disposto no art. 38 e sem prejuízo das competências da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, prevístas no Decreto-Lei n' 147, de 3
de fevereiro de 1967, a realização de aforamentos, concessões de direito real de uso, locações, arrendamentos, entregas e cessões a qualquer título, de imóveis de propriedade da União, exceto nos seguintes
casos:
I - cessões, locações e arrendamentos especialmente autorizados nos termos de entrega, observadas as condições fixadas em regulamento;
II - locações de imóveis residenciais de caráter obrigatório, de
que tratam os arts. 80 a 85 do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946;
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III - locações de imóveis residenciais sob o regime da Lei nº
8.025, de 1990;
IV - cessões de que trata o art. 20, e
V - as locações e arrendamentos autorizados nos termos do
inciso III do art. 19.
Art. 41. Será observado como valor mínimo para efeito de aluguel, arrendamento, cessão de uso onerosa, foro e taxa de ocupação,
aquele correspondente ao custo de processamento da respectiva cobrança.
Art. 42. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas necessárias à gestão ambiental, à implantação de projetos demonstrativos de uso sustentável de recursos naturais e dos ecossistemas costeiros, de compensação por impactos ambientais, relacionados com
instalações portuárias, marinas, complexos navais e outros complexos náuticos, desenvolvimento do turismo, de atividades pesqueiras,
da aqüicultura, da exploração de petróleo e gás natural, de recursos
hídricos e minerais, aproveitamento de energia hidráulica e outros
empreendimentos considerados de interesse nacional.
Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente
envolver áreas originariamente de uso comum do povo, poderá ser
autorizada a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na forma do art. 18, condicionada, quando for ocaso, à apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente aprovados pelos órgãos competentes, observadas as demais disposições legais pertinentes.
Art. 43. Nos aterros realizados até 15 de fevereiro de 1997, sem
prévia autorização, a aplicação das penalidades de que tratam os incisos I e II do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987, com a redação
dada por esta lei, será suspensa a partir do mês seguinte ao da sua
aplicação, desde que o interessado solicite,junto ao Ministério da Fazenda, a regularização e a compra à vista do domínio útil do terreno
acrescido, acompanhado do comprovante de recolhimento das multas até então incidentes, cessando a suspensão trinta dias após a ciência do eventual indeferimento.
Parágrafo único. O deferimento do pleito dependerá da prévia
audiência dos órgãos técnicos envolvidos.
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Art. 44. As condições previstas nesta lei aplicar-se-ão às oCl,lpações existentes nas terras de propriedade da União sitnadas na Area
de Proteção Arobiental (APA), da Bacia do Rio São Bartolomeu, no
Distrito Federal, que se tornarem passíveis de regularização, após o
rezoneamento de que trata a Lei n' 9.262, de 12 dejaneiro de 1996.

Parágrafo único. A alienação dos imóveis residenciais da União,
localizados nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das Graças e Santa Alice, no Conjunto Residencial Salgado Filho, em Xerém, no Município de Duque de Caxias (RJ), e na Vila Portuária Presidente Dutra, na Rua da América nº 31, no Bairro da Gamboa, no Município
do Rio de Janeiro (RJ), observará, também, o disposto nesta lei.
Art. 45. As receitas líquidas provenientes da alienação de bens
imóveis de domínio da União, de que trata esta lei, deverão ser integralmente utilizadas na amortização da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo para o disposto no inciso
II do § 2' e § 4' do art. 4', no art. 35 e no inciso II do parágrafo único
do art. 37.

Art. 46. O disposto nesta lei não se aplica à alienação do domínio útil ou pleno dos terrenos interiores de domínio da União, situados em ilhas oceânicas e costeiras de que trata o inciso IV do art. 20
da Constituição Federal, onde existam sedes de Municípios, que será
disciplinada em lei específica, ressalvados os terrenos deuso especial
que vierem a ser desafetados.
Art. 47. Prescrevem em cinco anos os débitos para com a Fazenda Nacional decorrentes de receitas patrimoniais.
Parágrafo único. Para efeito da caducidade de que trata o art.
101 do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946, serão considerados também os
débitos alcançados pela prescrição.
Art. 48.

(Vetado).

Art. 49. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, contado da publicação.
Art. 50. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de noventa dias, contado da publicação desta lei,
texto consolidado do Decreto-Lei n' 9.760, de 1946, e legislação superveniente.
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Art. 51. São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.647-14, de 24 de março de 1998.
Art. 52. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 53. São revogados os arts. 65, 66, 125, 126 e 133, e os itens
5º, 8º, 9º e 10 do art. 105 do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de
1946, o Decreto-Lei n' 178, de 16 de fevereiro de 1967, o art. 195 do
Decreto-Lei n' 200, de25 de fevereiro de 1967, o art. 4º do Decreto-Lei
nº 1.561, de 13 de julho de 1977, a Lei nº 6.609, de 7 de dezembro de
1978, o art. 90 da Lei n'' 7.450, de23 de dezembro de 1985, o art. 4º do
Decreto-Lei n" 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e a Lei n'' 9.253, de
28 de dezembro de 1995.
Brasilia, 15 de maio de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNADO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
LEI Nº 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1998 (*)
Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do
Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona
ea absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Organizações Sociais

Seção I
Da Qualificação
Art. L" O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
(*) Retificada no DO de 25.5.1998 (pág. 3358 desta obra).
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cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta lei.

Art. 2º São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social:
I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área
de atuação;

b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;

c) previsão expressa de a entidade ter, como órgão de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas
nesta lei;
d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação
superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;

e) composição e atribuições da diretoria;
f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da
União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;
g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados,
na forma do estatuto;

h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio
líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento,
retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;

i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados
ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911-3080, maio 1998
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qualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada
no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados;
II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de
sua qualificação como organização social, do Ministro ou titular de
órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente
ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.

Seção II
Do Conselho de Administração
Art. 3º O Conselho de Administração deve estar estruturado
nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados, para os
fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos:

I -

ser composto por:

a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto da entidade;
b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto;

c) até 10% (dez por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade
profissional e reconhecida idoneidade moral;

e) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na
forma estabelecida pelo estatuto;
H - os membros eleitos ou indicados para compor o conselho
devem ter mandato de quatro anos, admitida uma recondução;

IH - os representantes de entidades previstos nas alíneas a e
b do inciso I devem corresponder a mais de 50% (cinqüenta por cento)
do conselho;
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IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou
indicados deve ser de dois anos, segundo critérios estabelecidos no estatuto;
V - o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do conselho, sem direito a voto;

VI - o conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo,
três vezes a cada ano 8, extraordinariamente, a qualquer tempo;

VII -

os conselheiros não devem receber remuneração pelos

serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressal-

vada a ajuda de custo por reunião da qual participem;
VIII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas.
Art. 4' Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do Conselho de Administração, dentre outras:
I - fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução
do seu objeto;
II - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;
III - aprovar a proposta de orçamento da entidadeeo programa de investimentos;

IV -

designar e dispensar os membros da diretoria;

V - fixar a remuneração dos membros da diretoria;
VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros;
VII - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos
e respectivas competências;
VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve
adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o
plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;
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IX - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução
do Contrato de Gestão, os relatórios gerenciais e de atividade da entidade, elaborados pela diretoria;
X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas
anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa.

Sessão III
Do Contrato de Gestão
Art. 5º Para os efeitos desta lei, entende-se por Contrato de
Gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade
qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas
às áreas relacionadas no art. 1º.
Art. 6º O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre
o órgão ou entidade supervisara e a organização social, discriminará
as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da
organização social.
Parágrafo único. O Contrato de Gestão deve ser submetido,
após aprovação pelo Conselho de Administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente à
atividade fomentada.
Art. 7º Na elaboração do Contrato de Gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos;
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios
objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante
indicadores de qualidade e produtividade;
II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de
suas funções.
Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade devem definir as demais
cláusulas dos contratos de gestão de que sejam signatários.
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Seção IV
Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão

Art. 8º A execução do Contrato de Gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisara da
área de atuação correspondente à atividade fomentada.
§ 1º A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade
do Poder Público supervisara signatário do contrato, ao término de
cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do Contrato de Gestão,
contendo comparativo específico das metas proposta com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.
§ 2º Os resultados atingidos com a execução do Contrato de
Gestão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisara da área correspondente,
composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação.
§ 3º A comissão deve encaminhar à autoridade supervisara relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.
Art. 9º Os responsáveis pela fiscalização da execução do Contrato de Gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade de ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública
por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da
União, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 10. Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público,
havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de
origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao
Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria
da entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da
indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos
seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam
ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o
disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.
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§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo
demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
§ 3º Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como
depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis
e velará pela continuidade das atividades sociais da entidade.

Seção V
Do Fomento às Atividades Sociais
Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais
são declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais.
Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do
Contrato de Gestão.
§ 1º São assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo
com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão.
§ 2º Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do Contrato de Gestão parcela de recursos para
compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social.
§ 3º Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada licitação, mediante permissão de uso,
consoante cláusula expressa do Contrato de Gestão.

Art. 13. Os bens móveis públicos, permitidos para uso poderão
ser permutados por outros de igualou maior valor, condicionado a
que os novos bens integrem o patrimônio da União.
Parágrafo único. A permuta de que trata este artigo dependerá
de prévia avaliação do bem e expressa autorização do Poder Público.
Art. 14. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de
servidor para as organizações sociais, com ônus para a origem.
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§ 1º Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração
de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier
a ser paga pela organização social.
§ 2º Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária
permanente por organização social a servidor cedido com recursos
provenientes do Contrato de Gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria.
§ 3º O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que
fizer juz no órgão de origem, quando ocupante de cargo de primeiro
ou de segundo escalão na organização social.

Art. 15. São extensíveis, no âmbito da União, os efeitos dos arts.
11 e 12, § 3º, para as entidades qualificadas como organizações sociais
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, quando houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie os preceitos desta lei e a legislação específica de ãmbito federal.

Seção VI
Da Desqualificação
Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação
da entidade como organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no Contrato de Gestão.
§ I? A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes
da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou
prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.
§ 2º A desqualificação importará reversão dos bens permitidos
e dos valores entregues à utilização da organização social, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
CAPÍTULO II
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 17. A organização social fará publicar, no prazo máximo
de noventa dias contado da assinatura do Contrato de Gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911-3080, maio 1998
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tratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de
recursos provenientes do Poder Público.
Art. 18. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no âmbito da área de saúde deverá considerar
no Contrato de Gestão, quanto ao atendimento da comunidade, os
princípios do Sistema Unico de Saúde, expressos no art. 198 da
Constituição Federal e no art. 72 da Lei n" 8.080, de 19 de setembro de
1990.
Art. 19. As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa poderão receber recursos e veicular publicidade
institucional de entidades de direito público ou privado, a título de
apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e
projetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos.
Art. 20. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o
Programa Nacional de Publicização (PNP), com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art. 1º, por organização sociais, qualificadas na forma desta
lei, observadas as seguintes diretrizes:
I -

ênfase no atendimento do cidadão-cliente;

U - ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos
prazos pactuados;
UI - controle social das ações de forma transparente.
Art. 21. São extintos o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, íntegrante da estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e a Fundação Roquette Pinto,
entidade vinculada à Presidência da República.
§ 12 Competirá ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionar o processo de inventário do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, a cargo do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), cabendo-lhe realizá-lo para a Fundação Roquette Pinto.
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§ 2º No curso do processo de inventário da Fundação Roquette
Pinto e até a assinatura do Contrato de Gestão, a continuidade das
atividades sociais ficará sob a supervisão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
§ 3' É o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos desta lei, as pessoas jurídicas de direito privado indicadas no Anexo I, bem assim a permitir a absorção de atividades desempenhadas pelas entidades extintas por este
artigo.
§ 4º Os processos judiciais em que a Fundação Roquette Pinto
seja parte, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União,
na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.
Art. 22. As extinções e a absorção de atividades e serviços por
organizações sociais de que trata esta lei observarão os seguintes preceitos:
I - os servidores integrantes dos quadros permanentes dos
órgãos e das entidades extintos terão garantidos todos os direitos e
vantagens decorrentes do respectivo cargo ou emprego e integrarão
quadro em extinção nos órgãos ou nas entidades indicados no Anexo Il, sendo facultada aos órgãos e entidades supervisoras, ao seu
critério exclusivo, a cessão de servidor, irrecusável para este, com
ônus para a origem, à organização social que vier a absorver as correspondentes atividades, observados os §§ 1Q e 2º do art. 14;
II - a desativação das unidades extintas será realizada mediante inventário de seus bens imóveis e de seu acervo físico, documental e material, bem como dos contratos e convênios, com a adoção de
providências dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das atividades sociais a cargos dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso;
III - os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às unidades extintas, serão utilizados no processo de
inventário e para a manutenção e o financiamento das atividades sociais até a assinatura do Contrato de Gestão;
IV - quando necessário, parcela dos recursos orçamentários
poderá ser reprogramada, mediante crédito especial a ser enviado ao
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Congresso Nacional, para o órgão ou entidade supervisora dos Contratos de Gestão, para o fomento das atividades sociais, assegurada a
liberação periódica do respectivo desembolso financeiro para a organização social;
V - encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos
vagos e os em comissão serão considerados extintos;

VI - a organização social que tiver absorvido as atribuições
das unidades extintas poderá adotar os símbolos designados destes,
seguidos da identificação «OS"
§ 1º A absorção pelas organizações sociais das atividades das
unidades extintas efetivar-se-á mediante a celebração de Contrato de
Gestão, na forma dos arts. 6 2 e 72 .

§ 2º Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas no inciso IV parcela dos recursos decorrentes da economia de despesa incorrida pela União com 08 cargos e funções comissionados
existentes nas unidades extintas.
Art. 23. É o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e os
servidores da Fundação Roquette Pinto no Estado do Maranhão ao
Governo daquele Estado.
Art. 24. São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n? 1.648-6, de 24 de março de 1998.
Art. 25.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Paiva
José Israel Vargas
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho
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LEI Nº 9.638, DE 20 DE MAIO DE 1998
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT), e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCTl, devida aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior das carreiras de Pesquisa em Ciência e
Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, criadas pela Lei nº
8.691, de 28 de julho de 1993.
§ 1º A GDCT também será devida aos ocupantes dos cargos
efetivos de nivel intermediário da carreira de Desenvolvimento Tecnológico criada pela Lei nº 8.691, de28 dejulho de 1993, em exercício
de atividades inerentes às suas atribuições em órgãos e entidades a
que se refere o § 1º do art. 1º da referida lei.
§ 2º A GDCT terá como limite máximo dois mil, duzentos e
trinta e oito pontos por servidor, correspondendo cada ponto, para os
cargos de nivel superior, aos percentuais estabelecidos no Anexo I, e
para os cargos de nível intermediário, aos percentuais estabelecidos
no Anexo n, incidentes sobre o maior vencimento básico do nível correspondente ao do cargo, observados o disposto no art. 2º da Lei nº
8.477, de 29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12
da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2º da Lei nº
8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 3º

Os ocupantes de cargos de nível superior de que trata o ca-

put somente farão jus à GDCT se em exercício de atividades inerentes

às atribuições das respectivas carreiras nos órgãos e entidades a que se
refere o § 1º do art. F da Lei nº 8.691, de 28 dejulho de 1993.
§ 4º A GDCT será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividades em Ciência e Tecnologia de que
trata o art. 22 da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993.
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§ 5º Para cálculo da GDCT não se aplica ao vencimento básico
a vantagem de que trata o art. 21 da Lei nº 8.691, de 28 dejulho de
1993.
§ 6º Farão jus à gratificação de que trata o caput deste artigo
os servidores ocupantes de cargos efetivos e de empregos de nível superiormencionados no art. 27 da Lei nº 8.691, de28 dejulho de 1993.
§ 7º O Poder Executivo expedirá regulamento estabelecendo
outros critérios para a percepção da GDCT, tendo em vista as peculiaridades e o significado das tarefas desenvolvidas nas atividades
de pesquisa e ciência e tecnologia.
Art. 2º A GDCT será calculada obedecendo a critérios de desempenho individual do servidor e institucional dos órgãos ou entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros deEstado da Administração Federal e Reforma do Estado e da Ciência e Tecnologia.
Art. 3º A avaliação de desempenho individual das carreiras e
cargos de que trata o art. 1e deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham exercício:
I - no máximo oitenta por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de setenta e cinco
por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual, sendo que no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima
de noventa por cento de tal limite;

Ir - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar com
pontuação de desempenho índividual até setenta e cinco por cento do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual,
§ 1s Ato do Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado definirá normas para a aplicação da regra de
ajuste de que trata este artigo.
§ 2º Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargos efetivos:
I - quando investidos em cargos em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;
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II -

no seu primeiro período de avaliação.

Art. 4º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referidos no art. 1', quando investido em cargo em comissão de Natureza
Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, fará jus à GDCT calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de
desempenho.
Art. 5º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referidos no art. 1º que não se encontra em exercício nos órgãos e entidades
a que se refere o § L" do art. 1º da Lei nº 8.691, de 28 dejulho de 1993,
excepcionalmente fará jus à GDCT:
I - quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da
República, perceberá a GDCT calculada com base nas mesmas regras válidas como se estivesse em exercício nos órgãos ou entidades
cedentes;
II - quando cedido para órgãos ou entidades do Governo Federal, distintos dos indicados no § 1º do art. I" da Lei n' 8.691, de 28 de
julho de 1993, e no inciso anterior, da seguinte forma:
a) o servidor investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, ou equivalentes, perceberá a GDCTem valor calculado com base no disposto no art. 4º;
b) o servidor investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalente, perceberá a GDCT em valor calculado com base em setenta e
cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho.
Parágrafo único. A avaliação institucional do servidor referido
no inciso I será a do órgão ou entidade de origem do servidor.
Art. 6' Durante os períodos de definição dos critérios de avaliação de desempenho individual referidos no art. 2º e de sua primeira
avaliação de desempenho, o servidor perceberá a GDCT calculada
com base em setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.

Parágrafo único. O primeiro período de avaliação de que trata
o caput não poderá ser inferior a seis meses.

Art. 7' Até que sejam definidos os critérios de desempenho institucional referidos nesta lei, a GDCT será calculada utilizando-se
apenas critérios de avaliação de desempenho individual.
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Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos órgãos e
entidades que possuam critérios de avaliação de desempenho institucional já implantados.
Art. 8' O servidor aposentado ouo beneficiário de pensão, na situação em que o referido aposentado ou o instituidor que originou a
pensão tenha adquirido o direito ao benefício quando ocupante de cargo efetivo das carreiras ou cargos referidos nesta lei, fará jus à GDCT
calculada a partir da média aritmética simples dos pontos de desempenho utilizados mensalmente para fins de pagamento da gratificação durante os últimos vinte e quatro meses em que a percebeu.
Parágrafo único. Na impossibilidade de cálculo da média referida no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 9' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos financeiros a partir de 8 de abril de 1998.
Brasília, 20 de maio de 1998, 177' da Independência e 110' da
República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Lindolfho de Carvalho Dias
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia dos Cargos de Nível Superior
das Carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de
Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e
Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia
Classe

Padrão

A
A
A

III
II

-~

I

I

Porcentagem
0,08743%
0,08613%

-1
I

0,08482%
I
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Classe

Padrão

I

B

VI
V
IV
III
II

B

I

B
B
B

B

Porcentagem
---'----

0,08352%
0,08221%
0,08091 %
0,07961%
0,07830%
0,07700%
---

c

---

0,06933%

C

VI
V
IV
III
II

C

I

0,03200%

C
C
C

0,06166%
0,05400%
0,04667%

I

0,03933%

---~~--

J

Anexo II
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia dos Cargos de Nível
Intermediário da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico
,-1

~-~··-~T-

~~~e

I

..- - -

~~r~

--I,

- - ·--1
Porcent~~~
,

A
A
A

III
II

0,03506%

I

0,03413%

B
B

B
B
B
B

VI
V
IV
III
Ir
I

0,03319%
0,03226%
0,03132%
0,03039%
0,02945%
0,02851%

0,03600%

C

VI

0,02758%

C

V

0,02664%

C

IV
III
II
I

C
C
L~

.

C

0,02571%
0,02477%
0,02384%
0,02290%

- -

.--

~--- - -
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LEI N° 9.639, DE 25 DE MAIO DE 1998 (*)
Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições
sociais e outras importâncias devidas ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
altera dispositivos das Leis n Q 8.212 e 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1 Q Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dívidas para com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), oriundas de contribuições sociais, bem
como as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência março de 1997, mediante o emprego de um percentual de 4% (quatro por
cento) do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e 9% (nove por
cento) do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
§ l' Observado o emprego mínimo de 3% (três por cento) do
Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), os percentuais estabelecidos neste artigo
serão reduzidos para que o prazo de amortização não seja inferior a
noventa e seis meses.
§ 2' As unidades federativas mencionadas neste artigo poderão optar por incluir nesta espécie de amortização as dívidas, até a
competência março de 1997, de suas autarquias e das fundações por
elas instituídas e mantidas, hipótese em que haverá o acréscimo de
três pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados
(FPE) e de três pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), referidos no caput.
§ 3' Mediante o emprego de mais quatro pontos percentuais do
respectivo Fundo de Participação, as unidades federativas a que se
refere este artigo poderão optar por incluir, nesta espécie de amortização, as dívidas constituídas até a competência março de 1997, para
(") Republicada no DO de 27.5.1998 (pág. 3347 desta obra).
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com o INSS, de suas empresas públicas, mantendo-se os critérios de
atualização e incidência de acréscimos legais aplicáveis às empresas
desta natureza, a elas se aplicando as vantagens previstas nos incisosI e Il do art. 7º.
Art. 2' As unidades federativas mencionadas no artigo anterior poderão assumir as dívidas para com o INSS de suas empresas
públicas e sociedades de economia mista, facultando-se-lhes a subrogação no respectivo crédito para fins de parcelamento ou reparcelamento, seja na forma convencional estabelecida no art. 38 da Lei n'
8.212, de 24 de julho de 1991, sem a restrição do seu § 5', seja na forma excepcional prevista no art. 7Q desta lei, mantendo-se os critérios
de atualização e incidência de acréscimos legais aplicáveis a estas
entidades.
Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento das prestações referentes ao acordo de parcelamento celebrado
na forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a
comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 3º
doem:

O percentual de que trata o caput do art. I" será reduzi-

I - seis pontos, para os mil municípios de menor capacidade de
pagamento, medida pela receita per capita das transferências constitucionais da União e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e em três pontos, para os mil municípios seguintes; ou
H - seis pontos, para os municípios com até vinte mil habitantes e onde estão localizados os bolsões de pobreza, identificados como
áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária, e em três
pontos, para os municípios com mais de vinte mil e menos de trinta
mil habitantes e identificados por aquele programa; ou
IH - seis pontos, para os municípios com Índice de Condições
de Sobrevivência (ICS) nacional- das crianças de até seis anos, calculado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em
conjunto com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), maior do que 0,65 (sessenta e cinco centésimos) e em três
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pontos, para os municípios com ICS nacional maior do que 0,5 (cinco
décimos) e menor ou igual a 0,65 (sessenta e cinco centésimos).
~ 1º Excluem-se do disposto nos incisos I e II os municípios
com Indice de Condições de Sobrevivência (ICS) nacional- das crianças de até seis anos, menor do que 0,3 (três décimos).

§ 2º A aferição da receita a que se refere o inciso I terá como
base as transferências observadas no exercício de 1996.
§ 3' Os municípios a que se refere o inciso II são aqueles identificados pelo Programa Comunidade Solidária até o final do ano de
1996.
§ 4' A população de cada município será a informada pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo a estimativa disponível em 31 de dezembro de 1996.
Art. 4º Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias e as fundações por eles instituídas e mantidas, ao celebrarem acordos na forma do art. 1Q, terão todas as outras espécies de
parcelamento ou amortização de dívida para com o INSS por eles
substituídas.
Art. 5º O acordo celebrado com base nos arts. 1º a 3' conterá
cláusula em que o Estado, o Distrito Federal ou Município autorize,
quando houver a falta de pagamento de débitos vencidos ou o atraso
superior a sessenta dias no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora, por ocasião da primeira
transferência que ocorrer após a comunicação do INSS ao Ministério
da Fazenda.
Art. 6º Até31 de março de 1998, as dívidas oriundas decontribuições sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas
ao INSS, até a competência março de 1997, pelas entidades ou hospitais contratados ou conveniados com o Sistema Unico de Saúde
(SUS), bem como pelas entidades ou hospitais da Administração PÚblica direta e indireta, integrantes desse Sistema, poderão ser parceladas em até noventa e seis meses, mediante cessão de créditos que teCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.1, p.
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nhamjunto ao SUS, na forma do disposto nos arts. 1.065 a 1.077 do
Código Civil.
§ l' As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribuições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30 daLei n' 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até trinta meses, sem redução da multa prevista no § 7' deste
artigo, mediante a cessão estabelecida no caput.
§ 2' O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Único de
Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
§ 3º Os prestadores de serviços de assistência médica e ambulatorial, mediante contrato ou convênio com Municípios, somente poderão formalizar o acordo de parcelamento com a interveniência do
órgão do Sistema Único de Saúde competente para pagá-los.
§ 4' Insuficiente o pagamento mensal efetuado pelos órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde ao INSS, em cumprimento à
notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia de
recolhimento complementar da diferença verificada a menor, com
vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo pagamento será efetuado diretamente pela entidade ou hospital beneficiário do parcelamento acordado.
§ 5º Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 200,00 (duzentos reais).
§ 6' Os hospitais ou entidades quejá tenham celebrado acordo
de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis nOs 8.212, de 1991,
8.620, de 5 dejaneiro de 1993, ou 9.129 de 20 de novembro de 1995,
poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.

§ 7' Para os efeitos do parcelamento a que se refere este artigo,
ressalvado o disposto no § 1', as importâncias devidas a título de
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multa moratória serão reduzidas, atendidos aos seguintes prazos
contados a partir do dia 1º de abril de 1997, inclusive.
I - 80% (oitenta por cento), se o parcelamento for requerido
até o terceiro mês;
II - 40% (quarenta por cento), se requerido até o sexto mês;

III -

20% (vinte por cento), se até o nono mês;

IV -

10% (dez por cento), seatéodécimo segundo mês, inclusive.

§ 8º As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos
créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo, aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no parágrafo
anterior.

§ 9º O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta lei, denunciar o convênio ou rescindir
o contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS), ou for por este descredenciado, terá o seu parcelamento rescindido, podendo reparcelar
o saldo devedor na modalidade convencional prevista no art. 38 da
Lei nº 8.212, de 1991, com restabelecimento da multa e demais acréscimos legais.
§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração de acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 11. Do total de recursos financeiros a serem repassados a
municípios habilitados para gestão semiplena do Sistema Único de
Saúde, serão, mensalmente, retidos e recolhidos ao INSS os valores
correspondentes às parcelas de créditos que lhe foram cedidos pelos
hospitais e entidades, decorrentes de serviços médicos e ambulatoriais prestados mediante contrato ou convênio com a administração
municipal.

Art. 7' Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal devidas ao INSS até a competência
março de 1997, incluídas ou não em notificação, poderão ser parcelaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 2911-3080, maio 1998
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das em até noventa e seis meses sem a restrição do § 5º do art. 38 da
Lei nº 8.212, de 1991, com redução das importâncias devidas a título
de multa moratória nos seguintes percentuais:
I - 50% (cinqüenta por cento), se o parcelamento foi requerido
até 31 de dezembro de 1997;

Ir - 30% (trinta por cento), se o parcelamento foi requerido até
31 de março de 1998.
§ l' O acordo será lavrado em termo específico, respondendo
como seus fiadores os acionistas ou sócios controladores com seus
bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações nele assumidas, por dolo ou culpa, ou em caso de insolvência das pessoasjurídicas.
§ 2º As pessoas jurídicas, que já tenham celebrado acordo de
parcelamento com o INSS, poderão optar pelo parcelamento a que se
refere este artigo, exceto quanto aos valores parcelados na forma da
Lei nº 9.129, de 1995, os quais não poderão ser reparcelados nos termos desta lei.
§ 3' As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos
créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo, aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no caput.
§ 4º O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração do acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 5º O prazo de parcelamento definido no caput poderá ser
ampliado para até cento e vinte meses, no caso das micro e pequenas
empresas, definidas no art. 2' da Lei n" 9.317, de 5 de dezembro de
1996.
§ 6' As dívidas provenientes das contribuições descontadas
dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30
da Lei nº 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até dezoito meses, sem redução da multa prevista no caput.
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§ 7º Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 200,00 (duzentos reais).
§ 8º Na hipótese de pagamento à vista das dívidas, a redução
da multa será de 80% (oitenta por cento).
Art. 8º É a União autorizada a contratar operação de crédito com o INSS, até o limite de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões
de reais).
§ 1º Os recursos a que se refere este artigo destinar-se-ão a financiar o déficit financeiro do INSS e serão representados por Letras
Financeiras do Tesouro Nacional (LFT), emitidas para esse fim, com
características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
§ 2º O INSS é autorizado a garantir a operação de que trata
este artigo com bens integrantes de seu ativo, podendo, inclusive,
caucionar créditos decorrentes de parcelamento de débitos de pessoas jurídicas.

Art. 9º Os arts. 38, 45, 48, 62 e 95 da Lei nº 8.212, de 1991, com
a redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, passam
a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 38.
§ 9º O acordo celebrado com O Estado, o Distrito Federal
ou o Município conterá cláusula em que estes autorizem a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) e o repasse ao Instituto N acional do Seguro Social (INSS) do valor correspondente a cada
prestação mensal, por ocasião do vencimento desta.
§ 10. O acordo celebrado com o Estado, o Distrito Federal
ou o Município conterá, ainda, cláusula em que estes autorizem,
quando houver o atraso superior a sessenta dias no cumprimento
das obrigações previdenciárias correntes, a retenção do Fundo de
Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) e o repasse ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) do valor correspondente à mora, por ocasião da
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primeira transferência que ocorrer após a comunicação da autarquia previdenciária ao Ministério da Fazsnda.»,

«Art. 45.
§ 52 O direito de pleitear judicialmente a desconstituição
de exigência fiscal fixada pelo Instituto Nacional do Seguro Sociai (INSS) no julgamento de litigio em processo administrativo
fiscal extingue-se com o decurso no prazo de 180 dias, contado da
intimação da referida decisão».

«Art. 48.
§ 2 2 Em se tratando de alienação de bens do ativo de empresa em regime de liquidação extrajudicial, visando à obtenção
de recursos necessários ao pagamento dos credores, independentemente do pagamento ou da confissão de dívida fiscal, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá autorizar a
lavratura do respectivo instrumento, desde queo valor do crédito
previdenciário conste, regularmente, do quadro geral de credores, observada a ordem de preferência legal.
§ 3' O servidor, o serventuário da Justiça, o titular de serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão que infringirem o
disposto no artigo anterior incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida no art. 92, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível.»

«Art. 62.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo poderão contribuir para o financiamento das despesas com pessoal e
administração geral da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro).»

«Art. 95.
§ 5º O agente político só pratica o crime previsto na alínea
d do caput deste artigo, se tal recolhimento for atribuição legal
sua.»
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Art. 10. O art. 126 da Lei nº 8.213, de 24 dejulho de 1991, com
a redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997, passa a vigorar com a seguinte alteração:
«Art. 126.
§ 1º Em se tratando de processo que tenha por objeto a discussão de crédito previdenciário, O recurso de que trata este artigo somente terá seguimento se o recorrente, pessoa jurídica,
instruí-lo com prova de depósito, em favor do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), de valor correspondente a 30% (trinta
por cento) da exigência fiscal definida na decisão.
§ 2º Após a decisão final no processo administrativo fiscal,
o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário
será:
I -

devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;

II - convertido em pagamento, devidamente deduzido do
valor da exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo.»
Art. 11. São anistiados os agentes políticos que tenham sido
responsabilizados, sem que fosse atribuição legal sua, pela prática
dos crimes previstos na alínea d do art. 95 da Lei nº 8.212, de 1991, e
no art. 86 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Parágrafo único. São igualmente anistiados os demais responsabilizados pela prática dos crimes previstos na alínea d do art. 95
da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 86 da Lei nº 3.807, de 1960.
Art. 12. São convalidados os atos praticados com base nas Medidas Provisórias nOs 1.571, de 1º de abril de 1997, 1.571-1, de 30 de
abril de 1997,1.571-2, de28 demaio de 1997,1.571-3, de27 dejunho
de 1997, 1.571-4, de 25 dejulho de 1997, 1.571-5, de 26 de agosto de
1997, 1.571-6, de 25 de setembro de 1997, 1.571-7, de 23 de outubro
de 1997, 1.571-8, de 20 de novembro de 1997, 1.608-9, de 11 de dezembro de 1997, 1.608-10, de 8 de janeiro de 1998, 1.608-11, de 5 de
fevereiro de 1998, 1.608-12, de 5 de março de 1998, 1.608-13, de 2 de
abril de 1998, e 1.608-14, de 28 de abril de 1998.
Art. 13. Revoga-se o caput do art. 93, da Lei nº 8.212, de 1991 e
demais disposições em contrário.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 2911-3080, maio 1998

2966
Art. 14.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de maio de 1998; 177' da Independência e
República.

no'

da

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra
LEI N' 9.640, DE 25 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais de Ensino Superior, dos
Centros Federais de Educação Tecnológica,
das Escolas Agrotécnicas Federais, das Escolas Técnicas Federais, das Instituições Federais de Ensino Militar, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior, dos Centros Federais de
Educação Tecnológica, das Escolas Agrotécnicas Federais, das Escolas Técnicas Federais e das Instituições Federais de Ensino Militar
passam a ser, quanto ao número e classificação, os constantes dos
Anexos I, lI, III e IV desta lei.

Parágrafo único. Os cargos e as funções não previstos nos Anexos I, Il, III e IV serão extintos após o cumprimento do estabelecido no
caput do art. 2' desta lei.
Art. 2' São os Ministros de Estado da Educação e do Desporto
e dos ministérios militares autorizados a dispor, nas respectivas
áreas de competência, em conjunto com o Ministro de Estado da AdmiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t, 1, p.
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nistração Federal e Reforma do Estado, sobre a distribuição dos cargos e funções indicados no caput do artigo anterior, em relação a
cada instituição de ensino.
§ 1º As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes
da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados no
Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte dias, a
contar da publicação do ato de distribuição dos cargos e funções.
§ 2' No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior, as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se referem os Anexos I, II, III e IV, indicando, inclusive,
o número de cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos
níveis.
Art. 3' Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
Reitor ou Vice-Reitor, Diretor ou Vice-Diretor,pro tempore, cujo exercicio das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter custeio de sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a ser
aprovado pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, igualmente,
ao servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino
superior.
Art. 4' São extintos os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas criados pelo art. 4º da Lei n" 8.670, de 30 de junho de 1993.
Art. 5' São declarados revogados os atos do Poder Executivo pertinentes à distribuição de Cargos de Direção e Funções Gratificadas,
editados até 18 de dezembro de 1996, das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de Educação Tecnológica, editados
até 31 dejaneiro de 1998, das Escolas Agrotécnicas Federais, e editados
até 31 de março de 1998, das Escolas Técnicas Federais.
Art. 6' A remuneração do servidor investido em Cargo de Direção ou Função Gratificada das Instituições Federais de Ensino passa
a ser paga na forma desta lei.
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Art. 7º É criado o Adicional de Gestão Educacional, devido
aos ocupantes dos cargos referidos no artigo anterior, observado o
disposto no artigo seguinte.
Parágrafo único. Em função do disposto neste artigo, os valores de remuneração atribuídos aos Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais de Ensino passam a ser os constantes dos Anexos V e VI desta lei.

Art. 8º O servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente na Administração Pública Federal direta ou indireta e investido em Cargo de Direção de Instituição Federal de Ensino poderá
optar, exclusivamente, por uma das seguintes estruturas de remuneração:
I - pela remuneração total do cargo de direção; ou
H - pela sua remuneração acrescida da parcela variável correspondente à diferença entre o valor total atribuído ao cargo de direção e tal remuneração; ou
IH - pela sua remuneração acrescida de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do cargo de direção.
§ 1º No caso da opção referida no inciso I, o servidor perceberá
somente a remuneração total do cargo de direção acrescida do adicional por tempo de serviço.
§ 2º Para fins do cálculo da parcela variável referida no inciso
H, considera-se remuneração do servidor aquela definida no inciso
IH do art. I" da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.

Art. 9º O servidor investido em Função Gratificada nas Instituições Federais de Ensino perceberá o valor da remuneração do seu
cargo efetivo, acrescido da remuneração total da respectiva função.
Art. 10. São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n? 1.649-17, de 7 de abril de 1998.
Art. 11.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se os Quadros H do Anexo I e V do Anexo IH
à Lei n? 8.670, de 30 dojunho de 1993, o Anexo IH da Lei n" 8.956, de
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911-3080, maio 1998

2969
15 de dezembro de 1994, o Anexo I à Lei n" 8.957, de 15 de dezembro
de 1994, e o art. 2' da Lei n? 9.192, de 21 de dezembro de 1995.
Brasília, 25 de maio de 1998; 177 da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Paulo Renato Souza
Lélio Viana Lobo
Luiz Carlos Bresser Pereira

Anexo I
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior
e dos Centros Federais de Educação Tecnológica
Cargo! Função

Quantitativo

Cargos de Direção
CD·1
CD·2
CD·3
CD·4

40
210
625
1.486

..

Subtotal

I
!

2.361

Funções Gratificadas
FG·1
FG·2
FG·3
FG·4
FG·5
FG·6
FG·7
FG·8
FG·9

4.094
1.122
899
2.796
1.608
2.012
2.282
457
209

Subtotal

15.479

Total

17.840

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p.

2911~3080,

..J
maio 1998

2970
Anexo II
Cargos e Funções das Escolas Agrotécnicas Federais
Cargo! Função

Quantitativos

Cargos de Direção
CD-2
CD-3
CD-4

92
232

Subtotal

370

46

-----1

Funções Gratificadas
FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5

46

48
192
322

1----'------

~l

._

552

Subtotal

1.160

Total

1.530

-----"-----

Anexo III
Cargos e Funções das Escolas Técnicas Federais
Cargo! Função
Cargos de Direção
CD-2
CD-3
CD-4

19
99
199

Subtotal

317

Funções Gratificadas
FG-2
FG-4
Subtotal
L__

Quantitativo

Total

I
I

I

103
960
1.063
1.380
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Anexo IV
Cargos e Funções das Instituições Federais de
Ensino Militar
Quantitativos
--'----- - -

Cargo/ Função

---~

Cargos de Direção

CD-1
CD-2

1

CD-3
CD-4

1

1

15
- - - -

18

Subtotal
Funções Gratificadas

FG-1
FG-2
FG-3

L~~' =±_

56
98
193
364
14
725

743

Anexo V
Remuneração dos Cargos de Direção das
Instituições Federais de Ensino (CD)
- - , - - - , - - --1
Represen- !
Nível

Venci-

mento

tação

Total

Mensal

- - - - + -193,80
175,48

154,92

140,26

2.800,00
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Anexo VI
Remuneração das Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino (FG)

Nível

Adicional de
Gestão
Educacional

Vencimento

Total

301,09
170,62
141,22
51,34
40,52
29,13

,

___ I

---.~~-

LEI Nº 9.641, DE 25 DE MAIO DE 1998
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização (GDAF), a Grati-

ficação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA), e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º É instituída a Gratificação de Desempenho da Atividade de Fiscalização (GDAF) devida aos ocupantes dos cargos efetivos
de Engenheiro Agrõnomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A GDAF será concedida aos servidores com
carga horária de quarenta horas semanais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p.
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Art. 2º É instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA) devida aos ocupantes dos cargos
efetivos de níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e
Controle de Tráfego Aéreo (Dacta).
Parágrafo único. A GDACTA será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3' As gratificações de que tratam os arts. I" e 2' terão
como limite máximo 2.238 (dois mil, duzentos e trinta e oito) pontos
por servidor, correspondendo cada ponto da GDAF a 0,0936% (novecentos e trinta e seis décimos de milésimos por cento), de 1º dejaneiro
de 1995 a 31 de outubro de 1997, ea 0,15654% (quinze mil, seiscentos
e cinquenta e quatro centésimos de milésimos por cento), a partir de
l' de novembro de 1997, e da GDACTA a 0,0936% (novecentos e trinta e seis décimos de milésimos por cento), a partir de 1º de janeiro de
1995, do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior e
intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n" 8.477, de 29
de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n"
8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ l' As gratificações serão calculadas obedecidos critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado
das respectivas áreas e da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2' As gratificações a que se referem os arts. 1º e 2' serão pagas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de
Atividade de que trata a Lei Delegada n" 13, de27 de agosto de 1992.
Art. 4' Durante os períodos de definição dos critérios de avaliação de desempenho individual referidos no § I" do artigo anterior e
de sua primeira avaliação de desempenho, o servidor perceberá a
gratificação de desempenho calculada com base em 75% (setenta e
cinco por cento) do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho.
Parágrafo único. O primeiro período de avaliação de que trata
este artigo não poderá ser inferior a seis meses.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.1, p.
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Art. 52 A avaliação de desempenho individual dos cargos de
que tratam os arts. l' e 2º deverá obedecer a seguinte regra de ajuste,
calculada por cargo e órgão ou entidade em que os beneficiários tenham exercício:
I - no máximo 80% (oitenta por cento) dos servidores poderão
ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% (setenta e cinco por cento) do limite máximo depontos fixados para a avaliação de desempenho individual, sendo que no máximo 20% (vinte por
cento) dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individuaI acima de 90% (noventa por cento) de tal limite;
II - no mínimo 20% (vinte por cento) dos servidores deverão ficar com pontuação de desempenho individual até 75% (setenta e cinco
por cento) do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ F Ato do Ministro de Estado da Administracão Federal e
Reforma do Estado definirá normas para a aplicação da regra de
ajuste de que trata este artigo.
§ 2º Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargos efetivos:
I - quando ínvestidos em cargos em comissão de Natureza Especial, DAS-S ou DAS-5;
II - no seu primeiro período de avaliação.
Art. S' O titular dos cargos efetivos referidos nos arts. F e 2º,
quando investido em cargo em comissão de Natureza Especial,
DAS-S e DAS-5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do Governo
Federal, fará jus à respectiva gratificação calculada com base no limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 7º O titular dos cargos efetivos referidos nos arts. l' e 2º,
que não se encontre nas respectivas situações ali definidas, somente
fará jus à gratificação correspondente:
I - quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da
República, perceberá a gratificação de desempenho calculada com
base nas mesmas regras válidas como se estivesse em exercício nos órgãos ou entidades cedentes;
II - quando cedido para órgãos ou entidades do Governo Federal, distintos dos indicados nos respectivos arts. 12 e 2 2 e no inciso anterior, da seguinte forma:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911·3080, maio 1998
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a) o servidor investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, ou equivalentes, perceberá a gratificação de desempenho em valor calculado com base no disposto no art. 6º;
b) o servidor investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalente, perceberá a gratificação de desempenho em valor calculado
com base em 75% (setenta e cinco por cento) do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.

Parágrafo único. A avaliação institucional do servidor referido
no inciso I será a do órgão ou entidade de origem do servidor.
Art. 8º Até que sej am definidos os critérios de desempenho institucional de que trata o § 1º do art. 3º, a GDAF e GDACTAserão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho
individual e considerando-se o limite de 2.238 (dois mil, duzentos e
trinta e oito) pontos.
Art. 9º O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão, na
situação em que o referido aposentado ou o instituidor que originou a
pensão tenha adquirido o direito ao benefício quando ocupante de
cargo efetivo referido nesta lei, fará jus à respectiva gratificação de
desempenho calculada a partir da média aritmética simples dos pontos de desempenho utilizados mensalmente para fins de pagamento
da gratificação durante os últimos vinte e quatro meses em que a percebeu.
Parágrafo único. Na ímpossibilidade de cálculo da média referida neste artigo, o número de pontos considerados para o cálculo
será o equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 10. O docente da carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuíção de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federaís de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Leí nº 8.911, de 11 dejulho de 1994.
§ 1º O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacioCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.L, p. 2911-3080, maio 1998
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nal, para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2º O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.

Art. 11. Os servidores ocupantes de cargos efetivos em exercício na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e em suas unidades, no desempenho de atividades de apoio administrativo, farão jus
à Gratificação Temporária (GT) instituída pelo art. 17 da Lei nº
9.028, de 12 de abril de 1995, observado o seguinte:
I - a gratificação será atribuída pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional a, no máximo, novecentos e setenta e dois servidores, e obedecerá aos mesmos critérios e valores previstos para os de
mesmo nível em exercício na Advocacia-Geral da União;
II - o pagamento da gratificação será devido até que seja definida e implantada a estrutura de apoio administrativo da Procuradoria-GeraI da Fazenda Nacional e limitado a 31 de dezembro de 1999;

III - não se incluem entre os beneficiários da gratificação os
servidores que integram carreiras específicas de órgãos ou entidades
do Ministério da Fazenda.
Art. 12.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.652-43, de 5 de maio de 1998.
Brasília, 25 de maio de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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LEI Nº 9.642, DE 25 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 1 ª Região, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º São criadas, com os respectivos cargos de Juiz Federal
e de Juiz Federal Substituto, trinta e cinco Varas na Justiça Federal
de Primeiro Grau da 1a Região, assim distribuídas:
I - dezesseis na Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais;
II - doze na Seção Judiciária do Estado da Bahia;
III - seis na Seção Judiciária do Estado de Goiás;
IV - uma na Seção Judiciária do Estado do Amazonas.
Parágrafo único. As Varas de que trata este artigo serão implantadas por ato do Tribunal Regional Federal da 1" Região.
Art. 2º São criados no Quadro Permanente de Pessoal das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeiro Grau
da 1ª Região os cargos e funções constantes dos anexos desta lei.
Art. 3º Poderá o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mediante ato próprio, especializar varas em qualquer matéria, estabelecendo a respectiva localização, competência e jurisdição, bem como
transferir sede de varas de um Município para outro, verificados, em
ambos os casos, os aspectos da conveniência e da necessidade de agilização da prestação jurisdicional.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
à conta das dotações orçamentárias consignadas à Justiça Federal
de Primeiro Grau da 1ª Região.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maío de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.L, p. 2911-3080, maio 1998
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Anexo I
Justiça Federal de Primeiro Grau da I" Região
Quadro Permanente de Pessoal
Provimento Efetivo e em Comissão
(Art. 2º da Lei nº 9.642, de 25 de maio de 1998)
Cargos
da
Situação
Anterior

Grupo

N~ de
Cargos
da
Situação
Anterior

Códigos

da
Situação
Anterior

Cargos
da
Situação
Atual

Nº de
Cargos
da
Situação
Atual

Códigos

da
Situação
Atual

.. I

Diração e

~:::~Ot-o

I

Diretor de

I

Secretaria

Superior!.
d
(JF'DAS'I D,;etor e
100)
Nucleo
Atividades
de Apoio
Judiciário

l

Técnico

~~~ici~~o

(JF-AJ'()20)

I

i

JF-DAS101.5

35

JF-DAS101.2

04

Auxiliar
Judiciário

JF-AJ-02
2
.

Outras
Atividades
de Nível
M é d i o

(JFNM-1000)

175

105

Agente
Segurança
Judiciária

JF-AJ-02
4

70

Auxiliar
Operacional de Serviços Diversos

JF-NM-

1042

I

L

04
----

Analista
Judicíarí
o

--

350

Técnico
Judiciári
o

---

492

---

06

02
Auxiliar
Judiciári

JF-NM1006

FC-06

......

JF-AJ-02
3

Contabilidade

Diretor de
Núcleo

315
-

Atendente
Judiciário

Técnico de

35

175

!

JF-AJ-02
5

FC-09

.

!

JF-AJ-02
1

Oficial de
Justiça
Avaliador

__--I-Diretor de

Secretaria

o

06
i
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Anexo II
Justiça Federal de Primeiro Grau da 1ª Região
Quadro Permanente de Pessoal
Provimento Efetivo e em Comissão
(Art. 2º da Lei 9.642, de 25 de maio de 1998)
--·-·----,-------------,----------1
" Cargos

Códigos
,Número de Cargos
---------.-. - - - ,·_--·---1
!

'I Diretor de Secretaria

I

FC-09

I

35

'

-·--·----'--·--·-·-'--·----l
L?iretor de Núcleo
I
,
,F~-06 ,
I;
, 04
,,:
~alistaJu~iCiário--i--.
- - - - - - 1 - - - - , 350-.

'I'écniCOJlldiciári~--i---, "

,_

IAuxiliarJudiciário--,
_.

._._----.l.-

.

,

----I

,[-.- --, 492--~

--1-----0;;-.

,

. _ _ ...l

LEI Nº 9.643, DE 26 MAIO DE 1998
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
partes e peças destinadas à industrialização de bens de informática a serem adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral (T8EJ.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 1.593-7, de 1998, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente, para os
efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. l' Ficam isentos do Imposto de Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) as matérias-primas e os produtos intermediários que se destinem à industrialização dos coletores eletrônicos de votos de que trata o art. 1º da Lei n? 9.359, de 12 de
dezembro de 1996, e dos produtos sob os códigos 8504.40.21,
8471.60.61,8471.60.52,8534.00.00 e 8473.30.49, constantes da Nomenclatura Comum do Mercosul, a eles destinados.
Art. 2' Para efeito de reconhecimento da isenção a que se refere o artigo anterior, a empresa beneficiária deverá, previamente,
apresentar à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda relação quantitativa das mercadorias a serem importadas ou adCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.L, p. 2911-3080, maio 1998
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quiridas no mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.593-6, de 2 de abril de 1998.
Art. 4'

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Congresso Nacional, 26 de maio de 1998; 177' da Independência
e 110' da República
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
LEI N' 9.644, DE 26 DE MAIO DE 1998
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória n'' 1.469-30, de 1998, que 0_ Congresso Nacional
aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente, para
os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhôes de reais)
com recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas, exceto pessoal, nelas incluídas as destinadas ao custeio de
reparo e manutenção de embarcações próprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o
prazo de um ano e taxa dejuros de seis por cento ao ano, não se lhe
aplicando as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato
dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou indiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t, 1, p. 2911-3080, maio 1998
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reta, assim como as limitações associadas ao endividamento do setor
público.

Art. 2' O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especiamente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3º A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na forma do artigo precedente.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.469-29, de 27 de março de 1998.
Art. 5º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Congresso Nacional, 26 de maio de 1998; 177' da Independência
e 110º da República
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
LEI Nº 9.645, DE 26 DE MAIO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 4.400.000,00, para os fins que especifica.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória n'' 1.645-2, de 1998, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente, para os
efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 2911-3080, maio 1998
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Art. 1'. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
extraordinário no valor de 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2'. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo II desta lei.
Art. 3'. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.645-1, de 16 de abril de 1998.
Art. 4'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 26 de maio de 1998; 177' da Independência
e 110' da República.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
Os anexos estão publicados no DO de 27.5.1998, pág. 4.

LEI N' 9.646, DE 26 DE MAIO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 2.500.000,00, para os fins que especifica.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória n" 1.653-1, de 1998, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente, para os
efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1'. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito exCoL Leis Rep. Fed.Brasíl, Brasília, v. 190, n. 5, t, 1, p.

2911~3080,

maio 1998
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traordinário no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais), para atender à programação constante no Anexo I desta lei.
Art. 2'. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo II desta lei.
Art. 3'. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.653, de 8 de abril de 1998.
Art. 4'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 26 de maio de 1998; 177' da Independência
e 110' da República.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
Os anexos estão publicados no DO de 27.5.1998, pág. 5.

LEI N' 9.647, DE 26 DE MAIO DE 1998 (')
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT)
para os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão,
Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência
e Tecnologia, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória n" 1.660, de 1998, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente, para os
efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1'. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnología (GDCT) para os ocupantes dos cargos
efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e
Infra-Estrutura em Ciência e Tecnología, criada pela Lei nº 8.691, de
28 dejulho de 1993, em exercício de atividades inerentes às suas atribuições em órgãos e entidades a que se refere o § I" do art. l' da referida lei.
(*) Retificada no DO de 28.5.1998 (pág. 3359 desta obra).
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§ 1º A gratificação de que trata o caput terá como limite máximo dois mil, duzentos e trinta e oito pontos por servidor, correspondendo cada ponto aos percentuais estabelecidos no anexo, incidentes
sobre o maior vencimento básico do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de29 de outubro de 1992, e os Iirnites estabelecidos no art. 12 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2º da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 2º A gratificação de que trata o caput será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade em Ciência e Tecnologia de que trata o art. 22 da Lei nº 8.691, de 1993.
§ 3º Para cálculo da gratificação de que trata o caput não se
aplica ao vencimento básico a vantagem de que trata o art. 21 da Lei
nº 8.691, de 1993.
§ 4º Farão jus à gratificação de que trata o caput deste artigo,
os servidores ocupantes de cargos efetivos e de empregos de nível intermediário mencionados no art. 27 da Lei nº 8.691, de 1993.
§ 5º O Poder Executivo expedirá regulamento estabelecendo
outros critérios para a percepção da gratificação de que trata o capui,
tendo em vista as peculiaridades e o significado das tarefas desenvolvidas nas atividades de pesquisa e ciência e tecnologia.
Art. 2'. A GDCT para os ocupantes dos cargos efetivos de nível
intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e
Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia será calculada, obedecendo a critérios de desempenho individual do servidor e institucional
dos órgãos ou entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e da
Ciência e Tecnologia.
Art. 3'. A avaliação de desempenho individual dos cargos de
que trata o art. 1º deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham
exercício;
I - no máximo oitenta por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de setenta e cinco
por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual, sendo que no máximo vinte por cento dos serviCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911-3080, maio 1998
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dores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima
de noventa por cento de tal limite;
II - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar com
pontuação de desempenho individual até setenta e cinco por cento do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ I" Ato do Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado definirá normas para a aplicação da regra de
ajuste de que trata este artigo.
§ 2º Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargos efetivos:
I - quando investidos em cargos em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou 5;
II -

no seu primeiro período de avaliação.

Art. 4º. O titular de cargo efetivo referido no art. 1º, quando investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5,
ou equivalentes, fará jus à GDCT para os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e
Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 5' O titular de cargo efetivo referido no art. 1', que não se
encontre em exercício nos órgãos e entidades a que se refere o § l' do
art. l' da Lei nº 8.691, de 1993, excepcionalmente fará jus à GDCT
para os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia:
I - quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da
República, perceberá a GDCT calculada com base nas mesmas regras válidas como se estivesse em exercício nos órgãos ou entidades
cedentes;
II - quando cedido para órgãos ou entidades do Governo
Federal, distintos dos indicados no § l' do art. l' da Lei nº 8.691, de
1993, e no inciso anterior, da seguinte forma:
a) o servidor investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, ou equivalentes, perceberá a GDCT em valor calculado com base no disposto no art. 4';
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b) o servidor investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalente, perceberá a GDCT em valor calculado com base em setenta e
cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho.

Parágrafo único. A avaliação institucional do servidor referido
no inciso I será a do órgão ou entidade de origem do servidor.

Art. 62 Durante os períodos de definição dos critérios de avaliação de desempenho individual referidos no art.2º e de sua primeira
avaliação de desempenho, o servidor perceberá a GDCT para os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia calculada com base em setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Parágrafo único. O primeiro período de avaliação de que trata
o caput não poderá ser inferior a seis meses.
Art. 7º Até que sejam definidos os critérios de desempenho institucional referidos nesta lei, a GDCT para os ocupantes dos cargos
efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planej amento e
Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia será calculada utilizandose apenas critérios de avaliação de desempenho individual.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos órgãos e
entidades que possuam critérios de avaliação de desempenho institucional j á implantados.
Art. 8º O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão, na
situação em que o referido aposentado ou o instituidor que originou a
pensão tenha adquirido o direito ao benefício quando ocupante do
cargo efetivo referido nesta lei, fará jus à GDCT para os ocupantes
dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia calculada a
partir da média aritmética simples dos pontos de desempenho utilizados mensalmente para fins de pagamento da gratificação durante
os últimos vinte e quatro meses em que a percebeu.
Parágrafo único. Na impossibilidade de cálculo da média referida no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911-3080, maio 1998
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equivalente a setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos financeiros a partir de 18 de maio de 1998.
Congresso Nacional, 26 de maio de 1998; 177' da Independência
e 110' da República.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
LEI N' 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998
Altera dispositivos das Leis n Q 3.890-A,
de 25 de abril de 1961, nº 8.666, de 21 de junho de 1993, n'2 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, nº 9.074, de 7 de julho de 1995, nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, e autoriza
o Poder Executivo a promover a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás) e de suas subsidiárias e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Os arts. 52, 17,23,24,26,32,40,45,48,57,65 e 120, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5º
§ 3' Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24, sem prejuizo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da apresentação da fatura."

"Art. 17.

.

.
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§ 3'

Entende-se por investidura, para os fins desta lei:

I - a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de
área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se
tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao
da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% (cinqüenta
por cento) do valor constante da alínea a do inciso II do art. 23
desta lei;
II - a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na
falta destes, ao Poder Público, de imóveis para fins residenciais
construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas,
desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas
unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final
da concessão.»

«Art. 23
I -

.

para obras e serviços de engenharia:

a) convite: até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);
b) tomada de preços: até R$ 1.500.000,00 (um milhão de
quinhentos mil reais);

c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais);

11 -

para compras e serviços não referidos no inciso ante-

rior:
a) convite: até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
b) tomada de preços: até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais);

c) concorrência: acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais).
§ 7' Na compra de bens de natureza divisível e desde que
não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o edital fixar
quantitativo mínimo para preservar a economia de escala.»
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"Art. 24.
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10%
(dez por cento) do limite previsto na alínea a do inciso I do artigo
anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra
ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez
por cento) do limite previsto na alínea a do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que
não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente
a pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela
Capes, Finep, CNPq ou outras instituições de fomento a pesquisa
credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;
XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de
energia elétrica com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica;
XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou
sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com
o praticado no mercado;
XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das
respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no
contrato de gestão.
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II
deste artigo, serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e
serviços contratados por sociedade de economia mista e empresa
pública, bem assim por autarquia e fundação qualificadas, na
forma da lei, como Agências Executivas.»
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«Art. 26. As dispensas previstas nos §§2º e 4' do art. 17 e
nos incisos III a XXN do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8', deverão ser
comunicados dentro detrês dias a autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias,
como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único.

..

..

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»
«Art. 32.
§ 2' O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1s
do art. 36, substitui os documentos enumerados nos arts. 28 a 31,
quanto às informações disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a
declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.
......................................................................................................»

«Art. 40.

x - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas
de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos I" e 2 2 do art. 48."
«Art. 45.

.

.

§ 62 Na hipótese prevista no art. 23, § 7', serão selecionadas tantas propostas quantas necessárias até que se atinja a
quantidade demandada na licitação."
«Art. 48.
I-

..

..
.
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0-

.

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso O deste artigo,
consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a
50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração,
ou
b) valor orçado pela administração.

§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alíneas a eb, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § I" do art. 56, igual a
diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor
da correspondente proposta.
§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá
fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação
de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das
causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.»
«Art. 57.

..

.

O - a prestação de serviços a serem executados deforma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.
§ 4º Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de quetrata o inciso O do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.»
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«Art. 65.
§ 2' Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:
I -

(Vetado).

H - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os
corrtratantes.»
«Art. 120. Os valores fixados por esta lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior
a variação geral dos preços do mercado, no período.»
Art. 2º Os Arts. 7',9', 15, 17 e 18 da Lei n'' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 79

IH - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas
as normas do poder concedente;»
«Art. 9 2

§ 1º A tarifa não será subordinada à legislação específica
anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua
cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público
alternativo e gratuito para o usuário.»
«Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um
dos seguintes critérios:
I

o menor valor da tarifa do serviço público a ser pres-

tado;
H
a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão;
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III - a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos
incisos I, II e VII;
IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;
V - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado
com o de melhor técnica;
VI - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor
técnica; ou
VII - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
§ 1º A aplicação do critério previsto no inciso III só será
admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira.
§ 2º Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V, VI
e VII, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para
formulação de propostas técnicas.
§ 3' O poder concedente recusará propostas manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação.
§ 4º Em igualdade de condições, será dada preferência à
proposta apresentada por empresa brasileira."

"Art. 17.
§ 1º

.

§ 2º Inclui-se nas vantagens ou subsídios de que trata este
artigo, qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado, ainda que em conseqüêncía da natureza jurídica do licitante, que
comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os
concorrentes.»

«Art. 18.
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xv - nos casos de concessão de serviços públicos precedida
da execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os
quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte especifica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor
da obra.»
Art. 3º Os arts. 1º, 10, 15, 17, 18, 28 e 30 da Lei nº 9.074, de 7
de julho de 1995, que estabelece normas para a outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 1º

VII -

.

os serviços postais.

Parágrafo único. Os atuais contratos de exploração de serviços postais celebrados pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT) com as Agências de Correio Franqueadas
(ACF), permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização
dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização
das licitações que precederão à delegação das concessões ou permissões que os substituirão, prazo esse que não poderá ser inferior a de31 de dezembro de2001 enãopoderá exceder a data limite
de 31 de dezembro de 2002."
"Art. 10. Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica
(Anesl), declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários,
permissionários e autorizados de energia elétrica.»
"Art. 15.

.

..

§ 1º Decorridos três anos da publicação desta lei, os consumidores referidos neste artigo poderão estender sua opção de
compra a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do sistema interligado.

§ 5º O exercício da opção pelo consumidor não poderá resultar em aumento tarifário para os consumidores remanescenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911-3080, maio 1998
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tes da concessionária de serviços públicos de energia elétrica que
haja perdido mercado.
§ 72 Os concessionários poderão negociar com os consumidores referidos neste artigo novas condições de fornecimento de
energia elétrica, observados os critérios a serem estabelecidos
pela Aneel.»

«Art. 17.
§ 3º As instalações de transmissão de interesse restrito das
centrais de geração poderão ser consideradas integrantes das
respectivas concessões, permissões ou autorizações.»

«Art. 18.

..

.

Parágrafo único. Os consórcios empresariais de que trata o
disposto no parágrafo único do art. 21, podem manifestar ao poder concedente, até seis meses antes do funcionamento da central
geradora de energia elétrica, opção por um dos regimes legais
previstos neste artigo, ratificando ou alterando o adotado no respectivo ato de constituição.»

«Art. 28.

..

.

§ 1º Em caso de privatização de empresa detentora de concessão ou autorização de geração de energia elétrica, éigualmente facultado ao poder concedente alterar o regime. de exploração,
no todo ou em parte, para produção independente, inclusive
quanto às condições de extinção da concessão ou autorização e de
encampação das instalações, bem como da indenização porventura devida.
§ 2º A alteração de regime referida no parágrafo anterior
deverá observar as condições para tanto estabelecidas no respectivo edital, previamente aprovado pela Aneel.
§ 3º É vedado ao edital referido no parágrafo anterior estipular, em benefício da produção de energia elétrica, qualquer forma de garantia ou prioridade sobre o uso da água da bacia
hidrográfica, salvo nas condições definidas em ato conjunto dos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 2911-3080, maio 1998

2996
Ministros de Estado de Minas e Energia e do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, em articulação com os
Governos dos Estados onde se localiza cada bacia hidrográfica.
§ 4' O edital referido no § 2º deve estabelecer as obrigações
dos sucessores com os programas de desenvolvimento socioeconômico regionais em andamento, conduzidos diretamente pela empresa ou em articulação com os Estados, em áreas situadas na
bacia hidrográfica onde se localizam os aproveitamentos de potenciais hidráulicos, facultado ao Poder Executivo, previamente
à privatização, separar e destacar os ativos que considere necessários à condução desses programas.»
«Art. 30. O disposto nos arts. 27 e 28 aplica-se, ainda, aos
casos em que o titular da concessão ou autorização de competência da União for empresa sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, desde que as partes
acordem quanto às regras estabelecidas.»
Art. 4º Os artigos 3' e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel),
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 3 2

VIII - estabelecer, com vistas a propiciar concorrência efetiva entre os agentes e a impedir a concentração econômica nos
serviços e atividades de energia elétrica, restrições, limites ou
condições para empresas, grupos empresariais e acionistas,
quanto à obtenção e transferência de concessões e autorizações, à
concentração societária e à realização de negócios entre si;
IX - zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da
concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor de energia elétrica;
X - fixar as multas administrativas a serem impostas
aos concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, observado o limite, por infração, de 2% (dois por cento) do faturamento, ou do valor estimado
da energia produzida nos casos de autoprodução e produção inColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,
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dependente, correspondentes aos últimos doze meses anteriores à
lavratura do auto de infração ou estimados para um período de
doze meses caso o infrator não esteja em operação ou esteja operando por um período inferior a doze meses.
Parágrafo único. No exercício da competência prevísta nos
incisos VII e IX, a Aneel deverá articular-se com a Secretaria de
Direito Econômico do Ministério da Justiça."
«Art. 26.

Depende de autorização da Aneel:

I - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência
superior a 1.000kW e igualou inferior a 30.000kW, destinado a
produção independente ou autoprodução, mantidas as características de pequena central hidrelétrica;
II - a compra e venda de energia elétrica, por agente comercializador;
III - a importação e exportação de energia elétrica, bem
como a implantação dos respectivos sistemas de transmissão associados;
IV - a comercialização, eventual e temporária, pelos autoprodutores, de seus excedentes de energia elétrica.
§ I" Para cada aproveitamento de que trata o inciso I, a
Aneel estipulará percentual de redução não inferior a 50% (cinqüenta por cento), a ser aplicado aos valores das tarifas de uso
dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição, de forma a
garantir competitivídade à energia ofertada pelo empreendimento.
§ 2º Ao aproveitamento referido neste artigo que funcionar
interligado ao sistema elétrico, é assegurada a participação nas
vantagens técnicas e econômicas da operação interligada, devendo também submeter-se ao rateio do ônus, quando ocorrer.
§ 3º A comercialização da energia elétrica resultante da
ativídade referida nos incisos Il, III e IV, far-se-á nos termos dos
arts. 12, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995.
§ 4º É estendido às usinas hidrelétricas referidas no inciso I que iniciarem a operação após a publicação desta lei, a isenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 2911·3080, maio 1998
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ção de que trata o inciso I do art. 4º da Lei nº 7.990, de 28 de
dezembro de 1989.
§ 5º Os aproveitamentos referidos no inciso I poderão comercializar energia elétrica com consumidores cuja carga seja
maior ou igual a 500kW, independentemente dos prazos de carência constantes do art. 15 da Lei nº 9.074, de 1995."
Art. 5' O Poder Executivo promoverá, com vistas à privatização, a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e de suas subsidiárias Centrais Elétricas Sul do Brasil S.A.
(Eletrosul), Centrais Elétricas Norte do Brasil S.A. (Eletronorte),
Cia. Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) e Furnas Centrais Elétricas S.A., mediante operações de cisão, fusão, incorporação, redução de capital, ou constituição de subsidiárias integrais, ficando autorizada a criação das seguintes sociedades:
I - até seis sociedades por ações, a partir da reestruturação
da Eletrobrás, que terão por objeto principal deter participação acionária nas companhias de geração criadas conforme os incisos Il, III e
Iv, e na de geração relativa à Usina Hidrelétrica de Tucurui, de que
trata o inciso IV;
II - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletrosul, tendo uma como objeto social a geração e outra como objeto
a transmissão de energia elétrica;
III - até três sociedades por ações, a partir da reestruturação
de Furnas Centrais Elétricas S.A., tendo até duas como objeto social a
geração e outra como objeto a transmissão de energia elétrica;
IV - seis sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletronorte, sendo duas para a geração, transmissão e distribuição
de energia elétrica, relativamente aos sistemas elétricos isolados de
Manaus e Boa Vista, uma para a geração pela Usina Hidrelétrica de
Tucurui, uma para a geração nos sistemas elétricos dos Estados do
Acre e Rondõnia, uma para geração no Estado do Amapá e outra para
a transmissão de energia elétrica.
V - até três sociedades por ações, a partir da reestruturação
da Chesf, tendo até duas como obj eto social a geração e outra como objeto a transmissão de energia elétrica.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911
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§ 1º As operações de reestruturação societária deverão ser previamente autorizadas pelo Conselho Nacional de Desestatização
(CND), na forma da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e submetidas à respectiva assembléia geral pelo acionista controlador.
§ 2º As sociedades serão formadas mediante versão de moeda
corrente, valores mobiliários, bens, direitos e obrigações integrantes
do patrimõnio das companhias envolvidas na operação.
Art. 6º Relativamente às empresas incluídas em programas de
privatização da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o balanço a que se refere o art. 21 da Lei n" 9.249, de 26 de dezembro de 1995, deverá ser levantado dentro dos noventa dias que
antecederem à incorporação, fusão ou cisão.
Art. 7' Em caso de alteração do regime de gerador hídrico de
energia elétrica, de serviço público para produção independente, a
nova concessão será outorgada a título oneroso, devendo o concessionário pagar pelo uso de bem público, pelo prazo de cinco anos, a contar da assinatura do respectivo contrato de concessão, valor correspondente a até 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) da receita anual que auferir.
§ 1º AAneel calculará e divulgará, com relação a cada produtor independente de que trata este artigo, o valor anual pelo uso de
bem público.
§ 2º Até 31 de dezembro de 2002, os recursos arrecadados a título de pagamento pelo uso de bem público, de que trata este artigo,
serão destinados de forma idêntica à prevista na legislação para os
recursos da Reserva Global de Reversão (RGR), de que trata o art. 4º
da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, com a redação dada pelo art.
9º da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993.
§ 3º Os produtores independentes de que trata este artigo depositarão, mensalmente, até o dia quinze do mês seguinte ao de competência, em agência do Banco do Brasil S.A., as parcelas duodecimais do valor anual devido pelo uso do bem público na conta corrente
da Centrais Elétricas Brasileiras S.A., (Eletrobrás) - Uso de Bem
Público (UBP).

§ 4º A Eletrobrás destinará os recursos da conta UBP conforme previsto no § 2Q , devendo, ainda, proceder a sua correção periódiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n , 5, t.l, p. 2911-3080, maio 1998
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ca, de acordo com os índices de correção que forem indicados pela
Aneel e creditar a essa conta juros de 5% (cinco por cento) ao ano sobre o montante corrigido dos recursos. Os rendimentos dos recursos
não utilizados reverterão, também, à conta UBP.
§ 5º Decorrido o prazo previsto no § 2º e enquanto não esgotado
o prazo estipulado no caput, os produtores independentes de que trata este artigo recolherão diretamente ao Tesouro Nacional o valor
anual devido pelo uso de bem público.
§ 6º Decorrido o prazo previsto no caput, caso ainda haja fluxos de energia comercializados nas condições de transição definidas
no art. 10, a Aneel procederá à revisão das tarifas relativas a esses
fluxos, para que os consumidores finais, não abrangidos pelo disposto nos arts. 12, inciso III, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995, sejam beneficiados pela redução do custo do produtor independente de que trata
este artigo.
§ 7º O encargo previsto neste artigo não elide as obrigações de
pagamento da taxa de fiscalização de que trata o art. 12 da Lei nº
9.427, de 1996, nem da compensação financeira de que trata a Lei nº
7.990, de 28 de dezembro de 1989.
Art. 8º A cota anual da Reserva Global de Reversão (RGR) ficará extinta ao final do exercício de 2002, devendo a Aneel proceder a
revisão tarifária de modo a que os consumidores sejam beneficiados
pela extinção do encargo.
Art. 9º Para todos os efeitos legais, a compra e venda de energia elétrica entre concessionários ou autorizados, deve ser contratada separadamente do acesso e uso dos sistemas de transmissão e distribuição.
Parágrafo único. Cabe à Aneel regular as tarifas e estabelecer
as condições gerais de contratação do acesso e uso dos sistemas de
transmissão e de distribuição de energia elétrica por concessionário,
permissionário e autorizado, bem como pelos consumidores de que
tratam os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995.
Art. 10. Passa a ser de livre negociação a compra e venda de
energia elétrica entre concessionários, permissionários e autorizados, observados, os seguintes prazos e demais condições de
transição:
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I - nos anos de 1998 a 2002, deverão ser contratados os seguintes montantes de energia e de demanda de potência:
a) durante o ano de 1998, os montantes definidos e atualizados
pelo Grupo Coordenador para Operação Interligada (GCO!) e, na
falta destes, os montantes acordados entre as partes;
b) durante os anos de 1999, 2000 e 2001, os respectivos montantes de energia já definidos pelo Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas Elétricos (GCPS), nos Planos Decenais de Expansão 1996/2005, 1997/2006 e 1998/2007, a serem atualizados e
complementados com a definição dos respectivos montantes de demanda de potência pelo GCOI e referendados pelo Comitê Coordenador de Operações Norte! Nordeste (CCON), para o sistema elétrico Norte! Nordeste;

c) durante o ano de2002, os mesmos montantes definidos para o
ano de 2001, de acordo com o disposto na alínea anterior;
II - no período contínuo imediatamenta subseqüente ao prazo
de que trata o inciso anterior, os montantes de energia e de demanda
de potência referidos em sua alínea c, deverão ser contratados com redução gradual à razão de 25% (vinte e cinco por cento) do montante
referente ao ano de 2002.
§ 2º Cabe à Aneel homologar os montantes de energia e demanda de potência de que tratam os incisos I e II e regular as tarifas
correspondentes.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput, a Aneel deverá estabelecer critérios que limitem eventuais repasses do custo da compra de
energia elétrica entre concessionários e autorizados para as tarifas
de fornecimento aplicáveis aos consumidores finais não abrangidos
pelo disposto nos arts. 12, inciso III, 15 e 16 da Lei n'' 9.074, de 1995,
com vistas a garantir sua modicidade.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à comercialização de
energia elétrica gerada pela Itaipu Binacional e pela Eletrobrás Termonuclear S.A. (Eletronuclear).
§ 4º Durante o período de transição referido neste artigo, o
exercício da opção pelo consumidor de que trata o art. 15 da Lei nº
9.074, de 1995, facultará às concessionárias, permissionárias e autoCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p.
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rizadas rever, na mesma proporção, seus contratos de compra de
energia elétrica referidos nos incisos I e 11.
Art. 11. As usinas termelétricas, situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, que iniciarem sua operação
a partir de 6 de fevereiro de 1998, não farão jus aos benefícios da sistemática de rateio de õnus e vantagens decorrentes do consumo de
combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica, prevista no
inciso IH do art. 13 da Lei n? 5.899, de 5 de julho de 1973.
§ F É mantida temporariamente a aplicação da sistemática
de rateio de ônus e vantagens, referida neste artigo, para as usinas
termelétricas situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, em operação em 6 de fevereiro de 1998, conforme os
seguintes prazos e demais condições de transição:
a) no período de 1998 a 2002, a sistemática de rateio de ônus e
vantagens referida neste artigo, será aplicada integralmente para as
usinas termelétricas objeto deste parágrafo;

b) no período contínuo de três anos subseqüente ao término do
prazo referido na alínea anterior, o reembolso do custo do consumo
dos combustíveis utilizados pelas usinas de que trata este parágrafo,
será reduzido até sua extinção, conforme percentuais fixados pela
Aneel;

c) a manutenção temporária do rateio de ônus e vantagens prevista neste parágrafo, no caso de usinas termolétricas a carvão mineral, aplica-se exclusivamente àquelas que utilizem apenas produto
de origem nacional.
§ 2' Excepcionalmente, o Poder Executivo poderá aplicar a sistemática prevista no parágrafo anterior, sob os mesmos critérios de
prazo e redução ali fixados, a vigorar a partir da entrada em operação de usinas termelétricas situadas nas regiões abrangidas pelos
sistemas elétricos interligados, desde que as respectivas concessões
ou autorizações estejam em vigor na data de publicação desta lei ou,
se extintas, venham a ser objeto de nova outorga.
§ 3' É mantida, pelo prazo de quinze anos, a aplicação da sistemática de rateio do custo de consumo de combustíveis para geração
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p.
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de energia elétrica nos sistemas isolados, estabelecida na Lei n?
8.631, de 4 de março de 1993.
§ 4' O aproveitamento hidrelétrico de que trata o inciso I do
art. 26 da Lei n" 9.427, de 1996, ou a geração de energia elétrica a
partir de fontes alternativas que venha a ser implantado em sistema
elétrico isolado, em substituição a geração termelétrica que utilize
derivado de petróleo, se sub-rogará no direito de usufruir da sistemática referida no parágrafo anterior, pelo prazo e forma a serem regulamentados pela Aneel.

Art. 12. Observado o disposto no art. 10, as transações de compra e venda de energia elétrica nos sistemas elétricos interligados, serão realizadas no âmbito do Mercado Atacadista de Energia Elétrica
(MAE), instituído mediante Acordo de Mercado a ser firmado entre
os interessados.
§ l' Cabe à Aneel definir as regras de participação no MAE,
bem como os mecanismos de proteção aos consumidores.
§ 2' A compra e venda de energia elétrica que não for objeto de
contrato bilateral, será realizada a preços determinados conforme as
regras do Acordo de Mercado.
§ 3° O Acordo de Mercado, que será submetido à homologação
da Aneel, estabelecerá as regras comerciais e os critérios de rateio dos
custos administrativos de suas atividades, bem assim a forma de solução das eventuais divergências entre os agentes integrantes, sem
prejuízo da competéncia da Aneel para dírimír os impasses.
Art. 13. As atividades de coordenação e controle da operação da
geração e transmissão de energia elétrica nos sistemas interligados, serão executadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, pessoajurídica de direito privado, mediante autorização da Aneel, a ser integrado por titulares de concessão, permissão ou autorização e consumidores
a que se referem os arts. 15 e 16 da Lei nO 9.074, de 1995.
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras funções que lhe forem
atribuídas em contratos específicos celebrados com os agentes do setor elétrico, constituirão atribuições do Operador Nacional do Sistema Elétrico:
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a) o planejamento e a programação da operação e o despacho
centralizado da geração com vistas a otimização dos sistemas eletroenergéticos interligados;

b) a supervisão e coordenação dos centros de operação de sistemas elétricos;

c) a supervisão e controle da operação dos sistemas eletroenergéticos nacionais interligados e das interligações internacionais;
d) a contratação e administração de serviços de transmissão de
energia elétrica e respectivas condições de acesso, bem como dos serviços ancilares;

e) propor à Aneel as ampliações das instalações da rede básica
de transmissão, bem como os reforços dos sistemas existentes, a serem licitados ou autorizados;

fJ a definição de regras para a operação das instalações de
transmissão da rede básica do sistemas elétricos interligados, a serem aprovadas pela Aneel.
Art. 14. Cabe ao poder concedente estabelecer a regulamentação do MAE, coordenar a assinatura do Acordo de Mercado pelos
agentes, definir as regras da organização inicial do Operador N acionaI do Sistema Elétrico e implementar os procedimentos necessários
para o seu funcionamento.
§ 1º A regulamentação prevista neste artigo abrangerá, dentre
outros, os seguintes aspectos:
a) o processo de definição de preços de curto prazo;
b) a definição de mecanismo derealocação de energia para mitigação do risco hidrológico;

c) as regras para intercâmbios internacionais;
d) o processo de definição das tarifas de uso dos sistemas de
transmissão;

e) o tratamento dos serviços ancilares e das restrições de transmissão;

fJ os processos de contabilização e liquidação financeira.
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§ 2' A assinatura do Acordo de Mercado e a constituição do
Operador Nacional do Sistema Elétrico, de que tratam os arts. 12 e
13, devem estar concluídas até 30 de setembro de 1998.
Art. 15. Constituído o Operador Nacional do Sistema Elétrico,
a ele serão progressivamente transferidas as atividades e atribuições
atualmente exercidas pelo Grupo Coordenador para Operação Interligada (GCOIJ, criado pela Lei nº 5.899, de 1973, e a parte correspondente desenvolvida pelo Comitê Coordenador de Operações do Norte/ Nordeste (CCON).
§ 1º A Eletrobrás e suas subsidiárias são autorizadas a transferir ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, nas condições que forem aprovadas pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, os ativos
constitutivos do Centro Nacional de Operação do Sistema (CNOS) e
dos Centros de Operação do Sistema (COS), bem como os demais bens
vinculados à coordenação da operação do sistema elétrico.
§ 2º A transferência de atribuições prevista neste artigo deverá
estar ultimada no prazo de nove meses, a contar da constituição do
Operador Nacional do Sistema Elétrico, quando ficará extinto o
GCOr.
Art. 16. O art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 15 A Eletrobrás operará diretamente ou por intermédio de subsidiárias ou empresas a que se associar, para cumprimento de seu objeto social.
Parágrafo único. A Eletrobrás poderá, diretamente, aportar recursos, sob a forma de participação minoritária, em empresas ou consórcios de empresas titulares de concessão para
geração ou transmissão de energia elétrica, bem como nas que
eles criarem para a consecução do seu objeto, podendo, ainda,
prestar-lhes fiança."
Art. 17. A compensação pela utilização de recursos hídricos de
que trata a Lei n' 7.990, de 28 de dezembro de 1989, será de 6% (seis
por cento) sobre o valor da energia elétrica produzida, a ser paga por
titular de concessão ou autorização para exploração de potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em cujos
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territórios se localize o aproveitamento ou que tenham áreas alagadas por águas do respectivo reservatório.
Art. 18.

(Vetado).

Art. 19.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto-Lei n' 1.872, de 21 de maio de 1981, o art. 12 da Lei n"
5.899, de 5 dejulho de 1973, o art. 3' da Lei n" 8.631, de 4 de março de
1993, e o art. 2' da Lei n' 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

Art. 21. São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n? 1.531, em suas sucessivas edições.
Art. 22. No prazo de até 90 (noventa) dias da publicação desta
lei, o Poder Executivo providenciará a republicação atualizada das
Leis nOs 3.890-A, de 1961, 8.666, de 1993,8.987, de 1995, 9.074, de
1995 e 9.427, de 1996, com todas as alterações nelas introduzidas, inclusive as decorrentes desta lei.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Raimundo Brito
Paulo Paiva
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Luiz Carlos Bresser Pereira
LEI N' 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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CAPÍTULO I
Da Presidência da República

Seção I
Da Estrutura
Art. 1 9 A Presidência da República é constituida, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela secretaria de Assuntos Estratégicos e pela
Casa Militar.
§ 1º Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
I
o Conselho de Governo;
n -

o Advogado-Geral da União;

In -

o Alto Comando das Forças Armadas;

IV -

o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 2º Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos de consulta do Presidente da República:
I - o Conselho da República;
Il -

o Conselho de Defesa Nacional.

SEÇÃOII
Das Competências e da Organização
Art. 2º À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com 08 demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3º À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
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execução das atividades administrativas da Presidência da República e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como
estrutura básica:
I
H
IH IV V -

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

Art. 4º À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o gabinete e até quatro subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5º À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas, na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação
da concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração, coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República,
e do macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução
das atividades permanentes necessárias ao exercício da competência
do Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além
do Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o gabinete e até três
subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6' À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p.
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ção militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como
pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7º Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado,
pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e
pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da
República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único Ministério, integradas pelos Ministros de Estado
das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1º Para desenvolver as ações executivas das Câmaras mencionadas no inciso Il, serão constituídos Comitês Executivos, integrados pelos Secretários Executivos dos Ministérios, cujos titulares as
integram, e pelo Subchefe-Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2º O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3º É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, sendo o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a criação das demais câmaras.
§ 4º O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso lI.
§ 5º O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso II e o § 1º
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Art. 8º Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes, assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato ou omissão presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereíro de 1993.
Art. 9' O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunir-se-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Milítar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de operações militares, levando em consideração os estudos e as
sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações
estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e nos
programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação
das representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis n's
8.041, de 5 dejunho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
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Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 12. É criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária, a que se refere o art. 2º.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção I
Da Denominação

Art. 13.
I

II
III
IV -

VVI
VII
VIII
IX -

São os seguintes os Ministérios:

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
da Agricultura e do Abastecimento;
da Ciência e Tecnologia;
das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;

da Fazenda;
X- da Indústria, do Comércio e do Turismo;
XI
da Justiça;
XII
da Marinha;
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XIII
nia Legal;
XIV XV XVI
XVII
XVIII
XIX XX -

do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.
Seção 11
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I - Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado:
a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviço gerais;

e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;

fl desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec);
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U -

Ministério da Aeronáutica:

a) formulação e condução da Política Aeronáutica Nacional, civil e militar, e contribuição para a formulação e condução da Política
Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento da
Força Aérea Brasileira;

c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à defesa interna e externa do País, no campo aeroespacial;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;

e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
f) planejamento, estabelecimento, equipamento, operação e exploração, diretamente ou mediante concessão ou autorização, conforme o caso, da infra-estrutura aeronáutica e espacial, de sua competência, inclusive os serviços de apoio necessários à navegação aérea;
g) incentivo e realização de pesquisa e desenvolvimento relacionados com as atividades aeroespaciais;
h) estímulo à indústria aeroespacial;

UI -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário, inclusive das atividades
pesqueira e da heveicultura;

c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;

e) defesa sanitária animal e vegetal;
f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e ve-

getais;
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h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) meteorologia e climatologia;
l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV a)

Ministério da Ciência e Tecnologia:

política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;
V - Ministério das Comunicações:
a)

política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;

b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;

c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto:
b) educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
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e) pesquisa e extensão universitária;
f) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
VIII - Ministério do Exército:

política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
a)

d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à defesa interna e externa do País;

e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa aérea;
f) participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;
IX - Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;

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

e) administração patrimonial;

fJ negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g)

preços em geral e tarifas públicas e administradas;

h) fiscalização e controle do comércio exíerior;
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x -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;

b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;

e) turismo;

fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais;

b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;

e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;

h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;

/) assistência jurídica, judicial e extrajudicial integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
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XII -

Ministério da Marinha:

política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política marítima nacional;
a)

f) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
.
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) inspeção naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;

b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;

c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;

e) política integrada para a Amazônia Legal;
XIV - Ministério de Minas e Energia:
a) geologia, recursos minerais e energéticos;

aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
b)
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d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;

c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;

8} realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;

f) formulação e coordenação das polítícas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatisticas nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;

i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;

j) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamento de projetos públicos;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;

b) previdência complementar;

c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;
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c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII - Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
f) ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;
XIX - Ministério do Trabalho:
a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;

d) formação e desenvolvimento profissional;

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

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e
aquaviário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
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c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1 º Em casos de calamidade pública ou de necessidade de especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2' A competéncia atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio edo Turismo, de que trata a alínea h, inciso X, inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
§ 3º A competéncia atribuída ao Ministério do Trabalho, de
que trata a alínea b , inciso XIX, compreende a fiscalização do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário, bem
como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.
§ 4' A competência atribuída ao Ministério do Planejamento e
Orçamento, de que trata a alínea c , inciso XV; será exercida pelo Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II III -

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda.

§ 1º No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 73, de 1993.
§ 2º Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I, além da supervisão e da coordenação das secretarias
integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.

SeçãoN
Art. 16.

Dos Órgãos Específicos
Integram a estrutura básica:
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I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
U - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agrícola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;
UI - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto N acionaI de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro secretarias;

IV -

do Ministério das Comunicações, até duas secretarias;

V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do
Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Cãmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 12 , 2 2 e 3 2
Conselhos de Contribuintes, do Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, do
Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da
Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
VIU - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
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IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitcs da
Mulher, do Conselho Nacional dos Direitcs da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamentc de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Institutc de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até quatro secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;

XII - do Ministério do Planejamentc e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentcs Externos, do Conselho Federal de Planej amento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional
de Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social,
do Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, do Conselho Gestcr do Cadastro
Nacional de Informaçôes Sociais e da Inspetcria-Geral da Previdência Social, até três secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial,
a Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do
Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta
composta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle
Interno, o Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanenCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911-3080, maio 1998
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tes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde, até quatro secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
§ 1º O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso
XIV; será presidido pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores e
integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das Relações Exteriores.
§ 2º Integra, ainda, a estrutura do Ministério da Justiça o Departamento de Polícia Rodoviária Federal.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção e
Criação de Órgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planej amento e Orçamento;
III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
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v - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da República;
b)

a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. São transferidas as competências:
I - para o Ministério do Planej amento e Orçamento:
a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

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

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração
Regional;
b)

do J ardím Botânico do Rio de Janeiro;

III - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V - para o Ministério da Justiça:
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a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;

b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei nº 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nº 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do Conselho Monetário Nacional;

VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração-Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas,
da Casa Civil da Presidência da República;
VIU - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp);
b) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei nº
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19.

São extintos:

J - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
U - o Ministério do Bem-Estar Social;

UI -

o Ministério da Integração Regional;

IV -

no Ministério da Justiça:
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a)

o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e Ex-

pressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;

c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;

V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI ministração
VII tério;
VIII -

a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da AdFederal e Reforma do Estado;
as Secretarias de Administração-Geral, em cada minisno Ministério da Educação e do Desporto:

a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);

IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art.
16, será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I -

integração dos aspectos regionais das politicas setoriais,

inclusive desenvolvimento urbano;

II -

politica e controle da aplicação dos fundos constitucio-

nais de desenvolvimento;

III -

defesa civil.

Art. 21.

São extintos os cargos:

I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
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mento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia Federal, todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que tratam os incisos I e
VIII, alínea d , do art. 19;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de Consultor J urtdico, nos ministérios de que tratam os incisos II eIII do art.
19;
VI - de Secretário de Administração-Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. São, também, extintos os cargos de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de Ministro
de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe
da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da AdministraColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 2911-3080, maio 1998
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Federal da Presidência da República; de Ministro de Estado da
Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar Social; de
Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de Estado
do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
ção

Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral
da Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social
da Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos
de Ministro de Estado.
Art. 24. São criados os cargos de Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.

Art. 25. É criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo, a que se refere o § 32 do art. 7º, será também O titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com O
art. 43, § 1º, inciso II, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria Especial, a que se refere este artigo, nos Conselhos Deliberativos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene),
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Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa).

Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
será transferido para os ministérios, órgãos e entidades que tiverem
absorvido as correspondentes competências, facultado ao Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos Estados, ao
Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de assistência
social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1º O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata
este artigo será transferido para os ministérios e órgãos que ti verem
absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder Executivo autorizado, a seu critério, a ceder ao Distrito Federal, a Estados e
Municípios, com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles descentralizados.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos bens móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19, que poderão ser alienados a
instituições de educação, de saúde ou de assistência social, mediante
termos de doação, desde quejá estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3' É o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos de
propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias,
sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4º Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezemCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 2911-3080, maio 1998
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bro de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos previstos na legislação pertinente.
§ 5' Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o disposto
no § 1'.
§ 6' O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE é transferido para o Ministério da Educação e do Desporto, não
se lhe aplicando o disposto nos §§ 2' e 3'.
§ 7' Os processos judiciais em que a FAE seja parte serão imediatamente transferidos:
I - para a União, na qualidade de sucessora, representada
pela Advocacia-Geral da União, nas causas relativas aos servidores
mencionados no § 5º;
II - para a Procuradoria-Geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nas demais causas.
§ 8' São transferidos para o Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (DNOCS) os projetos de irrigação denominados Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba e Platõs de Guadalupe, no Estado
do Piauí, Tabuleiros de São Bernardo, Baixada Ocidental Maranhense e Hidroagrícola de Flores, no Estado do Maranhão, e J aguaribe/ Apodi, no Estado do Ceará, e os direitos e obrigações deles decorrentes.
§ 9' É o Poder Executivo autorizado a transferir para o
DNOCS, após inventário, os bens móveis e imóveis integrantes do
Patrimônio da União, relacionados aos projetos mencionados no parágrafo anterior, localizados nos Municípios de Parnaíba, Burití dos
Lopes, Antõnio Almeida, Floriano, J erumenha, Landri Sales, Magalhães de Almeida, Marcos Parente e Nova Guadalupe, no Estado do
Piauí, São Bernardo, Palmeirândia, Pinheiro e J oselãndia, no Estado do Maranhão, e Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará.
Art. 28. É o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 19
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de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da Administração direta.
Art. 29. É o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta lei, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de cento e oitenta dias contado da data da
publicação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso
Nacional, projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
§ L" Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração-Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no art. 29, o Secretário-Geral e o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma
coordenação, de caráter transitório, vinculada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento, bem assim dos alocados à ora extinta Consultoria
Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às
ações de apoio à unidade técnica a que se refere o parágrafo anterior,
procedendo-se à incorporação do restante à Secretaria-Geral da Presidência da República.
Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta lei, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
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ministérios civis, sobre as competências e atribuições, e denominação
das unidades e especificações dos cargos.
Art. 33. É o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n" 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Iridesp), autarquia federal, com a finalidade de promover e
desenvolver a prática do desporto e exercer outras competências específicas atribuídas em lei.
§ 1º O Indesp disporá em sua estrutura básica de uma diretoria integrada por um presidente e quatro diretores, todos nomeados
pelo Presidente da República.
§ 2' As competências dos órgãos que integram a estrutura regimental do Indesp serão fixadas em decreto.
Art. 34. É o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado
em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover,
realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil.

CAPÍTULO IV
Dos Órgãos Reguladores
Art. 35. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a
Agência Nacional do Petróleo (ANP) poderão requisitar, com ônus
para as Agências, servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, indireta ou fundacional, quaisquer que sej am as atividades a serem exercidas.
§ l' Durante os primeiros trinta e seis meses subseqüentes à
instalação da Aneel e da ANP, as requisições de que trata este artigo
serão irrecusáveis e desde que aprovadas pelos Ministros de Estado de
Minas e Energia e da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2' A Aneel e a ANP poderão solicitar, nas mesmas condições
do caput, a cessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da administração pública do Distrito Federal, dos
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Estados ou dos Municípios, mediante prévio consentimento do órgão
ou entidade de origem.
§ 3' Quando a requisição ou cessão implicar redução de remuneração do servidor requisitado, ficam a Aneel e a ANP autorizadas
a complementá-la até o limite da remuneração percebida no órgão de
origem.
§ 4' Os empregados requisitados pela ANP de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta ou fundacionalligados à indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido no caput deste artigo, não poderão ser alocados em processos organizacionais relativos às atividades do monopólio da União.
§ 5' Após o periodo indicado no § 1', a requisição para a ANP
somente poderá ser feita para o exercício de cargo do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, vedada, também, a utilização de pessoal
de entidades vinculadas à indústria do petróleo.
Art. 36. São criados cento e trinta cargos em comissão denominados Cargos Comissionados de Energia Elétrica (CCE), sendo: trinta e dois CCE V, no valor unitário de R$ 1.170,20 (um mil, cento e setenta reais e vinte centavos); trinta e três CCE Iv; no valor unitário de
R$ 855,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco reais); vinte e seis CCE lII,
no valor unitário de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais); vinte
CCE lI, no valor unitário de R$ 454,00 (quatrocentos e cinqüenta e
quatro reais); e dezenove CCE I, no valor unitário de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais).
§ l' Os CCE são de ocupação exclusiva de servidores do quadro efetivo da Aneel, podendo, conforme dispuser o regulamento, ser
ocupado por servidores ou empregados requisitados na forma do artigo anterior.
§ 2' O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos dos CCE dentro da estrutura organizacional da Aneel,
mantido o custo global correspondente aos cargos definidos no caput.
§ 3' O servidor ou empregado investido em CCE exercerá atribuições de assessoramento e coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente,
acrescida do valor do cargo para o qual foi nomeado.
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§ 4º A nomeação para CCE é inacumulável com a designação
ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento, cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do servidor,
inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, IV; VI, VIII, alíneas a a e , e inciso
X, do art. 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais, Finais e Transitórias
Art. 37.

São criados:

I - na Administração Pública Federal, cento e vinte e um cargos em comissão, sendo dez de Natureza Especial, e cento e onze do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim distribuídos: trinta e nove DAS 101.5; dezesseis DAS 102.5; um DAS 101.4;
vinte e dois DAS 102.4; vinte e um DAS 102.3; e doze DAS 102.1;

n - no Ministério de Minas e Energia, cento e dois cargos em
comissão denominados Cargos Comissionados de Petróleo (CCP),
sendo dezenove CCPV; no valor unitário deR$ 1.170,20 (um mil, cento e setenta reais e vinte centavos); trinta e seis CCP Iv; no valor unitário de R$ 855,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco reais); oito CCP Il, no
valor unitário R$ 454,00 (quatrocentos e cinqüenta e quatro reais); e
trinta e nove CCP I, no valor unitário de R$ 402,00 (quatrocentos e
dois reais).
§ 1º O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos dos CCP, mantido o custo global correspondente aos
cargos definidos no inciso n.

§ 2º O servidor ou empregado investido em CCP exercerá atribuições de coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida do valor do
cargo para o qual foi nomeado.
§ 3º A nomeação para CCP é inacumulável com a designação
ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento, cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados
os períodos a que se referem os incisos I, IV; VI, VIII, alíneas a a e, e
inciso X, do art. 102 da Lei nº 8.112, de 1990.
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Art. 38. Enquanto não dispuserem de dotação de pessoal permanente suficiente aplicam-se aos servidores em exercício no Ministério do Planej amento e Orçamento e no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas regulamentares vigentes para 08 servidores em exercício nos órgãos da Presidência da República, em especial as referidas no art. 20 da Lei nº
8.216, de 13 de agosto de 1991, e no § 4º do art. 93 da Lei n" 8.112, de
1990, com a redação dada pelo art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas neste artigo, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 39. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo único do art. 4º e § 2º do art. 5º do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida
pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata este artigo pode se
fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do ministério.
Art. 40. O Poder Executivo disporá, até 31 de dezembro de
1998, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta lei, mediante aprovação ou
transformação das estruturas regimentais e fixação de sua lotação de
pessoal.
Art. 41.
atribuições:

O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e

I - da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma a separar as funções e atividades diversas da utilização de
recursos hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria
Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento;
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II - do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), de forma a separar as funções de desenvolvimento e fomento dos recursos pesqueiro e da heveicultura, com
o objetivo de transferi-las para o Ministério da Agricultura e do Abastecimento.

Art. 42. É transferida a responsabilidade pelo pagamento dos
inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação Legião Brasileira de Assisténcia para o Ministério da Previdência e
Assisténcia Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;

III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência para o Ministério da Justiça;
IV -

pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE):

a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);

b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e do
Desporto.

Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no casos de cargos em comissão e
funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos órgãos extintos e seus antecessores.
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Art. 44. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, é o Ministro de Estado Extraordinário
dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério da
Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter exercício naquele Instituto.
Art. 45. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, são mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de junho de 1995.
Art. 46. O art. 22 da Lei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

«Parágrafo único. No sistema federal de ensino, a autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamenta de universidade ou de instituição não-universitária, o
reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, assim como a autorização prévia dos cursos oferecidos
por instituições de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos mediante ato do Poder Executivo, após parecer do
Conselho Nacional de Educação."
Art. 47. O art. 3' da Lei n' 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 5' A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas unidades de ensino por parte da União,
somente poderá ocorrer em parceria com Estados, Municípios,
Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não-governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos
novos estabelecimentos de ensino.

§ 6'

(Vetado).

§ 7' É a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros para a execução de projetos a serem realizados em consonância ao disposto
no parágrafo anterior, obrigando-se o beneficiário a prestar contas dos valores recebidos e, caso sej a modificada a finalidade
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para a qual se destinarem tais recursos, deles ressarcirá a União,
em sua integralidade, com os acréscimos legais, sem prejuízo das
sanções penais e administrativas cabíveis.
§ 8º O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5º nos casos das escolas técnicas e agrotécnicas federais
que não tenham sido implantadas até 17 de março de 1997.»
Art. 48. O art. 17 da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
§ 1º O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2º Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição dojuízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo."

Art. 49. O art. 3º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um conselho curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes
da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I H -

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;

IH -

Ministério da Fazenda;

IV -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

V VI -

Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.
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§ 2º Os Ministros de Estado e os Presidentes das entidades
mencionadas neste artigo serão os membros titulares do conselho
curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu respectivo suplente ao presidente do conselho, que os nomeará.
......................................................................................................»

Art. 50. O art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da
República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e
de ocupantes de cargos e funções de direção em autarquias e fundações públicas federais, concernente a atos praticados no exercício de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes,
inclusive, a impetração de mandado de segurança em nome desses titulares ou ocupantes para defesa desuas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, ainda,
às pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais previstos na Lei nº 6.024, de 3 de março de 1974, nos Decretos-Leis nOs 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987, e, conforme disposto em regulamento aos militares quando envolvidos em inquéritos ou processos judiciais.»
Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência
Executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
I - Ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;
II - Ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo ministério supervisor.
§ 1º A qualificação como Agência Executiva será feita em ato
do Presidente da República.
§ 2º O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de recurCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.L, p. 2911-3080, maio 1998
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sos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e
metas definidos nos Contratos de Gestão.
Art. 52. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores,
a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos
humanos e o fortalecimento da identidade institucional da Agência
Executiva.
§ l' Os Contratos de Gestão das Agências Executivas serão celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade,
bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos para a
avaliação do seu cumprimento.
§ 2' O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos Contratos de Gestão e
dos programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento
institucional das Agências Executivas.
Art. 53. É prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato dos
representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.

Art. 54. É o Poder Executivo autorizado a criar O Conselho de
Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 55. É o Poder Executivo autorizado a transformar, sem
aumento de despesa, o Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em Departamento de Informática do SUS (Datasus), vinculando-o à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
§ 1º Os servidores da Fundação Nacional de Saúde, ocupantes de cargos efetivos, que, em 13 de agosto de 1997, se encontravam
lotados no Datasus passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da Saúde, e os que, em 28 de agosto de 1997, se
encontravam lotados na Escola de Enfermagem de Manaus passam
a integrar o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação UniversiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911-3080, maio 1998
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dade do Amazonas, devendo ser enquadrados nos respectivos planos
de cargos.
§ 2' Se do enquadramento de que trata o parágrafo anterior
resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem nominalmente identificada, aplicando-se-Ihe os mesmos percentuais de revisão geral ou antecipação
de reajuste de vencimento.
Art. 56. Enquanto não forem reestruturadas, mediante ato do
Poder Executivo, as atividades de administração de pessoal, material, patrimonial, de serviços gerais e de orçamento de finanças, dos órgãos civis da Administração Pública Federal direta, poderão ser
mantidas as atuais subsecretarias vinculadas às secretarias executivas dos ministérios.
Parágrafo único. O ato do Poder Executivo de que trata este artigo designará os órgãos responsáveis pela execução das atividades a
que se refere este artigo, inclusive no âmbito das unidades descentralizadas nos Estados.
Art. 57. Os arts. 11 e 12 da Lei n" 5.615, de 13 de outubro de
1970, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 11.
ano civil.

O exercício financeiro do Serpro corresponde ao

Art. 12. O Serpro realizará suas demonstrações financeiras no dia 31 de dezembro de cada exercício, e do lucro líquido
apurado, após realizadas as deduções, provisões e reservas, exceto as estatutárias; o saldo remanescente será destinado ao pagamento de dividendos, no mínimo de 25% (vinte e cinco por
cento), dando-se ao restante a destinação determinada pelo conselho diretor, observado o disposto no inciso XI do art. 7º da
Constituição.»
Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.

§ 1s A organização, a estrutura e O funcionamento dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas serão disciplinadas mediante decisão do plenário do conselho federal da respectiva
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profissão, garantindo-se que na composição deste estejam representados todos seus conselhos regionais.
§ 2 2 Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, dotados de personalidade jurídica de direito privado, não manterão com os órgãos da Administração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico.
§ 3º Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento
para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.
§ 4 2 Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas oujurídicas, bem como preços de serviços e multas, que constituirão receitas próprias, considerando-se
título executivo extrajudicial a certidão relativa aos créditos decorrentes.
§ 52 O controle das atividades financeiras e administrativas
dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos regionais
prestar contas, anualmente, ao conselho federal da respectiva profissão, e estes aos conselhos regionais.
§ 6 2 Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, por constituírem serviço público, gozam de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços.
§ 7 2 Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas promoverão, até 30 dejunho de 1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo.

§ 8º Compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias
que envolvam os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, quando no exercício dos serviços a eles delegados, conforme disposto no caput.
§ 9º O disposto neste artigo não se aplica à entidade de que
trata a Lei n" 8.906, de 4 dejulho de 1994.
Art. 59. O Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), criado pelo
Decreto-Lei nº 1.186, de 3 de abril de 1939, regido pelo Decreto-Lei nº
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73, de21 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n'' 9.482,
de 13 de agosto de 1997, passa a denominar-se IRB-Brasil Resseguros S.A., com a abreviatura IRB-Brasil Re.
Art. 60. As funções de confiança denominadas Funções Comissionadas de Telecomunicacões (FCT) ficam transformadas em
cargos em comissão denominados Cargos Comissionados de Telecomunicações (CCT).
Art. 61. Nos conselhos de administração das empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto, haverá sempre um
membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
Art. 62. É o Poder Executivo autorizado a extinguir o cargo de
que trata o art. 25 desta lei e o gabinete a que se refere o inciso I do
art. 4º da Lei n" 9.615, de 24 de março de 1998.
Art. 63.

(Vetado).

Art. 64. São convalidados os atos praticados com base nas Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994,797 e 800, de30
de dezembro de 1994, 931, de 1º de março de 1995,962, de 30 de março de 1995,987, de 28 de abril de 1995,1.015, de26 de maio de 1995,
1.038, de27 dejunho de 1995,1.063, de27 dejulho de 1995,1.090, de
25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995, 1.154, de 24
de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995, 1.226, de 14
de dezembro de 1995, 1.263, de 12 dejaneiro de 1996, 1.302, de 9 de
fevereiro de 1996,1.342, de 12 de março de 1996,1.384, de 11 de abril
de 1996,1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 dejunho de 1996,
1.498-19, de 9 de julho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto de 1996,
1.498-21, de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de outubro de
1996, 1.498-23, de 31 de outubro de 1996, 1.498-24, de 29 de novembro de 1996,1.549, de 18 de dezembro de 1996,1.549-26, de 16 dejaneiro de 1997,1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997,1.549-28, de 14 de
março de 1997,1.549-29, de 15 de abril de 1997,1.549-30, de 15 de
maio de 1997,1.549-31, de 13 dejunho de 1997,1.549-32, de 11 dejulho de 1997,1.549-33, de 12 de agosto de 1997,1.549-34, de 11 de setembro de 1997, 1.549-35, de 9 de outubro de 1997, 1.549-36, de 6 de
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novembro de 1997,1.549-37, de 4 de dezembro de 1997,1.549-38, de
31 de dezembro de 1997, 1.549-39, de 29 dejaneiro de 1998, 1.549-40,
de 26 de fevereiro de 1998, 1.642-41, de 13 de março de 1998, e
1.651-42, de 7 de abril de 1998.

Art. 65.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 66. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1º, 2º e 3º do
art. 22 da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967, a Lei nº 5.327, de 2
de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2º do Decreto-Lei nº
701, de24 dejulho de 1969, os arts. 2º e3º do Decreto-Lei nº 1.166, de
15 de abril de 1971, os §§ 1º e 2' do art. 36 da Lei nº 5.869, de 11 dejaneiro de 1973, a Lei n'' 6.994, de26 de maio de 1982, a Lei nº 7.091, de
18 de abril de 1983, os arts. 1º, 2º e 9º da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994, o § 2º do art. 4º e o § 1º do art. 34 da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Edward Amadeo
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho
LEI Nº 9.650, DE 27 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
Servidores do Banco Central do Brasil e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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CAPÍTULO]
Das Disposições Preliminares
Art. I" O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é formado pela carreira de Especialista do Banco Central do Brasil, composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível superior, de Técnico do Banco Central do Brasil, de nível médio, e pela
Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, composta por cargos
de Procurador do Banco Central do Brasil, de nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata este artigo é o constante do Anexo] desta lei.
Art. 2' Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.

CAPÍTULO II
Das Atribuições
Art. 3'
do Brasil:

São atribuições do cargo de Analista do Banco Central

I - formulação e implementação de planos, programas e projetos de gestão das reservas internacionais, da dívida pública interna
e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
II - regulação e fiscalização do sistema financeiro;
II] estudos e pesquisas relacionados com as políticas econômicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País;

N - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas relacionadas.
Art. 4' São atribuições do cargo de Procurador do Banco CentraI do Brasil:
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I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e à
defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, emjuízo efora dele;

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

IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos sistemas de operações, controle e gestão exercida pelo Banco Central do
Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem
sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam ser terceirizadas;
VII - operação de máquinas em geral, excetuadas as referentes
a atividades terceirizadas.
CAPÍTULO III
Do Ingresso
Art. 6º O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-se-á mediante concurso público específico, de provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.
§ 1º O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á
em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a
primeíra o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.
§ 2' Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de prova de títulos.
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§ 3' O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua diretoria definir normas específicas e os pré-requisitos deformação e titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso, observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.

CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento
Art. 7º O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. 1º ocorrerá mediante progressão funcional e
promoção.
§ 1º Progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de setecentos e trinta dias, redutível,
mediante processo de avaliação de desempenho em até cento e oitenta
e dois dias, exceto para o do Padrão I da Classe D dos cargos das Carreiras de Especialista e Jurídica do Banco Central do Brasil.
§ 2º Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o interstício mínimo de trezentos e sessenta e cinco dias.
§ 3' Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará instruções sobre as sístemáticas de avaliação de desempenho de que trata este artigo.

CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações
Art. 8º A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos dos
servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II
desta lei.

Art. 9º Os vencimentos dos cargos da Carreira Jurídica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e
Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes
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aplicando as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei nº 8.270, de 17
de dezembro de 1991, a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992, e
a prevista no art. 1º, inciso I, e § I" do Decreto-Lei n'' 2.333, de 11 de
junho de 1987.

Art. 10. É instituída a Gratificação de Qualificação (GQ), em
percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
I -

Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:

a) de 5% (cinco por cento) aos que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;
b) de 15% (quinze por cento) aos servidores que concluírem, com
aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialista do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores,
em nível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e sessenta horas-aula, ou de Mestrado, até o máximo de 30% (trinta por cento) do quadro de pessoal de nível superior;

c) de 30% (trinta por cento) aos que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialista
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores, ou de Doutorado, até o máximo de 15% (quinze por cento) do quadro de pessoal de nível superior;
II -

Técnico do Banco Central do Brasil:

a) de 5% (cinco por cento) aos que concluírem, com aproveitamento, curso de formação básica de Técnico do Banco Central;

b) de 10% (dez por cento) aos que concluírem, com aproveitamento, curso de Supervisão da Atividade de Suporte, ou profissionalizante em nível de segundo grau de escolaridade, até o máximo de
50% (cinqüenta por cento) do quadro de pessoal do cargo.

§ 1a A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções sobre:
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I - os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a quantidade de oportunidades, as
áreas de formação, bem como o enquadramento dos servidores na
gratificação, considerados o exercício de funções e a participação nos
programas de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especializacão lato e stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo Banco, in~lusive anteriormente à vigência desta lei;
II - a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.
§ 2' Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.
Art. 11. É criada a Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo II!.
§ I" O percentual da GABC para o servidor do Padrão I da
Classe D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do
Brasil será de 35% (trinta e cinco por cento), podendo ser ampliado
para 55% (cinqüenta e cinco por cento) a partir do tricentésimo sexagésimo sexto dia de exercicio, mediante avaliação de desempenho
vinculada ao estágio probatório.
§ 2º Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas pela
Diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em
exercício de atividade:
I - externas de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional,
inclusive de câmbio;
II III -

que importem risco de quebra de caixa;
que requeiram profissionalização específica.

Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, são criadas funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exercício privativo por servidores ativos da autarquia, no quantitativo, valores de
distribuição previstos na forma constante do Anexo IV desta lei.

§ 1º O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos
do cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi designado.
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§ 2º O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
I - a 25% (vinte e cinco por cento) da retribuição da função,
se essa retribuição for igualou inferior à soma dos débitos incorporados;
II - à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas incorporadas, acrescida de25% (vinte e cinco por cento) da soma
das parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior à soma dos décimos.
§ 3' Em decorrência do disposto no caput deste artigo, são extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas até
então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante
do Anexo IV desta lei.
§ 4º As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta lei serão incorporadas, observados os valores equivalentes aos percentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo VII, gerando efeitos financeiros somente a partir de 1º de dezembro de 1996.
§ 5' A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da estrutura organizacional, observados 08 níveis hierárquicos, os valores
de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo IV.
§ 6º Os quantitativos das FCBC, observados os valores unitários e o custo global previstos no Anexo IV, poderão ser alterados por
regulamento.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e de
Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada na forma do Anexo V desta lei.
Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos empregados do Banco CenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911-3080, maio 1998
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trai do Brasil que se aposentaram sob o Regime Geral de Previdência
Social até 31 de dezembro de 1990, bem como todas as responsabilidades do Banco Central do Brasil em relação a esses empregados,
inerentes à condição de patrocinador da Fundação Banco Central de
Previdência Privada (Centrus).
§ 1º O Banco Central do Brasil permanece como responsável
pela indicação dos administradores e membros do Conselho de Curadores da Centrus, nas proporções previstas no respectivo estatuto, podendo, a qualquer tempo, substituir os administradores e conselheiros que indicar.
§ 2º Observado o disposto no caput, o Banco Central do Brasil
poderá exercer patrocínio não-contributivo à Centrus, relativamente
aos servidores regidos pela Lei nº 8.112, de 1990.
§ 3º A fração patrimonial da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), correspondente às «reservas de benefícios a conceder» relativas aos participantes incluídos no Regime J urídíco Único, no volume global das reservas, será dividida na razão do
custeio de sua formação até 6 de setembro de 1996, por parte do patrocinador e de cada participante, observado o seguinte:
I - da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições do patrocinador serão deduzidos e devolvidos ao Banco Central do Brasil, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta
lei, os valores relativos às contribuições realizadas desde 1º dejaneiro
de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial correspodente;
II - da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições dos participantes, nominalmente identificada, serão deduzidos e devolvidos aos respectivos titulares, por ocasião do acerto de
contas previsto no art. 21 desta lei, os valores relativos às contribuições individuais realizadas desde 1º de janeiro de 1991, incluída a
rentabilidade patrimonial correspondente;
III - a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente
das contribuições do patrocinador será administrada pela Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus), para custeio de
aposentadorias e pensões concedidas com base na Lei nº 8.112, de
1990, na forma em que vier a dispor O regulamento;
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IV - a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente das contribuições dos participantes será liberada aos respectivos
titulares a partir da edição do regulamento a que se refere o art. 21
desta lei, em até doze parcelas mensais consecutivas, de acordo com
as disponibilidades financeiras da instituição, ou, a critério dos servidores, mantida, total ou parcialmente, sob a administração da
Centrus, com a finalidade de obtenção de benefícios do sistema de
contribuição definida, a serem estabelecidos por essa entidade de
previdência privada, com base exclusivamente em contribuições dos
participantes.
§ 4' Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores do Banco
Central do Brasil exonerados, demitidos, e, no que couber, aos sucessores dos servidores falecidos após 31 de dezembro de 1990.
§ 5' Na forma que dispuser convênio específico a ser celebrado
entre o Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus) e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), serão centralizadas na Fundação Banco Central de Previdência Privada (Contrus)
as devoluções e complementações de responsabilidade direta ou indireta da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
(Previ), e do Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., enquanto seus patrocinadores, relativas aos participantes optantes pelo quadro de pessoal do Banco Central do Brasil, na forma da Lei n" 4.595,
de 31 de dezembro de 1964.
§ 6' O convênio de que trata o parágrafo anterior disporá sobre a destinação dos recursos garantidores das reservas matemáticas
necessárias ao custeio dos compromissos nele previstos.
§ 7' Aos recursos que forem repassados à Centrus, em razão do
convênio a que se referem os §§ 5' e 6', aplica-se o disposto no § 3'.
§ 8' Os funcionários da Centrus participantes de seu plano
de benefícios, poderão optar pelo sistema de contribuição definida
a ser estabelecido nos termos deste artigo, assegurada a transferência para o novo plano das reservas de cada funcionário, representadas pela soma das contribuições vertidas pelo participante e
pela Centrus e o ganho de capital auferido na aplicação daquelas
contribuições.
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Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas, mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
mensal dos participantes.
§ 1º A contribuição mensal do servidor ativo, inativo ou pensionista corresponde a 1% (um por cento) de sua remuneração, inclusive o adicional por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos dependentes não presumidos será de 1% (um por cento) a 3% (três por
cento) daquela remuneração.
§ 2º A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas para o funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se
refere este artigo.
Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito do
calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro Nacional.
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei nº
8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercício no Banco Central do Brasil:
I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancário), de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;
II -

as seguintes proibições:

a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;

b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
ou privada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.

§ 1º A inobservãncia ao dever previsto no inciso I é considerada falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132 e
134 da Lei nº 8.112, de 1990.
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§ 2º As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
punidas com a pena de advertência ou suspensão, conforme os arts.
129,130 e seu § 2', da Lei n? 8.112, de 1990.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias

Art. 18. A partir de I" de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico da carreira de
Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de Procurador
do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de Procurador
da Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários
do Banco Central do Brasil.

Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de 1º dejaneiro de 1991 até 30 de novembro de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos aos
servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a
Lei n" 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão considerados como pro
labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para apuração
dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do Brasil estabelecidas nesta lei.
§ I" O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto
neste artigo quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos,
direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos
aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for O caso, o débito verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto pelo
Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
§ 2' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das
quais caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de
sentença posteriormente cassada ou revista.
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§ 3º São também consideradas como pro labore facto, apenas
para efeito de mútua quitação entre O Banco Central do Brasil e seus
dirigentes, ex-dirigentes e servidores, todas as demais verbas remuneratórias efetivamente pagas, a qualquer título, no período de 1º de
janeiro de 1991 a 30 de novembro de 1996.

Art. 20. Se do enquadramento nas carreiras constantes desta
lei ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos de Natureza
Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos na função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença
será paga como vantagem pessoal nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou de antecipação de reajustes de vencimento.
Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 31 de julho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as instituições e entre estas e o servidor, na forma que dispuser o regulamento.
§ 1º Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere este artigo, são mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir
de 1º de janeiro de 1991.
§ 2º Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados
do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro de
1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 dejaneiro de 1997, descontados os saques efetuados após
aquela data.
§ 3º Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores
do Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de
1990, ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques
autorizados com base no art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, até a completa apuração e edição do regulamento de que trata
este artigo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, i.i, p.

2911~3080,

maio 1998

3056
§ 4' A Caixa Econômica Federal, a partir da edição do regulamento previsto neste artigo, providenciará a devolução, ao Banco
Central do Brasil, dos depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores da autarquia, de competência após 31 de dezembro de 1990,
tornados indisponíveis na forma desta lei.
§ 5' Os servidores ativos e inativos, como também aqueles exonerados ou demitidos, titulares das contas vinculadas ao FGTS, que
realizaram saques de saldos constituídos por depósitos efetuados
pelo Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de
1990, indenizarão a autarquia pelo valor de responsabilidade de
cada um, observado o seguinte, quanto à indenização:

I - aos servidores ativos einativos, bem como aos exonerados e
aos pensionistas que permaneçam na condição de servidores da União, autarquia efundaçôes públicas federais, aplicar-se-á o previsto no
art. 46, § 1', da Lei n? 8.112, de 1990;
II - aos ex-servidores do Banco Central do Brasil que tenham
sido demitidos, bem como aos exonerados a partir de lº dejaneiro de
1991, que não permaneçam no serviço público federal, é facultado requerer à autarquia o parcelamento, em até sessenta meses, dos valores de sua responsabilidade.
§ 6' O disposto no parágrafo anterior aplica-se, ainda, aos sucessores dos servidores do Banco Central do Brasil, falecidos, que
permaneçam como pensionistas da União, autarquias e fundações
públicas federais.

Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de
contas com as entidades privadas de previdência complementar por
ele patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos a
aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social,
na forma da legislação pertinente e de seus atos normativos internos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo ser
transferidos integralmente à entidade de previdência privada, patrocinada pela autarquia e seus servidores, mediante constituição das
reservas necessárias, apuradas atuarialmente.
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Art. 23. Os anuemos adquiridos pelos servidores do Banco
Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço, conforme disposto no art. 67 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 24. Os períodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servidores do Banco Central atê 15 de outubro de 1996 poderão ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria, ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da legislação
em vigor atê aquela data.
Art. 25. Ressalvado o estabelecido no § 1º do art. 21, aplica-se
aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento
de servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei nº 8.112, de
1990, o disposto nesta lei.
§ 1º As aposentadorias e pensões concedidas aos servidores do
Banco Central do Brasil e a seus dependentes, respectivamente, pelo
Regime Geral da Previdência Social, a partir de 1º de janeiro de
1991, são transformadas em benefícios previstos no regime instituído
pela Lei nº 8.112, de 1990, considerando-se o tempo de serviço computado pelo INSS no ato da concessão, observado o seguinte:
I - na transformação de que trata este parágrafo, o tempo em
que o servidor esteve aposentado pelo Regime Geral da Previdência
Social será contado apenas para estabelecer a proporcionalidade de
sua aposentadoria estatutária, respeitado o disposto nas alíneas a ec
do inciso lU do art. 186 da Lei nº 8.112, de 1990;
U - o Banco Central do Brasil procederá ao enquadramento
dos servidores inativos e das pensões de que trata este parágrafo nas
disposições desta lei, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 1996;

UI - será promovida de ofício, pelo Banco Central do Brasil, a
revisão das aposentadorias transformadas na forma desta lei que tenham sido concedidas pelo INSS com base em contagens especiais de
tempo de serviço não previstas na Lei nº 8.112, de 1990, procedendo-se
às necessárias correções.
§ 2º É assegurado prazo de trinta dias, contados da data de
publicação dos respectivos enquadramentos, para sob pena de decadência:
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I - os aposentados e pensionistas de que trata o parágrafo anterior requererem a revisão prevista no § l' do art. 19;

II - os aposentados de que trata o parágrafo anterior requererem o retorno à atividade, nos casos de aposentadoria voluntária, hipótese em que lhes será aplicado o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei nº
8.112, de 1990.
Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 1e de dezembro
de 1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
Art. 27. Serão criados, até 31 de dezembro de 1999, trinta Cargos Comissionados Temporários, de livre nomeação, a fim de atender
a situações que ponham em risco a execução de atribuições do Banco
Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime jurídico de
seus servidores.
§ 1s O valor da retribuição pecuniária dos cargos de que trata
o caput corresponderá ao atribuído ao servidor efetivo ocupante do
cargo de Classe A, Padrão II, de que trata o Anexo II desta lei.
§ 2º

(Vetado).

Art. 28. São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.650-18, de 5 de maio de 1998.
Art. 29.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30.

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 27 de maio de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paioa
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Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras
do Banco Central do Brasil
Carreira
i
i

Servidores

Cargo

Carreira de Especialista do Banco' Técnico de Suporte do Banco Central
Central do Brasil
do Brasil

c=-==---

Analista do Banco Central do Brasil

861

_

5.309
6.170

Total para a Carreira

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

200

Total para a Carreira

200

!Total para o Banco Central do Brasil

6.370

Anexo II
1. Quadro de Pessoal - Estrutura e Vencimento
1.1. Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
1.1.1. Cargo de Analista do Banco Central do Brasil

Vencimento Básico
Classe

Padrão

A

IV
III
11
I

(VBs)

4üh semanais

--_.-

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

B

IV
III
11
I

c

IV
III
11
I

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

D

III
11
I

2.055,30
2.014,80
1.975,20

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

I

L

I
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1.1.2. Cargo de Técnico do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

A

IV
III

Vencimento Básico CYBm) . j
4üh semanais
1.120,20
1.087,20
1.045,20
1.005,00

II
I

IV
II
I

II
I

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

III

640,80

II
I

570,00

IV
III

c
D

,

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

III

B

-l

604,50

J

1.2. Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
1.2.1. Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil

,

---,---:c
Vencimento Básico (VBs)

Padrão

4üh semanais

IV
III

II
I

IV
III

B

'

ri
ll

c

I

.

IV

---=-cc::c:-c:--..- ,

III

II

,

I

D
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Anexo UI
1. Gratificação de Atividade do Banco Central do Brasil (GABC)
1.1. Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil

1-~a do Banco Central do Brasil
'Classe

~
I

r

I % 'h~~ da

Padrão

A

IV
IH
II
I

1----cIV-

Téc~_ico do BancoCentral do Bra~
Classe

I

A

r

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

75%-B-I-'---

-

I

IH
B
I
11
_ _ _ _ _I

I

IV
IH
II

I

c

----t-

___1_

IH
II
I
I

D

75%-B-I
75%-B-I
75%-E-I

B

IV
IH
II
I

%

~~~ da I

90%-A-N
90%-A-III
90%-A-II
90%-A-I

IV
III

11
I

I

75%-C-I
75%-C-I
75%-C-I

I

75%-C_-I_-,--_

c

T75%-D-I
75%-D-I
55%-D-I(I)
35%-D-I(1)

IV
III

11
I
III

D

---'---

- -

Padrão

---

11
I

j

1.2. Carreira Juridica do Banco Central do Brasil

~_~,urador-do ~~nco-Central do~rasi_lJ

da

11-

CI:,'e

i

pa:~:T%6:::l

l__ ~l

IH

I

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

_11

_

65%-A-I

1
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I

P~ocumdor do Banco Ce~tral do Bmsil
I

!

_:

Classe:

Padrão

B

C

D

GABe

IV

7S%-B-I

III

75%-B-I

~III.
I

% e Base da

75%-B-I
75%-B-I

IV

75%-C-I

III

75%-C-I

11

75%-C-I

I

75%-C-I

III

75%-D-I

11

75%-D-I
55%-D-I(1)

35%-D-I(1)
(1) Conforme disposto no § P do art. 11 desta lei.

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

.,
I

Código
i

FDS·l
FDE·lf FCA·l
DE.-2f FCA·2
FDT·l/ FCA·3
FDO-l/ FCA-4
FCA-5

W

FST-l
FST-2
FST-3
Custo Global Autorizado

Suporte
12
96
56

--I

R$ 1.329.525,00
- - -

]
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2. Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
Nível

Cargos

Servidores
______v_'_.

AP01
AP03
AP04
AP 06
AP 08
AP 013
APOl5
AP016
AP018
AP 020
AP 023

Técnico
e
Procurador

1

44
85
186
217
922
115
976
150
713
289

U~it_á_Ó_O--+ _ _T_~_~1 ]

2.218,50
1.941,38
1.830,38
1.331,25
1.109,25
776,63

2.218,50
85.420,72
155.582,30
247.612,50
240.707,25
716.052.86
63.782,45

554,63

4~~~:~:~~

444,00
333,00
277,50
222,00

!

I;

197.857,50
64.158,00

---c--

Total

AP83
AP 85
AP 86
Auxiliar

13.698

11
102
56
162
132

_____
2.256.686,o8 .

1~:8.4~:.00lO

222,00
166,50
138,75
111,00
83,25

:~~ . l----- ----t'

7.770,00
17.982,00
10.989,00

1'

- - - -

463

Adicional Espe.cia_l

i

238

_

_~ot~~

56.166,00

185.353,14
_ 2.498.205,22

4.399

I

Anexo V
Cargos de Natureza Especial

L_

Nível

~~~sidente
:

[

;er~dores_~~$_it_á'_i_O_+-_

lI'

Diretor

8

Total

9

~

8.000,00
'8.000,00

Total
R$

----

__-+__8",.,-,000,00
64.000,00

72.000,00
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Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
-----0-

'I'écnico do Banco C~-~tral

Cargo extinto

Carreira

Referência

I

A
B
C

Classe

Padrão

A

IV
III
11
I

D
E
F
G
H

Auxiliar

c

M
N
O
p

3

I

106
306
176

IV
III

78
16

11

I

[

Servidores

IV
III

B

J
L

- - - -

do Brasil

D

11

9

I

7

III

6
2
2

11

I

-----:-

711

Total para a Carreira/ Cargo

Cargo extinto

--- --

~-

- ---

Referência

Carreira

-.

Analista do Banco Central do Brasil

A

IV

B

III

C

A

~6
I

~

Total para a Carreira! Cargo
-~

C

11
I

I
,

i

74
196
868
672

IV
III

11
I

-

III
D

602
487
471
202

IV
III

B

H

I
J

473

--- ----

E

Técnica

57
30
80

11
I

D
F
G

Servidores

Padrão

Classe

11
I

I
I
!

- -----

138
445
278
5.073
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Cargo extinto

I

I

Carreira --

! _ ,_ _

Procurador

Procurador do Banco Central do Brasil

Referência

i

~

Classe

-'---A

g-----L
E

'

F

!

G

i

H

L

I Total para a

Carr~i;~1 Cargo

Servidores

li~
'V

---J

4

__2i_ _
20
16

IV
III
II

~

I

_

.....

IV
III

c

~.+-t
p

Padrão

B

IJ ,

i

-I

!

II

I
III
D

!

I

t~1

II

,

I

150

I

i ~para o Banco Central do-B-m-s-il--

5.934

- - - -

Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para efeito de Incorporação de Décimos
i

E~tr:u~ra
I
ria a

Estruturas Extintas
(Código)

'~(EqUivalênCia)

o

_I

1

ÍOO% FCA-l_. I OO~034, 003026, 05;434, 100439,440035,

100% FCA-2

I

937983,99~008

1006033,100463,445045,446041,780049

,

~CA-3 '~~~~~:,1~~498,101494, 44~~67, 781061,909939, 952001, 953~
; 15% FCA-4
I

613673

---

I

18,75% FCA-4 601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629,609722,614645,
615625,616680,617628,618624,619620, 620688, 621641,631175,640190,
..

.

i

641219,

6422~5,

643211, 644218

I

_ _I
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

20% FCA-4

Estruturas Extintas
(Código)
032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357,302660,302732,
350699,353701,520233,521230,919845,972894

--------

-------l

22,50% FCA-4 604623

25% FCA-4

019097,020192,020109,020206,071633,080594,081590, 085561, 100595,
110590,111597,113590,114596,115592,120596,121592, 122599, 123595,
124591,125598,126594, 127590, 128597, 130591140597, 141593, 142590,
143596,144592,145599,146595,147591,200590, 200638, 201634, 202630,
203599,203637,204595,204633,205591,205630, 206598, 207594, 208590,
209597, 210595, 211591, 300691, 301566, 303690, 500208, 502200, 503207,
505200,506206,507202,508209,509205,510203, 914002, 914797, 917893,
922005,923869,924865,925004,926841,927864,928887,929867,930008,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005

30% FCA-4

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

40% FCA-4

018082, 018155, 018163, 021083, 031313, 070602, 071609, 072605,
083593, 087564, 100560, 110531, 111562, 112569, 113565, 114561,
115568, 120561, 121568, 122564, 123560, 124567, 125563, 126560,
127566, 130567, 140562, 141569, 142565, 143561, 144568, 145564,
! 146560, 147567, 200565, 201561, 201600, 202568, 202592, 202606,
203564,204560, 350664, 428167, 472166, 473162, 480169, 482161,
483168, 484164, 486167, 487163, 488160, 489166, 491160, 492167,
493163, 501204, 915920, 918890, 940909, 967912, 979880, 980870,
981001,982881,983888,985880,986003,987883,991872,994006

50% FCA-4

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

52,50% FCA-4

610623

i

70% FCA-4

100% FCA-4
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----r'" " ,.
E~tr.u~ra

Estruturas Extintas
(Código)

,na a .
(Equlvalencla)
A

100%
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"-~

FDE.1~;23, 002020, 003018,002011, 004030,051438, 053430, 0~:'37, 064467,

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

, 100% FDE-2

005037,061468,062464,063460,405043,409049, 751049,899003,900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009

,---_.
[

100% FDO-1

008052,008214,010057,010065,014133,014141, 014079, 015075, 015130,
015148, 060500, 061506, 061530, 062502, 063509, 080560, 082562, 082597,
083569,084565,086568, 088560,416088,417084,418080,420131,421138"
422134, 424137, 426164, 427136, 427160, 440086, 452084, 454087, 455083, !
458082, 760137, 904945, 943940, 949930, 946001, 947954, 948004, 956945,
957941,958948,959944,960942,968900,971901,992968,995002

100% FD8-1

001015,050407,051403,400017,938009

,

! 100% FDT-l

007048,061492,062499,063495,081566, 414069,413062, 423130, 755060,
761133,936979,944980,945978

37,5%FST-1

043370,044385,300730,301698,301736,302694,609676,834882, 840890,
920819,921815,931810

50% FST-l

037346,300667,300705,301663,303666,350737, 351709, 352691, 354694,
817880,832880,933830,951811,955809

I

[

52,5% FST-l
f----'
70% FST-l

i 350702, 833886

!

070700,939820,941824

I

100% FST-l

040312,070637,810835,950858

100% FST-2

070661,084590,355690,813850, 815853,820857,821853,830852

----,-----,-

[

75% FST-S

,100% FST-S

i 665878
041343,042366,071668,200603, 351695,353698,816868,825867
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LEI N' 9.651, DE 27 DE MAIO DE 1998
Institui as Gratificações de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), de
Atividade de Informações Estratégicas
(GDIJ. de Atividade Fundiária (GAF) e Provisória (GP), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I" É instituída a Gratificação de Desempenho de Função
Essencial à Justiça (GFJ), que será concedida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos, quando no desempenho de atividades jurídicas:
I - das Carreiras de Advogado da União e deAssistenteJurídica da Advocacia-Geral da União, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e nos seus órgãos vinculados;
U - de Procurador e Advogado de autarquias e fundações públicas federais, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e
nos seus órgãos vinculados;
UI - de Assistente Jurídico, quando em exercício na Advocacia-GeraI da União e nos seus órgãos vinculados;
IV - da Carreira de Defensor Público da União, quando em
exercício na Defensoria Pública da União.
Art. 2' É instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Informações Estratégicas (GDI), que será concedida aos ocupantes de cargos efetivos de nível superior e de nível intermediário do
Grupo de Informações, quando no desempenho de atividades de inteligência na Casa Militar da Presidência da República.
Parágrafo único. Os servidores ocupantes dos cargos referidos
neste artigo farão jus à percepção da GDI nas condições estabelecidas
nas alíneas a e b do art. 9' quanto aos limites máximos de pontos,
quando em exercício:
I - na Casa Civil da Presidência da República;
U -

na Secretaria-Geral da Presidência da República;
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HI - na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República;
IV - na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República.

Art. 3' É instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Fundiária CGAF), que será concedida aos ocupantes dos seguintes
cargos efetivos, quando lotados no Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra) e no desempenho de atividades voltadas
para a colonização e reforma agrária, especialmente as relativas à
fiscalização e cadastro do zoneamento agrário, a proj etos de assentamento e ao planejamento da organização rural nos aspectos fundiários, de comercialização e de associativismo rural:
I H IH -

de Fiscal de Cadastro e Tributação Rural;
de Orientador de Projetos de Assentamento;
de Engenheiro Agrônomo.

Art. 4' A GF J, a GDI e a GAF serão calculadas pela multiplicação dos seguintes fatores:
I -

número de pontos resultante da avaliação de desempe-

nho;
H - valor do maior vencimento básico do nível correspondente
ao da carreira ou cargo da Tabela de Vencimentos dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo H da Lei n' 8.460, de 17
de setembro de 1992, e alterações posteriores.

IH - percentuais específicos por carreira ou cargo, correspondentes ao posícionamento do servidor na respectiva Tabela de Vencimentos.
§ l' O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir
no máximo dois mil, duzentos e trinta e oito pontos por servidor, dívididos em duas parcelas de um mil, cento e dezenove pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e outra referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade respectivos referidos
nos arts. 1º, 2º e 3º.
§·2Q OS percentuais para as carreiras e cargos de que trata o
art. 1Q são os constantes do Anexo L
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§ 3' O percentual para os cargos de nível superior de que trata
o art. 2' é de 0,1820% (um mil, oitocentos e vinte décimos de milésimos por cento) e para os cargos de nível intermediário é de 0,0936%
(novecentos e trinta e seis décimos de milésimos por cento).
§ 4' O percentual para os cargos de que trata o art. 3' é de
0,0936% (novecentos e trinta e seis décimos de milésimos por cento)
de l' de setembro de 1997 a 28 de fevereiro de 1998, e, de 0,15654%
(quinze mil, seiscentos e cinqüenta e quatro centésimos de milésimos
por cento) a partir de l' de março de 1998.

Art. 5' Os critérios para a avaliação de desempenho individual e institucional constarão de ato:
I - do Advogado-Geral da União, no caso das carreiras e cargos referidos nos incisos I a III do art. 1';
II - conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e:
a) do Ministro de Estado da Justiça, no caso da carreira de que
trata o inciso IV do art. 12 ;
b) do Chefe da Casa Militar da Presidência da República, no
caso dos cargos de que trata o art. 2';

c) do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária,
no caso dos cargos de que tratam os incisos I, II e III do art. 32 •
Art. 6' Durante os períodos de definição dos critérios de avaliação de desempenho individual referidos no art. 52 e de sua primeira
avaliação de desempenho, o servidor receberá a gratificação de desempenho calculada com base em 75% (setenta e cinco por cento) do
limite máximo de pontos fixados para avaliação de desempenho.
Parágrafo único. O primeiro período de avaliação de que trata
este artigo não poderá ser inferior a seis meses.

Art. 72 A avaliação de desempenho individual das carreiras e
cargos de que tratam os arts. 12 , 22 e 3' deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou entidade
onde os beneficiários tenham exercício:
I - no máximo 80% (oitenta por cento) dos servidores poderão
ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% (setenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911-3080, maio 1998
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ta e cinco por cento) do limite máximo de pontos fixados para a avaliacão de desempenho individual, sendo que no máximo 20% (vinte por
~ento) dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de 90% (noventa por cento) de tal limite;
II - no minimo 20% (vinte por cento) dos servidores deverão ficar com pontuação de desempenho individual até 75% (setenta e cinco
por cento) do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ 1º Ato do Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado definirá normas para a aplicação da regra de
ajuste de que trata este artigo.
§ 2º Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargos efetivos:
I - quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou 5;
II - no seu primeiro período de avaliação.
Art. 8º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referidos nos arts. 1º e 3º, quando investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus à respectiva gratificação calculada com baseno limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de
desempenho.
Art. 9º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referidos nos arts. 1º e 3º, que não se encontre nas situações neles previstas,
somente fará jus à gratificação correspondente:
I - quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da
República, perceberá a respectiva gratificação calculada com base
nas mesmas regras válidas como se estivesse em exercício nos órgãos
ou entidades cedentes;
II - quando cedido para órgãos ou entidades do Governo Federal, distintos dos indicados nos respectivos arts. 1º e 3º e no inciso anterior, da seguinte forma:
a) o servidor investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, ou equivalente, perceberá a respectiva gratificação em valor calculado com base no disposto no art. 8º;
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b) o servidor investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalente, perceberá a respectiva gratificação em valor calculado com
base em 75% (setenta e cinco por cento) do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.

Parágrafo único. A avaliação institucional do servidor referido
no inciso I será a do órgão ou entidade de origem do servidor.
Art. 10. Até que sejam definidos os critérios de desempenho institucional referidos nesta lei, as gratificações serão calculadas utilizando-se apenas critérios da avaliação de desempenho individual.
Art. 11. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão, na
situação em que o referido aposentado ou o instituidor que originou a
pensão tenha adquirido o direito ao benefício quando ocupante de
cargo efetivo das carreiras ou cargos referidos nesta lei, fará jus à
respectiva gratificação de desempenho calculada a partir da média
aritmética simples dos pontos de desempenho utilizados mensalmente para fins de pagamento da gratificação durante os últimos vinte e
quatro meses em que a percebeu.
Parágrafo único. Na impossibilidade de cálculo da média referida neste artigo, o número de pontos considerados para o cálculo
será o equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 12. Estão incluídos entre os beneficiários da Gratificação
Temporária instituída pelo art. 17 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de
1995, os servidores cedidos dos demais Poderes da União e dos Estados, Distrito Federal e Municípios, para terem exercício na Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. A partir de lº de setembro de 1997, a gratificação de que trata o art. 17 da Lei nº 9.028, de 1995, é estendida, no
seu nível I, aos ocupantes de cargos efetivos de Advogado da União e
de Assistente Jurídico dos quadros da Advocacia-Geral da União.
Art. 13. Até que seja promulgada lei dispondo sobre a remuneração dos ocupantes de cargos de área jurídica do Poder Executivo,
poderá ser paga Gratificação Provisória (GP) aos ocupantes de cargos efetivos de Procurador e Advogado de autarquias e fundações públicas federais, de Assistente Jurídico não transpostos para a CarreiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911-3080, maio 1998
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ra da Advocacia-Geral da União na forma do disposto no inciso I do
art. 19 da Lei nº 9.028, de 1995, e da Carreira de Defensor Público da
União.
§ lº A GP será paga em valor correspondente a 85% (oitenta e
cinco por cento) do maior valor do vencimento básico de nível superior fixado na Tabela de Vencimentos dos servidores públicos civis da
União, estabelecida no Anexo II da Lei nº 8.460, de 1992, e alterações
posteriores, e não será paga cumulativamente com a Gratificação
Temporária instituída pelo art. 17 da Lei nº 9.028, de 1995.
§ 2º A GP, compatível com as demais vantagens atribuídas ao
cargo efetivo, não se incorpora ao vencimento nem aos proventos de
aposentadoria ou pensão, e não servirá de base de cálculo para
quaisquer outros benefícios, vantagens, ou contribuições previdenciárias ou de seguridade.
§ 3º Não farão jus à GP os ocupantes de cargo ou função de
confiança ou titular de gratificação de representação de gabinete.
Art. 14. A GFJ e a GP não são devidas aos ocupantes dos cargos de Procurador da Fazenda Nacional, Procurador do Banco Central do Brasil, Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social, e
aos servidores que percebem a Retribuição Variável da Comissão de
Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP).
Art. 15. A GFJ será paga em conjunto com o respectivo vencimento básico fixado para a carreira ou cargo, com a vantagem prevista no inciso I e § 1º do art. 1º do Decreto-Lei nº 2.333, de 11 dejunho de 1987, com a Gratificação de Atividade, instituída pela Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992, no percentual de 160% (cento e
sessenta por cento), com a gratificação a que se refere o art. 7º da Lei
nº 8.460, de 1992, bem como com a GP ou alternativamente com a
Gratificação Temporária instituída pelo art. 17 da Lei n'' 9.028, de
1995, observado o disposto no § 1º do art. 13.
§ 1º Para o cálculo da GFJ e da GP, não se aplica ao vencimento básico o disposto no § l' do art. 1º do Decreto-Lei nº 2.333, de 1987.
§ 2º O vencimento básico dos cargos efetivos da Carreira de
Defensor Público da União é o fixado no Anexo II desta lei.
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§ 3° O vencimento básico dos cargos efetivos deAssistenteJuridico da Carreira de Advocacia-Geral da União de que trata o inciso
IH do art. 20 da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro de 1993, é
o fixado no Anexo IH desta lei.
§ 4º O vencimento básico dos cargos de Assistente Jurídico
não transpostos para a Carreira da Advocacia-Geral da União na
forma do disposto no inciso I do art. 19 da Lei nº 9.028, de 1995, é o fixado na Tabela de Vencimentos dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo H da Lei nO 8.460, de 1992, e alterações posteriores.
§ 5° Os valores da gratificação a que se refere o art. 7º da Lei n"
8.460, de 1992, devida aos ocupantes de cargos da Carreira de Defensor Público da União e de Assistente J uridico da Advocacia-Geral da
União são os fixados no Anexo IV:
Art. 16. A GDI será paga em conjunto com o vencimento básico
correspondente ao nível do cargo fixado na Tabela de Vencimentos
dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo H da
Lei n? 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e com a Gratificação de
Atividade (GAE), instituída pela Lei Delegada nº 13, de 1992, no percentual de cento e sessenta por cento.
Art. 17. A GAF será paga em conjunto com o vencimento básico fixado na Tabela de Vencimentos dos servidores públicos civis da
União, estabelecida no Anexo H da Lei n" 8.460, de 1992, e alterações
posteriores, e com a Gratificação de Atividade (GAE), instituída pela
Lei Delegada nº 13, de 1992, no percentual de cento e sessenta por
cento.
Parágrafo único. O ocupante de cargo de Engenheiro Agrônomo de que trata o inciso IH do art. 3º fará jus, além das vantagens referidas neste artigo, à gratificação a que se refere o art. 7º da Lei nº
8.460, de 1992.

Art. 18. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras e cargos de que trata esta lei.
Art. 19. Os cargos de Assistente J uridico da Administração
Federal direta, que estejam vagos em 9 de setembro de 1997, não alCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911-3080, maio 1998
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cançados pelo art. 19 da Lei n'' 9.028, de 1995, passam a integrar a
Carreira de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União.
§ 1Q Os cargos vagos a que se refere este artigo, bem como aqueles transpostos pelo inciso II do art. 19 da Lei n Q 9.028, de 1995, serão
distribuídos pelas três categorias da Carreira de Assistente Jurídico,
em ato do Advogado-Geral da União.
§ 2 Q OS demais cargos de Assistente Jurídico da Administração Federal direta, não alcançados pelo art. 19 da Lei n" 9.028, de
1995, serão extintos, automaticamente, em caso de vacância.
Art. 20. O ingresso nos cargos de Procurador e de Advogado de
todos os órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União ocorre na
Classe D, Padrão L
Art. 21. O ingresso nos cargos de nível superior do Grupo de
Informações ocorrerá mediante aprovação em concurso público constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a
primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda constituída de
curso de formação.
Art. 22. Os Assistentes Jurídicos, Procuradores eAdvogados a
que se refere o art. I" terão lotação e exercício na Consultoria Jurídica, ou na Procuradoria ou órgão equivalente, da estrutura organizacional, ou da entidade, em que desempenhem suas atividadesjurídicas próprias.
§ I" Os servidores de que trata este artigo poderão, excepcionalmente, ter exercício em outro setor da respectiva estrutura organizacional, ou entidade, sempre no desempenho de atividades eminentemente
jurídicas e no atendimento do interesse público envolvido.
§ 2' O exercício excepcional de que trata o parágrafo anterior
dependerá de designação do respectivo Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou equivalente.
§ 3Q A designação a que se refere o parágrafo anterior somente
será possível nos termos deste artigo, e observará, a cada caso, o seguinte procedimento:
I - solicitação motivada de outra autoridade da estrutura organizacional ou entidade, ao Consultor Jurídico, Procurador-Geral
ou equivalente;
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II - autorização do Ministro de Estado ou do dirigente máximo da entidade para que seja expedido o ato de designação;

III - publicação do ato designatório no boletim interno ou Seu
correspondente.
Art. 23. As situações funcionais anteriores a 13 de dezembro
de 1997, que comprovadamente reúnam os pressupostos citados no §
l' do artigo anterior, serão, a cada caso, objeto de ato declaratório do
respectivo Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou equivalente, inclusive para os efeitos do art. T".
§ 1º O ato declaratório referido neste artigo, necessariamente
motivado, deverá ter publicação no boletim interno ou seu correspondenete.

§ 2º As situações funcionais de que trata este artigo, se mantidas serão ajustadas ao que dispõe o artigo anterior até 13 de fevereiro
de 1998.
Art. 24. É vedado aos servidores ocupantes das carreiras e cargos referidos nos arts. I" e 14 exercer advocacia fora das atribuições
institucionais.
Art. 25. As gratificações criadas por esta lei são devidas a partir de I" de setembro de 1997.
Art. 26. São prorrogados, até 11 de fevereiro de 1999, os prazos
referidos no art. 6º da Lei nº 9.366, de 16 de dezembro de 1996.

Art. 27. São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n'' 1.587-9, de 28 de abril de 1998.
Art. 28.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de maio de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Affonso Martins de Oliveira
Luiz Carlos Bresser Pereira
Raul Belens Jungmann Pinto
Geraldo Magela da Cruz Quintão
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 2911-3080, maio 1998

3077
Anexo I
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Função Essencial à Justiça das Carreiras de Advogado da União,
Assistente Jurídico da AGU e Defensor Público da União
Porcentagem

Classe

------=-c-

0,14986%

Especial

P Categoria

+-__

----

0,13881%

,

]

0,12776%

2" Categoria

Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho
de Função Essencial à Justiça dos Cargos de Procurador e
Advogado de Autarquia e de Fundação Pública Federal,
Assistente Jurídico
I

1-··
!

'-

Classe

Padrão

Porcentagem

A

III

0,14986%

A

11

0,13881 %

A
B
B

t----t

0,12776%
0,12776%
0,12776%

IV

0,12776%

B

III

0,12776%

B

11

B

B

0,12776%

0,12776%

C

VI

0,12776%

C

V

0,12776%

C

IV

0,12776%

C

III

0,12776%

C

11

0,12776%

C

-

0,12776%
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Padrão

Porcentagem

D

V

0,12776%

D

IV

0,12776%

D

lI!

0,12776%

D

11

0,12776%

Classe
- --

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

l

I
I

0,12776%

D

Anexo II
Defensor Público da União
Vencimento CR$)

Denominação
Defensor Público da União de Categoria Especial

524,30

Defensor Público da União de 1g Categoria

490,57

Defensor Público da União de 2ª Categoria

458,43

Anexo UI
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União
Denominação

I

Vencimento CR$)

Assistente Jurídico da AGU de Categoria Especial
524,30
I
- - - - - - - - - ---- - ------- - -------'------'~---+---'-------j
Assistente Jurídico da AGU de 1a Categoria
490,57
I
Assistente da AGU de 2ª Categoria

458,43
"----------'-----="'-----

Anexo IV
Gratificação de que trata o art. 7º da Lei nº 8.460/ 92 para as
Carreiras de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União e de
Defensor Público da União
-

Classe
Categoria Especial

...

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

.._--

-R$
208,64

1ª Categoria

199,43

2ª Categoria

190,63
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LEI N' 9.652, DE 27 DE MAIO DE 1998
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor das empresas Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. e Petrobrás Fertilizantes S.A., crédito especial até o
limite de R$ 847.386.099,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997, crédito especial até o limite de R$ 847.386.099,00 (oitocentos e quarenta e sete milhões, trezentos e oitenta e seis mil e noventa e nove reais), em favor das empresas Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. e Petrobrás Fertilizantes S.A., para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes da anulação de dotações orçamentárias
da Petrobrás Fertilizantes S.A. e outros recursos viabilizados pela
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A., conforme
indicado, respectivamente, nos Anexos II e III desta lei.
Art. 3'

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paioa
Os anexos estão publicados no DO de 28.5.1998, pág. 20.
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LEI Nº 9.653, DE 27 DE MAIO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Operações Oficiais de Crédito - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito especial até o limite de R$
847.495,130,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997) crédito
especial até o limite de R$ 847.495.130,00 (oitocentos e quarenta e
sete milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e trinta reais),
em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da emissão de titulos de responsabilidade do
Tesouro Nacional, até o limite especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paioa
Os anexos estão publicados no DO de 28.5.1998, págs. 20/21.

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t, 1, p.

2911~3080,

maio 1998

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.657-18, DE 4 DE MAlO
DE 1998
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais de Ensino Superior, dos
Centros Federais de Educação Tecnológica,
das Escolas Agrotécnicas Federais, das Escolas Técnicas Federais, das Instituições Federais de Ensino Militar, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior, dos Centros Federais de
Educação Tecnológica, das Escolas Agrotécnicas Federais, das Escolas Técnicas Federais e das Instituições Federais de Ensino Militar
passam a ser, quanto ao número e classificação, os constantes dos
Anexos I, lI, III e IV a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os cargos e as funções não previstos nos Anexos I, lI, III e IV serão extintos após o cumprimento do estabelecido no
caput do art. 2' desta medida provisória.
Art. 2º Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e dos ministérios militares autorizados a dispor, nas respectivas áreas de competéncia, em conjunto com o Ministro de Estado da
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Administração Federal e Reforma do Estado, sobre a distribuição
dos cargos e funções indicados no caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.
§ 1º As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados
no Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte
dias, a contar da publicação do ato de distribuição dos cargos e
funções.
§ 2' No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior, as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se referem os Anexos I, II, III e IV, indicando, inclusive,
o número de cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos
níveis.
Art. 3º Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público, designado
Reitor ou Vice-Reitor, Diretor ou Vice-Diretor, pro tempore, cujo exercício das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter custeio de sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a ser
aprovado pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente,
ao servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino
superior.
Art. 4' Ficam extintos os Cargos de Direção e as Funções
Gratificadas criados pelo art. 4º da Lei n? 8.670, de 30 de junho
de 1993.
Art. 5' Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo pertinentes à distribuição de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, editados até 18 de dezembro de 1996, das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de Educação Tecnológica, editados até 31 dejaneiro de 1998, das Escolas Agrotécnicas
Federais, e editados até 31 de março de 1998, das Escolas Técnicas
Federais.
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Art. 62 Fica instituído o Programa de Bolsas de Incentivo a
Docência nas Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), com a
finalidade de estimular e valorizar o envolvimento de docentes com o
ensino, especialmente com a modernização e transformação do ensino de graduação.
§ 1º Poderão ser beneficiários do programa ora instituído os
docentes do quadro efetivo em regime de trabalho de dedicação exclusiva ou quarenta horas semanais, com dedicação de pelo meDOS dez
horas semanais à docência, incluindo obrigatoriamente seis horas
semanais em classe no ensino de grad nação, que não recebam proventos de aposentadoria de qualquer órgão público e não sej am beneficiários de bolsas de formação.
§ 2' Os docentes contemplados com bolsas do programa ora
instituído poderão manter, na sua integralidade, as bolsas de produtividade e pesquisa concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
§ 3' A atribuição de quotas de bolsas às Ifes, seus valores e duração, bem como os critérios para sua concessão serão objeto de regulamentação específica.
Art. 7' A remuneração do servidor investido em Cargo de Direção ou Função Gratificada das Instituições Federais deEnsino passa
a ser paga na forma desta medida provisória.
Art. 8º Fica criado o Adicional de Gestão Educacional, devido
aos ocupantes dos cargos referidos no artigo anterior, observado o
disposto no artigo seguinte.
Parágrafo único. Em função do disposto no caput os valores de
remuneração atribuídos aos Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais de Ensino passam a ser os constantes
dos Anexos V e VI a esta medida provisória.
Art. 9 2 O servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente na Administração Pública Federal direta ou indireta e investido em Cargo de Direção de Instituição Federal de Ensino poderá optar, exclusivamente, por uma das seguintes estruturas de remuneração:
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I -

pela remuneração total do Cargo de Direção; ou

II - pela sua remuneração acrescida da parcela variável correspondente à diferença entre o valor total atribuído ao Cargo de Direção e tal remuneração; ou
III - pela sua remuneração acrescida de vinte e cinco por cento
do valor total do Cargo de Direção.
§ l' No caso da opção referida no inciso I, o servidor perceberá
somente a remuneração total do Cargo de Direção acrescida do adicional por tempo de serviço.
§ 2' Para fins do cálculo da parcela variável referida no inciso
lI, considera-se remuneração do servidor aquela definida no inciso
III do art. 1º da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
Art. 10. O servidor investido em Função Gratificada nas Instituições Federais de Ensino perceberá o valor da remuneração do
seu cargo efetivo, acrescido da remuneração total da respectiva função.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.649-17, de 7 de abril de 1998.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 13. Revogam-se os Quadros II do Anexo I e V do Anexo III
à Lei n" 8.670, de30 de junho de 1993, o Anexo III da Lei nº 8.956, de
15 de dezembro de 1994, o Anexo I à Lei n" 8.957, de 15 de dezembro
de 1994, o art. 2º da Lei nº 9.192, de 21 de dezembro de 1995, e a Medida Provisória nº 1.649-17, de 7 de abril de 1998.
Brasília, 4 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Mauro César Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Paulo Renato Souza
Lelio Viana Lobo
Claudia Maria Costin
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Anexo I
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior e
dos Centros Federais de Educação Tecnológica
Quantitativos

Cargo! Função

Cargos de Direção
CD-1
·CD-2
CD-3
'CD-4

---:-:-c--------------

40
210
625
1.486
2.361

Subtotal

Funções Gratificadas
FG-1
FG-2
FG-3
FG-4

4.094
1.122

899
2.796
1.608

FG-õ
FG-6
FG-7
FG-S
FG-9

2.012
2.282
457

209
Subtotal

15.479

Total

17.840

Anexo II
Cargos e Funções das Escolas Agrotécnicas Federais

+-

--"=====

Quantitativos
Ca=,c<g=o=1
=F=un=ç"ã"o
--------,-------------

I-

Cargos de Direção
CD-2
CD-3
CD-4

46

92
232

Subtotal

Funções Gratificadas
FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5

L

-i

370
46
48

192
322
552

Subtotal

1.160

Total

1.530

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.L, p. 3081-3346, maio 1998

3086
Anexo IH
Cargos e Funções das Escolas Técnicas Federais
----r----

Cargo! Função

Cargos de Direção
CD-2
CD-3
!

I
!
!

I

i

CD-4

Subtotal
Funções Gratificadas
FG-2
FG-4

Quantitativos

J----- i---!

-I

317

i

103
960

Subtotal

1.063

Total

1.380

Anexo IV
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Militar
Cargo! Função
Cargos de Direção
CD-1
CD-2
CD-S
CD-4

Quantitativos
1

1
1

15

Subtotal

I------c

Funções Gratificadas
FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5

18

56

98
193
364
14

Subtotal

725

Total

743

- - - - -
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Anexo V
Remuneração dos Cargos de Direção das
Instituições Federais de Ensino (CD)
Venci-

Nível

menta

I

: _ _!
[ CD:1J2.'_"--,-,_34--+_ _
CD-2

206,45

CD-S

193,65

CD-4

187,02

---~-----'--'---

Anexo VI
Remuneração das Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino (FG)

Nível

Vencimento

Gr aflcação de Atividade
pelo Desempenho de Função
(art. 15 da Lei Delegada n''
131 92)

FG-1

74,78

124,13

FG-2

63,86

106,00

170,62

FG-3

52,91

87,83

141,22

281,96

FG-4

38,70

64,24

51,34

154,28

Adicional de

Gestão
Educacional

Total

301,09

500,00

-

i

-,

340,48

i

---j

FG-5

40,52

FG·6

29,13

-+----'----1

FG-7

16,33

27,1

FG-8
I-FG-9
"---

12,09

20,0 7

9,80

16,2 7

I

,
,

I

32,16

I

-------j

_ _.--L

.--L--=-=26,07
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.658-12, DE 5 DE MAIO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 2º, 6º, 7º, 11 e
12 da Lei nº8.629, de 25 de feuereirode 1993,
acresce dispositivo àLei n º8.437, de 30 dejunho de 1992, e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º. Os arts. 2º, 6º, 7º, 11 e 12 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 2º

.

§ 2º Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações,
mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
§ 3º Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação, será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação
na capital do Estado de localização do imóvel.

§ 4º Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de
uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data
da comunicação para levantamento de dados e informações de
que tratam os §§ 2º e 3º.
§ 5º No caso de fiscalização decorrente do exercício de poder
de polícia, será dispensada a comunicação de que tratam os §§ 2º e
3º.» (NR)
«Art. 6º

§ 3º
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v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente
conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica .
•••.•••••.•••••••••••.•••.•.•••....•••...••••••••••••••••••••••••••••••.••.....••....•••....• »

(NR)

«Art. 7º

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes
da comunicação de que tratam os §§ 2' e 3' do art. 2º .
.•.....••......................••.....••....••.....•..............................••.....•..»

(NR)

«Art. 11. Os parãmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, demodo a levar em conta o progresso científico e tecnológico da
agricultura e o desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado Extraordinário de Política Fundiária e da Agricultura e do
Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola."(NR)
«Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas
as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I
II -

localização do imóvel;
aptidão agrícola;

III -

dimensão do imóvel;

IV -

área ocupada e ancianidade das posses;

V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação
das benfeitorias.
§ I' Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a
ser indenizado em TDA.
§ 2º Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não poCol. Leis Rep.Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.1, p. 3081-3346, maio 1998
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dendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de
mercado do imóvel.
§ 3º O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro
Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na
identificação das inforrnações.» (NR)
Art. 2º A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas
à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados
os parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais.
§ 1º O convênio de que trata o caput será celebrado com as unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular
propostas para a adequada implementação da política agrária no
âmbito estadual.
§ 2º Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural para
fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força policial.
Art. 3º No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive
para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão
na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se também às
ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial
aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o
valor fixado na sentença.
§ 2º Nas ações referidas no parágrafo anterior, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p.
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terior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da
ação.
Art. 4º Os arts. 188 e 485 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), passam a vigorar com as seguinte
alterações:
"Art. 188. O Ministério Público, a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios, bem como suas autarquias efundações, gozarão do prazo:
I
II -

em dobro para recorrer e ajuizar ação rescisória; e
em quádruplo para contestar,» (NR)

"Art. 485.

..

..

x-

a indenização fixada em ação de desapropriação direta ou indireta for flagrantemente superior ou manifestamente inferior ao preço de mercado objeto de ação judicial.
..•••.••••••••••••••••••.....••....•••••••••••••••••••••••...•••....•••••••••••••••••....•.. »

(NR)

Art. 5' Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.
Art. 6' ALei nº 8.437, de 30 dejunho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
"Art. 4º-A. Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias
e fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a qualquer
tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da
sentença rescindenda.» (NR)
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.632-11, de 9 de abril de 1998.
Art. 8º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 9º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.632-11, de 9 de
abril de 1998.
Brasília, 5 de maio de 1998; 177º da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Renan Calheiros
Edward Amadeo
Gustavo Krause
Raul Belens Jungmann Pinto
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.659, DE 12 DE MAIO
DE 1998
Institui o Programa Especial de Financiamento para combate aos efeitos da estiagem na área de atuação da Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica instituído o Programa Especial de Financiamento
a produtores rurais que tiverem suas atividades prejudicadas pelos
efeitos da estiagem que assola a área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
§ 1s O Programa Especial de Financiamento de que trata este
artigo será operado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e contará
com recursos de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de reais) oriundos das seguintes fontes:
I - R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais)
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), criado pela Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989;
II - R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), instituído pela Lei n'' 7.998, de
11 dejaneiro de 1990;
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III - R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) de programas administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 2º Cinqüenta por cento dos recursos alocados ao Programa
Especial de Financiamento de que trata esta medida provisória deverão ser destinados para os mini e pequenos produtores que explorem
áreas de até quatro módulos rurais e, cumulativamente, sejam enquadrados nos critérios aplicáveis ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),
§ 3' Com base na receita bruta anual obtida no exercício anterior, na atividade rural, considera-se, para os efeitos desta medida
provisória:
I - grande produtor, aquele com receita superior a R$
500.000,00 (quinhentos mil reais);
II - médio produtor, aquele com receita superior a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) e até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
III - mini e pequeno produtor, aquele com receita igualou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Art. 2' Os financiamentos rurais contratados ao amparo do
Programa Especial de Financiamento terão as seguintes condições:
I -

juros:

a) de três por cento ao ano, nas operações de custeio;

b) de seis por cento ao ano, nos financiamentos de investimento;

II -

prazos:

a) de até quatro anos, incluídos até dois de carência, nas operações de custeio;
b) de até doze anos, incluídos até quatro de carência, quando se
tratar de créditos para investimento;

III -

limites de financiamento:

a) mini e pequenos produtores: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

b) médios produtores: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);

c) grandes produtores: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
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Parágrafo único. Os financiamentos concedidos aos míni e pequenos produtores rurais terão rebate de cinqüenta por cento sobre as
amortizações das parcelas do crédito utilizado.
Art. 3º Ficam os bancos oficiais federais autorizados a conceder prorrogação do vencimento de operações de crédito rural contratadas até 13 de maio de 1998, pelo prazo de dois anos, desde que o
produtor comprove a perda da receita da exploração de sua propriedaderural, em decorrência dos efeitos da estiagem, e desde que o imóvel esteja localizado em Município que atenda aos requisitos constantes do artigo seguinte.

Parágrafo único. Os administradores dos recursos mencionados no § 1Q do art. 1º adequarão o retorno dos seus créditos aos novos
prazos de retorno dos financiamentos prorrogados na forma do caput.
Art. 4º Serão beneficiários dos financiamentos objeto do programa de que trata esta medida provisória os produtores rurais cujas unidades produtivas estejam situadas em Municípios localizados
na área mencionada no art. 1º, reconhecida em situação de emergência nos termos da legislação em vigor.
Art. 5º

Serão de responsabilidade:

I - do FNE, o rebate de cinqüenta por cento do principal dos financiamentos a que se refere o parágrafo único do art. 2º;
II - do Tesouro Nacional, o diferencial entre as taxas dejuros definidas no inciso I do art. 2º e a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP),
nos financiamentos realizados com recursos do FAT e do BNDES.
Parágrafo único. Na realização dos financiamentos de que trata
esta medida provisória, os agentes financeiros federais dispensarão as
comissões de serviço usualmente cobradas nas operações da espécie.
Art. 6º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 12 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.660, DE 18 DE MAlO
DE 1998
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT)
para os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão,
Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência
e Tecnologia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com
força de lei:
Art. I" Fica instituída a Gratificação deDesempenho deAtividade de Ciência e Tecnologia (GDCT) para os ocupantes dos cargos
efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e
Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, criada pela Lei n? 8.691, de
28 dejulho de 1993, em exercício de atividades inerentes às suas atribuições em órgãos e entidades a que se refere o § l' do art. l' da referida lei.
§ l' A gratificação de que trata o caput terá como limite máximo dois mil, duzentos e trinta e oito pontos por servidor, correspondendo cada ponto aos percentuais estabelecidos no anexo, incidentes
sobre o maior vencimento básico do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2' da Lei n" 8.477, de29 de outubro de 1992, eos limites estabelecidos no art. 12 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2' da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 2' A gratificação de que trata o caput será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividades em Ciência e Tecnologia de que trata o art. 22 da Lei n? 8.691, de 1993.
§ 3' Para cálculo da gratificação de que trata o caput não se
aplica ao vencimento básico a vantagem de que trata o art. 21 da Lei
n" 8.691, de 1993.
§ 4' Farão jus à gratificação de que trata o caput deste artigo,
os servidores ocupantes de cargos efetivos e de empregos de nível intermediário mencionados no art. 27 da Lei n" 8.691, de 1993.
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§ 5' O Poder Executivo expedirá regulamento estabelecendo
outros critérios para a percepção da gratificação de que trata o caput,
tendo em vista as peculiaridades e o significado das tarefas desenvolvidas nas atividades de pesquisa e ciência e tecnologia.
Art. 2' A GDCT para os ocupantes dos cargos efetivos de nível
intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia será calculada obedecendo a critérios de
desempenho individual do servidor e institucional dos órgãos ou
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado
da Administração Federal e Reforma do Estado e da Ciência e Tecnologia.
Art. 3' A avaliação de desempenho individual dos cargos de
que trata o art. I" deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham
exercício:
I - no máximo oitenta por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de setenta e cinco
por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual, sendo que no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima
de noventa por cento de tal limite;
II - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar com
pontuação de desempenho individual até setenta e cinco por cento do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ l' Ato do Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado definirá normas para a aplicação da regra de
ajuste de que trata este artigo.
§ 2' Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargos efetivos:
I - quando investidos em cargos em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou 5;
II -

no seu primeiro período de avaliação.

Art. 4' O titular de cargo efetivo referido no art. 1 º, quando
investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,
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DAS-5, ou equivalentes, fará jus à GDCT para os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia calculada com base
no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 5º O titular de cargo efetivo referido no art. 1', que não se
encontre em exercício nos órgãos e entidades a que se refere o § 1º do
art. l' da Lei nº 8.691, de 1993, excepcionalmente fará jus à GDCT
para os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia:
I - quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da
República, perceberá a GDCT calculada com base nas mesmas regras
válidas como se estivesse em exercício nos órgãos ou entidades cedentes·,
II - quando cedido para órgãos ou entidades do Governo Federal, distintos dos indicados no § 1º do art. 1º da Lei nº 8.691, de 1993,
e no inciso anterior, da seguinte forma:
a) o servidor investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, ou equivalentes, perceberá a GDCT em valor calculado com base no disposto no art. 4º;

b) o servidor investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalente, perceberá a GDCT em valor calculado com base em setenta e
cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho.

Parágrafo único. A avaliação institucional do servidor referido
no inciso I será a do órgão ou entidade de origem do servidor.
Art. 6º Durante os periodos de definição dos critérios de avaliação de desempenho individual referidos no art. 2º e de sua primeira
avaliação de desempenho, o servidor perceberá a GDCT para os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia calculada com base em setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
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Parágrafo único. O primeiro periodo de avaliação de que trata
o caput não poderá ser inferior a seis meses.

Art. 7' Até que sejam definidos os critérios de desempenho institucional referidos nesta medida provisória, a GDCT para os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia será
calculada utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho
individual.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos órgãos e
entidades que possuam critérios de avaliação de desempenho institucional j á implantados.

Art. 82 O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão,
na situação em que o referido aposentado ou o instituidor que originou a pensão tenha adquirido o direito ao benefício quando ocupante do cargo efetivo referido nesta medida provisória, fará jus à
GDCT para os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia calculada a partir da média aritmética simples
dos pontos de desempenho utilizados mensalmente para fins de
pagamento da gratificação durante os últimos vinte e quatro meses em que a percebeu.
Parágrafo único. Na impossibilidade de cálculo da média referida no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 92 Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 18 de maio
de 1998.
Brasília, 18 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

José Israel Vargas
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo

Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia dos Cargos de Nível
Intermediário da Carreira de Gestão, Planej amento e
Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.661-3, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 26, 31 e 44 da
Lei n' 9.473, de 22 dejulho de 1997, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da
Lei Orçamentária de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 26, 31 e 44 da Lei n' 9.473, de 22 de julho de
1997, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 26.
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§ 9Q Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do último relatório
publicado de execução orçamentária de que trata o § 3 Q do art.
165 da Constituição.
§ 10. Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados
os valores constantes da lei orçamentária para o exercício de 1998
e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo.
§ 11. As exigências de que trata o inciso I deste artigo não
se aplicam aos Municípios com até cinqüenta mil habitantes."
(NR)

«Art. 31.

VI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos
da Lei n Q 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
§ 4 Q OS empréstimos e financiamentos para custeio e investimentos agropecuários destinados aos mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações, à formação de
estoques reguladores e estratégicos, obedecidos os limites e condições estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional, e o
financíamento aos Estados e ao Distrito Federal, ao abrigo da Lei
n Q 9.424, de 1996, poderão ser lastreados também com recursos
não previstos no § F." (NR)

«Art. 44

.

XI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos
da Lei n" 9.424, de 1996.

.............................................................................................,,(NR)
Art. 2Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.643-2, de 14 de maio de 1998.
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Art. 3'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 4' Ficam revogadas a Medida Provisória n' 1.643-2, de
14 de maio de 1998, e as alíneas d ee do inciso II do art. 26 da Lei n"
9.473, de 22 de julho de 1997.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.662, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 9º da Lei nº
8.723, de 28 deoutubro de 1993, que dispõe
sobre a redução de emissão de poluentes
por veículos automotores, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 9' da Lei n" 8.723, de 28 de outubro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9' É fixado em vinte e dois por cento o percentual
obrigatório de adição de álcool etílico anidro combustível à gasolina em todo o território nacional.
§ l' O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual
até o limite de vinte e quatro por cento.
§ 2' Será admitida a variação de um ponto por cento, para
mais ou para menos, na aferição dos percentuais de que trata este
artigo." (NR)
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Art. 2' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.663-10, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre a recuperação de haveres
do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), a utilização de Titulos da Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de
débitos com o INSS, altera dispositivos das
Leis nºs 7.986, de 28 de dezembro de 1989,
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 24 de
julho de 1991, e 8.213, de 24 de julho de
1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fica autorizado a receber, até 31 de dezembro de 1998, Títulos da Dívida
Agrária a serem emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), especificamente
para aquisição, para fins de reforma agrária:
I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas jurídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive
oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal
acessória;
II - de imóveis rurais pertencentes a pessoas físicas integrantes de quadro societário ou a cooperados, no caso de cooperativas, com
a finalidade única de quitação de dívidas das pessoas jurídicas referidas no inciso anterior;
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III -

de imóveis rurais pertencentes ao INSS.

§ l' Os Títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estados da Fazenda e da
Previdência e Assistência Social.
§ 2' Os valores pagos em títulos e em moeda corrente pela
aquisição de imóveis rurais, na forma deste artigo, serão utilizados,
até o limite da dívida, para amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:
I
valores em moeda corrente;
II - Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.

§ 3' Para os efeitosdeste artigo, serão consideradas as dívidas previdenciárias cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de 1997.
Art. 2' Os Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na
forma do art. 1', serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro Nacional, conforme estabelecido no § l' do artigo anterior.
Art. 3' A União poderá promover leilões de certificados da dívida pública mobiliária federal a serem emitidos com a finalidade
exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em
permuta por títulos de responsabilidade da Secretaria do Tesouro
Nacional ou por créditos decorrentes de securitização de obrigações
da União.
§ l' A emissão dos certificados de que trata o caput processarse-á sob a forma escriturai, mediante regístro dos respectivos direitos
creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia.
§ 2' Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social, estabelecerá condições para a
efetivação de cada leilão previsto no caput, tais como:
I - a quantidade de certificados a serem leiloados;
II - definição dos títulos ou créditos a serem aceitos em permuta pelos certificados, bem como a qualidade mínima por unidade
de certificado;
III - natureza, período e situação dos débitos previdenciários
que poderão ser amortizados ou quitados com os certificados.
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Art. 4' O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados
de sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a equivalência econômica do leilão previsto no caput do artigo
anterior.
Art. 5' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vencidos de
natureza não tributária, observadas as seguintes condições:
I - o encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e, simultaneamente, contra ela detiver, em
31 dejulho de 1997, créditos líquidos, certos e exigíveis;
II - não poderão ser utilizados no presente mecanismo os créditos contra a União origínários de títulos representativos da dívida
pública federal.

Art. 6' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não tributários, mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
créditos recíprocos, com abatimentos sempre das parcelas finais
para as mais recentes.
Parágrafo único. Para efeito da compensação a que se refere
este artigo, entre a União e as Unidades da Federação, o abatimento
dos créditos da União decorrentes de contratos celebrados no âmbito
da Lei n' 9.496, de 11 de setembro de 1997, eda Medida Provisória n'
1.654-24, de 14 de maio de 1998, poderá ser efetuado sobre o estoque
da divida contratada.
Art. 7' Os beneficios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' de maio de 1996, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.

Art. 8' Para os benefícios mantidos pela Previdência Social
com data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do IGP-DI entre o mês de inicio, inclusive, e o mês imediatamente anterior ao do reajuste.
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Art. 9' A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes no art. 21, da Lei n' 8.212, de24 dejulho de 1991,
com a redação vigente em 30 de abril de 1996, os benefícios mantidos
pela Previdência Social serão majorados de forma a totalizar quinze
por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de 1996, incluído
nesse percentual o reajuste de que trata o art. 7'.

Art. 10. A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6' do art.
20 eno § 2' do art. 21, ambos da Lei n' 8.880, de27 de maio de 1994.
Art. 11. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 12. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' dejunho de 1997, em sete vírgula setenta e seis por
cento.
Art. 13. Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
Anexo I desta medida provisória.
Art. 14. Para os benefícios que tenham sofrido majoração em l'
de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$ 120,00
(cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado quando
da aplicação do disposto no art. 12, de acordo com normas a serem
baixadas pelo Minístério da Previdência e Assistência Social.
Art. 15. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' de junho de 1998, em quatro vírgula oitenta eum
por cento.
Art. 16. Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
a partir de l' dejulho de 1997, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no Anexo II desta medida provisória.
Art. 17. Para os benefícios que tenham sofrido majoração em
l' de maio de 1998, devido à elevação do salário mínimo para R$
130,00 (cento e trinta reais), o referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do disposto no art. 15, de acordo com norCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, 1.1, p. 3081-3346, maio 1998
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mas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência
Social.
Art. 18. A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica
de direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do disposto no art. 3' da Lei n' 8.003, de 14 de março de 1990, da
base de cálculo da contribuição social sobre o lucro de que trata a Lei
n' 7.689, de 15 de dezembro de 1988, relativa ao período-base do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.

Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a pagar ao Banco
do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas ejuros de doze por cento ao ano, com sub-rogação nos respectivos
créditos, a dívida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decorrente de saldo devedor na conta de benefícios do extinto Instituto
de Administração Financeira da Previdência Social (lapas), no período de l' de janeiro de 1984 a 31 de março de 1986, até o valor de R$
1.363.000.000,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e três milhões de
reais) - posição em 31 de dezembro de 1995, objeto de acordo entre
aquela instituição financeira e o INSS.
§ I" A dívida referida no caput deste artigo será paga pela União com títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), após homologação judicial do acordo e encerramento do feito.
§ 2' O INSS pagará a obrigação para com a União, decorrente
do pagamento com sub-rogação de que trata o caput, com créditos por
ele titulados, relativos a parcelamentos de débitos contratados por
pessoas jurídicas, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios
da Fazenda e da Previdência e Assistência Social.

Art. 20. A participação nos lucros ou resultados da empresa de
que trata o art. 7', inciso XI, da Constituição Federal, na forma de lei
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específica, não substitui ou complementa a remuneração devida a
qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer
encargo previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade, desde que o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a este título não se realize em periodicidade inferior a
um semestre.
Parágrafo único. A periodicidade semestral mínima referida
no caput poderá ser alterada pelo.Poder Executivo, até 31 de dezembro de 1998, em função de eventuais impactos nas receitas previdenciárias.
Art. 21. O art. 3' da Lei n" 7.986, de 28 de dezembro de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' A comprovação da efetiva prestação de serviços a
que alude esta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseada em início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.
§ 1º A comprovação da efetiva prestação de serviços a que
alude o caput far-se-á perante os órgãos do Ministério da Previdência e Assistência Social.

§ 2' Caberá à Defensoria Pública, por solicitação do interessado, quando necessitado, promover ajustificação judicial, ficando o solicitante isento de quaisquer custas judiciais ou outras
despesas.
§ 3' O prazo para julgamento da justificação é de quinze
dias". (NR)

Art. 22. Os arts. 5' e 15 da Lei n' 8.036,de 11 de maio de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5º

.

XII - fixar critérios e condições para compensação entre
créditos do empregador, decorrentes de depósitos relativos a trabalhadores não optantes, com contratos extintos, e débitos resultantes de competências em atraso, inclusive aqueles que forem
objeto de composição de dívida com o FGTS". (NR)
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«Art. 15.
§ 4' Considera-se remuneração as retiradas de diretores
não empregados, quando haja deliberação da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho de que
trata o art. 16.
§ 5' O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar
obrigatório e licença por acidente do trabalho.

§ 6' Não se incluem na remuneração, para os fins desta lei,
as parcelas elencadas no § 9' do art. 28 da Lei n' 8.212, de 24 de
julho de 1991." (NR)
Art. 23. Os arts. 6', 17, 19, 21, 22 e 28 da Lei n" 8.212, de 24 de
julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º

§ l'
d) 3 (três) representantes membros dos conselhos setoriais,
sendo um de cada área da seguridade social, conforme disposto
no Regimento do Conselho Nacional da Seguridade Social.
•••••..••••..•••..••••..••••.........••••..••••..••••..••••..••••..•••••..••••.....•••••.•.••»

(NR)

«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários
da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social
referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na
forma da Lei Orçamentária anual, assegurada a destinação de
recursos para as ações de Saúde e Assistência Social.» (NR)
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.» (NR)
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autónomo e equiparados é de
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vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso IH do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição
serão reajustados, a partir da data da entrada em vigor desta
lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social.» (NR)

«Art. 22.
§ 11. O disposto nos §§ 6º a 9º aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e que se organize na forma da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998.» (NR)

«Art. 28.

..

.

§ 9º
e)

.

6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts.
143 e 144 da CLT;
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;
8.

recebidas a título de licença-prêmio indenizada;

9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9º da
Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984;
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação
básica, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que
não sej a utilizado em substituição de parcela salarial e que todos
os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
...••••...•••..•••.•.••••..•••••..••••...•••...•••...••••..••••..•••••..••••...••••...•••...•»

(NR)
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Art. 24. Os arts. 6º, 94 e 126 da Lei n' 8.213, de24 de julho de
1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma
Ouvidoria-Geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento.» (NR)
«Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime
Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a
contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na
administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de
previdência social se compensarão financeiramente.
..•••...••...•••..•••...•••...•••...•••....••..••....................................•.....••»

(NR)

«Art. 126.
§ 3' Apropositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de
ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o
processo administrativo importa renúncia ao direito derecorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.» (NR)

Art. 25. O art. 40 da Lei n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 40.
§ l' A transferência dos benefícios do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma
que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.

§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I, lI, ou III do § l' do art. 139 da
Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991.» (NR)
Art. 26. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.586-9, de 21 de maio de 1998.
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Art. 27. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 28. Revogam-se a alínea c do § 8º do art. 28 e o. art. 79 da
Lei nº 8.212, de24 de julho de 1991, o § 5º do art. 57 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, o art. 29 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de
1994, e a Medida Provisória nº 1.586-9, de 21 de maio de 1998.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Raul Belens Jungmann Pinto
Anexo I
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de
Acordo com as Respectivas Datas de Início
Data de Início do Benefício

I--=~:

até maio/96

==-----t--

Reajuste (%)

._-

em maio/ 97
'-------

I

0,5S
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Anexo II
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de
Acordo com as Respectivas Datas de Início
--

Data de Início do Benefício
I

-

até junho! 97

.•.

1--"

4,40

..-.

em agosto! 97

399

em setembro! 97

3,59

I

--~

em outubro! 97
em novembro! 97

(%)

4,Sl

_-

em julho/ 97

e----

Reajuste

,

3,18
"""--

2,78

em dezembro! 97

2,38

em j aneirol 98

1,98

-"

em fevereiro! 98

1,58

em março/98

1,18

em abrilJ 98

0,79

em maio/98

0,39

-

REEDIÇÕES
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.650-18, DE 5 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
Servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências.

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

Art. 1.' O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é formado pela Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil, comCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p- 3081-3346, maio 1998
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posta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível superior, e por cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil, de nível médio, e pela Carreira Jurídica do Banco Central do
Brasil, composta por cargos de Procurador do Banco Central do Brasil, de nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO H
Das Atribuições

Art. 3º
do Brasil:

São atribuições do cargo de Analista do Banco Central

I - formulação e implementação de planos, programas e proj etos de gestão das reservas internacionais, da dívida pública interna e
externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
H - regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;
IH - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econõmicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar no País;
IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas relacionadas.
Art. 4º São atribuições do cargo de Procurador do Banco Central do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e à
defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, emjuízo e fora dele;
H - consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
próprias da profissão de advogado.
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Art. 5º São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades
dos Analistas e Procuradores do Banco CentraI do Brasil;

II - operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sisbacen);

III - suporteeapoio à distribuição demoeda epapel-moeda ao
sistema bancário;
IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida pelo Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem
sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam ser terceirizadas;
VII - operação de máquinas em geral, excetuadas as referentes
a atividades terceirizadas.
CAPÍTULO UI
Do Ingresso

Art. 6º O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-se-á mediante concurso público específico, de provas ou de
provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.
§ 1º O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á
em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a
primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.
§ 2º Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de prova de títulos.
§ 3º O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua diretoria definir normas específicas e os pré-requisitos de formação e titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
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observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
CAPÍTULOlV
Do Desenvolvimento
Art. 7' O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. l' ocorrerá mediante progressão funcional e
promoção.
§ l' Progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de setecentos e trinta dias, redutível,
mediante processo de avaliação de desempenho em até cento e oitenta
e dois dias, exceto o do Padrão I da Classe D dos cargos das carreiras
de Especialista e Jurídica do Banco Central do Brasil.
§ 2' Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o interstício mínimo de trezentos e sessenta e cinco dias.
§ 3' Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que trata este artigo.
CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações
Art. 8' A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos dos
servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II
desta medida provisória.
Art. 9' Os vencimentos dos cargos da Carreira Jurídica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e
Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes
aplicando as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei n' 8.270, de 17
de dezembro de 1991, a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992, e
a prevista no art. 1', inciso I, e § I" do Decreto-Lei n' 2.333, de 11 de
junho de 1987.
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Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ),
em percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
I -

Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;

b) de quinze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialista
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de Mestrado, até o máximo de trinta por cento do quadro de pessoal de nível superior;

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

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;

b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2' grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.

§ l' A diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções
sobre:
I - os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a quantidade de oportunidades, as
áreas de formação, bem como o enquadramento dos servidores na
gratificação, considerados o exercício de funções e a participação nos
programas de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especializaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998
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ção lato e stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo Banco, inclusive anteriormente à edição desta medida provisória;
H - a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.
§ 2º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.
Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo IH.
§ 1º O percentual da GABC para o servidor do padrão I da
Classe D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do
Brasil será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para
cinqüenta e cinco por cento a partir do 366º dia de exercício, mediante avaliação de desempenho vinculada ao estágio probatório.
§ 2º Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até dez pontos percentuais, nas condições a serem fixadas pela
Diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em
exercício de atividades:
I - externas de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional,
inclusive de câmbio;
H - que importem risco de quebra de caixa;
IH - que requeiram profissionalização específica.
Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas do Banco do Brasil (FCBC), de exercício privativo por servidores ativos da autarquia, nos valores e distribuição previstos na forma constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ I" O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos
do cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi designada.
§ 2º O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
I - a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa
retribuição for igualou inferior à soma dos décimos incorporados;
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II - à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior à
soma dos décimos.

§ 3' Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Centrai do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 4º As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida
provisória serão incorporadas, observados os valores equivalentes
aos percentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo
VII, gerando efeitos financeiros somente a partir de 1s de dezembro
de 1996.

§ 5º ADiretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da estrutura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valores de
retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos
no Anexo IV
§ 6º Os quantitativos das FCBC, observados os valores unitários e o custo global previstos no Anexo IV desta medida provisória,
poderão ser alterados por regulamento.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e de
Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada na forma do Anexo V desta medida provisória.

Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos empregados do Banco Central do Brasil que se aposentaram sob o Regime Geral de Previdência
Social até 31 de dezembro de 1990, bem como todas as responsabilidades do Banco Central do Brasil em relação a esses empregados,
inerentes à condição de patrocinador da Fundação Banco Central de
Previdência Privada (Centrus).
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§ lº O Banco Central do Brasil permanece como responsável
pela indicação dos administradores e membros do Conselho de Curadores da Centrus, nas proporções previstas no respectivo estatuto, podendo, a qualquer tempo, substituir os administradores e conselheiros que indicar.
§ 2º Observado o disposto no caput, o Banco Central do Brasil
poderá exercer patrocínio não-contributivo à Centrus, relativamente
aos servidores regidos pela Lei nº 8.112, de 1990.
§ 3º A fração patrimonial da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), correspondente às "reservas de benefícios a conceder» relativas aos participantes incluídos no Regime Jurídico Unico, no volume global das reservas, será dividida na razão do
custeio de sua formação atê 6 de setembro de 1996, por parte do patrocinador e de cada participante, observado o seguinte:
I - da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições do patrocinador serão deduzidos e devolvidos ao Banco Central do Brasil, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta
medida provisória, os valores relativos às contribuições realizadas
desde 1Q dejaneiro de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;
U - da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições dos participantes, nominalmente identificada, serão deduzidos e devolvidos aos respectivos titulares, por ocasião do acerto de
contas previsto no art. 21 desta medida provisória, os valores relativos às contribuições individuais realizadas desde 1º de janeiro de
1991, incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;

lU - a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente
das contribuições do patrocinador será administrada pela Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus), para custeio de
aposentadorias e pensões concedidas com base na Lei nº 8.112, de
1990, na forma em que vier a dispor o regulamento;
IV - a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente
das contribuições dos participantes será liberada aos respectivos titulares a partir da edição do regulamento a que se refere o art. 21 desta
medida provisória, em até doze parcelas mensais consecutivas, de
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rio dos servidores, mantida, total ou parcialmente, sob a administração da Centrus, com a finalidade de obtenção de benefícios no sistema
de contribuição definida, a serem estabelecidos por essa entidade de
previdência privada, com base exclusivamente em contribuições dos
participantes.
§ 4' Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores do Banco
Central do Brasil exonerados, demitidos, e no que couber aos sucessores dos servidores falecidos, após 31 de dezembro de 1990.
§ 5' Na forma que dispuser convênio específico a ser celebrado
entre o Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus) e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), serão centralizadas na Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus)
as devoluções e complementações de responsabilidade direta ou indireta da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
(Previ), e do Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., enquanto seus patrocinadores, relativas aos participantes optantes pelo quadro de pessoal do Banco Central do Brasil, na forma da Lei n' 4.595,
de 31 de dezembro de 1964.
§ 6' O convênio de que trata o parágrafo anterior disporá sobre a destinação dos recursos garantidores das reservas matemáticas
necessárias ao custeio dos compromissos nele previstos.
§ 7' Aos recursos que forem repassados à Centrus, em razão do
convênio a que se referem os §§ 5' e 6', aplica-se o disposto no § 3' deste artigo.
Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas, mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
mensal dos participantes.
§ l' A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive o adicional por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos dependentes
não presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.
§ 2' A diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se
refere este artigo.
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Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro Nacional.
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei n"
8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercício no Banco Central do Brasil:
I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancário), de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;
II - as seguintes proibições:
a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;

b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
ou privada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.

§ l' A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132 e
134 da Lei n" 8.112, de 1990.
§ 2' As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os
arts. 129, 130 e seu § 2', da Lei n" 8.112, de 1990.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias
Art. 18. A partir de l' de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
Procurador da Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários
do Banco Central do Brasil.

Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no periodo de I" dejaneiro de 1991 até 30 de novembro de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos aos
servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a
Lei n'' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão considerados como pro
labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para apuração
dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do Brasil estabelecidas nesta medida provisória.
§ l' O servidor poderá requerer até 31 dejaneiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto
no caput quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos,
direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos
aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for o caso, o débito verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto
pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
§ 2' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das
quais caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de
sentença posteriormente cassada ou revista.
§ 3' São também consideradas como pro labore facto, apenas
para efeito de mútua quitação entre o Banco Central do Brasil e seus
dirigentes, ex-dirigentes e servidores, todas as demais verbas remuneratórias efetivamente pagas, a qualquer título, no período de 1 º de
janeiro de 1991 a 30 de novembro de 1996.
Art. 20. Se do enquadramento nas carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos de Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos
na função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente
identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geralou antecipação de reajustes de vencimento.

Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 31 de julho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
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ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, eos não recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as Instituições e entre estas e o servidor, na forma que dispuser o regulamento.
§ 10 Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refereo caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir de 10
de janeiro de 1991.
§ 22 Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados
do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro de
1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 dejaneiro de 1997, descontados os saques efetuados após
aquela data.
.
§ 30 Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores do
Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de
1990, ficarão indisponiveis inclusive para as hipóteses de saques autorizados com base no art. 20 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, até
a completa apuração e edição do regulamento de que trata o caput,

§ 42 A Caixa Econômica Federal, a partir da edição do regulamento previsto no caput, providenciará a devolução, ao Banco Central do Brasil, dos depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores da autarquia, de competência após 31 de dezembro de 1990, tornados indisponíveis na forma desta medida provisória.
§ 5' Os servidores ativos e inativos, como também aqueles exonerados ou demitidos, titulares das contas vinculadas ao FGTS, que
realizaram saques de saldos constituídos por depósitos efetuados
pelo Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de
1990, indenizarão a autarquia pelo valor de responsabilidade de
cada um, observado o seguinte, quanto à indenização:

I - aos servidores ativos e inativos, bem como aos exonerados e
aos pensionistas que permaneçam na condição de servidores da União, autarquia efundaçôes públicas federais, aplicar-se-á o previsto no
art. 46, § 1', da Lei n 2 8.112, de 1990;
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II - aos ex-servidores do Banco Central do Brasil que tenham
sido demitidos, bem como aos exonerados após 1º dejaneiro de 1991,
que não permaneçam no Serviço Público Federal, é facultado requerer à autarquia o parcelamento, em até sessenta meses, dos valores de
sua responsabilidade.
§ 6º O disposto no parágrafo anterior aplica-se, ainda, ao sucessores dos servidores do Banco Central do Brasil, falecidos, que
permaneçam como pensionistas da União, autarquias e fundações
públicas federais.

Art. 22, O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de contas com as entidades privadas de previdência complementar por ele
patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos a aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social, na forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
Parágrafo único. Os encargo de que trata este artigo serão assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo ser
transferidos integralmente à entidade de previdência privada, patrocinada pela autarquia e seus servidores, mediante constituição das
reservas necessárias, apuradas atuarialmente.
Art. 23. Os anuênios adquiridos pelo servidores do Banco Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço,
conforme disposto no art. 67 da Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 24. Os períodos de licenças-prêmío adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão
ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria,
ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da legislação em vigor até aquela data.
Art. 25. Ressalvado o contido no § 1º do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei nº 8.112, de
1990, o disposto nesta medida provisória.
§ 1º As aposentadorias e pensões concedidas aos servidores
do Banco Central do Brasil e a seus dependentes, respectivamente, pelo Regime Geral de Previdência Social, a partir de 1º de
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janeiro de 1991, ficam transformadas em benefícios previstos no regime instituído pela Lei nº 8.112, de 1990, considerando-se o tempo
de serviço computado pelo INSS no ato da concessão, observado o seguinte:
I - na transformação de que trata este parágrafo, o tempo em
que o servidor esteve aposentado pelo Regime Geral de Previdência
Social será contado apenas para estabelecer a proporcionalidade de
sua aposentadoria estatutária, respeitado o disposto nas alíneas a e c
do inciso III do art. 186 da Lei nº 8.112, de 1990;
n - o Banco Central do Brasil procederá ao enquadramento
dos servidores inativos e das pensões de que trata este parágrafo nas
disposições desta medida provisória, com efeitos financeiros a partir
de 1º de dezembro de 1996;
In - será promovida de ofício, pelo Banco Central do Brasil, a
revisão das aposentadorias transformadas na forma desta medida
provisória que tenham sido concedidas pelo INSS com base em contagens especiais de tempo de serviço não previstas na Lei nº 8.112, de
1990, procedendo-se às necessárias correções.
§ 2º É assegurado prazo de trinta dias, contados da data de
publicação dos respectivos enquadramentos, para, sob pena de decadência:

I - os aposentados e pensionistas de que trata o parágrafo anterior requererem a revisão prevista no § 1e do art. 19 desta medida
provisória;

n - os aposentados de que trata o parágrafo anterior requererem o retorno à atividade, nos casos de aposentadoria voluntária, hipótese em que lhes será aplicado o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei nº
8.112, de 1990.
Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 1º de dezembro
de 1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
Art. 27. Ficam criados, até 31 de dezembro de 1999, trinta
Cargos Comissionados Temporários, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
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do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
jurídico de seus servidores.
§ l' A Diretoria do Banco Central do Brasil estabelecerá o valor da retribuição pecuniária dos cargos de que trata o caput, observado o limite máximo de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
§ 2' O servidor inativo do Banco Central do Brasil, ocupante de
Cargo Comissionado Temporário, poderá, em caráter excepcional, ser
investido em FCBC, sem direito a qualquer remuneração adicional.
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.650-17, de 7 de abril de 1998.
Art. 29. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 demaio de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
Anexo I

Quantitativos de Cargos das Carreiras
do Banco Central do Brasil

carreira

Servidores !

Cargo

1----

.,,'''--~

Carreira de Es pecialista do Banco Técnico de Suporte do Banco Central
Central do Bras il
do Brasil
Analista do Banco Central do Brasil

Total para a Ca rreira

861
5.309
6.170

-

Carreira J urídi ca do Banco Central Procurador do Banco Central do i
do Brasil
Brasil

200

-4;:~

~----

Total para a Carreira
Total para o Banco Central do Brasil '

-----
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Anexo II
1. Quadro de Pessoal - Estrutura e Vencimento
1.1. Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
1.1.1. Cargo de Analista do Banco Central do Brasil
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1.1.2. Cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
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1.2. Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil

1.2.1. Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil

,

Padrão

A

IV
III
II
I

40h semanais
3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10

B

N
III
II
I

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

C

N
III
II
I

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

D

III
II
I

2.055,30
2.014,80
1.975,20

,

,

L

Vencimento Básico (VBs)

Classe

I

Anexo m
1. Gratificação de Atividade do Banco Central do Brasil (GABC)
1.1. Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil

Técnico de Suporte do Banco Central do
Brasil

Analista do Banco Central do Brasil

,

Classe

Padrão

A

N
III
II
I

B

-C

,
D

% e Base da
GABC
,

N
III
II
I

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

Padrão

A

N
III
II
I

90%-A-IV

B

IV
III
II
I

9O%-B-IV
9O%-B-IH
9O%-B·I!

C

IV
III
II
I

gO%-e-IV
gO%-e-lIl

III
II
I

90%-D-III
90%-D-II

,

75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I

75%-B-I

N
III
II
I

75%-C-I

III
II
I
I

75%-D-I
75%-D-I

75%-C-I
75%-C-l
75%-C-I

I

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

% e Base da

Classe

D

GABC

90%-A-III
90%-A-lI
9O%-A-!

9O%-B-!

sos-c-n

90%-C-I

90%-D-I

i
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12 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
Procurador do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

f----A

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

11
I

65%-A-I

65%-A~I

--

75%-B·I
75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I

11
I
IV
III

C

D

-

GABC

IV
III

IV
III

B

% e Base da

11
I

75%-C-I
75%-C-I
75%-C-I
75%-C-I

III

75%-D-I

11
I
I

75%-D·I
55%-D-I(1)

35%-D-I(I)

(1) Conforme disposto no § 19 do art. 11 desta MP.

Anexo IV
1. Funções Comissionadas do Banco Central
(FCBC) Criadas
Direção/ Assessoramento
Código

Valor unitário

Quantitativo

FDS-l
FDE-lI FCA-l
FDE-2/ FCA-2
FDT-l/ FCA-3
FDO-l/ FCA-4
FCA-5

1.975,20
1.876,20
1.678,80
1.086,30
987,60
592,50

1
50
85
263
643
229

Suporte

FST-l
FST-2
FST-3
Custo Global Autorizado

354,90
213,00
177,30

12
96
56
R$ 1.329.525,00
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2. Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
Cargos

Nível

Vr. Unitário

Servidores

R$

c--1
44

2.218,50
1.941,38
1.830,38
1.331,25
1.109,25

85
186
217
922

Técnico

e
Procurador

776,63
554,63
444,00
333,00
277,50
222,00

115
976
150
713
289

Auxiliar

AP83
AP85
AP86
AP88
AP89

222.00
166.50
138,75
111,00

83,25

238
Total

4.399

Anexo V
Cargos de Natureza Especial
..-

Nível

~.".-

Valor Unitário
R$

Servidores
~

I

i-

L.

Total

R$

...

Presidente

1

8.000,00

Diretor

8

8.000,00

Total

9

8.000,00

--

64.000,00

,_

-

.._..

72.000,00

._... _-
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Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Cargo extinto
Carreira

!

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Referência

A
B
C

D

Classe

Padrão

A

IV
III
II
I

-

B

IV
III
II
I

3
106
306
176

IV
III
II
I

78
16

III
II
I

6
2

I

E
F
G
H

Auxiliar

,

.1------

I

J

C

L
M

i

N
O
P

,

D

Total para a Carreira! Cargo

A
B
C

D
E
F
G

,,

,1---i

I

9

2

Padrão

A

IV
III
II
I

57
30
80
473

B

IV
III
II
I

602
487
471
202

C

IV
III
II
I

74
196
868
672

D

III
II
I

138
445
278

i

M
N
O
p

Total para a Carreira! Cargo

-~

Classe

H
I
J
L

I

7

Analista do Banco Central do Brasil

Referência

Técnica

Servidores

711

Cargo extinto

Carreira

I

I

Servidores

I

!

I

5.073
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Procurador do Banco Central do Brasil

Cargo extinto
Carreira

Referência

Classe

Padrão

A

N
III
II

A
B

C
D

1

E

N
III
II

Servidores

4

4
25

--~_._."

F

B

G
H

Procurador

1
J

....

-

N
III
II

C

L
M

N
O
P

_

1
--_
...

-------

20
16
4
13
-

-

1
III
II

D

-

46
15

1

,

150

Total para a Carreira! Cargo

. _ - - _.....-

5.934

Total para o Banco Central do Brasil

Anexo VII
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para efeito de Incorporação de Décimos

~--=--

Estrutura
Criada
(Equivalência)

I

Estruturas Extintas

I

(Código)

,

100% FCA-1
. 100% FCA-2

!

iO()60~3,100463,445045,446041,780049

100% FCA-3
I

15% FCA-4

003034, 003026, 052434, 100439,440035,937983,999008

013064,100498,101494,449067,781061,909939, 952001, 953970,
966894

i 613673
+-----~------------1

18,75% FCA-4l' 601624, 602620, 603627, 605620, 606626, 607622, 608629, 609722, 614645,
615625,616680,617628,618624,619620,620688,621641,631175,640190,
641219,642215,643211,644218

~---,
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas
(Código)

20% FCA-4

032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357,302660,302732,
350699,353701,520233,521230,919845,972894

22,50% FCA-4

604623

25% FCA-4

019097,020192,020109,020206,071633,080594, 081530, 0&5561,100595,
110590,111597,113590,114596,115592,120596,121592, 122599, 123595,
124591,125598,126594,127590,128597, 130591140597, 141593, 142590,
143596,144592,145599,146595,147591,200590,200638, 201634, 202630,
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206598, 207594, 208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690, 500208, 502200, 503207,
505200,506206,507202,508209,509205,510203, 914002, 914797, 917893,
922005,923869,924865,925004,926841,927864, 928887, 929867, 930008,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005

30% FCA-4

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

40% FCA-4

018082, 018155, 018163, 021083, 031313, 070602, 071609, 072605,
083593, 087564, 100560, 110531, 111562, 112569, 113565, 114561,
115568, 120561, 121568, 122564, 123560, 124567, 125563, 126560,
127566, 130567, 140562, 141569, 142565, 143561, 144568, 145564,
146560, 147567, 200565, 201561, 201600, 202568, 202592, 202606,
203564,204560,350664,428167,472166,473162, 480169, 482161,
483168,484164,486167,487163,488160,489166, 491160, 492167,
493163, 501204, 915920, 918890, 940909, 967912, 979880, 980870,
981001,982881,983888,985880, 986003,987883,991872, 994006

50% FCA-4

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

52,50% FCA-4

610623

70% FCA-4

011061,012068,016071,017086,019186,019178,070505, 101508, 110507,
111503, 112500, 112593, 113506, 114502, 115509, 121509, 122505, 123501,
124508, 125504, 126500, 127507, 128503, 130508, 140503, 141500, 142506,
143502, 144509,145505,146501,200506,200530,201502, 201537, 201596,
202509, 202533, 203505, 203530, 204501, 425133, 460133, 461130, 462136,
463132, 464139,465135,466131,481165,973815, 975940,977942, 978949,
984914

100% FCA-4

009059,009113,009121, 100501,450081,451088,453080,457086,459089,
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas
(Código)

í 100% FDE-1

001023, 002020, 003018, 002011, 004030, 051438, 053430, 054437, 064467,
401030, 403032 , 404039 , 405035 406031 407038 , 408034 409030 750034
, 898007, 934992, 935999, 954993, 962007, 963992, 964000, 965987, 974994,'
976997,990981

100% FDE-2

005037,061468,062464,063460,405043,409049, 751049,899003, 900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009

100% FDO-1

008052, 008214, 010057, 010065, 014133, 014141, 014079, 015075, 015130,
015148, 060500, 061506, 061530, 062502, 063509, 080560, 082562, 082597, ,
083569, 084565, 086568, 088560, 416088, 417084, 418080, 420131, 421138,
422134,424137,426164,427136,427160,429155,440086,452084,454087,
455083, 458082, 760137, 904945, 943940, 949930, 946001, 947954, 948004,
956945,957941,958948,959944,960942,968900, 971901, 992968,995002

100% FDS-1

. 001015,050407,051403,400017,938009

I

100% FDT-1

007048,061492,062499,063495, 081566, 414069,413062,423130, 755060,
761133,936979,944980,945978

: 37,5% F8T-l

043370,044385,300730,301698,301736,302694,609676, 834882, 840890,
'920819,921815,931810

50% F8T-l

037346,300667,300705,301663,303666,350737,351709,352691,354694,
817880,832880,933830,951811,955809

52,5% FST-1

350702,833886

70% FST-1

070700,939820,941824

100% FST-1

040312,070637,810835,950858

_.~

,100% FST-2
75% FST-3
100% FST-3

,

070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852
665878
041343,042366,071668,200603,351695,353698,816868,825867
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.651-43, DE 5 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá
outras providências.

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

Seção I
Da Estrutura
Art. l' A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela
Casa Militar.
§ I" Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
I - o Conselho de Governo;
II - o Advogado-Geral da União;
III - o Alto Comando das Forças Armadas;
IV - o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2' Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos de consulta do Presidente da República.
I - o Conselho da República;
II - o Conselho de Defesa Nacional.
Seção II
Das Competências e da Organização
Art. 2' À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desemCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p.

3081~3346,

maio 1998

3136
penho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.

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

V -

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

Art. 4' À Secretaria de Comunicação Social da Presidéncia da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o gabinete e até quatro subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5' À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidéncia
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas, na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação
da concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração, coordenação e controle de planos, programas e projetos de natuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998

3137
reza estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República,
e do macrozoneamento ecológico-econômico; bem como a execução
das atividades permanentes necessárias ao exercício da competência
do Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além
do Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o gabinete e até três
subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como
pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7º Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado,
pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e
pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da
República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este fim designado pelo Presidente da República;
n - Câmaras do Conselho do Governo, com a finalidade de formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de Estado
das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1º Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso H, serão constituídos comitês executivos, integrados
pelos secretários executivos dos ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.1, p. 3081-3346, maio 1998
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§ 2' O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3' É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a criação das demais câmaras.
§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planej amento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5' O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso 11 do caput e o § 1'.
Art. 8' Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes, assisti-Ia no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n'' 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 9' O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pejo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunir-se-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar O Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de operações militares, levando em consideração os estudos e as
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998
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sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações
estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os
programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação
das representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República eo Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição,
têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041,
de 5 dejunho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como secretários executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as
ações visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o
combate à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária' a que se refere o art. 2º.

CAPÍTULO U
Dos Ministêrios

Seção I
Da Denominação
Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I - da Administração Federal e Reforma do Estado;
U - da Aeronáutica;
UI - da Agricultura e do Abastecimento;
IV - da Ciência e Tecnologia;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.1, p. 3081-3346, maio 1998
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v-

das Comunicações;

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

-

da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;
da Fazenda;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia

XN
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

-

de Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Legal;

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.
Seção 11
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal eReforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998
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c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais;

e) modernização da gestão e promoção da qualidade do Setor
Público;

fJ desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec);
II -

Ministério da Aeronáutica:

a) formulação e condução da Política Aeronáutica Nacional, civil e militar, e contribuição para a formulação e condução da Política
Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento da
Força Aérea Brasileira;

c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à defesa interna e externa do País, no campo aeroespacial;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;

e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;

fJ planejamento, estabelecimento, equipamento, operação e exploração, diretamente ou mediante concessão ou autorização, conforme o
caso, da infra-estrutura aeronáutica e espacial, de sua competência,
inclusive os serviços de apoio necessários à navegação aérea;
g) incentivo e realização de pesquisa e desenvolvimento relacionados com as atividades aeroespaciais;
h) estímulo à indústria aeroespacial;

III -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;

b) produção e fomento agropecuário, inclusive das atividades
pesqueira e da heveicultura;
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c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) metecrologia e climatologia;
I) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;
IV - Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;
V - Ministério das Comunicações:
a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;

b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;

c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;

VI a)

Ministério da Cultura:

política nacional de cultura;
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b)

proteção do patrimônio histórico e cultural;
VII - Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b)

educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e)

pesquisa e extensão universitária;

j) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;

VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;

c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à defesa interna e externa do País;
e)

participação na defesa da fronteira marítima ena defesa aérea;

j) participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;
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c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
fJ negociações econõmicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;
X - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:
a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;

b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;

e) turismo;

fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;
XI - Ministério da Justiça:
a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;

e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

fJ defesa da ordem econõmicanacional e dos direitos do consumidor;
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g) planejamento, coordenação e administração da politica penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;

I) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
XII - Ministério da Marinha:
a) politica naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;

e) política marítima nacional;
fJ orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;

i) inspeção naval;

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

política integrada para a Amazônia Legal;
XN - Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;
XV - Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) formulação do planejamento estratégico nacional;

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

XVI -

Ministério da Previdência e Assisténcia Social:

a) previdência social;
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b) previdência complementar;

c) assistência social;
XVII - Ministério das Relações Exteriores:
a) política internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII - Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;

coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

b)

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
e) insumos criticas para a saúde;
fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;
XIX - Ministério do Trabalho:

h)

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
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fJ

segurança e saúde no trabalho;

g)

política de imigração;

:xx -

Ministério dos Transportes:

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

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

§ 3º A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de que
trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização do
cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário,
bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.
§ 4º A competência atribuída ao Ministério do Planejamento e Orçamento, de que trata a alínea c do inciso XV deste artigo,
será exercida pelo Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15.

Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:

I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;

II
III -

Gabinete do Ministro;
Consultoria J uridica, exceto no Ministério da Fazenda;
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§ 1Q No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Juridica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos
termos do art. 13 da Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de 1993.
§ 2º Caberá ao secretário executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação
das secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as
funções que lhe forem atribuidas pelo Ministro de Estado.

Seção IV
Dos Órgãos Específicos
Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
Ir - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agrícola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;
IrI - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, até duas secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do
Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1', 2' e 3'
à
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Conselhos de Contribuintes, do Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, do
Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da
Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até quatro secretarias;
XI - do Ministério deMinas e Energia, até duas secretarias;
XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência eAssistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
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Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência
Social, até três secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço
Exterior, a Secretaria-Geral dás Relações Exteriores, esta composta de
até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o Instituto Rio
Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde, até quatro secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
Parágrafo único. O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado
das Relações Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
CAPÍTULO IH
Da Transformação, Transferência, Extinção, e
Criação de Órgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e
Orçamento;
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UI - a Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da República;
b)

a Assessoria em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I - para o Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, da Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e das Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;
U - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regional;

b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

Ill - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integração Regional;
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IV - para o Ministério da Previo ência e Assistência Social, da
Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V - para o Ministério da Justiça:
a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;

b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n'' 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14, da Lei n" 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis ns 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros deEstado, ressal-vadas as do Conselho Monetário Nacional;
VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração-Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas,
da Casa Civil da Presidência da República;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:

a) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fudesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp);
b) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o Fundo N acionai do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei
n? 7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II -

o Ministério do Bem-Estar Social;
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o Ministério da Integração Regional;
no Ministério da Justiça:

III -

IV -

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e Ex-

pressão;
b)

a Secretaria de Polícia Federal;

c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;

V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VII - as Secretarias de Administração Geral, em cada ministério;

VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto;

a) o Conselho Superior de Desporto;
b)

a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);

IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art.
16, será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais de desenvolvimento;
III -

defesa civil.

Art. 21.

Ficam extintos os cargos:
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I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia Federal, todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministário do Bem-Estar Social;
IV - de Presidente das Fundações de que tratam os incisos I e
VIII, alínea d, do art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos II e III do art.
19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
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pública; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência
da República: de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa !YIilitar da Presidência da República, de Secretário-Geral
da Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social
da Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos
de Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de !YIinistro de Estado do Planejamento e Orçamento, de !YIinistro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.

Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o !YIinistro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração PÚblica, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário-Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo, a que se refere o § 3º do art. 79 desta medida provisória, será
também o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
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ria Especial, a que se refere o caput . nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sud am) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios, órgãos
e entidades que tiverem absorvido as correspondentes competências,
facultado ao Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou
doá-lo aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante
autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.

§ 10 O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder ao Distrito Federal, a Estados e Municípios, com ônus para o Governo Federal, e por período
não superior a doze meses, os servidores necessários à continuidade
dos serviços a eles descentralizados.
§ 2º Não se aplica o disposto no caput. deste artigo aos bens móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência social,
pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de saúde ou
de assistência social, mediante termos de doação, desele quejá estejam
de posse das citadas entidades, em função de convênios ou termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos
de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas em
decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes,
independentemente de estarem ou não patrimoniados,
§ 4º Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
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Especiais, mediante autorização do Ministro deEstado da Educação
e do Desporto, pod.erá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos previstos na legislação pertinente.
§ 5' Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o disposto
no § I" deste artigo.
§ 6' O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se lhe aplicando o disposto nos §§ 2' e 3' deste artigo.
§ 7' Os processos judiciais em que a FAE seja parte serão imediatamente transferidos:

I - para a União, na qualidade de sucessora, representada
pela Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;
II - para a Procuradoria-Geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito Federal.
§ 8' Ficam transferidos para o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS) os projetos de irrigação denominados Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba e Platõs de Guadalupe, no
Estado do Piauí, Tabuleiros de São Bernardo, Baixada Ocidental
Maranhense e Hidroagricola de Flores, no Estado do Maranhão, e
J aguaribel Apodi, no Estado do Ceará, e os direitos e obrigações deles decorrentes.
§ 9' Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o
DNOCS, após inventário, os bens móveis e imóveis integrantes do
Patrimônio da União, relacionados aos projetos mencionados no parágrafo anterior, localizados nos Municípios de Parnaíba, Buriti dos
Lopes, Antônio Almeida, Floriano, J erumenha, Landri Sales, Magalhães de Almeida, Marcos Parente e Nova Guadalupe, no Estado do
Piauí, São Bernardo, Palmeirândia, Pinheiro e J oselândia, no Estado do Maranhão, e Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará.
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Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 19
de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da Administração direta.

Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos,
transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de cento e oitenta dias contados da data da
publicação desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto delei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
§ 1º Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração-Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competéncias e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específica aos órgãos transCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, 1.1, p. 3081-3346, maio 1998
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formados, transferidos ou extintos por esta medid a provisória, ou a
seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp., instituído pelo art. 42 da Leí n' 8.672, de 6 dejulho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp í, autarquia federal, com a finalidade de promover e
desenvolver a prática do desporto e exercer outras competências específicas atribuídas em lei.
§ 1 º O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp) disporá em sua estrutura básica de uma diretoria integrada
por um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente
da República.

§ 2º As competências dos órgãos que integram a estrutura regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp) serão fixadas em decreto.
Art. 34. Fica o .Iardim Botânico do Rio de Janeiro transformado em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
passando a integrar a estrutura do Miriistério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de premo'ver, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
flortsticos do Brasil.
CAPÍTULO IV
Dos Órgãos Reguladores
Art. 35, A Agência Nacional de Energia Elétrica (Anee!) e a
Agência Nacional do Petróleo (ANP) poderão requisitar, com ônus
para as agências, servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, indireta ou fundacional, quaisquer que sejam as atividades a serem exercidas.
§ 1a Durante os primeiros trinta e seis meses subseqüentes à
instalação da Aneel e da A\\[P, as requisições de que trata o caput seCol. Leis Rcp. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081"3346, maio 1998
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rão irrecusáveis e desde que aprovadas pelos Ministros de Estado de
Minas e Energia e da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2Q

AAneel e a ANP poderão solicitar, nas mesmas condições
do caput, a cessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, mediante prévio consentimento do órgão ou
entidade de origem.
§ 3 Q Quando a requisição ou cessão implicar redução de remuneração do servidor requisitado, ficam a Aneel e a ANP autorizadas a complementá-la até o limite da remuneração percebida no órgão de origem.
§ 4 Q OS empregados requisitados pela ANP de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta ou fundacionalligados à indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido no caput deste artigo, não poderão ser alocados em processos organizacionais relativos às atividades do monopólio da União.
§ 5Q Após o período indicado no § 1Q, a requisição para a ANP
somente poderá ser feita para o exercício de cargo do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, vedada, também, a utilização de pessoal
de entidades vinculadas à indústria do petróleo.
Art. 36. Ficam criados cento e trinta cargos em comissão denominados Cargos Comissionados de Energia Elétrica (CCE), sendo:
trinta edois CCE V, no valor unitário deR$ 1.170,20 (um mil, cento e
setenta reais e vinte centavos); trinta e três CCE Iv, no valor unitário
de R$ 855,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco reais); vinte e seis CCE
IH, no valor unitário de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais); vinte
CCE H, no valor unitário de R$ 454,00 (quatrocentos e cinqüenta e
quatro reais); e dezenove CCE I, no valor unitário de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais).
§ 1Q Os CCE são de ocupação exclusiva de servidores do quadro efetivo da Aneel, podendo, conforme dispuser o regulamento, ser
ocupados por servidores ou empregados requisitados na forma do artigo anterior.

§ 2 Q O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos dos CCE dentro da estrutura organizacional da Aneel,
mantido o custo global correspondente aos cargos definidos no caput.
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§ 3º O servidor ou empregado investido em CCE exercerá atribuições de assessoramento e coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente,
acrescida do valor do cargo para o qual foi nomeado.
§ 4º A nomeação para CCE é inacumulável com a designação
ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento, cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados
os períodos a que se referem os incisos I, nr, VI, VIII, alíneas a a e, e
inciso X do art. 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais, Finais e Transitórias
Art. 37.

Ficam criados:

l - n a Administração Pública Federal, cento e vinte e um cargos em comissão, sendo dez de Natureza Especial, e cento e onze do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim distribuídos: trinta e nove DAS 101.5; dezesseis DAS 102.5; um DAS 101.4;
vinte e dois DAS 102.4; vinte e um DAS 102.3; e doze DAS 102.1;
II - no Ministério de Minas e Energia, cento e dois cargos em
comissão denominados Cargos Comissionados de Petróleo (CCP),
sendo dezenove CCP V, no valor unitário de R$ 1.170,20 (um mil, cento e setenta reais e vinte centavos); trinta e seis CCP Iv, no valor unitário deR$ 855,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco reais); oito CCP lI, no
valor unitário deR$ 454,00 (quatrocentos e cinqüenta e quatro reais);
e trinta e nove CCP l, no valor unitário de R$ 402,00 (quatrocentos e
dois reais).
§ 1º O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos dos CCP, mantido o custo global correspondente aos
cargos definidos no inciso lI.
§ 2º O servidor ou empregado investido em CCP exercerá atribuições de coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida do valor do
cargo para o qual foi nomeado.
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§ 3' A nomeação para CCP é inacumulável com a designação
ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento, cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados
os períodos a que se referem os incisos I, IV, VI, VIII, alíneas a a e, e
inciso X do art. 102 da Lei n' 8.112, de 1990.
Art. 38. Até que sejam aprovados os planos de carreira da Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício no
Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos da
Presidéncia da República, em especial a referida no art. 20 da Lei n"
8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.

Art. 39. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo único do art. 4' e § 2' do art. 6º do Decreto-Lei nº 200, de 26 de fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida
pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do ministério.
Art. 40. O Poder Executivo disporá, até 31 de março de 1999,
sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de sua lotação de pessoal.
Art. 41.
atribuições:

O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
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I - da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma a separar as funções e atividades diversas da utilização de
recursos hídricos, com o objetivo de transferi-Ias para a Secretaria
Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento;
II - do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), de forma a separar as funções de desenvolvimento e fomento dos recursos pesqueiro eda heveicultura, com
o objetivo de transferi-Ias para o Ministério da Agricultura edoAbastecimento.
Art. 42. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planej amento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdéncia e Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
na forma estabelecida em regulamento;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça;
IV - pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE):
a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);

b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e do
Desporto.

Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanej ados para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e
funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanej ados
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para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 44. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério da
Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 45. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.

Art. 46. O art. 2' da Lei n'' 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
«Parágrafo único. No sistema federal de ensino, a autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciarnento de universidade ou de instituição não-universitária, o
reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, assim como a autorização prévia dos cursos oferecidos
por instituições de ensino supervisor não-universitárias, serão
tornados efetivos mediante ato do Poder Executivo.,,(NR)

Art. 47. O art. 3' da Lei n' 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 5' Aexpansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente poderá ocorrer em parceria com Estados, Municípios,
Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não-governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos
novos estabelecimentos de ensino.
§ 6' Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros para a exeCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.L, p. 3081-3346, maio 1998
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cução de projetos a serem realizados em consonãncia ao disposto
no parágrafo anterior, obrigando-se o beneficiário a prestar contas dos valores recebidos e, caso sej a modificada a finalidade
para a qual se destinarem tais recursos, deles ressarcirá a União,
em sua integralidade, com os acréscimos legais, sem prejuízo das
sanções penais e administrativas cabíveis.
§ 7º O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5º deste artigo nos casos das escolas técnicas e agrotécnicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de março
de 1997.» (NR)

Art. 48. O art. 17 da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
§ 1a O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2º Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada emjulgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo." (NR)

Art. 49. O art. 3º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes
da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I II

Ministério do Tcabalho;
Ministério do Planej amento e Orçamento;

III -

Ministério da Fazenda;

IV -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998

3167

vVI -

Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.

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

(NR)

Art. 50. O art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da
República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e
de ocupantes de cargos e funções de direção em autarquias e fundações públicas federais, concernente e atos praticados no exercício de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes,
inclusive, a impetração demandado de segurança em nome desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
previstos na Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, enos DecretosLeis nº 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de fevereiro
de 1987.»(NR)
Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência
Executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
I - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;
II - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo ministério supervisor.
§ 1º A qualificação como Agência Executiva será feita em ato
do Presidente da República.
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§ 2º O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e
metas definidos nos Contratos de Gestão.
Art. 52. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores,
a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos
humanos e o fortalecimento da identidade institucional da Agência
Executiva.
§ 12 Os Contratos de Gestão das Agências Executivas serão celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade,
bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos para a
avaliação do seu cumprimento.
§ 2º O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos Contratos de Gestão e
dos programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento
institucional das Agências Executivas.

Art. 53. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho de
Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do Brasil.
Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar, sem
aumento de despesa, o Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em Departamento de Informática do SUS (Datasus), vinculando-o à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
§ lº Os servidores da Fundação Nacional de Saúde, ocupantes de cargos efetivos, que, em 13 de agosto de 1997, se encontravam
lotados no Datasus passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da Saúde, e os que, em 28 de agosto de 1997, se
encontravam lotados na Escola de Enfermagem de Manaus passam
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a integrar o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade do Amazonas, devendo ser enquadrados nos respectivos planos
de cargos.
§ 2º Se do enquadramento de que trata o parágrafo anterior
resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou antecipação
de reajuste de vencimento.

Art. 56. Enquanto não forem reestruturadas, mediante ato do
Poder Executivo, as atividades de administração de pessoal, material, patrimonial, de serviços gerais e de orçamento e finanças, dos órgãos civis da Administração Pública Federal direta, poderão ser
mantidas as atuais subsecretarias vinculadas às secretarias executivas dos ministérios.
Parágrafo único. O ato do Poder Executivo de que trata o caput
designará os órgãos responsáveis pela execução das atividades a que
se refere este artigo, inclusive no âmbito das unidades descentralizadas nos Estados.
Art. 57. Os arts. 11 e 12 da Lei nº 5.615, de 13 de outubro de
1970, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11. O exercício financeiro do Serpro correspondente
ao ano civil. (NR)
Art. 12. O Serpro realizará suas demonstrações financeiras no dia 31 de dezembro de cada exercício, e do lucro líquido
apurado, após realizadas as deduções, provisões e reservas, exceto as estatutárias, o saldo remanescente será destinado ao pagamento de dividendos, no mínimo de 25%, dando-se ao restante a
destinação determinada pelo Conselho Diretor, observado o disposto no inciso XI do art. 7º da Constituição." (NR)
Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.
§ 1º A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas serão disciplinaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 5, t.L, p. 3081-3346, maio 1998

3170
dos mediante decisão do plenário do conselho federal da respectiva
profissão.
§ 2' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, dotados de personalidade jurídica de direito privado, não manterão com os órgãos da Administração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico.
§ 3' Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento
para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.
§ 4' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas ficam autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais devídas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como preços de serviços e multas, que constituirão receitas próprias, considerando-se título executivo extrajudicial a certidão relativa aos créditos decorrentes.
§ 5' O controle das atividades financeiras e administrativas
dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos regionais prestar contas, anualmente, ao conselho federal da respectiva profissão.
§ 6' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, por constituírem serviço público, gozam de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços.
§ 7' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas promoverão, até 30 dejunho de 1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo.
§ 8' Compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias
que envolvam os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, quando no exercício dos serviços a eles delegados, conforme disposto no caput.

Art. 59. O Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), criado pelo
Decreto-Lei n' 1.186, de 3 de abril de 1939, regido pelo Decreto-Lei n'
73, de21 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n" 9.482,
de 13 de agosto de 1997, passa a denominar-se IRB-Brasil Resseguros S.A., com a abreviatura IRB-Brasil Re.
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Art. 60. As funções de confiança denominadas Funções Comissionadas de Telecomunicações (FCT) ficam transformadas em
cargos em comissão denominados Cargos Comissionados de Telecomunicações (CCT).
Art. 61. Nos conselhos de administração das empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto, haverá sempre um membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
Art. 62. Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir o cargo
de que trata o art. 25 desta medida provisória e o gabinete a que se refere o art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998.
Art. 63. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de 30
de dezembro de 1994, 931, de 1º de março de 1995,962, de 30 de março de 1995, 987, de28 de abril de 1995,1.015, de 26 de maio de 1995,
1.038, de 27 dejunho de 1995, 1.063, de 27 dejulho de 1995, 1.090, de
25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995, 1.154, de 24
de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995, 1.226, de 14
de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996, 1.302, de 9 de
fevereiro de 1996,1.342, de 12 de março de 1996,1.384, de 11 de abril
de 1996,1.450, de 10 de maio de 1996,1.498, de 7 de junho de 1996,
1.498-19, de 9 de julho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto de 1996,
1.498-21, de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de outubro de
1996, 1.498-23, de 31 de outubro de 1996, 1.498-24, de 29 de novembro de 1996,1.549, de 18 de dezembro de 1996,1.549-26, de 16 dejaneiro de 1997,1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997,1.549-28, de 14 de
março de 1997,1.549-29, de 15 de abril de 1997,1.549-30, de 15 de
maio de 1997, 1.549-31, de 13 dejunho de 1997, 1.549-32, de 11 dejulho de 1997,1.549-33, de 12 de agosto de 1997,1.549-34, de 11 de setembro de 1997,1.549-35, de 9 de outubro de 1997, 1.549-36, de 6 de
novembro de 1997, 1.549-37, de 4 de dezembro de 1997, 1.549-38, de
31 de dezembro de 1997,1.549-39, de29 dejaneiro de 1998,1.549-40,
de 26 de fevereiro de 1998, 1.642-41, de 13 de março de 1998, e
1.651-42, de 7 de abril de 1998.

Art. 64.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 65. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n? 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1', 2' e 3' do
art. 22 da Lei n' 5.227, de 18 dejaneiro de 1967, a Lei n' 5.327, de 2
de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2' do Decreto-Lei n'
701, de 24 dejulho de 1969, os arts. 2' e 3' do Decreto-Lei n" 1.166, de
15 de abril de 1971, os §§ l' e2' do art. 36 da Lei n" 5.869, de 11 dejaneiro de 1973, a Lei n" 6.994, de26 de maio de 1982, a Lei n" 7.091, de
18 de abril de 1983, os arts. 1',2' e 9' da Lei n" 8.948, de 8 de dezembro de 1994, o § 2' do art. 4' e o § I" do art. 34 da Lei n' 9.427, de 26 de
dezembro de 1996.
Brasília, 5 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Edward Amadeo
Paulo Paiva
Claudia Maria Costin
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.652-43, DE 5 DE MAIO
DE 1998
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização (GDAF), a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA), e dá outras
providências.

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

Art. I" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização (GDAF) devida aos ocupantes dos cargos
efetivos de Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercíCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998
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cio das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem
animal ou vegetal.
Parágrafo único. A GDAF será concedida aos servidores com
carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA) devida aos ocupantes dos cargos
efetivos de níveís superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e
Controle do Tráfego Aéreo (DACTA).
Parágrafo único. A GDACTA será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3º As gratificações de que tratam os arts. 1º e 2º terão
como limite máximo dois mil, duzentos e trinta e oito pontos por servidor, correspondendo cada ponto da GDAF a zero virgula zero novecentos e trinta e seis por cento, de 1º dejaneiro de 1995 a 31 de outubro de 1997, e a zero virgula quinze mil, seiscentos e cinqüenta e quatro por cento, a partir de 1º de novembro de 1997, e da GDACTA a
zero virgula zero novecentos e trinta e seis por cento, a partir de 1º de
janeiro de 1995, do maior vencimento básico dos respectivos níveis
superior e intermediário, observados o disposto no art. 2º da Lei nº
8.477, de 29 de outubro de 1992, e os Iimítes estabelecidos no art. 12
da Leí nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2º da Lei nº
8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ I" As gratificações serão calculadas obedecendo a critérios
de desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, no prazo de até sessenta dias.

§ 2º O titular dos cargos efetivos referidos nos arts. 1º e 2º,
quando investido em cargo em comissão de Natureza Especial,
DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus à respectiva gratificação calculada com baseno
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
§ 3º Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1º
e 2º, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal,
para o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
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I - calculadas com base no disposto no § 2' deste artigo,
quando para o exercício de cargos em comissão de níveis DAS-5,
DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
II - calculadas com base em setenta e cinco por cento dos pontos fixados para a avaliação de desempenho, quando para o exercício
de cargos em comissão de nível DAS-4, ou equivalente;
III - calculadas com base nas mesmas regras válidas como se
estivessem em exercício nos órgãos ou entidades cedentes, quando cedidos para a Presidência ou Vice-Presidência da República.
§ 4' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargos de direção, chefia e assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 5' As gratificações a que se referem os arts. I" e 2' serão pagas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de
Atividade de que trata a Lei Delegada n Q 13, de27 de agosto de 1992.
§ 6' Durante os períodos de definição dos critérios de avaliação de desempenho individual referidos no § 1Q e da primeira avaliação de desempenho, as gratificações serão pagas em valor equivalente a setenta e cinco por cento do previsto no caput deste artigo.
Art. 4' O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão, na
situação em que o referido aposentado ou o instituidor que originou a
pensão tenha adquirido o direito ao benefício quando ocupante de
cargo efetivo referido nesta medida provisória, fará jus à respectiva
gratificação de desempenho calculada a partir da média aritmética
simples dos pontos de desempenho utilizados mensalmente para fins
de pagamento da gratificação durante os últimos vinte e quatro meses em que a percebeu.
Parágrafo único. Na impossibilidade de cálculo da média referida no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.

Art. 5' O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Unico de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
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que se refere a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção
(CD) ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino, desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei n" 8.911, de 11 de
julho de 1994.
§ l' O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2' O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-3.

Art. 6' Os servidores ocupantes de cargos efetivos em exercício
na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e em suas Unidades,
no desempenho de atividades de apoio administrativo, farão jus à
Gratificação Temporária (GT) instituída pelo art. 17 da Lei n" 9.028,
de 12 de abril de 1995, observado o seguinte:
I - a gratificação será atribuída pelo Procurador-Geral da
Fazenda N acional a, no máximo, novecentos e setenta e dois servidores, e obedecerá aos mesmos critérios e valores previstos para os de
mesmo nível em exercício na Advocacia-Geral da União.
II - o pagamento da gratificação será devido até que seja definida eimplantada a estrutura de apoio administrativo da Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional e limitado a 31 de dezembro
de 1999;
III - não se incluem entre os beneficiários da gratificação os
servidores que integram carreiras específicas de órgãos ou entidades
do Ministério da Fazenda.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.652-42, de 8 de abril de 1998.
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Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 demaio de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Claudia Maria Costin
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.653-1, DE 7 DE MAIO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$
2.500.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
extraordinário no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo Ir desta medida provisória.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.653, de 8 de abril de 1998.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 demaio de 1998; 177º da Independência e 110º daRepública.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 8.5.1998, págs. 19/20.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.617-51, DE 12 DE MAIO
DE 1998 (*)
Dispõe sobre a base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que
se refere o§ lºdo art. 22daLei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências.

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

Art. 1º Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § F do art. 22 da Lei nº 8.212, de
24 dejulho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de novas
receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor
do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados COmo receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap aínda não liquidadas;
In - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas
de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;

(*) Retificada no DO de 14.5.1998 (pág. 3360 desta obra).
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b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;

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

e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;

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

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 1º É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas
na cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2' Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3' As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente.

Art. 2' A contribuição de que trata esta medida provisória
será calculada mediante a aplicação da alíquota de zero vírgula setenta e cinco por cento sobre a base de cálculo apurada nos termos
deste ato.
Art. 3' As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § l' do art. 22 da Lei n'
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8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4' O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5' O art. l' do Decreto-Lei n'' 1.166, de 15 de abril de
1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. l' Para efeito da cobrança da contribuição sindical
rural prevista nos arts. 149 da Constituição Federal e 578 a 591
da Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se:
I -

trabalhador rural:

a) a pessoa física que presta serviço a empregador rural mediante remuneração de qualquer espécie;

b) quem, proprietário ou não, trabalhe individualmente ou
em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos
membros da mesma familia, indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração,
ainda que com ajuda eventual de terceiros;

II -

empresário ou empregador rural:

a) a pessoa física ou jurídica que, tendo empregado, empreende, a qualquer título, atividade econômica rural;

b) quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, em
regime de economia familiar, explore imóvel rural que lhe absorva toda a força de trabalho e lhe garanta a subsistência e progresso social e econômico em área superior a dois módulos rurais da
respectiva região;

c) os proprietários de mais de um imóvel rural, desde que a
soma de suas áreas seja superior a dois módulos rurais da respectiva região.» (NR)
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.617-50, de 9 de abril de 1998.
Art. 7'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 8' Ficam revogados o art. 5' da Lei n' 7.691, de 15 de dezembro de 1988, eos arts.l', 2' e3' da Lei n' 8.398, de7 dejaneiro de 1992.

Brasília, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.618-53, DE 12 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre a Nota do Tesouro NacicnaZ (NTN) e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata aLei nº9.491, de 9de setembro de 1997, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n'2. 8.177, de
L" de março de 1991, e da Lei n' 8.249, de 24
de outubro de 1991, e altera os arts. 2'2. e 3 2
da Lei n' 8.249, de 1991.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Oart.30daLein'8.177,de1'demarçode1991,alterado pela Lei n' 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para
cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ l' Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata a Lei n' 9.491, de 9 de setembro de 1997,
para:
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a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2º Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do
meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3º A exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, a NTN poderá ainda ser emitida para troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida
externa brasileira.
§ 4º A troca por títulos emitidos em decorrência de acordos
de reestruturação da dívida externa para utilização em projetos
voltados às atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra audiovisual brasileira,
preservação de sua memória e da documentação a ela relativa,
aprovados pelo Ministério da Cultura, bem como mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), nos termos do inciso
XI, do art. 5º, da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, será regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.» (NR)

Art. 2º Os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de
1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º
cas gerais:

I Hl -

ANTN será emitida com as seguintes característi-

prazo: até trinta anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.1, p. 3081-3346, maio 1998

3182
b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública
ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par, quando se tratar de emissão para
atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex),
instituído pela Lei nº 8.187, de 1º dejunho de 1991, e nas operações de troca por Brazil Investment Bond (BIB), instituída pelo
art. 1º desta lei;
d) direta, em favor de interessado e mediante expressa autorização do Ministro deEstado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par nas operações de troca para
utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro e doações ao FNC, de que trata o art. 30, § 3º, da Lei nº 8.177, de
l' de março de 1991, em sua redação atual e colocada ao par, COm
ágio ou deságio, nas demais operações de troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa.

§ 2º

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
............................................................................................." (NR)
«Art. 3º

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
ãmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997." (NR)
Art. 3º O art. 1º do Decreto-Lei nº 1.079, de 29 de janeiro de
1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras do
Tesouro Nacional (LTN), com as seguintes características gerais:
I - formas de colocação:
a) oferta pública, por meio de realização de leilões;
b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública
ou sociedade de economia mista integrantes da Administração PÚblica Federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par;

Ir
IrI -

modalidade: nominativa e negociável;
rendimento: definido pelo deságio sobre o valor nomi-

IV -

resgate: pelo valor nominal.

nal;
§ 1º O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LTN, podendo,
inclusive, criar séries específicas desse título com fluxos intermediários de pagamento.
§ 2º A emissão das LTN processar-se-á exclusivamente sob
a forma escritural, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e custõdia por intermédio do qual serão
também creditados os resgates do principal e os rendimentos.
§ 3º O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a
celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação
e resgate das LTN.» (NR)

Art. 4º O art. 5º do Decreto-Lei nº 2.376, de25 de novembro de
1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro (LFT), destinadas a prover recursos necessários à cobertura de déficit orçamentário ou para a realização de
operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo.
§ 1º

As LFT terão as seguintes características gerais:

a) formas de colocação:
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1.

oferta pública, por meio de realizações de leilões;

2. direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública
ou sociedade de economia mista integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par;
b) modalidade: nominativa e negociável;

c) rendimento: definido pela taxa média ajustada dos financiamentos apurados em sistema centralizado de liquidação ecustódia para títulos públicos federais, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, calculado sobre o valor nominal e pago no resgate do título;
d) resgate: pelo valor nominal, acrescido do respectivo rendimento.

§ 2º O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LFT.
§ 3º A emissão das LFT processar-se-á exclusivamente sob
a forma escriturai, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia, por intermédio do qual serão
também creditados os resgates do principal e os rendimentos.

§ 4º As LFT terão poder liberatório, pelo seu valor nominal, acrescido dos rendimentos, dez dias após o vencimento, para
pagamento, na forma de instruções baixadas pelo Ministro de
Estado da Fazenda, de qualquer tributo federal.
§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a
celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação

e resgate das LFT.» (NR)

Art. 5º É criado o Certificado do Tesouro Nacional (CTN), destinado a prover recursos necessários à cobertura de déficit orçamentário, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo.
§ 1º O Poder Executivo poderá emitir CTN, ao par, com ágio ou
deságio, em favor de interessado específico, o qual deverá utilizá-lo
para fins de garantia em operações de crédito.
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§ 2 2 Os CTN serão emitidos mediante expressa autorização do
Ministro de Estado da Fazenda, que fixará as demais condições de
colocação dos certificados.
Art. 62 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.618-52, de 9 de abril de 1998.
Art. 72 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177 2 da Independência e 1102 da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDAPROVISÓRIAN2 1.619-44, DE 12 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 72, inciso XI, da Constituição.
Art. 2 2 A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
por estes escolhida, integrada, ainda, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria.
§ 12 Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e praCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 5, t.1, p. 3081-3346, maio 1998

3186
zos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros,
os seguintes critérios e condições;

I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2º O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3º Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:

I
II -

a pessoa física;
a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente;

a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;

c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.

Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1º Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2º É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
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§ 3º A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 1998, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou previdenciárias.
§ 4º As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4º Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I II -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ I? Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.

§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.
Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrízes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 6' Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o
trabalho aos domingos no comércio varejista em geral, observado o
art. 30, inciso I, da Constituição.
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Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas,
com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras previstas em acordo ou convenção coletiva.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.619-43, de 9 de abril de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.620-37, DE 12 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo
seu valor nominal.
Parágrafo único.
quer estipulações de:

São vedadas, sob pena de nulidade, quais-

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei n'
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei n'
8.880, de 27 de maio de 1994;

II - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
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III - correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou
dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos
de prazo de duração igualou superior a um ano.
§ 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3º Ressalvado o disposto no § 7º do art. 28 da Lei nº 9.069, de
29 dejunho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4º Nos contratos de prazo de duração igualou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a
periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória
até 11 de outubro de 1997.
§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 dejunho
de 1993.
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§ l' A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4' Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5' do art. 27 da Lei n' 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para
ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6' A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
n'' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I
II -

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
anualmente, a partir de 1º de janeiro de 1997.

Art. 7' Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de l' dejulho de 1995, as unidades monetárias de conta criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias
de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que serão extintas a partir de l' dejaneiro de 1996.
§ 1º Em 1º de julho de 1995 e em l' dejaneiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em real, com
observância do disposto no art. 44 da Lei n' 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2º Os Estados, O Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
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Art. 8" A partir de I" dejulho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ I" Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1" de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3' A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral dePreDisponibilidade Interna (IGP-DIJ, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6' do art.
20 e no § 2' do art. 21, ambos da Lei n'' 8.880, de 1994.
ços -

Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira database da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última database, anterior a julho de 1995, ejunho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual, por intermédio da livre negociação coletiva.

Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de dissídio coletivo.
§ l' O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
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§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as
causas motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica, documento que instruirá a representação para o ajuizamento do dissídio coletivo.
§ 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do tribunal, na sentença normativa.
§ l' A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com
o interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços.
§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas
a correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes
de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude
de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção
e liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n' 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n' 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
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«§ 32

Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em vinte por cento de um mercado
relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado
faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)." (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.620-36, de 9 de abril de 1998.
Art. 18.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 19. Revogam-se os §§ 12 e 2' do art. 947 do Código Civil,
os §§ 12 e 22 do art. l' da Lei n? 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o
art. 14 da Lei n" 8.177, de lº de março de 1991.
Brasilia, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 1102 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Arnadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.621-35, DE 12 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
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Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin), passa a ser regulado por esta medida
provisória.

Art. 2º

O Cadin conterá relação das pessoas físicas ejurídicas

que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes sitnações:
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas

(CPF);
b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes

(CGC).
§ 1º Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2º Na data do registro, o órgão ou a entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin, fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3º A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa atenderá ao disposto no parágrafo anterior.
§ 4º Comprovado ter sido regularizada a situação que deu
causa à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.

§ 5º A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2º e 3º, ou a não exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 4º, sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho).
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Art. 3º As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil (Sishacen), cabendo à Secretaria do Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive
quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamentejunto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou mediante autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin.
Art. 4º A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5º

O Cadin conterá as seguintes informações:

I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2º, inciso I;

n - nome e outros dados identificadores das pessoasjurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2º, inciso Il, inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
In - nome e número de inscrição no Cadastro Geral deContribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela inclusão;
N - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2º manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender ao que dispõe o parágrafo único do art. 3º.
Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos
e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta,
para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
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II -

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

IH - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
I - à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade pública decretada pelo Governo Federal;
H - às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;
HI - às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil de bens de uso pessoal ou doméstico.
Art. 7º A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que;
I - ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da
obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente
ao Juízo, na forma da lei;
H - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
§ 2º O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3º Na hipótesedeo devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, o importância do depósito de que o trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4º Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão
suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este artigo.
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Art. 8' A não-observância do disposto no § l' do art. 2' e nos
arts. 69 e 7º desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei n' 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n" 5.452, de 1943.
Art. 9' Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a aplicação
do disposto nocaput do art. 22, e no seu § 2', do Decreto-Lei n' 147, de
3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do Decreto-Lei n? 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei n"
2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis
de inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.

§ I" Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n' 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
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§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 6' Atendendo ao princípio da economicidade, observados os
termos, os limites e as condições estabelecidos em ato do Ministro de
Estado da Fazenda, poderá ser concedido, de ofício, parcelamento
simplificado, importando o pagamento da primeira parcela confissão irretratável da dívida e adesão ao sistema de parcelamentos de
que trata esta medida provisória.
§ 7' Ao parcelamento de que trata o parágrafo anterior não se
aplica a vedação contida no parágrafo único do art. 14.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido o
valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 2', e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ l' Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selíc) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998
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ferimento até o mês anterior ao do pagamento, e deum por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa
do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda retido na fonte ou descontado deterceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei nº
8.981, de 20 dejaneiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, como definidas na Lei nº
9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos
nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até 31
de outubro de 1996 poderão ser efetuados em até:
I
setenta e duas prestações, se solicitados até 31 de maio de
1997;
sessenta prestações, se solicitados até 30 dejunho de 1997;
II
quarenta e oito prestações, se solicitados até 31 dejulho de
III
1997;
IV - trinta e seis prestações, se solicitados até 31 de agosto de
1997.
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§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida Ativa, mesmo em face de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2º Avedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere
este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.
Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da
extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados com prazo de até setenta e dois meses, desde que os pedidos de
parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos aos requisitos e demais condições estabelecidos nesta medida
provisória.
§ 1º O saldo devedor da dívida: será atualizado no primeiro
dia útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial
(TR), ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano,
mais zero vírgula cinco por cento ao ano sobre o saldo devedor destinado à administração do crédito pelo agente financeiro.
§ 2º O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3º Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta
de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.

Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei nº 8.981, de 1995:
«Art. 84.

.

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

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n' 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base
encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n? 2.288, de 23 dejulho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9' da Lei n' 7.689, de 1988, na
alíquota superior a zero vírgula cinco por cento, conforme Leis nºs
7.787, de 30 de junho de 1989,7.894, de 24 de novembro de 1989, e
8.147, de28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de zero vírgula um por cento sobre os fatos geradores relativos ao exercício de
1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei n" 2.397, de21 de dezembro
de 1987;
IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou a transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar n' 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d, da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei n' 2.145, de29 de dezembro de 1953, com aredação da Lei n' 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
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VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n 2 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n" 2.449, de 21 dejulho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins), nos termos do art. 72 da Lei Complementar n" 70, de 30
de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1 2 da Lei Complementar nº 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ 1º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de
a decisão versar sobre:
I - matérias de que trata o artigo anterior:
II - matérias que, em virtude dejurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam
objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 10 Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar expressamente
o seu desinteresse em recorrer.

§ 2 2 A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 32 Encontrando-se o processo no tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da
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União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras
execuções de débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1º Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativad os quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2º Serão extintas as execuções que versem exclusivamente sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igualou inferior
a cem Unidades Fiscais de Referência.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha
transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sej am protocolizados até 15 de setembro de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo juiz, pelo relator
do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito
tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ 1º Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao
juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão dos depósitos em renda da União, independentemente do retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de
origem.
§ 2º A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter o
número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.
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§ 3' Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.
Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em juízo.
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo
de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por chancela mecânica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
Art. 26. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais e ações em faixa de
fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de registro no
Cadastro Informativo (Cadin) e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).
§ l' Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3' Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas entidades da administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados
nas seguintes condições:

I - o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31
de agosto de 1998, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
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II - o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a que
se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e c, e II
da Constituição;
III - o débito objeto do parcelamento será consolidado na data
da concessão;
IV - o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do
Banco do Brasil S .A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
V - o vencimento da primeira prestação será trinta dias após
a assinatura do contrato de parcelamento;
VI - o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4' Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida provisória.
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo a restituição de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados.
Art. 28. O inciso II do art. 3' da Lei n' 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação;
"II - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados." (NR)

Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 3081-3346, maio 1998
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rido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir, serão
reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para l' de
janeiro de 1997.
§ l' A partir de l' dejaneiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em reais.
§ 2' Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo
em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda
vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.

Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de l' dejaneiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do
mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a inscrição na sua Dívida Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei
n'' 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida a partir de I" de janeiro
de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias
de incentivos fiscais;
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas
companhias nos termos da Instrução CVM n? 92, de 8 de dezembro de
1988.
§ I" O disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias que tenham patrimônio líquido igualou inferior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações financeiras do último exercício social, devidamente auditadas por auditor
independente registrado na CVM e procedam ao cancelamento do seu
registro na CVM, mediante oferta pública de aquisição da totalidade
desses títulos, nos termos do art. 20 e seguintes da Instrução CVM
265, de 18 dejulho de 1997, caso tenham ações disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997.
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§ 2' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho dojuiz, ciente o Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3' O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 32. Os arts. 33 e 43 do Decreto n' 70.235, de 6 de março de
1972, que, por delegação do Decreto-Lei n? 822, de 5 de setembro de
1969, regula o processo administrativo de determinação e exigência
de crêditos tributários da União, passam a vigorar com as seguintes
alterações;
«Art. 33.
§ l' No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o prazo para a interposição de recurso voluntário começará a

fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida no julgamento do recurso de ofício.
§ 2' Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá
seguimento se o recorrente o instruir com prova do depósito de valor correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência
fiscal definida na decisão." (NR)

«Art. 43.

§ 3' Após a decisão final no processo administrativo fiscal,
o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário
será:
a) devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;

b) convertido em renda, devidamente deduzido do valor da

exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo e este não

houver interposto ação judicial contra a exigência no prazo previsto na legíslação.
§ 4' Na hipótese de ter sido efetuado o depósito, ocorrendo
a posterior propositura de ação judicial contra a exigência, a autoridade administrativa transferirá para conta à ordem do juiz
da causa, mediante requisição deste, os valores depositados, que
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poderão ser complementados para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.» (NR)

Art. 33. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição
de exigência fiscal fixada pela primeira instância no julgamento de
litigio em processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto n'
70.235, de 1972, extingue-se com o decurso do prazo de cento e oitenta
dias, contados da intimação da referida decisão.
§ lº No caso em que for dado provimento a recurso de oficio, o
prazo previsto no caput começará a fluir a partir da ciência da primeira decisão contrária ao sujeito passivo.
§ 2' Não se aplica à hipótese de que trata este artigo o disposto
no art. l' do Decreto n' 20.910, de 6 dejaneiro de 1932, eno art. 2' do
Decreto-Lei n' 4.597, de 19 de agosto de 1942.
§ 3' A decisão administrativa final que eventualmente fixe exigência superior à definida pela primeira instância de julgamento,
enseja a abertura de novo prazo, como previsto no caput, para desconstituição da exigência fiscal.

Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.621-34, de 9 de abril de 1998.
Art. 35.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 36. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n" 352, de 17
dejunho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n'
2.049, de l' de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n' 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n'' 2.163, de 1984, e os arts.
91, 93 e 94 da Lei n' 8.981, de 1995.
Brasilia, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.622-35, DE 12 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções de
Confiança existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ 1º O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e
entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre as
competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos cargos
ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções de Confiança, de acordo com a legislação pertinente.
§ 2º No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
Art. 2º O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível, carCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.L, p. 3081-3346, maio 1998
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gos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 4' Os atos relativos a vacância ou provimento, quando decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação
do decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental
ou do estatuto do qual decorra.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.622-34, de 9 de abril de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Revoga-se a Lei n" 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
Pública Federal Direta , Autárquica e Fundacional
Cargo! Função

-.----._-

-

- - -----

Quantitativos

--- - - ...

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

Natureza Especial

76

Subtotal

76

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

145
691
1.961
2.920
6.275
7.101

Subtotal

19.093

Função Gratificada

FG-1
FG-2
FG-3

;

8.891
8.483
11.544
..
.._-_.. ...

-------~._

~._-_.

Subtotal

-~-

_~--

28.918
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Cargo! Função
Quantitativos
[---~~~-----~--------l
Cargo Comissionado de Telecomunicações (*)
CCT-V
CCT-IV
CCT-I1I
CCT-II
CCT-I
---

Subtotal
Cargo Comissionado de Energia Elétrica (*)
CCE-V
CCE-IV
CCE-I1I
CCE-II
CCE-I

-------=-:---:----Subtotal

Cargo! Função

Função Comissionada do Banco Central (*)
FDS-1
FDE-1
FDE-2
FDT-1
FDO-1
FCA-1
FCA-2
FCA-3
FCA-4
FCA-5
FTS-1
FTS-2
FTS-3
Subtotal
Cargo Comissionado de Petróleo (*)
CCP-V
CCP-IV
CCP-II
CCP-I

38

53
43

53
63
250
32
33
26
20

19
130

Quantitativos
1
39
46
246

531
11

39
17
112
229
12

96
56
1.435

19
36
8

39

i
!

Subtotal
Total

102
50.004

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

(") Níveis e quantitativos sujeitos a alterações, sem aumento de despesa, consoante
legislação específica.
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.623-32, DE 12 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/ Pasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares n" 7, de 7 de setembro de
1970, e n? 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2' A contribuição para o PIS/ Pasep será apurada mensalmente:
\

I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as empresas públicas e as.sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista e as fundações, com base na folha de salários;
i
I
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ l' As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
§ 2' Exclui-se do disposto no inciso II deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
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§ 3 2 Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas
do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União.
§ 4 2 Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os
recursos recebidos a titulo de repasse, oriundos do Orçamento Geral
da União.
§ 52 O disposto nos §§ 22, 3 2 e4º somente se aplica a partir de 1º
de novembro de 1996.
Art. 3 2 Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considerase faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do Imposto de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário.
Art. 4º Observado o disposto na Lei n 2 9.004, de 16 de março
de 1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluidas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
III -

ao transporte internacional de cargas ou passageiros.

Art. 52 A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto no varejo, multiplicado por um vírgula trinta e oito.
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente a que se refere este artigo.
Art. 6º A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.

Art. 7' Para os efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8º A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I -

zero virgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamen-

to·,
II -

um por cento sobre a folha de salários;

III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Art. 9º À contribuição para o PISI Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre a
renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PISI Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o PISI Pasep, bem como o de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas
do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição
para o PISI Pasep observarão legislação específica.
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Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de l' de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso In do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de l' de março de 1996.
Art. 15. A contribuição do Banco Central do Brasil para o
Pasep terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de l' de novembro de 1996.
Art. 16. O art. 7' da Lei n'' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 7' Os contratos de repasse de recursos do Fundo de
Participação PIS/ Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste
e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) e de outros fundos ou instituições oficiais federais, quando lastrearem dividas de financiamentos rurais objeto do alongamento de que trata o art. 5', terão
seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados às respectivas operações de alongamento.
Parágrafo único. O custo da equalização nessas operações de
alongamento correrá à conta do respectivo fundo, excetuados os casos lastreados com recursos do Fundo de Participação PIS/ Pasep e
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),em observância ao disposto no art 239, § 1', da Constituição, para os quais o ônus da
equalização será assumido pelo Tesouro Nacional.» (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.623-31, de 9 de abril de 1998.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l'
de outubro de 1995.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.626-52, DE 12 DE MAlO
DE 1998
Organiza e díscíplina os Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal e de
Controle Interno do Poder Executivo e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
TÍTULO I
Do Planejamento e Orçamento Federal e do
Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Serão organizados sob a forma de sistemas as atividades de planejamento e orçamento federal e de controle interno do Poder Executivo Federal.
TÍTULon
Do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal
CAPÍTULO I
Das Finalidades

Art. 2º O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal tem
por finalidade:
I - formular o planejamento estratégico nacional;
II - formular planos nacionais, setoriais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
III - formular o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos anuais;
IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal;
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v - promover a articulação, por intermédio do respectivo órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos sistemas, nos planos federal, estadual e municipal.
CAPÍTULO II
Da Organização e das Competências
Art. 3º O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação
de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e pesquisas socioeconômicas.
Art. 4º
deral:

Integram o Sistema de Planejamento e Orçamento Fe-

I - o Ministério do Planej amento e Orçamento, como órgão
central do Sistema;
II
órgãos setoriais;
III - órgãos específicos de planejamento e orçamento.
§ 1º Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios e dos órgãos da Presidência da República.
§ 2º Os órgãos específicos são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para as
atividades de planejamento e orçamento.

§ 3º Os órgãos setoriais e específicos ficam sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em
cuja estrutura administrativa estiverem integrados.
§ 4º As unidades de planejamento e orçamento das entidades
vinculadas ou subordinadas aos ministérios e órgãos setoriais ficam
sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber, do respectivo órgão setorial.

Art. 5º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.1, p. 3081-3346, maio 1998
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mentos ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do
Sistema.
Art. 6º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e
as unidades responsáveis pelo planejamento e orçamento dos demais
Poderes realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos e
programas respectivos.

Seção I
Do Planejamento Federal
Art. 7º Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
planej amento:
I - elaborar e supervisionar a execução de planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico e
social e de ordenação do território.
II - coordenar a elaboração dos projetos de lei do plano plurianual e o item, metas e prioridades da Administração Pública Federal, integrante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, bem como
de suas alterações, compatibilizando as propostas de todos os Poderes, órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal com os objetivos governamentais e os recursos disponíveis;

III - acompanhar física e financeiramente os planos e programas referidos nos incisos I e II deste artigo, bem como avaliá-los,
quanto à eficiência, eficácia e efetividade, com vistas a subsidiar o
processo de alocação de recursos públicos, a política de gastos e a coordenação das ações do Governo;
IV - assegurar que as unidades administrativas responsáveis pela execução dos programas, projetos e atividades da Administração Pública Federal mantenham rotinas de acompanhamento e
avaliação da sua programação;
V - manter sistema de informações relacionados a indicadores econômicos e sociais, assim como mecanismos para desenvolver
previsões e informação estratégica sobre tendências e mudanças no
âmbito nacional e internacional;
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VI - identificar, analisar e avaliar os investimentos estratégicos do Governo, suas fontes de financiamento e sua articulação com
os investimentos privados, bem como prestar o apoio gerencial einstitucional à sua implementação;
VII - realizar estudos e pesquisas socioeconômicas e análises
de políticas públicas;
VIII - estabelecer políticas e diretrizes gerais para a atuação
das empresas estatais.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais, para efeito
do disposto no inciso VIII, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Seção 11
Do Orçamento Federal

Art. 8' Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
orçamento:
I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos
projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária
da União, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das empresas estatais;
II - estabelecer normas e procedimentos necessários à elaboração e à implementação dos orçamentos federais, harmonizando-os
com o Plano Plurianual;
III - realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
IV - acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos;
V - estabelecer classificações orçamentárias, tendo em vista as
necessidades de sua harmonização com o planejamento e o controle;
VI - propor medidas que objetivem a consolidação das informações orçamentárias das diversas esferas do Governo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.1, p. 3081-3346, maio 1998

3220
TÍTULO IH
Do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 9º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa a administração financeira do Tesouro Nacional, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
o acompanhamento dos programas de governo e a avaliação da gestão dos administradores públicos federais.
Parágrafo único.

O órgão central do sistema de que trata o ca-

put é o Ministério da Fazenda.

Art. 10. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo,
sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes, bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária e financeira da União;

VI tucional.

apoiar o controle externo no exercício de sua missão insti-
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CAPÍTULO II
Da Organização e das Competências
Art. 11. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Administração Financeira, de Contabilidade, de Auditoria, de Acompanhamento dos Programas de Governo, de Fiscalização e de Avaliação de Gestão dos Administradores
Públicos Federais.
Parágrafo único. O Poder Executivo, ao disciplinar a estruturação do Sistema de Controle Interno, disporá sobre o órgão central e
demais unidades responsáveis pelas atividades mencionadas no caput deste artigo.
Art. 12. Compete às unidades responsáveis pelas atividades
mencionadas no art. 11:
I - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
II - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
III - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa pública;
IV - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito
de responsabilidade, direta e indireta, do Tesouro Nacional;
VI - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
VIII - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
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x - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização
dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XI - elaborar os Balanços Gerais da União que comporão a
Prestação de Contas do Presidente da República e consolidar os balanços dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
XII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de administração financeira e contabilidade;
XIV - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos;
XV - realizar auditoria sobre a gestão dos administradores
públicos federais e sobre a gestão de recursos federais feita por órgãos
e entidades públicos e privados;
XVI - certificar, por expressa delegação do Tribunal de Contas
da União, a regularidade das contas dos gestores públicos federais;
XVII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos federais, ou privados, na
utilização de recursos públicos, propondo às autoridades competentes as providências cabíveis e representando ao Tribunal de Contas
da União e ao Ministério Público da União quando a ocorrência possa
caracterizar infração à norma legal ou dano ao patrimônio público;
XVIII - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria interna das entidades da administração indireta do Governo Federal;
XIX - exercer o controle da execuçãodos orçamentos da União;
XX - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e
patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
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XXI - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
quanto à economicidade, efetividade, legitimidade e finalidade;
XXII - supervisionar e orientar a correta aplicação da legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial,
no âmbito da Administração Pública Federal;
XXIII - examinar os Balanços Gerais da União e emitir parecer conclusivo, quanto à observãncia dos limites fixados na legislação
orçamentária e aos procedimentos contábeis e elaborar a prestação de
contas anual do Presidente da República a ser encaminhada ao Congresso Nacional, nos termos do art 84, inciso XXIV; da Constituição
Federal;
XXN - criar condições para o exercício do controle social sobre
os programas executados com recursos oriundos dos orçamentos da
União;
XXV - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
XXVI - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
XXVII - editar normas sobre matérias de sua competência.
Art. 13. Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.
CAPÍTULO III
Das Vedações e garantias e da Correição
Art. 14. Observadas as disposições contidas no art. 117 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado aos dirigentes das unidades dos sistemas referidos no art. 1º exercer:
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atividade político-partidária;
profissão liberal;
III
demais atividades incompatíveis com os interesses da Administração Pública Federal, na forma que dispuser o regulamento.
I
II

Art. 15. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira de Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão e de manutenção dos registros contábeis.
§ F O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 2º Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 3º O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a
que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios
destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade
administrativa, civil e penal.
§ 4º Os integrantes da Carreira de Finanças e Controle observarão o código de ética profissional especifico aprovado pelo Presidente da República.

Art. 16. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos
da União.
Art. 17. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal, ou em desacordo com a
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classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da União.
Art. 18. O órgão central responsável pelas atividades de auditoria desenvolverá atividades de correição com finalidade de promover ações preventivas e repressivas relativas à ética funcional e à disciplina de seus servidores.
TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 19. É vedada a nomeação para o exercício de cargo, inclusive em comissão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares por decisão definitiva pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
II - punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimõnio público
de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n' 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n' 8.429, de 2 dejunho de 1992.
§ l' As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também
às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na
administração direta e indireta dos Poderes da União, bem como
para as nomeações como membros de comissões de licitações.
§ 2' Serão exonerados os servidores ocupantes de cargos em comissão que forem alcançados pelas hipóteses previstas nos incisos I,
II e III deste artigo.

Art. 20. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal, de Administração Financeira
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Federal e de Controle Interno, do Poder Executivo, serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes das carreiras Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle.
Parágrafo único. Na hipótese de provimento dos cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores das unidades responsáveis pelas atividades de auditoria, de fiscalização e de avaliação da
gestão, no ãmbito do Sistema de Controle Interno, excluídas as unidades setoriais, por não integrantes da Carreira de Finanças e Controle, será exigida a comprovação de experiência de, no mínimo, cinco
anos em atividades de auditoria, de finanças públicas ou de contabilidade pública.

Art. 21. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura 80 funcionamento dos órgãos componentes dos sistemas de que trata esta medida
provisória, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais
dirigentes.
Art. 22. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de janeiro de 1999, servidores públicos de suas entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da União,
independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de
confiança.
Art. 23. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário proporão, no
prazo de cento e vinte dias, a organização dos respectivos Sistemas de
Planejamento e Orçamento.
Art. 24. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de 1995.
Art. 25. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Nas unidades seccionais do Sistema de
Controle Interno, poderá, excepcionalmente, ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo dos quadros de órgãos em que a
unidade tiver atuação." (NR)
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Art. 26. Os órgãos e entidades, da Administração direta e indireta, da União, ao celebrarem compromissos em que haja a previsão de transferências de recursos financeiros, de seus orçamentos,
para Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecerão nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes recebedores de fazerem incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos.
§ 1º Ao fixarem os valores a serem transferidos, conforme o
disposto neste artigo, os entes nele referidos farão análise de custos,
de maneira que o montante de recursos envolvidos na operação seja
compatível com o seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, nem o excesso que permita
uma execução por preços acima dos vigentes no mercado.
§ 2º Os órgãos do sistema de controle interno e o controle externo, a que se vincule a entidade governamental recebedora dos recursos transferidos por órgão ou entidade de outra esfera de governo, incumbir-se-ão de verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade da gestão dos recursos, bem como a eficiência e a eficácia de sua
aplicação.
§ 3º Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, zelarão pelo cumprimento do disposto neste artigo, e
nos seus trabalhos de fiscalização, verificarão se o objeto pactuado
foi executado obedecendo aos respectivos projeto e plano de trabalho,
conforme convencionado, e se a sua utilização obedece à destinação
prevista no termo pactual.

§ 4' O disposto nos parágrafos anteriores não impede que, nos
casos em que julgar conveniente, o órgão do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal verifique a aplicação dos recursos em questão sob os aspectos da legalidade, da eficiência, da eficácia, da legitimidade e da economicidade.
§ 5º Nas hipóteses de haver descumprimento de cláusulas ou
de obrigações por parte do convenente, ou de qualquer forma de inadimplência, os órgãos de controle referidos no § 2º tomarão as providências no sentido de regularizar as impropriedades ou irregularidades constatadas, inclusive, promovendo, ou determinando, o levantamento da tomada de contas especial, quando for o caso.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.1, p. 3081-3346, maio 1998

3228
§ 6' Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, ao desempenhar o seu trabalho, constatando indícios
de irregularidades comunicarão aos respectivos órgãos de controles
interno e externo para que sejam tomadas as providências de suas
competências.

Art. 27. Os órgãos e entidades, de outras esferas de governo,
que receberem recursos financeiros do Governo Federal, para execução de obras, para prestação de serviços ou a realização de quaisquer
projetos, usarão dos meios adequados para informar à sociedade e
aos usuários em geral a origem dos recursos utilizados.
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.626-51, de 9 de abril de 1998.
Art. 29. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 30 Revogam-se o Decreto-Lei n" 2.037, de 28 de junho de
1983, eo § 2' do art. 19 da Lei n' 8.490, de 19 de novembro de 1992.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.627-35, DE 12 DE MAIO
DE 1998
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de leí:
Art. 1'. Os arts. 2', 3', 5', 9', 10, 16,22,23 e parágrafo único do
art. 29 do Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado
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pelo Decreto-Lei nº 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei nº
7.742, de 20 de março de 1989, e pela Lei nº 8.032, de 12 de abril de
1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º. O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem em
porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque e o
manifesto de cargo, pelo transporte de carga de qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do
Fundo da Marinha Mercante.
............................................................................................." (NR)

«Art. 3º

I II -

vinte e cinco por cento, na navegação de longo curso;
dez por cento, na navegação de cabotagem;
III - vinte por cento, na navegação fluvial e lacustre, observado o disposto no art. 2º;
............................................................................................." (NR)

«Art. 5º

lli-

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

N-

.

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

v-

.

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

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

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;

2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4.

por motivo de guerra ou calamidade pública;
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5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios
à vontade do exportador brasileiro;
f) que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas
alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em loj as francas, a
passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;

j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

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

1.

trânsito aduaneiro;

2.

entreposto aduaneiro;

3.

entreposto industrial;

b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:
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1.

depósito especial alfandegado;

2.

depósito afiançado;

3.

depósito franco.» (NR)

«Art. 9º As parcelas recolhidas à conta a que se refere o
item III do art. 8º serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações
próprias ou afretadas de registro brasileiro bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que tratam os
§§ 1º e3º do art. 8º, incluídas as embarcações fluviais que particíparem do transporte de bens para exportação.
••...••••....••..•••..•••••....••...••.....•••....••...•.......•••...••••....•••...•..•..••••»

(NR)

«Art. 10.
I-

.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
f) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimo obtidos junto à Finame e ao Programa Amazônia Integrada (PAI), por intermédio de qualquer estabelecimento bano
cário autorizado a operar com estes recursos e que tenham por
objeto as modalidades de apoio previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16, desde que a interessada esteja adimplentecom as obrigações previstas nas alíneasd ee deste inciso;

lI- compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas
decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do inciso
anterior.» (NR)
«Art. 16.
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I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até oitenta e cinco
por cento do valor do projeto aprovado:

1.

para a construção de embarcações em estaleiros brasilei-

ros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalações de equipamentos necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção
de embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante brasileira, em estaleiros brasileiros;
fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo

de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
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c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5º do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;

III - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcações destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1º As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso II
deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da
dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência Nacional da Marinha Mercante
(Sunamam).
§ 2º As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos III e IV, deste artigo, terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no art.
26." (NR)
«Art. 22. Os financiamentos concedidos com recursos do
FMM, destinados à construção, reparo ou melhoria de embarcações, poderão ter como garantia a alienação fiduciária ou hipoteca de embarcação financiada, ou outras modalidades de
garantia, a critério do agente financeiro.

Parágrafo único. A alienação fiduciária só terá validade e
eficácia após sua inscrição no Registro de Propriedade Marítima, junto ao Tribunal Marítimo, aplicando-lhe, no que couber, o
disposto nos arts. 148 a 152 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986.» (NR)
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«Art. 23. A alienação das embarcações que, para construção, reparo ou melhoria, tenham sido objeto de financiamento
com recursos do FMM, dependerá de prévia autorização do Ministério dos Transportes, quando o risco da operação for do
FMM.,,(NR)
«Art. 29.

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

Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ 1º A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2º Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei nº 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida provisória.
§ 4' OFMM utilizará os direitos recebidos do agente para quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à indústria naval.

§ 5º A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito nos termos do caput deste artigo, por força de decisão judicial
transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de
títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de Custódia e de
Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 69 Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com
o disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão deviCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 3081-3346, maio 1998
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dos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3º Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5º do Decreto-Lei nº 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos do § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de 1992.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.627-34, de 9 de abril de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei nº 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9º da Lei
nº 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Paulo Paiua
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.628-23, DE 12 MAIO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00
(cento e seis milhões de reais), para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
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Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$
106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo H desta medida provisória.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo IH.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.628-22, de 9 de abril de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 13.5.1998, pág. 14.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.629-13, DE 12 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre a concessão de financia"
mento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex),
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Art. 2º Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional.
§ 1º O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações j á realizadas, em relação às quais preexistam
obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções nOs
509, de 24 dejaneiro de 1979, e 1.845, de l' de julho de 1991, ambas
do Conselho Monetário N acional.
Art. 3º Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário N aciona!.
Art. 4º Os arts. 2º e 3' da Lei n? 9.531, de 10 de dezembro de
1997, passam a vigorar com seguinte redação:
«Art. 2º O patrimônio inicial do FGPC será constituído
mediante a:
I - transferência de quarenta por cento dos recursos atribuídos à União porforça do art. 2º da Lei nº 9.526, de8 dedezembro de 1997;
II - vinculação de um bilhão e quinhentos milhões de
ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações
Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas no
Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal
(FADPMF), criado pela Lei n" 9.069, de 29 de junho de 1995;
§ 1s Poderão, ainda, ser vinculadas ao FGPC, mediante
prévia e expressa autorização do Presidente da República, outras
açôes de propriedade da União, negociadas em bolsas de valores,
inclusive aquelas que estejam depositadas no FADPMF.
§ 2º O valor das ações para os fins previstos no inciso II
deste artigo será determinado pela cotação média dos últimos
cinco pregões em que as ações tenham sido negociadas.
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§ 3º As ações vinculadas ao FGPC serão depositadas no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).
§ 4º Fica o BNDES autorizado a alienar as ações vinculadas ao FGPC, devendo encaminhar os demonstrativos de prestação de contas relativos a cada alienação ao Tribunal de Contas
da União (TCU).
§ 5º As despesas, encargos e emolumentos relacionados
com a alienação das ações serão abatidos do produto da alienação. (NR)

Art. 3º

v-

o produto da alienação das ações integrantes do seu

patrimônio;

VI - os dividendos e remuneração de capital das ações de
que trata o inciso anterior;
VII -

outros recursos destinados pelo Poder Público.

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

(NR)

Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.629-12, de 9 de abril de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Fica revogada a Lei n'' 8.187, de 1º dejunho de 1991.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.630-12, DE 12 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Observado o disposto nos arts. 18 e seu parágrafo único, 19 e seus parágrafos 20, 21, 22, 25 e 27 e seus parágrafos 29, 47,
49 e 56 e seu parágrafo único, da Lei n" 8.630, de 25 de fevereiro de
1993, a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2° Para os fins previstos no art. 1e desta medida provisória:
I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes à
remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a décimo
terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) encargos fiscais e previdenciários, no prazo de vinte e quatro
horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador portuário avulso;
II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes a
décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário avulso.
§ l' O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de quarenta e oito horas após o término do serviço.
§ 2' Os prazos previstos neste artigo podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o
prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários.
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§ 3' O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive
acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do benefício
de ordem.
§ 4' O pagamento das parcelas referentes a décimo terceiro salário e férias e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder Executivo, observado o disposto no inciso II deste artigo.
Art. 3' O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente.
§ 1º Enquanto durar a cessão de que trata o caput deste artigo,
o trabalhador deixará de concorrer à escala como avulso.
§ 2º É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter
permanente.
Art. 4' É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala diária
complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5' A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, far-se-á nos termos da Lei n'' 8.630, de 1993.
Art. 6' Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de mãode-obra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores
constantes da escala diária.
Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.

Art. 7' O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por
operador portuário e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados
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nas listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que
não haj a preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.
Art. 8º Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais, constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 9º Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes a saúde e segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as
normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.
Art. 10. O descumprimento do disposto nesta medida provisória sujeitará o infrator às seguintes multas:
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reaís) a R$ 1. 730,00
(um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 7º;
II - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a R$
5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345,00 (trezentos e
quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos termos do art. 9º;
III - de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$
3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador
em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 7º e aos
demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação previdenciária.
Art. 11. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei nº
8.630, de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o
dos arts. 26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso III do artigo
anterior, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
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Art. 12. O processo de autuação e imposição das multas previstas nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII
da Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária, conforme o caso.
Art. 13. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.
Art. 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta medida provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3º da Lei nº 8.630,
de 1993, colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais
do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a
bordo de navios.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.630-11, de 9 de abril de 1998.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Eliseu Padilha
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.633-9, DE 12 DE MAlO
DE 1998
Autoriza a União a receber em valores

mobiliários os dividendos ejuros sobre o capital próprio a serem pagos por entidades de
cujo capital o Tesouro Nacional participe.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1'. Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
I - a receber de empresas públicas, sociedade de economia
mista e outras entidades de cujo capital o Tesouro Nacional participe,
ainda que minoritariamente, valores mobiliários como pagamento de
juros sobre o capital próprio e dividendos a que tem direito;
II - a alienar, ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), os
valores mobiliários que receber na forma do inciso r.
Art. 2'. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.633-8, de 9 de abril de 1998.
Art. 3'. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.634-5, DE 12 DE MAIO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 1 º da Lei n"
9.530, de 10 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º. O art. I" da Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

.

II - o superávit financeiro dos fundos, das autarquias e
das fundações, integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1997 e seguintes, nos termos do art. 43, § 2', da Lei n'' 4.320, de 17 de marCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998
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ço de 1964, ressalvados o do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), o do Fundo Nacional da Cultura (FNC), o
do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e os recursos provenientes de contribuições diretas dos servidores públicos
com finalidade específica;
(NR)
2.
Art. 2 Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n 2 1.634-4, de 9 de abril de 1998.
Art. 3 2. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177 2 da Independência e 1102 da
República.
.............................................................................................»

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiua
MEDIDAPROVISÓRIAN2 1.635-21, DE 12 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n" 2.406, de 5 de janeiro de 1998, e
as Leis n's 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
de julho de 1993, respectivamente, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
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celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
§ 1º Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
I dívida caracterizada vencida, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e expirado o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;
II - dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a responsabilidade do fundo está definida,
mas o prazo para quitação das parcelas mensais ainda não chegou a
seu termo;
III - dívida não caracterizada, a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2º A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes COndições:
I - prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1º de
janeiro de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos
parao principal;
II - remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao
índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida:
a) de juros à taxa efetiva de três vírgula doze por cento ao ano
para as operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
b) de juros de seis vírgula dezessete por cento ao ano, correspondente à taxa efetiva de juros aplicada aos depósitos de poupança,
para as demais operações;
III - registro sob a forma escriturai em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.

§ 3º As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham coberCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998
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tura do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
§ 4' As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido transferidos a terceiros.
§ 5º Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de 1º dejaneiro de 1997, a remuneração de todos os saldos residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se os critérios estabelecidos no inciso II do § 2' deste artigo.
§ 6' Anovação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de I' dejaneiro de 1997,
de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 7' As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 30 de junho de 1998,
manifestar-se à Caixa Econõmica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8' A adesão a que se refere o § 7º deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos desta
medida provisória.
Art. 2' As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas aos
contratos de financiamento habitacional do SFH, celebrados com
mutuários finais e que contam com cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderão ser equiparadas
às dívidas caracterizadas vencidas, de que trata o inciso I do § l' do
artigo anterior, para efeito de novação antecipada desses créditos,
observando-se as condições estabelecidas nos §§ 2' a 7' do artigo anterior.

§ 1º As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser
novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do
saldo devedor posicionado na data de reajustamento do contrato no
mês de janeiro de 1998, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS
sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado entre o
agente financeiro e o mutuário.
§ 2º O saldo que remanescer da aplicação do disposto no parágrafo anterior será objeto de renegociação entre as partes por meio de
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aditivo contratual particular, com força de escritura pública, onde se
estabelecerá novas condições financeiras relativas a prazo, taxa nominal de juros, sistema de amortização e plano de reajuste, preservando-se a prerrogativa de os mutuários utilizarem os recursos da
conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos V e
VI do art. 20 da Lei n 2 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 3 2 A formalização das disposições contidas no caput e §§ 12 e
2º deste artigo condiciona-se à prévia e expressa anuência do devedor.
§ 4 2 Fica dispensado de registro, averbação ou arquivamento
no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos e Documentos o aditivo contratual decorrente da novação da dívida de que trata o caput
deste artigo, mantendo-se a garantia hipotecária em favor do agente
financeiro.

Art. 3º A novação de que trata o art. 12 far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas, apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no §
52 do art. 12 desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;

b) das instituições financiadoras do SFHjunto ao Fundo de Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLl) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);

c) das ínstituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;

III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
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comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso II
deste artigo;
IV - requerimento, instruido com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8' do art. l' desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores,
quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;
VII - parecer da Secretaria Federal deControle(SFC), sobre o
disposto no inciso V;
VIII - parecer da Secretaria do Tesouro Nacional;
IX - parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ l' As condições estabelecidas nas alineas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento de
créditos das instituições financiadoras do SFHjunto ao FCVS, desde
que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou
curadores.
§ 2' A CEF, como administradora ou gestora dos diversos
Fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores
dos débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3' A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
§ 4' O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com a
imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou, nos
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demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 5º A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
§ 6º As instituições financiadoras do SFH que prestarem informações inverídicas, destinadas à constituição do Cadastro Nacional de Mutuários (Cadmut), e receberem valor indevido do RCVS, serão cobradas, a qualquer época na forma do § 4º deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.
§ 7º As Companhias de Habitação Popular (Cohab's), e assemelhadas, que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória, poderão, excepcionalmente, pagar seus débitos, existentes até 31 de dezembro de 1997, junto ao Seguro Habitacional do
Sistema Financeiro da Habitação, mediante prévio encontro de contas com créditos do FCVS, no ato da primeira novação, observada a
equivalência econômica da operação, sem prejuízo da incidência dos
encargos previstos na legislação pertinente.
§ 8º O encontro de contas previstos no parágrafo anterior será
operacionalizado pela CEF, na qualidade de administradora do
FCVS, por meio da subconta Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional (FESN FCVS), ouvida a Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 9º As instituições operadoras do Seguro Habitacional do
SFH não farão jus a qualquer remuneração sobre o montante dos valores envolvidos no encontro de contas, citado no § 7º deste artigo.

Art. 4º Ficam alterados o caput e o § 3º do art. 3º da Lei nº
8.100, de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4º, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º O Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS), quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do evento
caracterizador da obrigação do FCVS.
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§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4' O Conselho Monetário Nacional (CMN), editará os
atos normativos necessários à administração e manutenção do
cadastro a que se refere o § 3' deste artigo.» (NR)
Art. 5' As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independentemente da adesão a que se refere
o § 7' do art. l' desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31
de dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do Cadmut, conforme disposto no § 3' do art. 3' da Lei n" 8.100,
de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
§ l' As informações correspondentes aos contratos de financiamentos imobiliários com recursos do SFH, firmados a partir do
exercício de 1997, deverão ser encaminhadas mensalmente ao
Cadmut.
§ 2' O não-cumprimento do disposto neste artigo importará,
para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.
Art. 6' Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2' deste artigo e no art. 7', são livremente negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b do
inciso H do art. 3' desta medida provisória;
H - pagamento de até setenta e cinco por cento da contribuição
trimestral dos agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso H do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.406, de 5 dejaneiro de
1988, na redação dada por esta medida provisória;
IH - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), obserCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 3081-3346, maio 1998
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vados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em
moedas de privatização.
§ l' A utilização dos créditos novados para os fins previstos
nos incisos II e III deste artigo ficará limitada àqueles substituídos
por dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2' As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e HI deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação a
ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 7' Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
agente operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
Art. 8' O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade
de agente operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições previstas no art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990;
II - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no inciso anterior;
IH - promover amortização extraordinária da dívida de responsabilidade das instituições financiadoras, relativamente às operações de financiamento a mutuários do SFH realizadas com
repasses de recursos oriundos do FGTS, em montante correspondente
a eventual diferença, se positiva, entre os valores:
a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caracterizador da obrigação do FCVS; e
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b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS,
apurado nas condições estabelecidas na alínea a do inciso II dos § 2'
e § 5' do art. l' desta medida provisória.

§ l' A amortização extraordinária prevista no inciso III deste
artigo será integralmente assumida pelo FGTS, aplicando-se apenas
às instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação
prevista nesta medida provisória.
§ 2' O dispositivo previsto no inciso III deste artigo alcança
também as dívidas de responsabilidade do FCVS, relativas às operações de financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos conceitos definidos nos incisos I e II do § I" do art. l' desta medida provisória.
Art. 9' Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei n'' 7.689, de 15 de dezembro de
1988, na utilização dos créditos de que trata o art. 6', como contrapartida da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado
o disposto nos §§ 3' e 4' do art. 65 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos
créditos de que trata o art. 6' desta medida provisória ou dos bens e
direitos adquiridos no âmbito do PND.
Art. 10. O valor correspondente aos créditos a que se refere o
art. 6' desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como
aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem
na titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório
dos recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos
saldos de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos
créditos a que se refere o caput deste artigo.
Art. 11. A partir de l' de março de 1998, somente as instituições financiadoras, que exercerem a opção pela novação prevista
nesta medida provisória, poderão computar, como operações de fiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 3081-3346, maio 1998

3254

nanciamento habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto ao
FCVS, para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamsn,
to de recursos captados em depósitos de poupança.
Art. 12. O art. 6' do Decreto-Lei n' 2.406, de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º

.

II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em zero vírgula por um cento, incidente sobre o saldo
dos financiamentos imobiliários concedidos a adquirentes de
moradia própria com cobertura do FCVS, existentes no último
dia do trimestre, podendo ser pago, em até setenta e cinco por cento, com títulos recebidos da quitação da dívida do FCVS para
com os agentes financiadores;
§ l' A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso II deste artigo, é devida desde 26 de setembro de 1996.
§ 2' Enquanto não for efetivada a primeira novação da dívida do FCVS, o valor que corresponder a até setenta e cinco por
cento da contribuição trimestral não será exigido.
§ 3' O valor da parcela de contribuição, a que se refere o
§ 2' deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização dos saldos de cadernetas depoupança com data de crédito de
rendimento no dia I" de cada mês, acrescido de juros correspondentes à taxa dos títulos recebidos na primeira novação, incidindo desde o último dia do trimestre de referência da contribuição
até o dia do efetivo pagamento.
§ 4' A prerrogativa prevista no inciso II deste artigo somente poderá ser exercida pelos agentes financiadores que, nos
termos desta medida provisória, se manifestarem pela novação e
se encontrarem em dia com as contribuições ao FCVS." (NR)

Art. 13. O saldo de recursos existentes no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de Crédito do SFH.
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Art. 14.

Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.

Art. 15. Nos financiamentos concedidos a mutuários do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF,
na qualidade de agente operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as características descritas nos incisos I a UI do § 2' do art. l' desta medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da operacão de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5'
do art. I" desta medida provisória.
§ l' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradora
do FCVS.
§ 2' ACEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 16. A partir de I" de abril de 1998, o mutuário do SFH que
tenha firmado contrato com cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá, até 30 de dezembro de
1998, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de
montante correspondente a cinqüenta por cento do saldo devedor
contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da liquidação.
§ l' As instituições financiadoras suportarão valores equivalentes a vinte por cento do saldo devedor contábil da operação atualizado na forma do caput deste artigo, podendo o montante ser diferido
em vinte semestres, sendo facultado a elas arcar com os valores remanescentes de responsabilidade do FCVS.
§ 2' O FCVS quitará o saldo remanescente de sua responsabilidade junto às instituições financiadoras, nas condições previstas
no art. l' desta medida provisória.

Art. 17. A partir de l' de abril de 1998, alternativamente ao
disposto no art. l' da Lei n" 8.004, de 14 de março de 1990, com a redação dada pelo art. 18 desta medida provisória, as transferências
de contratos do SFH que tenham cobertura do FCVS poderão ser efeCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 3081-3346, maio 1998

3256
tuadas mediante assunção pelo novo mutuário de montante equivalente a setenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da transferência, observados os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal.
§ 12 O saldo remanescente da aplicação do disposto no caput
deste artigo será assumido integralmente pelo FCVS na forma de
participação antecipada e ressarcido às instituições financiadoras
na forma do art. 12 desta medida provisória.
§ 22 Efetivada a transferência, cessa a responsabilidade do
FCVS relativamente ao contrato transferido, devendo tal condição
constar dos instrumentos respectivos.

Art. 18. O parágrafo único do art. 12 e os arts. 22 , 32 e 52 da Lei
n'' 8.004, de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

.

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora. (NR)
Art. 22 Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência darse-á mediante simples substituição do devedor, mantidas para o
novo mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato originaI, desde que se trate de financiamento destinado à casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares,
inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento
do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal, bem
assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento desse encargo até a data da formalização da transferência,
com base no índice de atualização das contas de poupança mantiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t, 1, p. 3081-3346, maio 1998
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das no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e
acrescido da quinta parte do valor atualizado de encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização ejuros e, quando devida, da
contribuição mensal ao FCVS;

b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n' 2.164, de 19 de setembro de
1984, o enquadramento na categoria profissional do novo mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal,
após a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea
anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata
o caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data do
último reajustamento contratual até a data da formalização da
transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo
devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ l' Nas transferências dos contratos de financiamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n'
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribuição ao FCVS.
§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;

b) limite máximo de preços devenda ou de avaliação do imóvel objeto da transferência;
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c) localização do imóvel no domicílio do comprador. (NR)
Art. 3' A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data da transferência,
observados os percentuais de pagamento previstos no capui e nos
incisos I, II e III do art. 5' desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do
cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal.» (NR)
« Art. 5'
O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 31 demarco de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedo~es residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
. de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:

I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
II - contratos firmados de 1º de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
III - contratos firmados de l' dejaneiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a
data da liquidação.
§ l' A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor
. total das mensalidades vincendas, que será integralmente utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se encerra no
momento da liquidação do contrato.
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(NR)

Art. 19. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham
sido celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de
1996, sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser
regularizadas nos termos desta medida provisória.
Parágrafo único. A condição de cessionário poderá ser comprovadajunto à instituição financiadora, por intermédio de documentos
formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, ou de Natas, onde se caracterize que a transferência do
imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
Art. 20. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH
até 25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 21. Na liquidação antecipada da dívida de contratos do
SFH, o comprador de imóvel, cuja transferência foi efetuada sem a
interveniência da instituição financiadora, equipara-se ao mutuário
final, para todos os efeitos inerentes aos atos necessários à liquidação
e habilitação junto ao FCVS, inclusive quanto à possibilidade de utilização de recursos de sua conta vinculada do FGTS.
§ I" A condição de cessionário poderá ser comprovada junto à
instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos,
ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
. § 2º Para os fins a que se refere o parágrafo anterior, poderá
ser admitida a apresentação dos seguintes documentos:
I - contrato particular de cessão de direitos ou de promessa de
compra e venda, com firma reconhecida em cartório em data anterior
à liquidação do contrato, até 25 de outubro de 1996.
II - procuração por instrumento público outorgada até 25 de
outubro de 1996, ou, se por instrumento particular, com firma reconhecida em cartório até 25 de outubro de 1996.
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Art. 22. O § 2º do art. 21 da Lei nº 8.692, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2º Para efeito de registro e averbação de contratos de financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até zero vírgula um por cento sobre o valor do financiamento, quando os contratos forem celebrados no ãmbito de programas custeados com recursos de FGTS, compreendidos ou não
no SFH;
b) até um por cento incidente sobre o valor do negóciojurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos demais contratos pactuados no ãmbito do SFH." (NR)

Art. 23. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do
FCVS de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo, a
ser definida pelo Ministérío da Fazenda, na qualidade de gestor do
FCVS.
Art. 24. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de
taxa de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab,
correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 25. O FCVS será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador a ser regulamentado em ato do
Poder Executivo, que disporá sobre a estrutura, funcionamento e
competência do colegiado.
Parágrafo único. Além das atribuições definidas no ato regulamentador a que se refere o caput, competirá ao Conselho Curador o
FCVS (CCFCVS) julgar, em instância administrativa única, os litígios decorrentes da aplicação das condições de cobertura, normas e
rotinas do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, relativamente aos contratos de financiamentos habitacionais
cujo equilíbrio da apólice esteja sob garantia do FCVS, podendo delegar essa competência a um comitê de recursos integrante de sua estrutura.
Art. 26. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação em depósitos de poupança pelas entidaCaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998
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des integrantes do SBPE, nos termos da Lei nº 4.380, de 21 de agosto
de 1964.
Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do CMN
que dispuseram sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput.
Art. 27. O FCVS é autorizado a transferir ao Tesouro Nacional Letras Hipotecárias, de emissão da CEF, ficando credor da
União em valor equivalente.
Parágrafo único. A União pagará a dívida decorrente da
transferência dos ativos de que trata este artigo mediante a securitização das obrigações, pelo Tesouro Nacional, observadas as condições previstas no art. I" desta medida provisória, mantendo a equivalência econômica entre os ativos.
Art. 28. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente, observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário de sociedade anônima que tenha por objeto social a securitização de créditos hipotecários e imobiliários.
Art. 29. O prazo de um ano a que se refere o art. 5º da Lei nº
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória, contar-se-á a partir de 31 de março de 1997.
Art. 30. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem
necessárias à execução das disposições desta medida provisória, inclusive com relação aos prazos.
Art. 31. Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a compensar os créditos decorrentes dos contratos de refinanciamento de que trata a Lei nº 9.496, de 11 de setembro
de 1997, com créditos detidos pelas unidades da Federação e que tenham sido objeto da novação a que se refere esta medida provisória.
Parágrafo único.
critérios:

Na compensação, observar-se-ão os seguintes

I - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida
dejuros a taxa efetiva de seis vírgula dezessete por cento ao ano serão
aceitos pelo seu valor de face;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.1, p. 3081-3346, maio 1998

3262
II - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida
dejuros a taxa efetiva de três vírgula doze por cento ao ano serão aceitos com deságio sobre seu valor de face a ser estabelecido pelo Ministério da Fazenda.
Art. 32. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provísória nº 1.635-20, de 9 de abril de 1998.
Art. 33.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa

Art. 34.
de 1990.

Fica revogado o art. 6º da Lei nº 8.004, de 14 de março

Brasília, 12 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.636-5, DE 12 DE MAIO
DE 1998
Dispõe acerca da incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate de quotas dos fundos de investimento de que trata o § 6º do art. 28 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a alteração introduzida pelo artigo subseqüente, fica reduzida para dez por cento.
Art. 2º O percentual de oitenta por cento a que se refere o § 6º
do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997, fica reduzido para sessenta e sete
por cento.
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Art. 3º A determinação da base de cálculo do Imposto de Renda na fonte, em conformidade com o disposto no art. 28 da Lei nº
9.532, de 1997, será aplicável somente a partir de lº dejulho de 1998.
Art. 4' No primeiro semestre de 1998, a incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos em aplicações em
fundos de investimentos dar-se-á no resgate de quotas, se houver, às
seguintes alíquotas:
I -

de dez por cento, no caso:

a) dos fundos mencionados no art. 1º desta medida provisória: e
b) dos fundos de que trata o art. 31 da Lei n'' 9.532, de 1997, enquanto enquadrados no limite previsto no § 1s do mesmo artigo;

H -

de vinte por cento, no caso dos demais fundos.

Parágrafo único. A base de cálculo do Imposto de Renda de que
trata este artigo será determinada conforme o disposto no § 7' do art.
28 da Lei n'' 9.532, de 1997.
Art. 5' Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte,
consideram-se pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que se completar o primeiro período de carência no segundo semestre de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota, em 30 de junho de
1998, e:
I - o respectivo custo de aquisição, no caso dos fundos referidos no art. 31 da Lei nº 9.532, de 1997;
H - o respectivo custo de aquisição, no caso de quotas adquiridas a partir de I' dejaneiro de 1998;

IH - o valor da quota verificado em 31 de dezembro de 1997,
nos demais casos.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos fundos que, no
mês dejunho de 1998, se enquadrarem no limite de que trata o § 6º do
art. 28 da Lei n" 9.532, de 1997, com a alteração do art. 2º desta medida provisória.
§ 2º No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de
quotas com rendimentos ou cujo prazo de carência seja superior a noCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p- 3081-3346, maio 1998
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venta dias, consideram-se pagos ou creditados dos rendimentos no
dia l' de julho de 1998.
Art. 6' Os dispositivos, a seguir enumerados, da Lei n' 9.532,
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o art. 6', H:
«Art. 6º
.
H - o art. 26 da Lei n" 8.313, de 1991, e o art. l' da Lei n'
8.685, de 20 dejulho de 1993, não poderá exceder quatro por cento do Imposto de Renda devido." (NR)
H - o art. 34:
"Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se aplica às hipóteses de que trata o art. 81 da Lei n' 8.981, de 1995, que continuam sujeitas às normas de tributação previstas na legislação
vigente." (NR)
HI - o art. 82, inciso H, alínea f:
"Art. 82. ..
.

H-

.

f) o art. 3' da Lei n? 7.418, de 16 de dezembro de 1985, renumerado pelo art. l' da Lei n' 7.619, de 30 de setembro de
1987." (NR)
Parágrafo único. O art. 4' da Lei n' 7.418, de 1985, renumerado pelo art. I" da Lei n" 7.619, de 1987, cujos efeitos são restabelecidos em virtude do disposto no inciso IH deste artigo, permite a dedução dos correspondentes gastos como despesa opcional.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.636-4, de 9 de abril de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de l' dejaneiro de 1998.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.638-4, DE 12 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do
protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. P O arquivamento, nas juntas comerciais, dos atos constitutivos das microempresas e empresas de pequeno porte, bem como
de suas alterações, fica dispensado das seguintes exigências:
I - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito
referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza, salvo no
caso de extinção de firma individual ou sociedade;
II - certidão de inexistência de condenação criminal, que será
substituída por declaração do titular ou administrador, firmada
sob as penas da lei, de não estarimpedido de exercer o comércio ou a
administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação
criminal.
Art. 2' Não se aplica às microempresas e empresas de pequeno
porte o disposto no art. 1', § 2', da Lei n' 8.906, de4 dejulho de 1994.
Art. 3' Fica mantida a dispensa de prova de quitação fiscal da
microempresa ou empresa de pequena porte no caso do art. 29 da Lei
n' 8.864, de 28 de março de 1994.
Art. 4' Aplica-se ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
que couber, o disposto no art. l' desta medida provisória.
Art. 5' O protesto de título, quando o devedor for microempresa ou empresa de pequeno porte, fica sujeito às normas estabelecidas
nesta medida provisória.
Art. 6' Os emolumentos devidos ao tabelião de protesto não excederão um por cento do valor do título, observado o limite máximo
de R$ 20,00 (vinte reais).
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Parágrafo único. Incluem-se nos limites deste artigo as despesas de apresentação, protesto, intimação, certidão e quaisquer outras
relativas à execução dos serviços.
Art. 7º Para o pagamento do titulo em cartório, não poderá ser
exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o
pagamento por meio de cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto ficará condicionada à efetiva liquidação do cheque.

Art. 8º O cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do título, será feito independentemente de declaração de
anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado.
Art. 9º Para os fins do disposto nos arts. 5º a 8', caberá ao devedor provar sua qualidade de microempresa ou empresa de pequeno
porte perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme O caso.
Art. 10. Os arts. 29 e 31 da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção
do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetnados, com a
nota de se cuidar de informação reservada da qual não se poderá
dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.
§ 1º O fornecimento da certidão será suspenso caso se desatenda ao disposto no caput ou se forneçam informações de protestos cancelados.
§ 2º Dos cadastros ou bancos de dados, das entidades referidas no caput, somente serão prestadas informações restritivas
de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívidas regularmente protestados, cujos registros não foram cancelados." (NR)
«Art. 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos,
não cancelados, a quaisquer interessados, desde que requeridas
por escrito." (NR)
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Art. 11. Para os efeitos desta medida provisória, consideramse microempresa e empresa de pequeno porte as assim definidas na
Lei nº 8.864, de 1994.
Art. 12. O caput do art. 294 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, com a alteração introduzida pela Lei nº 9.457, de 5 de maio
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 294. A companhia fechada que tiver menos de vinte
acionistas, com patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), poderá:» (NR)

Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.638-3, de 9 de abril de 1998.
Art. 14.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data desua

Brasília, 12 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Botafogo Gonçalves
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.639-41, DE 14 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre o pagamento dos militares
e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
mista e de suas subsidiárias, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A partir do mês de março de 1998, o pagamento da remuneração dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 3081-3346, maio 1998
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e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela
União, independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento destas despesas, será efetuado dentro do mês de competência,
a partir do dia 25.
§ 1º Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa pública e da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela União, deverá providenciar,
por ocasião do próximo dissídio ou acordo coletivo, a alteração da
data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput
deste artigo.
§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
§ 3º O pagamento referente ao mês de dezembro será efetuado
no período compreendido entre o segundo e o quinto dia útil do mês
dejaneiro seguinte.

Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderá ser concedido adiantamento de remuneração, conforme dispuser ato do Poder Executivo.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.639-40, de 16 de abril de 1998.
Art. 4º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 5º
1993.

Revoga-se o art. 6º da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de

Brasília, 14 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.643-2, DE 14 DE MAIO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 31 e 44 da Lei
nº 9.473, de 22 de julho de 1997, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º. Os arts. 31 e44 da Lei nº 9.473, de22 dejulho de 1997,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 31.
VI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos
da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
§ 4º Os empréstimos e financiamentos para custeio e investimentos agropecuários destinados aos mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações, à formação de
estoques reguladores e estratégicos, obedecidos aos limites e condições estabelecidos em lei epelo Conselho Monetário Nacional, e
o financiamento aos Estados e ao Distrito Federal, ao abrigo da
Lei nº 9.424, de 1996, poderão ser lastreados também com recursos não previstos no § 1º." (NR)
«Art. 44.
XI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos
da Lei nº 9.424, de 1996.
............................................................................................." (NR)
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.643-1, de 16 de abril de 1998.
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Art. 3º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 14 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.645-2, DE 14 DE MAIO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 4.400.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
extraordinário no valor de R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta medida provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.645-1, de 16 de abril de 1998.
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Art. 4º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 14 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 15.5.1998, pág. 2.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.654-24, DE 14 DE MAIO
DE 1998
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira
bancária, dispõe sobre a priuatização de
instituições financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no ãmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de unidade da Federação.
§ 1º A extinção das instituições financeiras a que se refere o caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária legalmente admitida.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.
Art. 2º A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do resCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5. t.l, p. 3081-3346, maio 1998
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pectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 3º Para os fins desta medida provisória, poderá a União,
a seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
II - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu respectivo controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes
especiais;
III - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;

IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas às condições especificadas no art. 7', financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ 1º Aadoção das medidas previstas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da unidade da Federação respectiva.

§ 2º Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3º O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo
será precedido da assunção, pela unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.
Art. 4º O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso III do arCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998
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tigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I - autorização legislativa da unidade da Federação para:
a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos UI e IV do
artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta;

c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
U - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n" 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 5' Os financiamentos de que trata esta medída provisória, quando concedidos pela União, serão pagos em até trezentas e
sessenta prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura do
contrato e as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima
de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;

II - atualização monetária calculada e debitada mensalmente, com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou
outro índice que vier a substituí-lo.
§ l' As obrigações correspondentes ao serviço dos financiamentos concedidos pela União, nos termos desta medida provisória,
poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas
ao refinanciamento de dívidas previsto pela Lei n' 9.496, de 11 de setembro de 1997, especificamente para fins de aplicação do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real (RLR) referido
no art. 5' da citada lei.
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§ 2º Cessa a aplicação do disposto no parágrafo anterior se,
decorridos dezoito meses da data da assinatura do contrato de refinanciamento a que se refere a Lei nº 9.496, de 1997, detiver a unidade da Federação o controle de qualquer instituição financeira.
§ 3º Para o cumprimento do disposto neste artigo, a União poderá contratar com instituição pública federal os serviços de agente
financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos contratos de financiamento ou refinanciamento, cuja remuneração será
custeada pelas unidades da Federação.
Art. 6º O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:

r-

contar exclusivamente com a garantia da União;

II - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por titulos da dívida pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o
valor nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte
por cento o montante garantido.

Art. 7º Nas hipóteses dos incisos IIr e V do art. 3º, quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a unidade da
Federação a maioria do capital social em mais deuma instituição financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle,
a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante
pelo menos equivalente ao da participação da União:

r - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
II - assunção de dívidas de instituição financeira junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em balanço,
incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;

IIr -

capitalização da instituição financeira.
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Parágrafo único. O financiamento de que trata o inciso V do
art. 3º depende, ainda, de manifestação favorável do Banco Central
do Brasil, até 5 de dezembro de 1997, quanto à proposta do Estado
para o atendimento ao disposto no caput.
Art. 8' Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3', a aquisição
dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do
crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta, ou transformada em instituição não financeira, o contrato de refinanciamento deverá prever a entrega, pela unidade da Federação, de
ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a,
no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins de
posterior amortização.
Art. 9' Nos casos de que tratam o art. 7' e o parágrafo único do
art. 8', a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal
do Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento da instituição financeira.
Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos
e concederá os financiamentos de que trata o art. 3', com títulos do
Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições finanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 5, t.1, p. 3081-3346, maio 1998
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ceiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art.
4 2 , o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro N acional, em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente
ou em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no
caput deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação
da instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante,
por Títulos da Dívida Pública Federal, para efeito de repasse ao Tesouro Nacional.
Art. 12. Na hipótese do inciso II do art. 4º, o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União
na quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento
concedido com base nesta medida provisória.
Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido na forma do art. 3', inciso I, bem assim
'. daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987.

Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, queinc1uirão, obrigatoriamente, a vinculação
de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e
159, inciso I, letra a, e inciso lI, da Constituição, bem assim, quando
for o caso, ações representativas do controle acionário da instituição
financeira.
Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
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II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores à
sua celebração;
III - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela
distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das
obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores independentes contratados pelas partes.
Art. 17. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais
cominações legais ou contratuais.
Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30 de
junho de 1998, exceto os relativo ao inciso V do art. 3', cujo prazo de
celebração esgotou-se em 31 de março de 1998.
Art. 19. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
com base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n? 2.321, de
1987, e de outras instituições financeiras incluidas no Programa Nacional de Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 20. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p.
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dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados
programas.
Art. 21. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até cento e oitenta dias, em adição aos prazos previstos no Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, se a respectiva unidade da Federação tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a
instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste artigo poderá ser feita por até quinhentos e quarenta dias, se a respectiva unidade da Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento de
instituição financeira estadual, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.

Art. 22. No processo de redução da participação do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ 1º A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do Brasil
pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica para dar
suporte aos passivos assumidos.
§ 2º Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis nºs 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo
a União refinanciar a dívida nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
§ 3º
art. 10.

A equalização de que trata o § 1º observará o previsto no

Art. 23. Os arts. 1º, 3º e 6º da Lei nº 9.496, de 1997, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
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«Art. 1º

§ 3º As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão
ao estabelecimento, pelas unidades da Federação, de Programa
de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo
Federal.
•••••••••••.•••....••..•.•••••••••.....••.•••••••••••...•••.•••••••••••....•••..••••••••.•... »

(NR)

«Art. 3º

§ 6º O não-estabelecimento do programa no prazo fixado
nos contratos de refinanciamento ou o descumprimento das metas e compromissos nele definidos, implicarão, enquanto não estabelecido o programa ou durante o período em que durar o
descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo custo
médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido deum
por cento, e a elevação em quatro pontos percentuais do comprometimento estabelecido com base no art. 5º." (NR)
«Art. 6º Para fins de aplicação do limite estabelecido no
art. 5º, poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas efetivamente realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações:

VII - dívidas de que tratam os incisos I e Il, de entidades
da Administração indireta, que sej am formalmente assumidas
pelo Estado até 31 de dezembro de 1997.
......•....•••.....•..........••.............•...•••...•.•..........••....••...........••.... »

(NR)

Art. 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus decorrente
da red ução de encargos prevista nos contratos, por ela garantidos, celebrados, até 30 de outubro de 1997, no âmbito do Programa deApoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 25. Fica a União autorizada a equalizar a diferença acumulada, desde 30 de outubro de 1997, entre os custos médios de capCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.L, p. 3081~3346, maio 1998
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tação utilizados na composição dos encargos financeiros ajustados
nos contratos celebrados, pelos Estados, com instituições financeiras
públicas federais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizados pelo Conselho Monetário
Nacional, e o custo médio de captação da instituição contratante no
mês de referência.

Art. 26. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.654-23, de 15 de abril de 1998.
Art. 28.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 14 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.512-23, DE 21 DE MAIO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 2º da Lei n"
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1 2, 2º e
3' da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992,
que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural,
autoriza o Poder Executivo a renegociar as
obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal (EGF), vencidas e prorrogadas a
partir de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998
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Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1998, não se
aplica o disposto no § 2º do art. 16 da Lei nº 8.880, de 27 de maio
de 1994." (NR)
Art. 2º Os arts. 1', 2º e 3º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta lei, subvenções econômicas a produtores rurais, sob a forma de:
I - equalização de preços de produtos agropecuários ou
vegetais de origem extrativa;
II - equalização de taxas dejuros e outros encargos financeiros de operações de crédito rural.

Parágrafo único. Considera-se, igualmente, subvenção de
encargos financeiros os rebates nos saldos devedores deempréstimos rurais concedidos, direta ou indiretamente, por bancos oficiais federais. (NR)

Art. 2º

..

§ 1º Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação
a operações de crédito rural:
a) a concessão de prémio ou bonificação, apurado em leilão
ou em outra modalidade de licitação, para promover o escoamento do produto pelo setor privado;
b) a diferença entre o preço de exercício em contratos de opções de venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder
Executivo e o valor de mercado desses produtos.

§ 2º A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado. (NR)
Art. 3º A concessão de subvenção econômica, sob a forma
de equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de emCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 3081-3346, maio 1998
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préstimos rurais, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios e à forma estabelecidos, em conjunto, pelos Ministérios da
Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Agricultura e do
Abastecimento." (NR)
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a renegociar, pelo
valor do saldo devedor na data de assinatura dos respectivos contratos de renegociação, incluídas as parcelas constantes dos incisos I e II
deste artigo, junto aos agentes financeiros componentes do Sistema
Nacional de Crédito Rural (SNCR), de acordo com os critérios e as
condições a serem estabelecidos em decreto, as obrigações financeiras
da União, relativas a operações de Empréstimos do Governo Federal
com Opção de Venda (EGF-COV), realizadas sob o amparo do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, cujos vencimentos tenham
sido prorrogados por autorização do Conselho Monetário Nacional
(CMN), a partir de 1991:
I - o valor correspondente à equalização de preços que ainda
não tenha sido paga até a data de formalização do contrato de renegociação, apurada nos termos da legislação vigente e atualizada de
acordo com as condições previstas nos respectivos instrumentos de
crédito;
II - o valor correspondente à diferença entre o saldo devedor
dos contratos de EGF-COV, nos quais tenha havido perda total ou
parcial dos produtos dados em garantia, e o valor de indenizações de
perdas ocorridas até a data de formalização do contrato de renegociação, realizadas com base no valor determinante de sobretaxa de armazenagem fixado contratualmente entre o agente financeiro e o
armazenador, com atualização de acordo com as condições previstas
nos respectivos instrumentos de crédito.
Parágrafo único. Os contratos mencionados no caput deste artigo conterão cláusulas prevendo a aquisição, pela União, de todos os
produtos agrícolas que garantam as operações de EGF-COV de que
trata esta medida provisória, assim como, observado o art. 42 do Código de Processo Civil, a aquisição, pela União, dos direitos litigiosos
inerentes às ações judiciais em curso propostas para assegurar o
cumprimento dos contratos de EGF-COV.
Art. 4º Fica a União autorizada a celebrar contrato com entidade pública federal especializada para a administração, armazeColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998
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nagem e comercialização dos estoques de produtos agrícolas adquiridos nos termos do parágrafo único do artigo anterior.
Art. 5º Os recursos provenientes da venda dos produtos e os decorrentes da realização dos direitos litigiosos adquiridos pela União serão destinados à amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal.
Art. 6º Para efeito do disposto nesta medida provisória, a subvenção de que trata o art. 2º da Lei nº 8.427, de 1992, e suas alterações, será apurada da seguinte forma:
I - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COVe o valor dos produtos dados em garantia, calculado com
baseno preço mínimo, dequetrata o Decreto-Lei nº 79, de 1966, vigente na data de assinatura do contrato de renegociação;
II - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COVe o valor apurado na multiplicação da quantidade de produto objeto de cobrança judicial pelo valor da sobretaxa de armazenagem divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento,
vigente na data de assinatura do contrato de renegociação.
Art. 7º O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria
Federal de controle, aferirá a exatidão dos valores relativos às obrigações referidas no art. 3º, podendo solicitar a participação de outros
órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
Art. 8º Os contratos de renegociação deverão conter cláusula
prevendo que, verificada qualquer inexatidão nos valores de que trata
o artigo anterior, fica a União autorizada a promover, por intermédio
do Banco Central do Brasil, o débito automático à conta de «Reservas
Bancárias» do agente financeiro, com a imediata transferência para o
Tesouro Nacional das diferenças eventualmente apuradas.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.512-22, de 23 de abril de 1998.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 21 de maio de 1998; 177º da Independéncia e 110º da
República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Pedro Pullen Parente
Ailton Barcelos Fernandes
Paulo Paiva
Clovis de Barros Carvalho
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p. 3081-3346, maio 1998
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.554-28, DE 21 DE MAlO
DE 1998
Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6'1, 7º e 9'1da
Lei n" 8. 745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art.1º Osarts.2º,3º,4º,5º,6º,7ºe9ºdaLeinº8.745,de9de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

lU - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
VI -

atividades:

a) especiais nas organizações das Forças Armadas para
atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e
serviços de engenharia;

b) de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;

c) de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
d) finalísticas do Hospital das Forças Armadas;

e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à
segurança de sistemas de informações, sob responsabilidade do
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações (Cepesc).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998
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Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a falta
de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falscimento, aposentadoria, afastamento ou licença de concessão
obrigatória e licença para capacitação prevista no art. 87 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990." (NR)
«Art. 3 2

§ 2º A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V e VI,
alíneas a, c, d e e, do art. 2º, poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante
análise do curriculum uitae» (NR)
«Art. 4º

n - até vinte e quatro meses, nos casos dos incisos In e VI,
alínea b e e, do art. 2º;
UI - doze meses, nos casos dos incisos IVe VI, alíneas c ed,
do art. 2º;
§ 1º Nos casos dos incisos In e VI, alínea b, do art. 2º, os
contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não exceda vinte e quatro meses.
§ 2º Nos casos dos incisos V eVI, alíneaa,do art. 2º, os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse quatro anos.
§ 3º No caso do inciso VI, alínea e, do art. 2º, os contratos
poderão ser prorrogados pelo prazo de até doze meses." (NR)

«Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja
supervisão se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento." (NR)
«Art. 6º

.
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§ 1º Excetua-seda disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo afetivo, integrante das
carreiras de magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2º O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado." (NR)
«Art. 7º
IH - no caso do inciso IH do art. 2º, quando se tratar de coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido ao disposto no inciso H
deste artigo.
............................................................................................. " (NR)
«Art. 9º
HI - ser novamente contratado, com fundamento nesta lei,
antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu
contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2º,
mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5º .
............................................................................................." (NR)
Art. 2º Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei nº 8.620, de 5 dejaneiro de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
H - para combate a surtos endêmicos, de que trata O art. 2º,
inciso H, da Lei nº 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1999, com redução escalonada no período;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998
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III - para atividade de análise e registro de marcas e patentes
pelo INPI, de que trata o art. 29 , inciso VI, alínea c, da Lei nº 8.745, de
1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 dedezembro
de 1997;
IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 da Lei n? 8.112, de 1990, vigentes em 14 defevereiro de 1997,
poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2' da Lei nº 8.745, de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;
VI - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, e 1990, vigentes em 15 de
abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
VII - com fundamento no art. 5', § lº, da Lei n? 9.032, de 28
de abril de 1995, poderão excepcionalmente, a partir de 28 de junho de 1997, ser prorrogados ou renovados, atéo limite de seiscentos e noventa prestadores de serviços, e com vigência até 28 de
junho de 1998.
Art. 3º Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá
contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1Q e 2º graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos colégios militares, observado o disposto no art. 5' da Lei nº 8.745, de 1993.
§ 1º Os contratos de professores de ensino de 1º e 2' graus de
que trata o caput deste artigo poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998.
§ 2' Fica autorizado o Ministério do Exército a celebrar contratos novos de professores de ensino de 1Q e 2º graus, com vigência
até 31 de dezembro de 1998, em substituição aos contratos dequetrata o caput deste artigo que não forem prorrogados, respeitado o limite
máximo de duzentos e quarenta e dois, correspondente à soma de contratos prorrogados e novos.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.554-27, de 23 de abril de 1998.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p.
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Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revoga-se o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 21 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Renan Calheiros
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.559-26, DE 21 DE MAIO
DE 1998
Altera a legislação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação de
serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3º da Lei nº 8.003, de
14 de março de 1990, da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
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Art. 3' O disposto no art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federalou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou
quotas de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas de direito público, nos casos de desestatização por
elas promovidas.
Art. 4' Fica red uzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título
de hoyalties de qualquer natureza.
Art. 5' Não incidirá, o Imposto de Renda na fonte, sobre os
rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa de
telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços de
rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil e
no exterior.
Art. 6' Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 7' Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos do valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de
l' de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 8' Serão admitidos como despesas com instrução, previstas no art. 8', inciso lI, alínea b, da Lei n' 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 9' O art. 10 da Lei n" 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
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«§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, independentemente
do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde
que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$ 8.000,00
(oito mil reais)." (NR)
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.559-25, de 23 de abril de 1998.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 21 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Pedro Pullen Parente

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.586-9, DE 21 DE MAIO
DE 1998 C)
Dispõe sobre a recuperação de haveres
do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), a utilização de Títulos da Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de
débitos com INSS, altera dispositivos das
Leis n ºs 8.036, de 11 de maio de 1990, e
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fica autorizado a receber, atê 31 de dezembro de 1998, Títulos da Dívida
Agrária a serem emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministêrio da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), especificamente
para aquisição, para fins de reforma agrária:
(*) Retificada no DO de 25.5.1998 (pág. 3360 desta obra).
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I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas jurídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive
oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal
acessória;
U -

de imóveis rurais pertencentes a pessoas físicas integran-

tes de quadro societário ou a cooperados, no caso de cooperativas, com
a finalidade única de quitação de dívidas das pessoas jurídicas referidas no inciso anterior;
UI - de imóveis rurais pertencentes ao INSS.
§ l' Os Títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e da
Previdência e Assistência Social.
§ 2' Os valores pagos em títulos e em moeda corrente pela
aquisição de imóveis rurais, na forma deste artigo, serão utilizados,
até o limite da dívida, para amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, na seguinte ordem de preferência;
I -

U -

valores em moeda corrente;
Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.

§ 3º Para os efeitos deste artigo, serão consideradas as dívidas
previdenciárias cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de
1997.
Art. 2' Os Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na
forma do art. 1', serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro Nacional, conforme estabelecido no § l' do artigo anterior.
Art. 3' A União poderá promover leilões de certificados da dívida pública mobiliária federal a serem emitidos com a finalidade
exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em
permuta por títulos de responsabilidade da Secretaria do Tesouro
Nacional ou por créditos decorrentes de securitização de obrigações
da União.
§ l' A emissão dos certificados de que trata o caput processarse-á sob a forma escriturai, mediante registro dos respectivos direitos
creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia.
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§ 2' Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições para a
efetivação de cada leilão previsto no caput, tais como:
I -

a quantidade de certificados a serem leiloados;

II - definição dos títulos ou créditos a serem aceitos em per-·
muta pelos certificados, bem como a quantidade mínima por unidade
de certificados;

III - natureza, período e situação dos débitos previdenciários
que poderão ser amortizados ou quitados com os certificados.
Art. 4' O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados
de sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a equivalência econômica do leilão previsto no capui do artigo
anterior.
Art. 5º Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vencidos de
natureza não tributária, observadas as seguintes condições:
I - o encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e, simultaneamente, contra ela detiver, em
31 dejulho de 1997, créditos líquidos, certos e exigíveis;
II - não poderão ser utilizados no presente mecanismo os créditos contra a União originários de títulos representativos da dívida
pública federal.
Art. 62 Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não tributários, mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
créditos recíprocos, com abatimentos sempre das parcelas finais
para as mais recentes.
Parágrafo único. Para efeito da compensação a que se refere
este artigo, entre a União e as Unidades da Federação, o abatimento
dos créditos da União decorrentes de contratos celebrados no âmbito
da Lei n' 9.496, de 11 de setembro de 1997, eda Medida Provisória n'
1.654-24, de 14 de maio de 1998, poderá ser efetuado sobre o estoque
da dívida contratada.
Art. 7' Os arts. 5' e 15 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
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«Art. 5º

XII - fixar critérios e condições para compensação entre
créditos do empregador, decorrentes de depósitos relativos a trabalhadores não optantes, com contratos extintos, e débitos resultantes de competéncias em atraso, inclusive aqueles que forem
objeto de composição de dívida com o FGTS.» (NR)
"Art. 15.

.

.

§ 4º Considera-se remuneração as retiradas de diretores
não empregados, quando haja deliberação da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho de que
trata o art. 16.
§ 5' O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar
obrigatório e licença por acidente do trabalho.

§ 6º Não se incluem na remuneração, para os fins desta lei,
as parcelas elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 199b (NR)

Art. 8º O art. 28 da Lei nº 8.212, de 1991, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
«Art. 28.

.

.

§ 9º
e)

.

6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts.
143 e 144 da CLT;
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;
8.

recebidas a título de licença-prêmio indenizada;

9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9º da
Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984;
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t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação
básica, nos termos do art. 21 da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que
não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos
os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
••.........••...••..........•••.........••....••..........••...........••....•.......••....••»

(NR)

Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.586-8, de 23 de abril de 1998.

Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 11. Revoga-se a alínea c do § 8º do art. 28 da Lei n'' 8.212,
de 24 de julho de 1991.
Brasília, 21 de maio de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

Pedro Pullen Parente
Waldeck Ornélas
Raul Belens Jungmann Pinto
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.655-1, DE 21 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com
força de lei:

Art. l' Fica a União autorizada a emitir, sob a forma de colocação direta, em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento EcoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998
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nâmico e Social (BNDES), títulos da dívida pública mobiliária federal, cujas características serão definidas pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
§ I" Em pagamento dos títulos a serem emitidos na forma deste artigo, o BNDES poderá utilizar;
I - créditos securitizados de emissão do Tesouro Nacional, registrados junto à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de
Títulos (Cetip), pelo seu valor presente, a ser definido pela Secretaria
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
II -

créditos detidos pelo BNDES contra a Itaipu Binacional.

§ 2º Na hipótese de utilização dos créditos a que se refere o inciso II do parágrafo anterior, será assegurada à União remuneração
mínima mensal equivalente à da Conta Unica do Tesouro Nacional
junto ao Banco Central do Brasil, a ser paga pelo BNDES, no último
dia útil de cada mês.
§ 3º O BNDES poderá recomprar da União, a qualquer tempo,
os créditos referidos no inciso II do § 1º.
Art. 2º Serão integralmente utilizados para amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal os pagamentos efetuados;
I - pela Itaipu Binacional, relativos aos créditos recebidos
pelo BNDES;
II -

pelo BNDES relativos;

a) ao cumprimento do disposto no § 2º do artigo anterior;
b) à operação de recompra prevista no § 3' do artigo anterior.

Art. 3º Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento autorizado
a pagar, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, Obrigações do
Fundo Nacional de Desenvolvimento tituladas pela União, com participações acionárias de sua propriedade, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, do qual serão desvinculadas no momento
da transferência.
Art. 4º Fica a União autorizada a permutar participações
acionárias de sua propriedade por participações acionárias detidas
pela BNDESPAR-BNDES Participações S.A., desde que a operação
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não afete o controle acionário da União nas empresas envolvidas na
permuta.
Art. 5º O preço das participações acionárias a serem permutadas na forma desta medida provisória não poderá ser superior, no
caso de sociedade aberta, à cotação média verificada na semana anterior à lavratura do instrumento de permuta ou, no caso de ações
sem cotação em bolsas de valores, ao valor patrimonial constante do
último balanço ou de balanço especial.
Art. 6' As operações de que trata esta medida provisória, com
exclusão das previstas no art. 3º, não poderão exceder, em conjunto,
ao limite de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de
reais).
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.655, de 20 de abril de 1998.

Art. 8'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 21 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.463-26, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo para o
período de ]2 de maio de 1996 a 30 de abril
de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais),
a partir de l' de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
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Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais e
setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.463-25, de 28 de abril de 1998.
Art. 3º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 28 de maio de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.475-40, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 6º e 9º da Lei
nº 8.019, de 11 de abril de 1990, que altera a
legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 6º e 9' da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para atender aos gastos efetivos daquele fundo, com seguro-desemprego,
abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.» (NR)
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§ 7º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos
aos Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo
em vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei n? 7.998,
de 11 dejaneiro de 1990, e destinados à expansão do nível de emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação decontragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações
da espécie, desdequejustificado em exposição de motivos conjunta dos Ministérios do Planej amento e Orçamento e da Fazenda."
(NR)
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.475-39, de 28 de abril de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.477-49, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 12 O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ 1º O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada em 1997, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.
§ 2' Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento
de ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de
pessoal e custeio.
§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam ao
valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4' Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando expressamente prevista em lei.
§ 52 Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2' O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior e o número de vagas por salaclasse, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data fina para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parãmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3º Quando as condições propostas nos termos do art. I?
não atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
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Art. 4º A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ l'

Quando a documentação apresentada pelo estabelecimen-

to de ensino não corresponder às condições desta medida provisória,

o órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § 1º do art. l'
os valores adicionados às mensalidades de 1995, de 1996 e de 1997,
que estejam sob questionamentos administrativos ou judiciais.

Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado O calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo de
inadimplemento.

Art. 7º São legitimados à propositura das ações previstas na
Lei nº 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos,
de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei nº 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legai ou contratualmente estabelecido.» (NR)
Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. A Lei n" 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
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«Art. 7º-A. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, previstas no inciso II
do art. 19 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza civil ou comercial 8, quando constituídas como fundações, serão
regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e
do Desporto, para as devidas providências.
Art. 7º-B. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;
II - manter escrituração completa eregulardetodos oslivros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;
III - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como
a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a
modificar sua situação patrimonial;
IV - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público;
V - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária
correspondente;
VI - comprovar, sempre que solicitada:
a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins
da instituição de ensino superior mantida;
b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;
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c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e técnico-administrativo, incluídos os encargos e benefícios sociais,
de pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades escolares proveniente da instituição de ensino superior mantida,
deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedidas e excetuando-se, ainda, os gastos com pessoal, encargos e benefícios sociais dos hospitais universitários.
§ l' As instituições a que se refere o caput, que não tenham
caráter filantrópico, poderão incluir no percentual mencionado
na letra c as despesas com a contratação de empresas prestadoras
de serviços, até o limite de dez por cento da receita das mensalidades.
§ 2º A comprovação do disposto neste artigo é indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior.
Art. 7º -C. As entid ad es mantenedoras de instituições privadas de ensino superior, comunitárias, confessionais e filantrópicos ou constituídas como fundações não poderão ter finalidade
lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do Código Tributário Nacional e do art. 55 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, além de atender ao disposto no artigo anterior.
Art. 7º-D. As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza civil, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras, certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente;
Il - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder
Público."
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.477-48, de 28 de abril de 1998.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 13. Revogam-se a Lei nº 8.170, de 17 dejaneiro de 1991; o
art. 14 da Lei n" 8.178, de 1º de março de 1991; e a Lei nº 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
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Controle Acionário da Mantenedora
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Anexo II
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: 3.0 Subtotal- (1+2)
i

4.0 Pro labore

i

5.0 Valor locativo

7.2 Cofins

i

Número de alunos pagantes

I

Núme;~-de alunos ~ã';-~~g;~~~
Valor da última mensalidade do ano-base R$
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
Local:

___ .__....J
_
, em __I __ I 1998.

Data: __/ __/ __

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.569-15, DE 28 DE MAlO
DE 1998
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária, sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
II - efetnar o pagamento, em reais, de importação em virtude
da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
III - efetnar o pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até cento e oitenta
dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
§ I" A multa de que trata o caput será cobrada para os períodos de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado, quando for o caso, o disposto no § 2' deste artigo:
I - nas importações enquadradas nos incisos I e II do caput
deste artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com
base na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada
pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a
contratação do câmbio ea data da sua efetiva contratação, ou do pagamento em reais, descontada a variação cambial ocorrida no período;
II - nas importações enquadradas no inciso III do caput deste
artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base na
taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo
Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes períoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998
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dos de incidência, durante o período compreendido entre o primeiro
dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento e a data do efetivo pagamento;

lU - nas importações enquadradas no inciso IV do caput deste
artigo, na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre o
equivalente, em reais, do valor da importação não liquidada e calculada com base na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil para vigência na data de início
destes periodos de incidência, durante o período compreendido entre:
a) a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do câmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;
b) o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;

c) a data do recolhimento da multa e cada novo período de cento
e oitenta dias.
§ 2' Sempre que o período de incidência da multa abranger
datas anteriores a 26 de setembro de 1997 ou, simultaneamente, datas anteriores e posteriores, o cálculo será efetuado com base no rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), para os valores devidos até 25 de setembro de 1997, inclusive, na forma a ser definida pelo Banco Central do Brasil, e com base nas disposições do
parágrafo anterior, quando relativo aos valores devidos a partir de
26 de setembro de 1997, inclusive.
§ 3º
o caput:

São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata

I - o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em
moeda estrangeira;
U - o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;
lU - o importador, nas importações cujo pagamento não seja
efetuado até cento e oitenta dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
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Art. 2º

O disposto nesta medida provisória não se aplica:

I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
II - aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;
III -

aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime de

drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez mil
dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação,
cujos valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da
importação e desde que não ultrapassem O estabelecido no inciso anterior.
Art. 3º O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.569-14, de 29 de abril de 1998.
Art. 5º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 28 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.579-21, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44
e 49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho de 1995,
dos arts. 18, 19, 34, 35 e§ 4'do art. 53 daLei

n" 9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária
para os exercícios de 1996 e 1997.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F Os arts. 14, 18, 34, 44 e49 da Lei n' 9.082, de25 d e julho de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14.
§ 3' Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, derecursos decontrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos
sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original." (NR)

«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federalou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios
financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas
decorrentes de recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas a atender a estado de calamidade pública
legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão
da unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
.•••....••............••....•••............•....•••....••.............•....••....••.........»

(NR)

«Art. 34.

VIII - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n" 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
..........•••....•••..........•••.....••.................••....•••.................••.....••»

(NR)

«Art. 44.
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Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo
não se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e
assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).» (NR)
«Art. 49.

.

.

§ 4' Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:

I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
III -

pagamento do serviço da dívida;

IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito Supervisão do Ministério da Fazenda;

Recursos sob

VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea):
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX -

os subprojetos e subatividades financiados com doa-

X XI -

a atividade Crédito para Reforma Agrária;
pagamento a bolsas de estudo;

ções;

XII - pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n? 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
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XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
or,»

XV (NR)

pagamento de compromissos contratuais no exteri-

Art. 2º Os arts. 18, 19, 34 e 35 e o § 4º do art. 53 da Lei n" 9.293,
de 15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18.
§ 8º Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do relatório de execução
orçamentária de que trata o § 3º do art. 165 da Constituição, relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 1997.
§ 9º Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados
os valores constantes da Lei Orçamentária para o exercício de
1997 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo
Municipal até 31 de outubro de 1997.» (NR)

«Art. 19.

.

..

§ 3º Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa deApoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades
bancária e financeira.» (NR)

«Art. 34.
§ 4º A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas
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relativas à redução da presença do setor público na atividade financeira bancária.» (NR)
«Art. 35.

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos
às exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), previsto no art. 2' da Lei nº 8.187, de 1991, devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
IX - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;

X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus
Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com a legislação pertinente.
.....•....••....•....•.....•••....••....•.....••....••.....••....••••.....••....•.••...••••..»

"Art. 53.

.

(NR)
.

§ 4º
XV - O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE).» (NR)
Art. 3º Fica a União autorizada a entregar recursos a Estados,
seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitados como limites para
as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8 do
anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, bem
como o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas
à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos e
demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente o respectivo protocolo.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.579-20, de 29 de abril de 1998.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998

3313
Art. 5º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 6º Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 18
da Lei n" 9.293, de 15 de julho de 1996.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paioa
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.599-45, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Dá nova redação a dispositivos da Lei n/'

8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e

dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I' Os dispositivos abaixo indicados da Lei n? 8.742, de 7
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18.

.

.

VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de
Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada
quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que
terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
..........•...•.•...•••....••..................••............................................»

(NR)

«Art. 20.
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei n''
8.213, de24 dejulho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.l, p.
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§ 6' A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico
pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médíca do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 7º Na hípótese de não exístirem serviços no munícípio de
residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em
regulamento, ou seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura.
§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do pedido.» (NR)
«Art. 29.

.

.

Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União
destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdéncia e Assistência Social diretamente ao INSS,
órgão responsável pela sua execução e manutenção.» (NR)
«Art. 37. O beneficio de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, detodos os requisitos legais
e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento
ser efetuado em até quarenta e cinco dias após cumpridas as exígências de que trata este artigo.
Parágrafo único. No caso deo primeiro pagamento ser feito
após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização o
mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro
pagamento de benefício previdenciário em atraso.» (NR)
«Art. 38. A idade prevista no art. 20 desta lei reduzir-se-á
para sessenta e sete anos a partir de 1º dej aneiro de 1998.» (NR)
Art. 2º Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do
art. 20 e no art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, deverão, até 31 dedezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que consta
daqueles dispositivos.
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Art. 3' O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de I" de janeiro de 1996.
Art. 4º Arevisão do benefício de prestação continuada prevista
no art. 21 da Lei n' 8.742, de 1993, terá início em 1º de setembro de
1997.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.599-44, de 29 de abril de 1998.
Art. 6º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 28 de maio de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.604-33, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre medidas de fortalecimento

do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas' operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo Banco
Central do Brasil.
§ l' O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei nº
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n'' 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
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§ 2' O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituido pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do programa de que trata o caput.
Art. 2' Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior O seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas,
para esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadas poderão registrar como ágio,
na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição e
o valor patrimonial da participação societária adquirida;
III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso lI, registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto
no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com O valor compensado dos prejuízos fiscais de períodos-base anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ l' O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporada ser associada à entidade administradora do
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2' do

art.lº.
§ 2'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3' Nas reorganizações societárias ocorridas no ãmbito do
programa de que trata o art. I" não se aplica o disposto nos arts. 230,
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254,255, 256, § 2º, 264, § 3º, e 270, parágrafo único, da Lei n" 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4º O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções nºs 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de
Renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção
na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa e
de renda variável, bem como da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.604-32, de 29 de abril de 1998.
Art. 6º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 28 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.605-24, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 44 da Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na
Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4º, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na Região Norteena parte norte da Região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permissível desde que
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permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta por cento da área de cada propriedade.
§ l' A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, será averbada à margem da inscrição da
matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a
qualquer título ou de desmembramento da área.
§ 2' Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3' O disposto no parágrafo anterior não se aplica às propriedades ou às posses em processo de regularização, assim declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com áreas de até
cem hectares, nas quais se pratique agropecuária familiar.
§ 4' Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região
Norte e parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regiões situadas ao norte do paralelo 13' S, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44' W, no Estado
do Maranhão.
§ 5' Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igualou superior a 1:250.000, executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e aprovado por órgão técnico por ela designado, a distribuição
das atividades econômicas será feita conforme as indicações do
zoneamento, respeitado o limite mínimo de cinqüenta por cento
da cobertura arbórea de cada propriedade, a título de reserva legal." (NR)

Art. 2' Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n' 4.771, de 1965, que possuam
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contrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o
incremento de área convertida.
Art. 3º A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconâmico da região,
e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de cento e vinte dias, contados da data de
sua publicação.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.605-23, de 29 de abril de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sérgio Turra
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.607-18, DE 28 DE MAlO
DE 1998
Altera a legislação que rege o salárioeducação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º A contribuição social do salário-educação, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições
sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ 1º Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
salário-educação:
I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
bem como suas respectivas autarquias e fundações;
II - as instituições públicas de ensino de qualquer grau;

III - as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da
Lei nº 8.212, de 24 dejulho de 1991;
IV - as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a ser definidas em regulamento;
V - as organizações hospitalares e de assistência social, desde
que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991.
§ 2º Integram a receita do salário-educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3º Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do salário-educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.
Art. 2º A Quota Estadual do salário-educação, de que trata o
art. 15, § 1Q, inciso Il, da Lei nº 9.424, de 1996, será redistribuída entre o Estado e os respectivos Municípios, de conformidade com critérios estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental
nas respectivas redes de ensino.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p.

3081~3346,

maio 1998

3321
Art. 3º O salário-educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 4º A contribuição do salário-educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a titulo de taxa de administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor
do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1º da Lei nº 9.424, de
1996.
Art. 5º A fiscalização da arrecadação do salário-educação
será realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre
a matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou da
obrigação destes de exibi-los.
Art. 6º As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do salário-educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativo
do FNDE.
Art. 7' O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará,
por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do
salário-educação, na forma do regulamento e das instruções que
para este fim forem baixadas por aquela autarquia.
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Art. 8' O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.607-17, de 29 de abril de 1998.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revoga-se a Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIAN' 1.609-14, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo para o
período de 1º de maio de 1997 a 30 de abril
de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O salário mínimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a partir de 1º de maio de 1997, até 30 de abril de 1998.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro reais) e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.609-13, de 29 de abril de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.610-10, DE 28 DE MAIO
DE 1988
Cria o Fundo de Garantia à Exportação
(FGEJ, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE),
de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas
operações de seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida
provisória.
Art. 2' O patrimônio inicial do FGE será constituído mediante
a transferência de noventa e oito bilhões de ações preferenciais nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A. e um bilhão e duzentos
milhões de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas
no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal
(FAD), criado pela Lei n" 9.069, de 29 dejunho de 1995.
§ 1s Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive, aquelas que estejam depositadas no FAD.
§ 2º O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as ações
tenham sido negociadas.
§ 3º As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4º O produto da venda das ações transferidas ao FGE deverá
constituir reserva de liquidez, nas condições definidas pelo conselho
a que se refere o art. 6º, e o restante será aplicado em títulos públicos
federais, com cláusulas de resgate antecipado.

Art. 3'

Constituem recursos do FGE:

I -

o produto da alienação das ações;
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II -

a reversão de saldos não aplicados;

III -

os dividendos e remuneração de capital das ações;

IV -

o resultado das aplicações financeiras dos recursos;

V -

as comissões decorrentes da prestação de garantias;

VI - recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.
Art. 4º O FGE proverá recursos para cobertura de garantias prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
I - contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da
operação;
II -

contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.

Art. 5º Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para a cobertura de garantias prestadas pela União:
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total
da operação de financiamento de exportações brasileiras de bens e
serviços, desde que o prazo da operação não s~ a inferior a dois anos;
II - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e condições de oferta, para operações de
exportação de bens de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso
II deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes à cobertura do risco assumido.
Art. 6º Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGEl, órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado
o disposto no artigo seguinte.
§ 1º

O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3081-3346, maio 1998

3325
§ 2' Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDES a alienar as
ações vinculadas ao FGE.
Art. 7º Compete à Câmara de Comércio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE;

I - as diretrizes, os critérios, os parâmetros e as condições
para a prestação de garantia prevista nesta medida provisória;

n-

os limites globais epor países para concessão de garantia.

Art. 8º O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as determinações da Câmara de Comércio Exterior e do
CFGE:
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à
cobertura de garantias;

n - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do
BNDES;

In - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
IV -

autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.

Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.
Art. 9' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28 de
agosto de 1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31 de
maio de 1997.
Art. 10. O Poder Executivo poderá pôr termo ao provimento de
recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias às
operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos
desta medida provisória.
§ 1º Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integral de
todas as obrigações já assumidas.
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§ 22

Caso haja recursos remanescentes, estes serão transferidos, anualmente, à conta do Tesouro Nacional.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.610-9, de 29 de abril de 1998.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Paulo Paioa
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.611-9, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei nº 8.313, de
23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 3', 4', 9',18,19,20,25,27,28 e 30 da Lei n'
8.313, de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 3º

v-

.

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas
relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura." (NR)
«Art. 4º
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§ 1º O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura
e gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de TrabalhoAnual, segundo os princípios estabelecidos nos arts. 1º e 3º.
§ 2º Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.
§ 6º Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento das finalidades do fundo .
............................................................................................." (NR)

"Art. 9º São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além de outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura:

v - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura."
(NR)
"Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda, a título de
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5º, inciso lI, desta lei, desde que os projetos atendam
aos critérios estabelecidos no art. 1º desta lei:
§ 1º Os contribuintes poderão deduzir do Imposto de Renda devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos
elencados no § 3º, previamente aprovados pelo Ministério da
Cultura, nos limites e condições estabelecidos na legislação do
Imposto de Renda vigente, na forma de:
a) doações; e

b) patrocínios.
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§ 2' As pessoasjurídicas tributadas com base no lucro real
não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido
no parágrafo anterior como despesa operacional.
§ 3' As doações e os patrocínios na produção cultural, a
que se refere o § 1º, atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos:
a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;

c) música erudita ou instrumental;
d) circulação de exposições de artes plásticas;
e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus." (NR)
"Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar
atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do Pronac.
§ l' O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco dias.
§ 2' Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro deEstado da Cultura,
a ser decidido no prazo de sessenta dias.
§ 7' O Ministério da Cultura publicará anualmente, até
28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário.
§ 8' Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não-concentração por segmento e por beneficiário, a ser
aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos,
pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fiscal.» (NR)

"Art. 20.
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§ 2' Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá
pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser
decidido no prazo de sessenta dias.
.••.•••..•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

(NR)

«Art. 25.

Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com os
segmentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções culturais-educativas de caráter não comercial, realizadas por
empresas de rádio e televisão." (NR)
«Art. 27.

.

.

§ 2' Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador,
desde que devidamente constituídas e em funcionamento, na forma da legislação em vigor." (NR)
«Art. 28.

.

.

Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução
por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo." (NR)
«Art. 30.

.

.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto.
§ 2º A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura
suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até a efetiva regularização.
§ 3º Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes desta lei." (NR)
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Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.611-8, de 29 de abril de 1998.
Art. 3º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 28 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Weffort
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.614-19, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º
I -

Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 1997:

os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regio-

nal:
a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo do Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres),
de que trata o art. 1º, parágrafo único, alíneas a, b eg, do Decreto-Lei
nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei nº 8.167, de 16
de janeiro de 1991;

c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei nº 4.239, de 27 dejunho de 1963, e 22 do Decreto-Lei nº 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. 1º da Lei nº 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
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de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
nº 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei nº 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. I? do Decreto-Lei nº 1.564, de 29 dejulho de 1977.
Parágrafo único. A partir de 1º dejaneiro de 1998 os incentivos
de que trata este artigo observarão o disposto nos arts. 2º, 3º e 4º da
Lei nº 9.532 de 10 de dezembro de 1997.

Art. 2º Os dispositivos da Lei nº 8.167, de 1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º

.

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.
§ 4º As debêntures a serem subscritas com recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5º A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
§ 8º Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro." (NR)

«Art. 7º

.

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa
do último exercício;
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(NR)

«Art. 9º

§ 4º Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem
como aos considerados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, estruturadores para a
economia regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o Iimite de que trata o § 2º deste artigo será de cinco por cento.
§ 6º Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste
artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do controle
acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo da
respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional, com
base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, 8, nos casos
de participação conjunta minoritária, quando observadas as
condições previstas no § 8º deste artigo.
§ 7º

.

I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
§ 8º Os Conselhos Deliberativos das Superintendências de
Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autorizar, com base em parecer técnico de sua secretaria executiva, o ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida no §
2º ouno § 4º, com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desde que:

I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada por subscrição e integralização de capital novo e não por transferência de ações existentes;
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II - a nova participação acionária minoritária venha garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa juridica ou grupo de empresas coligadas que:
a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liquida-

ção;ou
b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos dois últimos exercicios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do proj eto, com base em parecer técnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.

§ 9º Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo, será
automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora." (NR)
«Art. 12.

§ 1º O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:

II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice
adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e dejuros demora de
um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos
sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.

§ 4' Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
I - que não tenham iniciado a implantação física de seus
projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo motivo
de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional;
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Ir - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimente Regional, tenham sido Suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis meses
consecutivos;
IrI - cujos projetos se tenham ternado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica, financeira, mercadológica ou legal;
IV -

que tenham desistido da implantação de seus proje-

tos.
§ 5' Nas hipóteses de que tratam os incisos Ir, IrI e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra das
ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que integrem a carteira do fundo.
§ 6' Nos casos previstes o parágrafo anterior, salvo com relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7' Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei." (NR)
«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimente Regional, que solicitará, quando julgar necessário, a participação do
banco operador, admitida ao infrater ampla defesa." (NR)
Art. 3' Fica vedada a transferência para fora da região de máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finar ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela
Sudene ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da
Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico que a justifique.
§ L" O descumprimente do disposte neste artigo sujeitará a empresa infratera ao recolhimente ao banco operador das importâncias
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liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo índice
oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2º Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3º do art. 12 e dos arts. 13, 15 e 17 da Lei nº 8.167, de 1991.
Art. 4º Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e
na Amazônia e que sej am considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de cãmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 5º O art. 2º da Lei nº 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive,
às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
§ l' As debêntures de que trata este artigo terão prazo decarência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido no
Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 2º O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores
que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa
beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria
Executiva.
§ 3' No caso de debêntures cujo prazo de carência tenha expirado anteriormente a 13 de novembro de 1995, poderão, igualmente, ser prorrogados os prazos de amortização e vencimento,
observadas as condições do parágrafo anterior." (NR)
Art. 6º Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, autoCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.L, p. 3081-3346, maio 1998
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rizados a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscritas pelos referidos fundos, na forma prevista no art. 5º da Lei nº
8.167 de 1991, exclusivamente para os casos em que a falta de pagamento tenha decorrido de fatores que não possam ser imputados à
responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados
os limites e critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
Art. 7º A exigência da garantia real, de que trata o § 4º do
art. 5' da Lei nº 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 2º
desta medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de 1996.
Art. 8º Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.

Art. 9º Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem
adotadas.
Art. 10. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.614-18, de 29 de abril de 1998.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 13.
1991.

Revoga-se o art. 14 da Lei nº 8.167, de 16 dejaneiro de

Brasília, 28 de maio de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.615-29, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre a emissão de Notas do Te·
souro Nacional (NTN), destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e
dá outras providências.

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

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite deR$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
da Amazõnia S.A., até o limitedeR$150.000.000,00 (cento ecinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades nominativa e negociável, com prazo
máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos, para
principal e encargos, etaxa dejuros calculada na forma do § 32 do art.
22 da Lei n" 8.249, de24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização
de outras fontes, a critério do Poder Executivo;
H - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite deR$ 1.550.000.000,00 (um
bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso I deste
artigo;

IH - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n 2 9.491, de9 de
setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata aLei n 2 9.069, de29 dejunho de 1995, até o montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do Brasíl S.A., pela atribuíção de voto restrito às ações preferenciais;
V -;- pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI),
da Fundação Getúlio Vargas ejuros de seis por cento ao ano:
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a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento de efeito equivalente, no periodo compreendido entre 1º dejulho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de comércio exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;

b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas aos serviços prestados na área de comércio exterior, no período
compreendido entre 1º de janeiro de 1992 e 30 dejulho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) ejuros de vinte e um por cento ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) ejuros de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio
de Janeiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 26 de abril de 1995, cujos
relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a titulo de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei nº
8.171, de 17 dejaneiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre o
custo médio de captação externa derecursos pelo Banco do Brasil S.A.
e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas pelo
Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela subsidiária da importância ali investida;
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VIII - pagar ao Banco do Brasil, S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas ejuros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de
Leite, no âmbito do Programa Nacional de Leite para as Crianças Carentes (PNLCC).
§ 1º Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data de alienação.
§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os titulas da dívida
pública federal de que trata o inciso L
§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos de
que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.

§ 5º A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
Art. 2º As dívidas da União, a que se referem os incisos V a
VIII do art. 1º desta medida provisória, assim como as dívidas da
União para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas,
certas e exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF
nº 150, de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de
Estado da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de
Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 1º Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo
de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas, acrescido dejuros de até quinze por cento
ao ano.
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§ 2º Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de propriedade da União, depositadas no Fundo de Amortização da Dívida
Pública Federal (FADP), ou no Fundo Nacional de Desestatização
(FND), de quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em bolsa
de valores, representativas de participação em sociedades anônimas
de capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 3º As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:

I - no caso de sociedades anônimas com ações negociadas em
bolsa de valores, pela sistemática prevista no § 1º do art. 1º desta medida provisória;
H - no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de
acordo com o preço mínimo estipulado no respectivo edital de privatização;

IH - no caso de sociedades anônimas não abrangidas pelos incisos I e H, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço publicado pela companhia.
§ 4º As ações de que tratam o inciso IH do art. 1Q e o § 2º do
art. 2º desta medida provisória, depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele fundo.
Art. 3º Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao BankHandlowy W
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4º As disponibilidades financeiras dos fundos a que se referem o parágrafo único do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.295, de 21 de
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novembro de 1986, e o art. 1º da Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5º As sociedades de economia mista de capital aberto, detentoras de saldo credo!' na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei n?
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro semestre de 1994.
Art. 6º

O art. 2º da Lei nº 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3º:

«§ 3º Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada
período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SeIic), divulgada pelo Banco Central do Brasil». (NR)

Art. 7º O caput do art. 2º da Lei nº 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 2º O FND fica autorizado a resgatar quotas da União ou a pagar obrigações do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior." (NR)
Art. 8º Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão
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depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.615-28, de 29 de abril de 1998.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 28 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
Paulo Paioa
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.637-5, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre a regulação, fiscalização e
supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimento coletivo, e dá outras
providências.

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

Art. 1º Constituem valores mobiliários, sujeitos ao regime da
Lei n'' 6.385, de 7 de dezembro de 1976, quando ofertados publicamente, os títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusiveresultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço
do empreendedor ou de terceiros.
§ 1º Aplica-se aos valores mobiliários a que se refere este artigo
a ressalva prevista no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.385, de
1976.
§ 2' Os emissores dos valores mobiliários referidos neste artigo, bem como seus administradores e controladores, sujeitam-se à
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disciplina prevista na Lei nº 6.385, de 1976, para as companhias
abertas.
§ 3' Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:
I - exigir que os emissores se constituam sob a forma de sociedade anônima;
II - exigir que as demonstrações financeiras dos emissores, ou
que as informações sobre o empreedimento ou projeto, sejam auditadas por auditor independente nela registrado;

III - dispensar, na distribuição pública dos valores mobiliários referidos neste artigo, a participação de sociedade integrante do
sistema previsto no art. 15 da Lei n" 6.385, de 1976;
IV - estatabelecer condições específicas para o exercício, no
âmbito desse mercado, das atividades previstas no art. 16 da Lei n"
6.385, de 1976, inclusive quanto a requisitos de idoneidade, habilitação técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os adrninistradores de sociedades e demais pessoas que atuem nesse mercado;
V - estabelecer padrões de cláusulas e condições que devam
ser adotadas nos títulos ou contratos de investimento, destinados à
negociação em bolsa ou balcão e recusar a admissão ao mercado da
emissão que não satisfaça a esses padrões.
Art. 2º As alíneas b eg do inciso I e o inciso II do art. 9º da Lei
nº 6.385, de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 9º
I-

.

b) das companhias abertas e demais emissoras de valores
mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos legais,
das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum;

g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, quando da ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada nos
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termos do inciso V deste artigo, desde que, direta ou indiretamente, tenham tido qualquer participação nessas irregularidades;
II - intimar as pessoas referidas no inciso anterior a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11;
..•••..........•...••.....••.................•....••............•••....•••..............•.... »

(NR)

Art. 3' Fica incluído o inciso VI ao art. 15 da Lei n" 6.385, de
1976, com a seguinte redação:
«Art. 15.
VI - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobilíários.» (NR)
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.637-4, de 29 de abril de 1998.
Art. 5'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 28 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.640-3, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Restaura a vigência da Lei nº 8.989, de
24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis
destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' É restaurada a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que, com as alterações determinadas pelo art. 29 da
Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar até 31 de dezembro de 1998.
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.640-2, de 28 de abril de 1998.
Art. 3º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 28 de maio de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.656-1, DE 28 DE MAIO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo a vigorar
a partir de 1º de maio de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Em 1º de maio de 1998, após a aplicação dos percentuais de quatro vírgula oitenta e um por cento, a título de reajuste, e de
três vírgula trezentos e sessenta e dois por cento, a título de aumento
real, sobre o valor deR$ 120,00 (cento e vinte reais), o salário mínimo
será de R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,33 (quatro reais e trinta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,59 (cinqüenta
e nove centavos).
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Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.656, de 29 de abril de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paioa
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REPUBLICAÇÃO

LEI Nº 9.639, DE 25 DE MAIO DE 1998 (*)
Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições
sociais e outras importâncias devidas ao
lnstitutoNacional do Seguro Social (INSS),
altera dispositivos das Leis nºs 8.212 e
8.213, ambas de 24 dejulhode 1991, edá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dívidas para com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), oriundas de contribuições sociais, bem
como as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência março de 1997, mediante o emprego de um percentual de 4% (quatro por
cento) do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e 9% (nove por
cento) do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
§ 1º Observado o emprego mínimo de 3% (três por cento) do
Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), os percentuais estabelecidos neste artigo
serão reduzidos para que o prazo de amortização não seja inferior a
noventa e seis meses.
(*) Publicada uo DO de 26.5.1998 (pág. 2957 desta obra).
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§ 2º As unidades federativas mencionadas neste artigo poderão optar por incluir nesta espécie de amortização as dívidas, até a
competência março de 1997, de suas autarquias e das fundações por
elas instituídas e mantidas, hipótese em que haverá o acréscimo de
três pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados
(FPE) e de três pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM); referidos no caput.
§ 3º Mediante o emprego de mais quatro pontos percentuais do
respectivo fundo de participação, as unidades federativas a que se refere este artigo poderão optar por incluir, nesta espécie de amortização, as dívidas constituídas até a competência março de 1997, para
com O INSS, de suas empresas públicas, mantendo-se os critérios de
atualização e incidência de acréscimos legais aplicáveis às empresas
desta natureza, a elas se aplicando as vantagens previstas nos incisos I e II do art. 7º.

Art. 2º As unidades federativas mencionadas no artigo anterior poderão assumir as dívidas para com o INSS de suas empresas
públicas e sociedades de economia mista, facultando-se-lhes a subrogação no respectivo crédito para fins de parcelamento ou reparcelamento, sej a na forma convencional estabelecida no art. 38 da Lei nº
8.212, de 24 dejulho de 1991, sem a restrição do seu § 5º, seja na forma excepcional prevista no art. 7º desta lei, mantendo-se os critérios
de atualização e incidência de acréscimos legais aplicáveis a estas
entidades.
Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento das prestações referentes ao acordo de parcelamento celebrado na
forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de Participação
dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a
comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 3º
doem:

O percentual de que trata o caput do art. 1º será reduzi-

I - seis pontos, para os mil Municípios de menor capacidade
de pagamento, medida pela receita per capita das transferências
constitucionais da União e do Imposto sobre Circulação de MercadoCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3347-3356, maio 1998
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rias e Serviços (ICMS), e em três pontos, para os mil Municípios seguintes; ou
II - seis pontos, para os Municípios com até vinte mil habitantes e onde estão localizados os bolsões de pobreza, identificados como
áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária, e em três
pontos, para os Municípios com mais de vinte mil e menos de trinta
mil habitantes e identificados por aquele programa; ou
III - seis pontos, para os Municípios com Índice de Condições
de Sobrevivência (ICS) nacional- das crianças de até seis anos, calculado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em
conjunto com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), maior do que 0,65 (sessenta e cinco centésimos) e em três
pontos, para os Municípios com ICS nacional maior do que 0,5 (cinco
décimos) e menor ou igual a 0,65 (sessenta e cinco centésimos).
§ 1º Excluem-se do disposto nos incisos I e II os Municípios
com Índice de Condições de Sobrevivência (ICS) nacional- das crianças de até seis anos, menor do que 0,3 (três décimos).
§ 2' A aferição da receita a que se refere o inciso I terá como
base as transferências observadas no exercício de 1996.
§ 3º os Municípios a que se refere o inciso II são aqueles identificados pelo Programa Comunidade Solidária até o final do ano de
1996.
§ 4º A população de cada Município será a informada pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo a estimativa disponível em 31 de dezembro de 1996.
Art. 4' Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias e as fundações por eles instituídas e mantidas, ao celebrarem acordos na forma do art. 1º, terão todas as outras espécies de
parcelamento ou amortização de dívida para com o INSS por eles
substituídas.
Art. 5' O acordo celebrado com base nos arts. 1º a 3º conterá
cláusula em que o Estado, o Distrito Federal ou o Município autorize, quando houver a falta de pagamento de débitos vencidos ou o
atraso superior a sessenta dias no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de acordos de parcelamento,
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a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora, por ocasião da primeira
transferência que ocorrer após a comunicação do INSS ao Ministério
da Fazenda.
Art. 6' Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas decontribuições sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas
ao INSS, até a competéncia março de 1997, pelas entidades ou hospitais contratados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde
(SUS), bem como pelas entidades ou hospitais da Administração Pública direta e indireta, integrantes desse sistema, poderão ser parceladas em até noventa e seis meses, mediante cessão de créditos que tenhamjunto ao SUS, na forma do disposto nos arts. 1.065 a 1.077 do
Código Civil.
§ F As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribuições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30 da Lei n" 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até trinta meses, sem redução da multa prevista no § 7' deste
artigo, mediante a cessão estabelecida no caput.
§ 2º O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Único de
Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
§ 3º Os prestadores de serviços de assistência médica e ambulatorial, mediante contrato ou convênio com Municípios, somente poderão formalizar o acordo de parcelamento com a interveniência do
órgão do Sistema Único de Saúde competente para pagá-los.
§ 4º Insuficiente o pagamento mensal efetuado pelos órgãos
integrantes do Sistema Único de Saúde ao INSS, em cumprimento
à notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia
de recolhimento complementar da diferença verificada a menor,
com vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior,
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cujo pagamento será efetuado diretamente pela entidade ou hospital
beneficiário do parcelamento acordado.
§ 5' Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 200,00 (duzentos reais).
§ 6' Os hospitais ou entidades quejá tenham celebrado acordo de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis n's 8.212, de
1991,8.620, de 5 de janeiro de 1993, ou 9.129, de 20 de novembro
de 1995, poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.
§ 7' Para os efeitos do parcelamento a que se refere este artigo,
ressalvado o disposto no § 1', as importâncias devidas a título de
multa moratória serão reduzidas, atendidos aos seguintes prazos
contados a partir do dia l' de abril de 1997, inclusive:
I - 80% (oitenta por cento), se o parcelamento for requerido
até o terceiro mês;
II -

40% (quarenta por cento), se requerido até o sexto mês;

III -

20% (vinte por cento), se até o nono mês;

IV -

10% (dez por cento), se até o décimo segundo mês, inclusive.

§ 8' As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos
créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo, aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no parágrafo
anterior.
§ 9' O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta lei, denunciar o convênio ou rescindir
o contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS), ou for por este descredenciado, terá o seu parcelamento rescindido, podendo reparcelar
o saldo devedor na modalidade convencional prevista no art. 38 da
Lei n" 8.212, de 1991, com restabelecimento da multa e demais acréscimos legais.
§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração de acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
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restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 11. Do total de recursos financeiros a serem repassados a
Municípios habilitados para gestão semiplena do Sistema Único de
Saúde, serão, mensalmente, retidos e recolhidos ao INSS os valores
correspondentes às parcelas de créditos que lhe foram cedidos pelos
hospitais e entidades, decorrentes de serviços médicos e ambulatoriais prestados mediante contrato ou convênio com a administração
municipal.
Art. 7º Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas decontribuições sociais da parte patronal devidas ao INSS até a competência
março de 1997, incluídas ou não em notificação, poderão ser parceladas em até noventa e seis meses sem a restrição do § 5º do art. 38 da
Lei nº 8.212, de 1991, com redução das importâncias devidas a títulos de multa moratória nos seguintes percentuais.
I - 50% (cinqüenta por cento), se o parcelamento foi requerido
até 31 de dezembro de 1997;
II - 30% (trinta por cento), se o parcelamento foi requerido até
31 de março de 1998.
§ 1º O acordo será lavrado em termo específico, respondendo
como seus fiadores os acionistas ou sócios controladores com seus
bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações nele assumidas, por dolo ou culpa, ou em caso de insolvência das pessoas jurídicas.

§ 2' As pessoas jurídicas, que já tenham celebrado acordo de
parcelamento com o INSS, poderão optar pelo parcelamento a que se
refere este artigo, exceto quanto aos valores parcelados na forma da
Lei nº 9.129, de 1995, os quais não poderão ser reparcelados nos termos desta lei.

§ 3º As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos
créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo, aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no caput.
§ 4º O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competência posteriores à celebração do acordo de
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parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão. com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais,
§ 5" O prazo de parcelamento definido no caput poderá ser
ampliado para até cento e vinte meses, no caso das micro e pequenas
empresas, definidas no art. 2' da Lei n' 9.317, de 5 de dezembro de
1996.
§ 6" As dívidas provenientes das contribuições descontadas
dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. :30
da Lei n'' 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até dezoito meses, sem redução da multa prevista no caput.
§ 7" Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 200,00 (duzentos reais).
§ 8' Na hipótese de pagamento à vista das dividas, a red ucào
da multa será de 80% (oitenta por cento).
Art. 8' É a União autorizada a contratar oper ação de créd ito com O INSS, até o limite de R$ 6.000.000.000,00 iseis bilhões
de reais).
§ l' Os recursos a que se refere este artigo destinar-se-ao a financiar o déficit financeiro do INSS e serão representados por Letras Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas para esse fim, com características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 2' O INSS é autorizado a garantir a operação de que trata
este artigo com bens integrantes de seu ativo, podendo, inclusive,
caucionar crédito decorrentes de parcelamento de débitos de pessoas
jurídicas.
Art. 9' Os arts. 38, 45, 48, 62 e 95 da Lei n'' 8.212, de 1991, com
a redação dada pela Lei n" 9.528, de 10 de dezembro de 1997. passam
a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 38.
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§ 9º O acordo celebrado com o Estado, o Distrito Federal
ou o Município conterá cláusula em que estes autorizem a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE), ou do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) e o repasse ao Instituto N acionaI do Seguro Social (INSS) do valor correspondente a cada prestação mensal, por ocasião do vencimento desta.
§ 10. O acordo celebrado com o Estado, o Distrito Federal
ou o Município conterá, ainda, cláusula em que estes autorizem,
quando houver o atraso superior a sessenta dias no cumprimento
das obrigações previdenciárias correntes, a retenção do Fundo de
Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) e o repasse ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) do valor, correspondente à mora, por ocasião da
primeira transferência que ocorrer após a comunicação da autarquia previdenciária ao Ministério da Fazenda."
«Art. 45.

§ 5º O direito de pleitear judicialmente a desconstituição
de exigência fiscal fixada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no julgamento de litígio em processo administrativo
fiscal, extingue-se com o decurso do prazo de 180 dias, contado da
intimação de referida decisão."
«Art. 48.

§ 2º Em se tratando de alienação de bens do ativo de empresa em regime de liquidação extrajudicial, visando à obtenção
de recursos necessários ao pagamento dos credores, independentemente do pagamento ou da confissão de dívida fiscal, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá autorizar a
lavcatura do respectivo instrumento, desde que o valor do crédito
previdenciário conste, regularmente, do quadro geral de credores, observada a ordem de preferência legal.

§ 3º O servidor, o serventuário da Justiça, o titular de serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão que infringirem o
disposto no artigo anterior incorrerão em multa aplicada na forCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3347-3356, maio 1998
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ma estabelecida no art. 92, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível.»

«Art. 62
.
Parágrafo único. Os recurso referidos neste artigo poderão
contribuir para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacontro).»
«Art. 95.
§ 5'

.

.

O agente político só pratica o crime previsto na alínea

d do caput deste artigo, se tal recolhimento for atribuição legal
sua.»
Art. 10. O art. 126 da Lei n" 8.213, de 24 dejulho de 1991, com
a redação dada pela Lei n? 9.528, de 1997, passa a vigorar com a seguinte alteração:
«Art. 126.

.

.

§ l' Em se tratando de processo que tenha por objeto a discussão de crédito previdenciário, o recurso de que trata este artigo somente terá seguimento se o recorrente, pessoa jurídica,
instruí-lo com prova de depósito, em favor do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), de valor correspondente a 30% (trinta
por cento) da exigência fiscal definida na decisão.

§ 2' Após a decisão final no processo administrativo fiscal,
o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário
será:
I -

devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;

II - convertido em pagamento, devidamente deduzido do
valor da exigência, sea decisão for contrária ao sujeito passivo.»
Art. 11. São anistiados os agentes políticos que tenham sido
responsabilizados, sem que fosse atribuição legal sua, pela prática
dos crimes previstos na alínea d do art. 95 da Lei n' 8.212, de 1991, e
no art. 86 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Art. 12. São convalidados os atos praticados com base nas Medidas Provisórias n's 1.571, de I" de abril de 1997,1.571-1, de 30 de
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abril de 1997,1.571-2, de28 demaio de 1997,1.571-3, de27 dejunho
de 1997,1.571-4, de 25 de julho de 1997, 1.571-5, de 26 de agosto de
1997,1.571-6, de 25 de setembro de 1997,1.571-7, de 23 de outubro
de 1997, 1.571-8, de 20 de novembro de 1997, 1.608-9, de 11 de dezembro de 1997, 1.608-10, de 8 dejaneiro de 1998, 1.608-11, de 5 de
fevereiro de 1998, 1.608-12, de 5 de março de 1998, 1.608-13, de 2
abril de 1998, e 1.608-14, de 28 de abril de 1998.
Art. 13. Revoga-se o caput do art. 93 da Lei nº 8.212, de 1991, e
demais disposições em contrário.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra
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RETIFICAÇÕES

LEIS
LEI Nº 9.620, DE 20 DE MAIO DE 1998 (*)
Cria carreiras no âmbito do Poder Executivo Federal, cria as Gratificações de
Desempenho e Eficiência (GDE) e de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária
(GDA) e dá outras providências.

Retificação
Na publicação feita no DO Seção 1, de 3 de abril de 1998, página
3, 2º coluna, no § 2º do art. 12:
Onde se lê:
é de zero vírgula zero um mil oitocentos e vinte por

« ...

cento»;

Leia-se:
«"0

é de zero vírgula um mil oitocentos e vinte por cento».

(*) Publicada no DO de 3.4.1998 (v. Coleção das Leis, 190 (4, t.11: 2066, abro

1998).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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LEI N' 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1998 (*)
Dispõe sobre a qualificação de entida-

des como organizações sociais, a criação do
Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona
e a absorção de suas atividades por organizações sociais) e dá outras providências.

Retificação

Publicam-se os Anexos I e II por terem sido omitidos.
Anexo I
Órgão e Entidade
Extintos

Entidade Autorizada a
ser Qualificada

Registro
Cartorial

Laboratório Nacional de
Luz Síncrontron Fundação
Roquettc Pinto

Associação Brasileira de
Tecnologia de Luz Síncrotron (ABTLuS) Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto

Primeiro Oficio de Registro
de Títulos e Documentos da
Cidade de Campinas (SP),
n'' de Ordem 169367, averbado na Inscrição n" 10.814,
Livro A-36, fi. 1. Registro
Civil das Pessoas Jurídicas,
Av. Preso Roosevelt, 126,
Rio de Janeiro (RJ),
apontado sob o n" de Ordem
624205 do protocolo do
Livro A n'' 54, registrado
sob o n'' de Ordem 161374
do Livro A, ns 39, do Registro Ciivl da, Pessoas
Jurídicas

(Acerp).

Anexo II

r

Órgão e Entidade Extintos

I Laboratório Nacional de Luz Síncrotron
Fundação Roquette Pinto

Quadro em Extinção
Conselho N acionaI de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq)
Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado

(*) Publicada no DO de 18.5.1998 (pág. 2941 desta obra).
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LEI NQ 9.647, DE 26 DE MAIO DE 1998 (*)
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT)
para os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão,
Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência
e Tecnologia, e dá outras providências.

Retificação
Publica-se o anexo, por ter sido omitido.
Anexo
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia dos Cargos de Nivel
Intermediário da Carreira de Gestão Planejamento e
Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia

F

I
r-

Classe
A
A
A

TPa~;ãO
II
I

B

VI
V
IV
III
II
I

B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C

I

I.

.

VI
V
IV
III
II
I

J
;

po'cenm~
0,03600%

+_ro~

;

0,03413%

~

0,03319%
0,03226%
0,03132%

\

""""~~

0,02945%
0,02851 %
0,02758%
0,02664%
0,02571%
0,02477%
0,02384%
0,02290%

J

(*) Publicada naDO de 27.5.1998 (pág. 2983 desta obra).
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MEDIDAS PROVISÓRIAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.617-51, DE 12 DE MAIO
DE 1998 (*)
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas
a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

Retificação
Na página 3, l' coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan e Edward Amadeo.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.586-9, DE 21 DE MAIO
DE 1998 (**)
Dispõe sobre a recuperação de haveres
do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), a utilização de Títulos da Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de
débitos com o INSS, altera dispositivos das
Leis nºs 8.036, de 11 de maio de 1990, e
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

Retificação
Na pagina 4, l' coluna, nas assinaturas, leia-se: ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Pedro Pullen Parente, Edward Amadeo,
Waldeck Ornélas e Raul Belens Jungmann Pinto.
I

Publicada no DO de 13.5.1998 (pág. 3177 desta obra).
t

Puhlicada no DO de 22.5.1998 (pág. 3290 desta obra).
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1998.
9.633 - Lei de12 de maio de 1998-AlteraoAnexoIII da Lei n'' 9.442, de 14
de março de 1997, que dispõe sobre a tabela de cálculo da Gratificação
de Condição Especial de Trabalho (GCET). Publicada no DO de 13 de
maio de 1998.
9.634 - Lei de 15 de maio de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
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Lei n" 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural, autoriza o Poder Executivo a renegociar as
obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal (EGF) vencidas e prorrogadas a partir de
1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 22 de maio de

1998.

3280

1.554-28 - Medida Provisória de 21 de maio de 1998 - Altera os arts. 2º,
3º, 4º, 5º, 6 9 , 7º e 9º da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras
providências. Publicada no DO de 22 de maio de 1998.

3284

1.559-26 - Medida Provisória de 21 de maio de 1998 - Altera a legislação
do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro. Publicada no DO de 22 de maio de 1998.

3288

1.586~9

- Medida Provisória de 21 de maio de 1998 - Dispõe sobre a recuperação de haveres do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a utilização de Títulos da Dívida Pública, de
responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos com o
INSS, altera dispositivos das Leis nss 8.036, de 11 de maio de 1990, e
8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá outras providências. Publicada no
DO de 22 de maio de 1998.
Retificada no DO de 25 de maio de 1998.

3290
3360

1.655-1 - Medida Provisória de 21 de maio de 1998 - Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Publicada no DO de 22 de
maio de 1998.

3294

1.463~26

- Medida Provisória de 28 de maio de 1998 - Dispõe sobre o salário mínimo para o período de 1º de maio de 1996 a 30 de abril de 1997.
Publicada no DO de 29 de maio de 1998.

IA 75-40 - Medida Provisória de 28 de maio de 1998 - Dá nova redação
aos arts. 6º e 9º da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, que altera a legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Publicada no DO de 29
de maio de 1998.
IA 77 -49 - Medida Provisória de 28 de maio de 1998 - Dispõe sobre o valor
total anual das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de maio de 1998.

3296

3290

3298
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3368
1.569-15 - Medida Provisória de 28 de maio de 1998 - Estabelece multa
em operações de importação e dá outras providências. Publicada no
DO de 29 de maio de 1998.
1.579-21 - Medida Provisória de 28 de maio de 1998 - Altera a redação
dos arts. 14, 18,34,44 e 49 da Lei nº 9.082, de 25 dejulho de 1995, dos
arts. 18, 19, 34, 35 e § 4º do art. 53 da Lei n'' 9.293, de 15 de julho de
1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997. Publicada no DO de 29 de maio de 1998
o..
1.599-45 - Medida Provisória, de 28 de maio de 1998 -Dá nova redação a
dispositivos da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de maio de 1998.
1.604-33 - Medida Provisória, de 28 de maio de 1998 - Dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de maio de 1998.
1.605-24 - Medida Provisória, de 28 de maio de 1998 - Dá nova redação
ao art. 44 da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a
proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas
agrícolas na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e
dá outras providências. Publicada no DO de 29 de maio de 1998. .....
1.607-18 - Medida Provisória, de 28 de maio de 1998 -Altera a legislação
que rege o salário-educação, e dá outras providências. Publicada no
DO de 29 de maio de 1998.
1.609~14 Medida Provisória, de 28 de maio de 1998 - Dispõe sobre o salário mínimo para o período de F de maio de 1997 a 30 de abril de
1998. Publicada no DO de 29 de maio de 1998.
1.610-10 - Medida Provisória, de 28 de maio de 1998 - Cria o Fundo de
Garantia à Exportação (FGE), e dá outras providências. Publicada no
DO de 29 de maio de 1998.
1.611-9 - Medida Provisória, de 28 de maio de 1998 - Altera dispositivo
da Lei n'' 8.313, de 23 de dezembro de 1991, edá outras providências.
Publicada no DO de 29 de maio de 1998.
1.614~19 Medida Provisória, de28 de maio de 1998 - Define diretrizes e
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de maio de 1998.
1.615-29 - Medida Provisória, de 28 de maio de 1998 - Dispõe sobre a
emissão deNotas do Tesouro Nacional, (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de maio de 1998.
1.637-5 - Medida Provisória, de 28 de maio de 1998 - Dispõe sobre a regulação, fiscalização e supervisão dos mercados de títulos ou contratos
de investimento coletivo, e dá outras providências. Publicada no DO
de 29 de maio de 1998.
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3315

3317

3319

3322

3323

3326

3330

3337

3342
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3369
1.640-3 - Medida Provisória, de 28 de maio de 1998 - Restaura a vigência
da Lei n'' 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isençâó
do Imposto sobre Produtos Industrializados(IPI) na aquisição de autornáveis destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso
de portadores de deficiência física. Publicada no DO de 29 de maio de

1998.

3344

1.656-1 - Medida Provisória, de28 de maio de 1998-Dispõe sobre o salário mínimo a vigorar a partir de 1º de maio de 1998. Publicada no DO
de 29 de maio de 1998.

3345

REPUBLICAÇÃO
LEI
9.639 - Lei de 25 de maio de 1998 - Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), altera
dispositivos das Leis nvs 8.212 e 8.213, ambas de24 dejulho de 1991, e
dá outras providências. Publicada no DO de 27 de maio de 1998. .....

3347

RETIFICAÇÕES
LEIS
9.620 - Lei de 20 de maio de 1998- Cria carreiras no âmbito do Poder Executivo Federal, cria as Gratificações de Desempenho e Eficiência
(GDE) e de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária (GDA) e
dá outras providências. Publicada noDO de 3 de abril de 1998 eretificada no DO de 21 de maio de 1998.

3357

9.637 - Lei de 15 de maio de 1998- Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a
absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências. Publicada no DO de 18 de maio de 1998.
Retificada no DO de 25 de maio de 1998.

2941
3358

9.647 - Lei de 26 de maio de 1998 - Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT) para os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência eTecnologia, edá outras providências.
Publicada no DO de 27 de maio de 1998.
Retificada no DO de 28 de maio de 1998.

2983
3359
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3370
MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.617-51 - Medida Provisória de 12 de maio de 1998 -Dispõe sobre a base
de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1Q do art. 22 da
Lei nº 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de maio de 1998.
Retificada no DO de 14 de maio de 1998.
1.586-9 - Medida Provisória de 21 de maio de 1998 - Dispõe sobre a recuperação de haveres do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a utilização de Título da Dívida Pública, de
responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos com o
INSS, altera dispositivos das Leis nvs 8.036, de 11 de maio de 1990, e
8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá outras providências. Publicada no
DO de 22 de maio de 1998
-..............................................
Retificada no DO de 25 de maio de 1998.
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3360
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO PARAMARINHAMERCANTE (AFRMM)
Normas, alteração
MedidaProvisória nº 1.627-35, de 12 de maio de 1998...............................
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Cargo em comissão, quantitativo
Medida Provisória nº 1.622-35, de 12 de maio de 1998..
Cargos, extinção
Lei nº9.632, de? demaiode1998
Contrato; Licitação; Normas; Lei n" 8.666/93, alteração
Lein!!9.648, de2? demaiode1998
Função gratificada, quantitativo
Medida Provisória nº 1.622-35, de 12 de maio de 1998
Superávit, utilização; Entidades; Fundos; Lei n" 9.530/97, alteração
Medida Provisória nº 1.634-5, de 12 de maio de 1998

3228

3209
2911
2987
3209
3244

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÊTRICA (ANEEL)
Criação; Serviço público, concessão; Lei ns 9.427/96, alteração
Lei nº 9.648, de27 de maio de 1998......................

2987

ÃREAAGRÍCOLA
Conversão, proibição; Área florestal; Lei n" 4.771/65, alteração
MedidaProvisória nº 1.605-24, de28 de maio de 1998...

3317

ÃREA FLORESTAL
Conversão, proibição; Área agrícola; Lei nº 4.771/ 65, alteração
MedidaProvisória nº 1.605-24, de28 de maio de 1998

3317
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3372
ASSISTÊNCIA SOCAIL
Organização; Lei n!! 8.742/ 93, alteração
MedidaProvisória n Q 1.599-45, de28 demaiode 1998 ..

3313

ATIVIVIDADE FINANCEIRA BANCÁRIA
Setor público estadual, participação, redução
MedidaProvisária nº 1.645-2,de14 demaiode 1998

3270

.

AUMENTO DE CAPITAL
Banco do Brasil S.A.; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
MedidaProuisória nº 1.615-29, de28 demaio de 1998

3337

AUTOMÓVEL
Poluição; Redução de emissão de poluentes; Lei ns 8.723/93, alteração
Medida Prouisória nº 1.662, de28 demaiode 1998..................

3101

B
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Plano de carreira; Servidor
Lei nº9.650, de27 de maio de 1998

.

Servidor; Plano de carreira
Medida.Prooisória n? 1.650-18, de5 demaio de 1998

3044
3112

.

BANCO DO BRASIL S.A.
Aumento de capital; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
MedidaProvisária nº 1.615-29,de28 demaiode1998

3337

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
(BNDES)
Operação financeira; Tesouro Nacional
Medida Provisória n" 1.655-1, de21 de maio de 1998

.

3294

.

3193

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÊDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
Normas
Medida Provisória nº 1.621-35, de12 demaio de 1998
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3373
CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CARGO EM COMISSÃO
Quantitativo
Administração pública
Medida Provisória n~ 1.622-35, de 12 de maio de 1998
Centros Federais de Educação Tecnológica
Medida Provisória n~ 1.657-18, de 4 de maio de 1998.....
Escolas Agrctécnicas Federais
Medida Provisória n Q 1.657-18, de 4 de maio de 1998......
Escolas Técnicas Federais
Medida Provisória nº 1.657-18, de 4 de maio de 1998...
Instituição Federal de Ensino Superior; Centro Federal de Educação Tecnológica; Escola Agrotécnica Federal; Escola Técnica Federal; Instituição Federal de Ensino Militar
Lei nº 9.640, de 25 de maio de 1998.....................................
Instituições Federais de Ensino Militar
Medida Provisória nº 1.657-18, de 4 de maio de 1998........
Instituições Federais de Ensino Superior
Medida Provisória nº 1.657-18, de 4 de maio de 1998.............

3209

3081
S081
S081

2966
3081
3081

CARGO
Extinção; Administração pública
Lei nº 9.632, de7 de maio de1998 ...

2911

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS (ELETROBRÁS)
Criação; Lei n" 3.890-A/ 61, alteração
Lei nº 9.648, de27 demaio de 1998
Reestruturação
Lei nº 9.648, de27 de maio de 1998

.

2987

.

2987

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Lei nº 9.640,de25demaiodeI998
.

2966

CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
Cargo em comissão, quantitativo
MedidaProuisória nº 1.657-18, de4 demaiode 1998

.

3081

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÁS)
Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante
Lei nº 9.644,de26demaiode1998.......................................................

2980

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.1, p. 3371-3388, maio 1998

3374
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
MedidaProvisória nº 1.604-33, de28demaio de1998

.

3315

Lei nº 9.648, de27 de maio de 1998.............................................................

2987

CONTRATO
Administração pública; Normas; Lei n" 8.666/ 93, alteração

CONTRATO DE INVESTIMENTO
Normas
MedidaProvisória nº 1.637-5, de28 de maio de 1998

.

3342

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Serviço público; Interesse público; Lei n'' 8.745/ 93, alteração
Medida Provisória nº 1.554-28, de21 demaiode1998

3284

CONTRATO TEMPORÁRIO ver CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
CRÉDITO ESPECIAL
Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
Lei nº 9.653, de27 de maio de 1998
.

3080

Petrobrás Fertilizantes S.A.
Lei nº 9.652, de27 demaio de 1998

3079

.

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.
Lei nº 9.652, de27 de maio de 1998

.

3079

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
Ministério do Planejamento e Orçamento
Lei nº 9.645,de26demaiode1998......................
Lei nº 9.646,de26demaiode1998.............................
MedidaProuisória nº 1.653-1, de7 demaiode 1998
MedidaProuisórianº 1.645-2, de14 de maio de 1998
Ministério dos Transportes
Medida Provisória nº 1.628-23, de 12 de maio de 1998

2981
2982
3176
3270
.

3236

CRÉDITO RURAL
Auxílio pecuniário, concessão; Lei n'' 8.4271 92, alteração
Medida Provisória nº 1.512-23, de21 de maio de1998

3280

Normas; Lei n'' 9.138/ 95, alteração
MedidaProuisória nº 1.512-23, de21 de maio de1998

3280

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 5, t. 1, p. 3371-3388, maio 1998

3375
CRÉDITO SUPLEMENTAR
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
Lei nº 9.634, de15 de maio de 1998.

2913

CULTURA
Imposto de Renda, normas; Leis nvs 7.505/86 e 8.313/ 91, alterações
MedídaProvisória nº 1.611-9, de28 demaiode 1998

3326

D
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Incentivo fiscal, normas
MedidaProvisória nº 1.614-19, de28 de maio de 1998

3330

E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Normas; Juntas Comerciais e de Protesto de Títulos, arquivamento
MedidaProvisória nº 1.638-4, de 12 demaio de Lãâê

3265

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei nº 9.634, de If demaiode1998

.

ENTIDADE
Qualificação; Organização Social
Lei n" 9.637, de 15 de maio de 1998
Publicada naDO de 18 de maio de 1998
RetificadanoDO de25 de maio de 1998

2913

2941
3358

ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Lei n Q 9.640,de25demaiodeI998..............

2966

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Lei n Q 9.640,de25demaiodeI998.............................................................

2966

ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS
Cargo em comissão, quantitativo
Medido Prooisória n" 1.657-18, de4demaio de1998

3081
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3376
ESCOLAS TÉCNICAS FEDERAIS
Cargo em comissão, quantitativo
Medida Provisória nº 1. 657-18, de 4 de maio de 1998

.

3081

EXPORTAÇÃO

Bens; Serviços nacionais, normas
Medida Provisória nº 1.629-13, de 12 de maio de 1998

.

3237

Militar; Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação; Lei n" 9.442/ 97, alteração
Lei nº 9.633,de12demaiode1998 ...

2912

F
FGTS ver FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
FORÇAS ARMADAS

FUNÇÃO GRATIFICADA
Quantitativo
Administração pública
Medida Provisória nº 1.622-35, de 12 de maio de 1998
Centros Federais de Educação Tecnológica
Medida Provisória n Q 1.657-18, de 4 de maio de 1998...
Escolas Agrotécnicas Federais
Medida Provisória n'! 1.657-18, de 4 de maio de 1998......................
Escolas Técnicas Federais
Medida Provisória nº 1.657-18, de 4 de maio de 1998.................
Instituição Federal de Ensino Superior; Centro Federal de Educação Tecnológica; Escola Agrotécnica Federal; Escola Técnica Federal; Instituição Federal de Ensino Militar
Lei nº 9.640, de 25 de maio de 1998...................................................
Instituições Federais de Ensino Militar
Medida Provisória nº 1.657-18, de 4de maio de 1998...........
Instituições Federais de Ensino Superior
Medida Provisória nº 1.657-18, de 4 de maio de 1998......

3209

3081
S081
S081

2966
S081
S081

FUNDAÇÃO ROQUETTE PINTO
Extinção
Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998
Publicada naDO de 18 de maio de 1998
Retificada naDO de 25 de maio de 1998

.
.

2941
3358
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3377
FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)
Normas, alteração
Medida Provisória nº 1.627-35, de12 demaio de 1998..

3228

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrás)
Lei nº 9.644, de26demaiode 1998.

2980

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação, alteração; Lei n" 8.019, alteração
MedidaProvisória nº 1.475-40, de28demaiode 1998

3290

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS)
Contratos, normas; Sistema Financeiro da Habitação (SFH); DecretoLei n' 2.406/88, alteração; Leis nss 8.004/90,8.100/90 e 8.692/93, alterações
MedidaProvisória n Q 1.635-21, de 12 demaiode1998

3245

FUNDO DE GARANTIAÃEXPORTAÇÃO (FGE)
Criação
MedidaProvisória n" 1.610-10, de28 de maio de 1998

.

3323

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Normas; Lei ns 8.036/ 90, alteração
Medida Provisória nº 1.586-9, de 21 de maio de 1998
Publicada noDO de22 de maio de1998
Retificada naDO de25 de maio de 1998........

3290
3360

Normas; Lei n" 8.036/ 90, alteração
Medida Provisória nº 1.663-10, de28 de maio de 1998..........

3102

G
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
(GDI)
Criação
Lei nº 9.651, de27 demaio de 1998 ..

3068

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FUNDIÃRIA (GAF)
Criação
Lei n Q 9.651, de27 de maio de1998

.

3068

GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)
Criação; Militar; Forças Armadas; Lei nº 9.442/ 97, alteração
Lei nº9.633,de12demaiode1998

2912

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.1, p. 3371-3388, maio 1998

3378
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (GDCTJ
Criação
Medida Provisória nº 1.660, de Lê de maio de 1998...............
Lei nº 9.638, de20 demaiode1998.............................................................
Lei nº 9.647, de 26 de maio de 1998
PublicadanoDO de27 demaio de 1998
Retificada naDO de28 de maio de 1998

3095
2952

2983
3359

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE DEFESA
AGROPECUÁRIA (GDA)
Criação

Lei nº 9.620, de 2 de maio de 1998
Publicada no DO de 3 de abril de 1998 e retificada no DO de 21 de maio

de 1998..........................................................................................................

3357

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO(GDAF)
Criação
MedidaProvisórianº 1.652-43,de5 demaiode 1998
Lei nº 9.641,de25demaiode1998.............................................................

3172
2972

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO (GDACTA)
Criação
Medida Provisória nº 1.652-43, de5 de maio de 1998.................................
Lei nº 9.641,de25demaiode1998.............................................................

3172
2972

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO ESSENCIAL Ã JUSTIÇA(GFJ)
Criação
Lei nº 9.651,de27demaiode1998................................................

3068

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E EFICIÊNCIA (GDE)
Criaç ão
Lei nº 9.620, de 2 de maio de 1998
Publicada no DO de 3 de abril de 1998 e retificada no DO de 21 de maio
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nOS termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 41, DE 1998
Aprova o texto do Estatuto da Conferência de Haia de Direito Internacional Privado, aprovado na VII Conferência, realizada
no período de 9 a 31 de outubro de 1951.

O CONGRESSO NACIONAL, decreta:
Art. l' É aprovado o texto do Estatuto da Conferência de Haia
de Direito Internacional Privado, aprovado na VII Conferência, realizada no período de 9 a 31 de outubro de 1951, em virtude do retorno
da República Federativa do Brasil à conferência.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido estatuto, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 14 de maio de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo acima citado está publicado no D8F, de 7.4.1998.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3389-3392, maio 1998

3390
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 42, DE 1998
Aprova o texto do Acordo sobre a Construção e Utilização de um Prédio para a
Ampliação das Instalações da Embaixada
do Brasil em Luanda e para Habitação dos
Funcionários Diplomáticos, Técnicos e
Administrativos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular de Angola,
em 28 dejaneiro de 1989.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o texto do Acordo sobre a Construção e Utilização de um Prédio para a Ampliação das Instalações da Embaixada do Brasil em Luanda e para Habitação dos Funcionários Diplomáticos, Técnicos e Administrativos, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de
Angola, em 28 de janeiro de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacionaL

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de maio de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente

o texto do acordo acima citado está publicado no D8F,

de 20.1.1998.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 43, DE 1998
Aprova o texto da Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de Poluição por Óleo, 1990,
concluída em Londres, em 30 de novembro
de 1990.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o texto da Convenção Internacional sobre
Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de Poluição por Óleo, 1990,
concluída em Londres, em 30 de novembro de 1990.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de maio de 1998.

SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente

o texto

da convenção acima citado está publicado no D8F, de 4.2.1998.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N· 44, DE 1998
Aprova o texto modificativo ao Convênio Constitutivo do Banco Africano de
Desenvolvimento, aprovado pela Resolução
B/BG/97/5.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o texto modificativo ao Convênio Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimento, aprovado pela Resolução n· BIBG/97/5.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido texto
modificativo ao Convênio Constitutivo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacionaL
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de maio de 1998.
SENADORANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente

o texto do acordo acima citado está publicado no D8F, de 12.2.1998.
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RESOLUÇÕES

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do parágrafo único do art. 52, Regimento Comum,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 2, DE 1998
Ratifica a Declaração Constitutiva do
Fórum dos Parlamentos de Língua Portuguesa (FPLP), assinada em Lisboa, no dia
21 de março de 1998.

O CONGRESSO NACIONAL resolve:
Art. l' É ratificada, à vista do disposto no seu art. 8', a Declaração Constitutiva do Fórum dos Parlamentos de Língua Portuguesa, assinada em 21 de março de 1998, em Lisboa, pelos Presidentes
dos Parlamentos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa,
e apensa, por cópia, à presente resolução.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de maio de 1998.
SENADORANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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SENAIDO FEDERAL
Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 30, DE 1998
Autoriza o Estado de Goiás a elevar temporariamente, e em caráter excepcional, o limite de endividamento de que trata o inciso
II do art. 4' da Resolução n' 69, de 1995, do
Senado Federal, e a contratar operação de
crédito junto ao Banco do Brasil, mediante
repasses de recursos do The Exporl-Import
Bank of Japan (Eximbank -Iapan), no valor
de US$ 26,673,177.08 (vinte e seis milhões,
seiscentos e setenta e três mil, cento e setenta e
sete dólares norte-americanos e oito centavos), equivalentes a R$ 29. 767.265,62 (vinte e
nove milhões, setecentos e sessenta e sete mil,
duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e
dois centavos), em 31 de dezembro de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 12 É o Estado de Goiás autorizado a elevar temporariamente, e em caráter excepcional, o limite de endividamento de que
trata o inciso II do art. 4' da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, e a contratar operação de financiamento à importação junto ao
Banco do Brasil, mediante repasse de recursos do The Export-Import
Bank of Japan (Eximbank Japan), no valor de US$ 26,673,177.08
(vinte e seis milhões e seiscentos e setenta e três mil e cento e setenta
e sete dólares norte-americanos e oito centavos), equivalentes a
R$ 29.767.265,62 (vinte e nove milhões, setecentos e sessenta e sete
mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), em
31 de dezembro de 1997.
Parágrafo único. Os recursos da operação de crédito destinam-se à aquisição de máquinas e equipamentos para a manutenção da malha rodoviária do Estado.
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Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior deverá ser realizada nas seguintes condições:
I - credor: Banco do Brasil, mediante repasses de recursos
do The Export-Import Bank of Japan (Eximbank Japan);
II - garantias: alienação fiduciária dos bens a adquirir e
cessão de direitos relativos a cotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e de receitas do ICMS;
III - valor: US$ 26,673,177.08 (vinte e seis milhões, seiscentos e setenta e três mil, cento e setenta e sete dólares norte-americanos e oito centavos), equivalentes a R$ 29,767.265,62 (vinte e nove
milhões, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco
reais e sessenta e dois centavos), em 31 de dezembro de 1997;
IV - encargos financeiros:
a) juros: de 0,4592% a.m. (quatro mil, quinhentos e noventa e
dois décimos de milésimos por cento ao mês), incluindo taxa de juros
mais comissão de repasse de 2,60% a.a. (dois inteiros e sessenta centésimos por cento ao ano) e 4,00% a.a. (quatro por cento ao ano), respectivamente; e
b) atualização monetária: variação cambial;
V - comissão de compromisso: até 0,5% a.a. (cinco décimos
por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado;
VI
vencimento: l' de abril de 2003;
VII - liberação dos recursos: em uma única parcela; e
VIII - condições de pagamento:
a) do principal: amortização em dez prestações semestrais, sem
carência; e
b) dosjuros: exigíveis semestralmente, juntamente com o principal.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de maio de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGAIJIÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 31, DE 1998
Altera a Resolução n' 131, de 1997, do
Senado Federal, que autoriza o Estado da
Bahia a contratar operação de refínonciamenta de dívida do Estado, consubstanciada no contrato de confissão, assunção,
consolidação e refinanciamento de dívidas,
celebrado com a União em 1!2 de dezembro de
1997, com base no Protocolo de Acordo firmado entre a União e o Estado da Bahia, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de R$ 959.662.780,99 (novecentos e
cinqüenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, e setecentos e oitenta reais e
noventa e nove centavos).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º As alíneas b e e do art. 2º da Resolução nº 131, de 10 de
dezembro de 1997, do Senado Federal, passam a vigorar com a seguinte redação:
"b) encargos:
- juros: 6% a.a, (seis por cento ao ano);
- atualização do saldo devedor: mensalmente pela variação positiva do IGP-DI;

e) condições de pagamento:
- amortização extraordinária: para efeito de pagamento
extraordinário de principal e encargos de refinanciamento, o Estado promoverá amortização equivalente a 20% (vinte por cento)
do valor da dívida mobiliária, no valor de R$ 150.637.435,11
(cento e cinqüenta milhões, seiscentos e trinta e sete míl e quatrocentos e trinta e cinco reais e onze centavos), com recursos
provenientes da alienação do Baneb;
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amortização: em parcelas mensais, pela Tabela Price,
limitadas a um doze avos de 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento), 12% (doze por cento) e 12,5% (doze inteiros e
cinco décimos por cento), respectivamente em 1997, 1998 e
1999, da Receita Líquida Real do Estado."
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de maio de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o_SENADOFEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N° 32, DE 1998
Altera a Resolução nº 131, de 1997, do
Senado Federal, que autoriza o Estado da
Bahia a contratar operação de refinanciamento de dívida do Estado, consubstanciada no contrato de confissão, assunção,
consolidação e refinanciamento de dividas,
celebrado com a União em lºde dezembro de
1997, com base no Protocolo de Acordo firmado entre a União e o Estado da Bahia, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no
valor de R$ 1.353.000.000,00 (um bilhão,
trezentos e cinqüenta e três milhões de reais).

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1° O caput do art. 3° da Resolução n? 131, de 1997, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3° É o Estado da Bahia autorizado a contratar operação
de financiamento junto à União, no valor de R$ 1.353.000.000,00
(um bilhão, trezentos e cinqüenta e três milhões de reais), posição
em 31 de outubro de 1997."
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de maio de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o_SENADO FEDERAL, aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 33, DE 1998
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a emitir, mediante ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
Grande do Sul (LFTRS), destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária com
vencimento no primeiro semestre de 1998.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
(LFTRS), para giro de sua dívida mobiliária com vencimento no
primeiro semestre de 1998.
Art. 2º Aemissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
I - quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
nº 3, deduzida a parcela de 2% (dois por cento);
U - modalidade: nominativa-transferível;
UI - rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro
de 1987;
prazo: cinco anos;
IV
valor nominal: R$ 1,00 (um real);
V
características dos títulos a serem substituídos:
VI

,~ -~~~-_!

t

r_··~-.-._-_·_:_::_:_::_._ _

--Vencime nto

t-_· :::::!

T_ít_Ul_o__..._ _

1

Quantidade

9S

4.877.108.050.011

98

279.196.757.055
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VII emitidos:

previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
,

Selie
Locação

----

Vencimento

Co-Título

15.5.2003
15.5.2003

1

Data-base

531826

15.5.1998

531826

15.5.1998

VIII - forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; e
IX - autorização legislativa: Leis nOs 6.465, de 15 de dezembro de 1972, e 8.822, de 15 de fevereiro de 1989, e Decreto n" 38.317,
de 13 de março de 1998.
§ 1º A quantidade total dos títulos referidos no inciso VI é de
5.156.304.807.066 LFTRS, decorrente de terem sido os títulos emitidos em 1993 e 1994, quando a moeda corrente era o cruzeiro, transformado em cruzeiro real, com a divisão por 1.000 (um mil) e posteriormente em real, com a divisão por 2.750 (dois mil, setecentos e cinqüenta).
O valor financeiro dos referidos títulos, em 28 de fevereiro de 1998, é de
R$ 1.193.453.970,97 (um bilhão, cento e noventa e três milhões, quatrocentos e cinqüenta e três mil, novecentos e setenta reais e noventa e sete
centavos).

§ 2º A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três
dias de sua realização.
§ 3º O Estado do Rio Grande do Sul encaminhará ao Senado
Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda documentação referente à oferta de títulos ao amparo desta resolução,
bem como a cadeia de emissôes desde a origem da dívida.

Art. 3º O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado
Federal, até o décimo dia de cada mês, para exame da Comissão
de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e venda,
em todas as modalidades, dos títulos emitidos com base nesta resolução, efetuados no mês anterior, até a efetivação da compra
definitiva.
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Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado a partir da
data de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de maio de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 34, DE 1998
Autoriza o Estado de Alagoas a transferir saldo não-utilizado de operação de crédito celebrada com a Caixa Econômica
Federal (CEF), relativa ao Programa de
Desligamento Voluntário (PDV), para o pagamento de salários atrasados de servidores
públicos estaduais.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1e É o Estado de Alagoas autorizado a transferir saldo
não-utilizado, no valor de R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de
reais), oriundo de operação de crédito contratada junto à Caixa Econômica Federal (CEF), com a finalidade de executar o Programa de
Desligamento Voluntário (PDV), nos termos da Resolução nº 75, de
1997, do Senado Federal, para pagamento de salários atrasados dos
servidores públicos estaduais.
Art. 2º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar da data de sua
publicação.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de maio de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termoS do art. 48, item 28, doRegimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 35, DE 1998
Autoriza a União a contratar operação
de crédito externo junto ao Banco internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor equivalente a até
US$ 198,000,000.00 (cento e noventa e oito
milhões de dólares norte-americanos), destinada a financiar parcialmente o Programa
de Desenvolvimento de Recursos Hídricos
do Semi-Árido Brasileiro (Proágua).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É a União autorizada, nos termos da Resolução nº 96,
de 1989, restabelecida pela Resolução nº 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor
equivalente a até US$ 198,000,000.00 (cento e noventa e oito milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de crédito referida neste artigo
destina-se ao financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Semi-Árido Brasileiro (Proágua),
Art. 2º A operação de crédito externo será realizada de acordo
com as seguintes condições:
I - mutuário: República Federativa do Brasil;
II - mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (Bird);
III - valor: equivalente a até US$ 198,000,000.00 (cento e noventa e oito milhões de dólares norte-americanos);
IV - finalidade: financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Semi-Árido Brasileiro (Proágua);
V - prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2003;
VI - juros: a partir da data de cada desembolsoincidirão juros à
taxa do Custo de Empréstimos Qualificados calculados sobre o semestre precedente, acrescido de 0,5%a.a, (cincodécimos por cento ao ano);
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VII - comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco
centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contado a partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato; e
VIII - condições de pagamento:
a) principal: em vinte parcelas semestrais e consecutivas em
15 de maio e 15 de novembro de cada ano, vencendo-se a primeira
prestação na décima primeira data de pagamento de juros e a última na trigésima primeira data de pagamento;
b) juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de setembro de cada ano; e
c) da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em
15 de março e 15 de setembro de cada ano.
Parágrafo único. As datas estipuladas poderão sofrer modificação em razão da data de assinatura do contrato.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de
sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de maio de 1998.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 36, DE 1998
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no
valor equivalente a até F 442.100.000,00
(quatrocentos e quarenta e dois milhões e cem
mil francos franceses) junto ao Banque de
Paris et de Pays Bas (Paribas), destinada ao
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financiamento dos débitos da Companhia
Estadual de Energia Elétrica (CEEE), referentes à construção da Usina Termelétrica de
Candiota III ~ Unidade I, a serem assumidas pela União, em decorrência da Lei n Q
9.143, de 8 de dezembro de 1995.

o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 12 É a República Federativa do Brasil autorizada a
contratar operação de crédito externo, no valor equivalente a até
F 442.100.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois milhões e cem
mil francos franceses), junto ao Banque de Paris et de Pays Bas
(Paribas).
§ 12 Os recursos advindos da operação de crédito referida neste
artigo destinam-se ao financiamento dos débitos da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), referentes à construção da Usina
Termelétrica de Candiota HI - Unidade I, a serem assumidos pela
União, em decorrência da Lei n" 9.143 de 8 de dezembro de 1995.
§ 22 A autorização concedida neste artigo é condicionada à
assinatura pela Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE)
de contrato com a União, com o oferecimento pela referida empresa
de garantias e depósito de caução, no valor em reais equivalente a
F 442.100.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois milhões e cem
mil francos franceses), em conta a ser aberta no Banco do Brasil S.A.
para esta finalidade.
Art. 22 As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
I - devedor: República Federativa do Brasil;
H - credor: Banque de Paris et de Pays Bas (Paribas);
IH - valor: equivalente a até F 442.100.000,00 (quatrocentos
e quarenta e dois milhões e cem mil francos franceses) incluindo-se
atrasados e crédito novo, no valor de F 210.000.000,00 (duzentos e
dez milhões de francos franceses);
Parágrafo único. Relativamente ao crédito novo, as condições
financeiras são:
I - valor à vista: F 31.500.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos mil francos franceses) correspondendo a 15% (quinze por
cento) do crédito novo;
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11 - valor financiado: F 185.104.500,00 (cento e oitenta e
cinco milhões, cento e quatro mil e quinhentos francos franceses),
sendo: F 178.500.000,OO(centoe setenta e oito milhões e quinhentos
mil francos franceses) correspondendo a 85% (oitenta e cinco por
cento) do crédito novo; e F 6.604.500,00 (seis milhões, seiscentos e
quatro mil e quinhentos francos franceses) relativos ao seguro de
crédito, correspondendo a 3,7% (três inteiros e sete décimos porcento) do valor financiado [F 178.500.000,00 (cento e setenta e oito milhões e quinhentos mil francos franceses)];
111 - garantidor: Compaigne Française d'Assurance pour le
Commerce Extérieur (Coface);
IV - juros: até 6,07% a.a. (seis inteiros e sete centésimos por
cento ao ano) sobre o saldo devedor do principal, contado a partir do
dia do primeiro desembolso relativo a cada tranche de crédito até o
último vencimento do crédito considerado, e com base no número
exato de dias de cada periodo de juros/ano;
V - comissão de gestão: até 0,4% a.a. (quatro décimos por
cento ao ano) sobre o montante não utilizado do contrato, contada a
partir da assinatura do contrato, calculada no início de cada semestre com base no número exato de dias dividido por ano de trezentos e
sessenta dias;
VI - comissão de compromisso: 0,4% (quatro décimos por
cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado, contado a partir da
data da assinatura do contrato, calculada no início de cada semestre
com base no número exato de dias dividido pelo ano de trezentos e
sessenta dias;
VII - despesas gerais: as razoáveis,limitadas a 0,1% (um décimo por cento) do montante financiado;
VIII - juros de mora: até 1% a.a, (um por cento ao ano) acima
da taxa operacional; e
IX - condições de pagamento:
a) do principal: em seis parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira seis meses depois da data de expedição
de cada lote de equipamentos;
b)

dos juros: semestralmente vencidos;
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c) da comissão de gestão: em um único pagamento, quarenta e
cinco dias após a emissão do registro da operação no Registro de
Operação Financeira (ROF);
d) da comissão de compromisso: semestralmente antecipada,
pagável após a emissão do ROF; e
e) das despesas gerais: após a emissão do ROF, mediante comprovação, devendo ser pagas em reais, exceto aquelas incorridas no
exterior que só possam ser pagas em moeda estrangeira.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolução é condicionada à prévia aprovação pelo Congresso Nacional de crédito especial
destinado à previsão orçamentária da operação objeto da mesma.
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida num prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data
de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de maio de 1998.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 37, DE 1998
Autoriza o Estado do Paraná a emitir,
mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná
(LFTPR), destinando-se os recursos ao giro
de sua dívida mobiliária vencível noprimeiro semestre de 1998.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1e É o Estado do Paraná autorizado, nos termos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Paraná (LFTPR), cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1998.
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Art. 2'

A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:

I - quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n'' 3, deduzida a parcela de 2% (dois por cento);
U - modalidade: nominativa-transferível;
lU - rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de 1987;
IV
prazo: até cinco anos;
V - valor nominal: R$ 1,00 (um real);
VI - características dos títulos a serem substituídos:
Selic

I

Título
611461

VII emitidos:

I
i

Quantidade

==i

39.110.743.211

--

--

j

previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem

Selic
Colocação

Data.b-"""-----I

16.03.1998

16.3.1~

VIU - forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução n'' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil; e
IX - autorização legislativa: Lei n' 12.100, de 24 de março de
1998.
§ l' A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três
dias de sua realização.
§ 2' O Estado do Paraná encaminhará ao Senado Federal,
para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda a documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta resolução,
bem como a cadeia de emissôes desde a origem da dívida.

Art. 3' O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado
Federal, até o décimo dia de cada mês, para exame da Comissão de
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Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e venda, em todas as modalidades, dos títulos emitidos com base nesta resolução,
efetuados no mês anterior, até a efetivação da venda definitiva.
Art. 4Q A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir
da data de sua publicação.
Art. 5Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de maio de 1998.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 38, DE 1998
Autoriza o Estado do Espírito Santo a
contratar operação de refinanciamento de
dívidas do Estado, consubstanciada no coatrato de confissão, assunção, consolidação e
refinanciamento de dívidas, celebrado com
a União em 24 de março de 1998, no âmbito
do Programa de Apoio àReestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de
R$ 429.887.648,70 (quatrocentos e vinte e
nove milhões, oitocentos e oitenta e sete mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e setenta
centavos).

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1Q É o Estado do Espírito Santo autorizado a contratar
operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada
no contrato de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de
dívidas, celebrado com a União, em 24 de março de 1998, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
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Art. 2' A operação de crédito referida terá as seguintes condições financeiras:
I - valor da divida a ser adquirida pela União:R$429.887.648,70
(quatrocentos e vinte e nove milhões, oitocentos e oitenta e sete mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), atualizado até a
data de assinatura do referido contrato, sendo:
a) R$ 162.175.118,91 (cento e sessenta e dois milhões, cento e
setenta e cinco mil, cento e dezoito reais e noventa e um centavos),
referentes ao valor da dívida mobiliária; e
b) R$ 267.712.529,79 (duzentos e sessenta e sete milhões, setecentos e doze mil e quinhentos e vinte e nove reais e setenta e nove
centavos), referentes ao saldo devedor dos empréstimos junto à Caixa
Econômica Federal (CEF), em 24 de novembro de 1997, concedidos
com amparo nos Votos CMN n's 162, de 1995, 175, de 1995, 122, de
1996, 1, de 1997, 9, de 1997 e suas alterações, e resultante da assunção de operações de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO),
junto ao sistema bancário;
II - valor refinanciado: do valor referido no inciso anterior
será deduzida a parcela de R$ 42.578.781, 25 (quarenta e dois milhões,
quinhentos e setenta e oito mil e setecentos e oitenta e um reais e vinte
e cinco centavos), correspondente ao subsídio concedido pela União ao
Estado, nos termos do § 4' do art. 3' da Lei n' 9.496, de 11 de setembro
de 1997, sendo refinanciado o valor de R$ 387.308.867,45 (trezentos e
oitenta e sete milhões, trezentos e oito mil e oitocentos e sessenta e
sete reais e quarenta e cinco centavos), assim discriminados:
a) R$ 136.526.060,57 (cento e trinta e seis milhões, quinhentos
e vinte e seis mil, sessenta reais e cinqüenta e sete centavos), que
correspondem ao saldo devedor da dívida mobiliária do Estado, apurada conforme a Lei n' 9.496, de 1997, em 24 de março de 1998; e
b) R$ 250.782.806,88 (duzentos e cinqüenta milhões, setecentos
e oitenta e dois mil e oitocentos e seis reais e oitenta e oito centavos),
relativos a saldo de dívida contratual junto à CEF, em 24 de março de
1998;

III - encargos:
a) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano); e
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atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGPDI;
IV - prazo: trezentos e sessenta prestações mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira trinta dias após a data de assinatura
do contrato e as demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes;
V - garantias: receitas próprias do Estado, transferências
do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e os créditos de que trata a Lei Complementar n· 87, de 13 de setembro de 1996; e
VI - condições de pagamento:
a) amortização extraordinária: 20% (vinte por cento) do valor
da dívida mobiliária correspondente a R$ 27.305.212,11 (vinte e sete
milhões, trezentos e cinco mil, duzentos e doze reais e onze centavos), na forma estabelecida na cláusula oitava do contrato de refinanciamento; e
b) amortização: em parcelas mensais, pela Tabela Price, limitadas a 1/12 (um doze avos) de 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real do Estado.
Parágrafo único. O descumprimento pelo Estado do Espírito
Santo das obrigações constantes do contrato de refinanciamento,
incluindo atrasos de pagamentos, assim como das metas fiscais e
financeiras, acordadas em seu programa de reestruturação e de
ajuste fiscal, implicará, enquanto persistir o descumprimento, a
substituição dos encargos financeiros referidos no caput por encargos equivalentes ao custo médio de colocação da dívida mobiliária
federal, acrescido de juros de mora de 1% a.a. (um por cento ao ano)
e a elevação, em quatro pontos percentuais do percentual da Receita Líquida Real do Estado tomado como base para a apuração do limite de dispêndio mensal previsto na cláusula quinta do contrato
de refinanciamento.
Art. 3· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de maio de 1998.
b)

SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 39, DE 1998
Autoriza a República Federativa do Bra-

sil a contratar operação de crédito externo
com o Banque Nationale de Paris (BNP), no
valor equivalente a US$ 7,013,100.00 (sete
milhões, treze mil e cem dólares norte-americanos) de principal, destinando-se os recursos
ao financiamento parcial do Programa de
Bancos de 'lestes para Desenvolvimento de
Propulsores de Satélites.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1a É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 15 de dezembro de 1989, restabelecida pela
Resolução nº 17, de 5 de junho de 1992, ambas do Senado Federal, a
contratar operação de crédito externo com o Banque Nationale de Paris
(BNP), no valor equivalente a US$ 7,013,100.00 (sete milhões, treze
mil e cem dólares norte-americanos) de principal, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Programa de Banco de Testes para
Desenvolvimento de Propulsores de Satélites.
Art. 2º A operação de crédito externo a que se refere o artigo
anterior tem as seguintes características:
I - devedor: República Federativa do Brasil;
II - natureza jurídica do contratante: pessoa jurídica de direito público interno e externo;
III - credor: Banque Nationale de Paris (BNP);
IV - garantidor: Compagnie Française pour le Commerce
Extérieur (Coface);
V - natureza da operação: financiamento externo;
VI - finalidade: financiar parcialmente o Programa de Banco
de Testes para Desenvolvimento de Propulsores de Satélites e 100%
(cem por cento) do prêmio de seguro de crédito à Compagnie Française
pour le Commerce Extérieur (Coface);
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VII - valor: US$ 7,013,100.00 (sete milhões, treze mil e cem
dólares norte-americanos), sendo US$ 6,560,000.00 (seis milhões,
quinhentos e sessenta mil dólares norte-americanos) correspondentes a 80% (oitenta por cento) dos bens e serviços e US$ 453,100.00
(quatrocentos e cinqüenta e três mil e cem dólares norte-americanos)
correspondentes ao seguro de crédito;
VIII - juros:
a) periodo preliminar: 0,75% a.a, (setenta e cinco centésimos por
cento ao ano) acima da Libor de um, dois, três ou seis meses, conforme o
caso, contada a partir de cada desembolso, até 3 de fevereiro de 1999; e
b) período de pagamento: 7,44% a.a. (sete inteiros e quarenta e
quatro centésimos por cento ao ano) sobre o saldo devedor no início
de cada período de seis meses;

IX - comissão de administração: até 0,5% (cinco décimos por
cento) do valor financiado;
X - comissão de compromisso: até 0,5% a.a, (cinco décimos
por cento ao ano) sobre a parcela não utilizada do contrato, contada a
partir da data de sua assinatura e calculada com base no saldo não
utilizado no início de cada período de seis meses;
XI - despesas gerais: as razoáveis, limitadas a 0,1% (um décimo por cento) do valor da operação;
XII - juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao ano) acima da
taxa operacional; e
XIII - condições de pagamento:
a) do principal: em dez parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 3 de agosto de 1999;
b) dos juros: semestralmente vencidos em 3 de fevereiro e 3 de
agosto de cada ano;

c) da comissão de administração: pagável quarenta e cinco dias
após a aprovação da operação no Registro de Operações Financeiras
(ROF);
d) da comissão de compromisso: semestralmente antecipada,
até o quarto mês do início de cada período; e
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e) das despesas gerais: após a aprovação da operação no Registro de Operações Financeiras (ROF), mediante comprovação devendo ser pagas em reais, exceto aquelas incorridas no exterior que só
possam ser pagas em moeda estrangeira.
Art. 32 A contratação da operação de crédito externo a que se
refere o art. 12 deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e
quarenta dias contado da data de publicação desta resolução.
Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de maio de 1998.

SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 40, DE 1998
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de US$ 51,318,050.88 (cinqüenta
e um milhões, trezentos e dezoito mil. cinqüenta dólares norte-americanos e oitenta e
oito centavos), junto ao Peene WerftGmbH.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 12 É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo, no valor de US$ 51,318,050.88
(cinqüenta e um milhões, trezentos e dezoito mil, cinqüenta dólares
norte-americanos e oitenta e oito centavos), junto ao Peene Werft
GmbH.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
referida neste artigo destinam-se ao financiamento para aquisição
de bens e serviços de origem alemã, no âmbito do Programa de Reaparelhamento de Marinha (PRMlII PPOM).
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Art. 2º As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
I

devedor: República Federativa do Brasil;

II

credor: Peene Werft GmbH (Alemanha); e

IH
valor: US$ 51,318,050.88 (cinqüenta e um milhões, trezentos e dezoito mil, cinqüenta dólares norte-americanos e oitenta e
oito centavos) sendo US$ 41,054,440.70 (quarenta e um milbões, cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta dólares norte-americanos e setenta centavos) financiados e US$10,263,610.18 (dez milhões,
duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e dez dólares norte-americanos e dezoito centavos), a titulo de sinal;
IV -

juros: opção do devedor entre:

a) até 1% a.a. (um por cento ao ano) acima da Libor semestral
para dólares norte-americanos, incidente sobre o saldo devedor do
principal, a partir da data de cada desembolso; e

b) CIRR, para dólares norte-americanos, de prazo de cinco a oito
anos e meio, a ser fixada na data de assinatura do contrato, incidentes
sobre o saldo devedor do principal, a partir de cada desembolso;

V - seguro de crédito: até 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos porcento),jlat calculado com base nos valores totais de cada contrato comercial;
VI - juros de mora: até 1% a.a. (um por cento ao ano) acima
da taxa operacional; e
VII -

condições de pagamento:

a) do sinal: após a aprovação do registro da operação no ROF
(Registro de Operações Financeiras);

b) do principal: em dez parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira seis meses após o respectivo desembolso;

c) dos juros: semestralmente vencidos, juntamente com o principal; e
d) do seguro de crédito: após a aprovação do registro da operação no ROF, diretamente ao credor mediante comprovação.
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Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de
sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de maio de 1998.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 41, DE 1998
Autoriza o Estado do Amazonas a contratar; junto à Caixa Econômica Federal
(CEF), com o aval da União, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, operação de crédito no valor de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado do Amazonas autorizado, nos termos das
Resoluções n's 70, de 1995, e 12, de 1997, ambas do Senado Federal, a
contratar, junto à Caixa Econômica Federal (CEF), operação de crédito no valor de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito destinar-se-ão à quitação de dívidas flutuantes existentes em 30
de novembro de 1995, ainda pendentes, ou ao ressarcimento ao Estado do valor correspondente às dívidas já liquidadas.
Art. 2' A operação a que se refere o artigo anterior obedecerá
às seguintes características:
I
valor: R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais);
II - garantidor: União;
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III - contragarantias: o Estado oferece suas receitas próprias e
cotas a que se referem os arts. 155, 157 e 159, I, a, e II, da Constituição
Federal;
IV - encargos financeiros:
a) sobre os saldos devedores atualizados incidirão, a partir da
data em que os recursos estejam colocados à disposição do Estado,
encargos financeiros, equivalentes ao custo de captação médio da
CEF, apurado com base no balancete do mês anterior ao da data de
liberação, acrescido de juros de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento
ao mês);

b) os encargos financeiros referidos serão capitalizados mensalmente e refixados trimestralmente, com base no último balancete da
CEF;e

c) a CEF fará jus à comissão de abertura de crédito correspondente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do
crédito aberto;
V - forma de pagamento: a dívida será paga em prestações
mensais e consecutivas, sem carência, calculadas com base na Tabela
Price, vencendo-se a primeira em trinta dias após a data em que os
recursos estejam colocados à disposição do Estado, sendo a última
em dezembro de 1998; e
VI - destinação dos recursos: quitação de dívidas flutuantes
existentes em 30 de novembro de 1995, e ainda pendentes, ou ao ressarcimento ao Estado do valor correspondente àquelas dívidas já liquidadas.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da
data de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de maio de 1998.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3393-3426, maio 1998

3416
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 42, DE 1998
Autoriza o Estado do Amazonas a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciadas no contrato
de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, celebrodo com a União, em 11 de março de 1998, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor
total de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte mio
lhões de reais).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É o Estado do Amazonas autorizado a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciadas no
contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, celebrado com a União, em 11 de março de
1998, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados.
Art. 2Q A operação de crédito referida obedecerá às seguintes
condições financeiras:
I - valor da dívida a ser adquirida pela União: R$120.000.000,00
(cento e vinte milhões de reais), que corresponde ao valor do empréstimo junto à Caixa Econômica Federal (CEF), concedido ao amparo
do Voto CMN nQ162, de 1995, comprometendo-se o Estado a arcar
junto à CEF com os encargos originados entre a data de liberação dos
recursos pela referida instituição financeira e a respectiva assunção
pela União;
II - encargos:
a) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano); e
b) atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
III - prazo: trezentos e sessenta prestações mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira trinta dias após a data de assunção
pela União, e as demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes;
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IV ~ garantias: as receitas próprias do Estado, as transferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996; e
V - condições de pagamento:
a) amortização extraordinária: 20% (vinte por cento) do valor da
dívida, correspondente a R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de
reais), na forma estabelecida na cláusula oitava do contrato; e
b) amortização: em parcelas mensais, pela TabelaPrice, limitadas ao dispêndio mensal de 1/12 (um doze avos) de 11,5%(onze inteiros e cinco décimos por cento) da Receita Líquida Real do Estado.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da
data de sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de maio de 1998.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, doRegimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 43, DE 1998
Autoriza o Estado do Rio Grande do Norte a contratar operação de refinanciamento de
sua dívida, consubstanciada no contrato de
confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, celebrado
coma União, em 26 de novembro de 1997, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado do Rio Grande do Norte autorizado a contratar operação de refinanciamento de sua dívida, consubstanciada
no contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas celebrado com a União, em 26 de novembro
de 1997, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
I - valor da dívida a ser adquirida pela União: R$ 57.272.678,32
(cinqüenta e sete milhões, duzentos e setenta e dois mil, seiscentos
e setenta e oito reais e trinta e dois centavos). Deste valor será deduzida a parcela de R$ 792.756,95 (setecentos e noventa e dois mil,
setecentos e cinqüenta e seis reais e noventa e cinco centavos), correspondente ao subsídio concedido pela União aos Estados, nos
termos do art. 3', §§ 2' a 4', da Lei n' 9.496, de 11 de setembro de
1997, sendo refinanciada apenas R$ 56.479.921,47 (cinqüenta e
seis milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte
e um reais e quarenta e sete centavos), conforme discriminado a
seguir:
a) R$ 16.130.312,27 (dezesseis milhões, cento e trinta mil, trezentos e doze reais e vinte e sete centavos), relativos ao saldo devedor dos empréstimos junto ao Banco do Brasil S.A., em 29 de julho de
1997; e
b) R$ 40.349.609,20 (quarenta milhões, trezentos e quarenta e
nove mil, seiscentos e nove reais e vinte centavos), correspondente ao
saldo devedor junto à Caixa Econômica Federal (CEF), em 28 de outubro de 1997, exceto a operação relativa à linha 11 do Voto CMN 162, de
1995;

11 -

encargos:

a) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano); e

b) atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;

111 -

prazo: cento e oitenta prestações mensais e consecutivas;
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IV - garantias: receitas próprias do Estado, transferências
constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar n' 87,
de 13 de setembro de 1996; e
V - condições de pagamento:
a) amortização extraordinária: no valor de R$ 11.295.984,29
(onze milhões, duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e
quatro reais e vinte e nove centavos), com recursos provenientes da
alienação das ações da Companhia Energética do Rio Grande do
Norte (Cosem);

b) amortização: em parcelas mensais, pela Tabela Price, limitadas a 1/12 (um doze avos) de 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real do Estado.
§ l' A Uuião se compromete a refinanciar ao Estado o saldo
devedor do contrato de abertura de crédito, firmado junto à CEF, ao
amparo do Voto CMN 162, de 1995, Linha de Crédito lI, referente ao
Programa de Desligamento Voluntário (PDV), no montante de
R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), conforme a Resolução
n' 110, de 1997, do Senado Federal.
§ 2' O descumprimento pelo Estado do Rio Grande do Norte
das obrigações constantes do contrato de refinanciamento, incluindo
atrasos de pagamentos, assim como das metas fiscais e financeiras,
acordadas em seu Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal,
implicará, enquanto persistir o descumprimento, a substituição dos
encargos financeiros referidos no caput por encargos equivalentes
ao custo médio de colocação da dívida mobiliária federal, acrescido
de juros de mora de 1% a.a. (um por cento ao ano), e a elevação do limite de dispêndio para 17% (dezessete por cento) de sua Receita Líquida Real.

Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de maio de 1998.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 44, DE 1998
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
contratar operação de refinanciamento de
dívidas mobiliária e contratual do Estado,
consubstanciadas no contrato de confieeõo,
promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, celebrado com a
União, em 18 de fevereiro de 1998, com base
no protocolo de acordo firmado entre a União

e o Estado de Minas Gerais, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de
R$ 11.827.540.208,92 (onze bilhões, oitocentos e vinte e sete milhões, quinhentos e
quarenta mil, duzentos e oito reais e noventa e dois centavos).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado de Minas Gerais autorizado a contratar
operação de refinanciamento de dívidas mobiliária e contratual do
Estado, consubstanciadas no contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, celebrado com a
União, em 18 de fevereiro de 1998, com base no protocolo de acordo
firmado entre a União e o Estado de Minas Gerais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
I - valor da dívida a ser adquirida pela União:
a) R$ 11.827.540.208,92 (onze bilhões, oitocentos e vinte e sete
milhões, quinhentos e quarenta mil, duzentos e oito reais e noventa
e dois centavos), correspondentes ao somatório, atualizado até 18 de
fevereiro de 1998:
1) da dívida mobiliária representada por Letras Financeiras do
Tesouro Estadual (LFTMG), existente em 31 de março de 1996, ainda não paga, ou a que, constituída após esta data, consubstanciou
sua simples rolagem;
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2) dos saldos devedores dos contratos firmados junto ao Banco
do Brasil S.A., com amparo no Voto CMN n Q 63, de 1997;
3) dos saldos devedores dos contratos firmados junto à Caixa
Econômica Federal (CEF), com amparo no Voto CMN n Q 162, de 1995,
e suas alterações; e
4) dos saldos devedores das operações de dívida fundada.
n - encargos:
a) juros: 7,5% a.a. (sete inteiros e cinco décimos por cento ao
ano) sobre o saldo devedor previamente atualizado, calculados e
debitados mensalmente; e
b) atualização do saldo devedor: pela variação positiva do
IGP-DI;
In - prazo: 30 anos;
IV - garantias: receitas próprias do Estado, as transferências
constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar n? 87,
de 13 de setembro de 1996; e
V - condições de pagamento:
a) amortização extraordinária: para efeito de pagamento extraordinário de principal e encargos do refinanciamento, correspondente à amortização extraordinária de 10% (dez por cento) da dívida mobiliária e contratual, o Estado, se obriga a pagar à União a importância de R$ 972.887.035,23 (novecentos e setenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, trinta e cinco reais e vinte e três centavos), devidamente atualizada, deduzida de R$ 50.688.156,43 (cinqüenta milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, cento e cinqüenta e
seis reais e quarenta e três centavos), referentes aos créditos de
atualização monetária do IPI-Exportação do Estado junto à União.
Esta autorização será realizada da seguinte forma:
1) com recursos provenientes da alienação do Banco do Estado
de Minas Gerais S.A. (Bemge);
2) com recursos já apurados pelo Estado, no valor de
R$ 116.407.786,80 (cento e dezesseis milhões, quatrocentos e sete
mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), provenientes da alienação das ações do Banco de Crédito Real de Minas Gerais
S.A. (Credíreal);
3) com recursos provenientes da alienação da Ceasa/MG;
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4) com recursos provenientes da alienação da Casemg;
5) com créditos securitizados, debêntures Siderbrás e Títulos
da Dívida Agrária registrados sob forma escrituraI junto à Cetip,
pelo valor presente, calculado à taxa de desconto de 12% a.a. (doze
por cento ao ano); e
6) com créditos que tenham sido objeto da novação a que se refere a Medida Provisória nº 1.635-18, de 12 de fevereiro de 1998, pelo
valor presente, calculado à taxa de desconto de 12% a.a. (doze por
cento ao ano);
b) amortização: em parcelas mensais e consecutivas, calculadas com base na Tabela Price, observado o limite do dispêndio mensal de 1/12 (um doze avos) de 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real (RLR).
§ 1º Do valor referido no inciso I será deduzida a parcela de
R$ 1.591.788.292,29 (um bilhão, quinhentos e noventa e um milhões,
setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte
e nove centavos), correspondente ao subsídio concedido pela União ao
Estado, nos termos do art. 3º, § 4º, da Lei nº 9.496, de 11 de setembro
de 1997, sendo refinanciado o valor de R$ 10.235.751.916,63 (dez bilhões, duzentos e trinta e cinco milhões, setecentos e cinqüenta e um
mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos), conforme
a tabela seguiote:
_.
Credor

Banco do Brasil

Natureza
Dívida Mobiliária

Apuração dos Saldos

(Lei n'' 9.496, de 1997)
Data

Valor(R$)

CEF
Bancos Privados

Total

Dívida Contratual
Fundada (oriunda de ARO)
Voto CMN (Linhas I, II e IIl)
Fundada (oriunda de ARO)

18.2.98
18.2.98
18.2.98
18.2.98

9.784.508.829,17
38.775.133,07
270.647.687,97
141.820.266,42
10.235.751.916,63

§ 2º O descumprimento pelo Estado de Minas Gerais das obrigações constantes do contrato de refinanciamento, incluindo atrasos de
pagamentos, assim como das metas fiscais e financeiras, acordadas em
seu programa de reestruturação e de ajuste fiscal, implicará, enquanto
persistir o descumprimento, a substituição dos encargos financeiros reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3393-3426, maio 1998
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feridos no caput por encargos equivalentes ao custo médio de colocação
da dívida mobiliária federal, acrescido de juros moratórios de 1% a.a.
(um por cento ao ano), e a elevação de limite de dispêndio para 17% (dezessete por cento) da Receita Líquida Real do Estado.
Art. 3' O exercício da autorização concedida por esta resolução é condicionado a que o Estado de Minas Gerais comprove, junto
ao Banco Central do Brasil, o cumprimento do disposto no inciso III
do art. 167 da Constituição Federal.
Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado da data de sua
publicação.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de maio de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 45, DE 1998
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
contratar operação de crédito consubstanciada no Contrato de Abertura de Crédito e
de Compra e Venda de Ativos celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais, o
Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge),
o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. (BDMG) e a Caixa Econômica do
Estado de Minas Gerais S.A. (Minascaixa),
nos termos do disposto na Medida Provisória n' 1.654-23, de 15 de abril de 1998, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no oalar total de R$ 4.344.336.000,00 (quatro
bilhões, trezentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e trinta e seis mil reais),
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. F É o Estado de Minas Gerais autorizado a realizar a
operação de crédito consubstanciada no contrato de abertura de crédito e de compra e venda de ações, firmado entre a União, o Estado
de Minas Gerais, o Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge), o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. (BDMG) e a Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais S.A. (Minascaixa), nos termos do disposto na Medida Provisória n'' 1.654-23, de 15 de abril de
1998, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, no valor total de R$ 4.344.336.000,00 (quatro bilhões, trezentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e trinta e
seis mil reais).
Parágrafo único.

Os recursos do financiamento referido no ca-

put destinam-se, exclusiva e obrigatoriamente, a propiciar a redução

da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, nos termos da Medida Provisória n" 1.654-23, de 1998, e da Cláusula Vigésima Terceira do contrato de refinanciamento celebrado entre a União e o Estado de Minas Gerais, em 18 de fevereiro de 1998.
Art. 2Q A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras básicas:
I - vaiar do crédito a ser liberado pela União: R$ 4.344.336.000,00
(quatro bilhões, trezentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e
trinta e seis mil reais), devendo os recursos serem utilizados exclusiva e obrigatoriamente da seguinte forma:
a) R$ 1.561.000.000,00 (um bilhão, quinhentos e sessenta e um
milhões de reais), aos seguintes ajustes prévios imprescindíveis à
privatização do Bemge:

1) R$ 310.000.000,00 (trezentos e dez milhões de reais), para
constituição de fundo para aposentadoria móvel complementar vitalícia;
2) R$ 383.300.000,00 (trezentos e oitenta e três milhões e trezentos mil reais), para a compra de direitos creditórios das carteiras
de crédito;
3) R$ 7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais), para
compra de bens do Bemge, não de uso próprio;
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4) R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões de reais),
para aquisição de ativos do Bemge, representados por notas promissórias de emissão da Minas Gerais Participações S.A. (MGI);
5) R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), para
constituição de fundo para contingências fiscais e tributárias do
Bemge; e
6) R$ 460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões de reais),
para recomposição patrimonial.
b) R$1.017.000.000,00 (um bilhão e dezessete milhões de reais),
destinados ao BDMG para liquidação de obrigações contraídas no
processo de privatização do Credireal e necessários à sua transformação em agência de fomento, a seguir detalhado:
1) R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), a saber:
- R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), para recomposição patrimonial; e
- R$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais), para
constituição de fundo de liquidez da agência de fomento;
2) R$ 877.000.000,00 (oitocentos e setenta e sete milhões de reais), para liquidação de dívidas junto ao Banco Central do Brasil
(Bacen);
c) R$ 1.420.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos e vinte milhões
de reais), destinados ao pagamento de obrigações da Minascaixa;
1) R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reaisljunto à CEF;
2) R$ 313.000.000,00 (trezentos e treze milhões de reais), junto
ao Bacen; e
3) R$ 507.000.000,00 (quinhentos e sete milhões de reais), junto à Reserva Monetária.
d) R$ 346.336.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões e trezentos e trinta e seis mil reais) destinados ao pagamento de obrigações do Estado junto à CEF, contratadas com amparo no Voto CMN
n· 162, de 1995, combinado com o Voto CMN n· 40, de 1997, para viabilizar o processo de privatização do Credireal.
II - forma de liberação dos recursos:
a) as liberações dos recursos serão realizadas pela Secretaria
do Tesouro Nacional, em parcelas, conforme o art. 10 da Medida Provisória n" 1.654-23, de 1998, por conta e ordem do Estado;
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b) a liberação de cada parcela é condicionada à correta aplicação da parcela anterior, a ser atestada pelo Bacen; e

c) a liberação de recursos para a constituição do fundo de liquidez para a agência de fomento, é condicionada à comprovação da
constituição da referida agência e à obtenção das autorizações necessárias ao seu funcionamento.

IH - forma de pagamento: as parcelas dos recursos liberadas
serão incorporadas à parcela (P) definida na Cláusula Quarta do contrato de refinanciamento, nas mesmas datas em que as liberações, e
amortizadas na forma estipulada no referido instrumento.
Parágrafo único. Os valores de que tratam as alíneas a, b e c
do inciso I, à exceção da parcela referente à constituição do fundo de
liquidez, serão atualizados pela taxa Selic divulgada pelo Bacen, a
partir de 31 de dezembro de 1997, e a alínead do referido inciso, pelos encargos contratados pela CEF na operação original com o Estado, a partir de 7 de maio de 1997.
Art. 3' O exercício da autorização concedida por esta resolução é condicionado a que o Estado de Minas Gerais comprove, junto
ao Banco Central do Brasil, o cumprimento do disposto no inciso IH
do art. 167 da Constituição Federal, bem como o disposto no art. 1',
§ 1', da Lei Complementar n' 82, de 27 de março de 1995.

Art. 4' Havendo apuração de saldos nas realizações e utilizações dos recursos conforme previsão do art. 2', os mesmos serão obrigatoriamente utilizados para amortização do principal do refinanciamento concedido pela União ao Estado de Minas Gerais.
Art. 5' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado da data de sua
publicação.
Art. 6' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de maio de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente
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DECRETO N' 2.578, DE 5 DE MAIO DE 1998
Dá nova redação ao arts. 6 12 e 25 do Estatuto do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
aprovado pelo Decreto n!2 104, de 22 de abril
de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Os arts. 6º e 25 do Estatuto do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), aprovado pelo Decreto
n' 104, de 22 de abril de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 6' O capital do BNDES é de R$ 9.106.404.900,96
(nove bilhões, cento e seis milhões, quatrocentos e quatro mil,
novecentos reais e noventa e seis centavos) dividido em
6.273.711.452 (seis bilhões, duzentos setenta e três milhões,
setecentas e onze mil, quatrocentas e cinqüenta e duas) ações nominativas, sem valor nominal.»

e

«Art. 25. Do resultado do exercício, feita a dedução para
atender a prejuízos acumulados e a provisão para imposto sobre
a renda, o Conselho de Administração fixará a sua destinação,
observando as parcelas de:
I - cinco por cento para a constituição da reserva legal,
até que alcance vinte por cento do capital social;
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II - vinte e cinco por cento, no mínimo, para o pagamento
de dividendos.
§ 1º Poderá ser imputado ao valor destinado a dividendos,
apurado na forma prevista neste artigo, integrando a respectiva
importância, para todos os efeitos legais, o valor da remuneração, paga ou creditada, a título de juros sobre o capital próprio,
nos termos do art. 9º, § 7º, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de
1995, e legislação pertinente.
§ 2º O valor dos juros pagos ou creditados na forma do parágrafo anterior não poderá ultrapassar o montante destinado
ao pagamento dos dividendos, do qual serão deduzidos.
§ 3º Os prejuízos acumulados devem, preferencialmente,
ser deduzidos do capital social na forma prevista no art. 173 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 4º Do resultado do exercício, obtido após as referidas
deduções, o Conselhos de Administração definirá a participação dos empregados, nas bases e condições autorizadas pelo
Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais
(CCE), observados os limites estabelecidos na legislação em
vigor.

§ 5º O saldo, se houver, será apresentado ao Conselho de
Administração, acompanhado de Plano de Aplicação elaborado
pela Diretoria Executiva, para aprovação,»

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogado o Decreto de 13 de novembro de 1996,
que altera o art. 6º do Estatuto do BNDES.
Brasília, 5 de maio de 1998; 177" da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiua
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DECRETO NQ 2.579, DE 6 DE MAIO DE 1998
Promulga o Acordo Básico de Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Federal da Alemanha, em
Brasília, em 17 de setembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Federal da Alemanha firmaram, em Brasília, em 17 de setembro de 1996, um Acordo Básico de Cooperação
Técnica;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
Q
meio do Decreto Legislativo n 87, de 12 de dezembro de 1997, publiQ242-E,
de 15 de dezembro de 1997;
cado, no Diário Oficial da União n
Considerando que o acordo entrou em vigor em 9 de março de
1998, nos termos do parágrafo 1Qdo seu artigo 11,
DECRETA:
Art. 1Q O Acordo Básico de Cooperação Técnica, firmado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha, em Brasília, em 17 de setembro de 1996,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2 Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de maio de 1998; 177" da Independência e 110Qda República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

Os anexos estão publicados no DO de 7.5.1998, págs. 113.
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DECRETO Nº 2.580, DE 6 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre a fixação de fatores de
ajuste dos limites de empenho e liberação financeira constantes dos anexos ao Decreto
n' 2.451, de 5 de janeiro de 1998.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 14 do Decreto nº 2.451, de 5 de janeiro de 1998,
DECRETA:
Art. 1e Para fins de determinação dos limites de que trata o
Decreto nº 2.451, de 5 dejaneiro de 1998, deverão ser aplicados os seguintes fatores de ajuste:
I - um vírgula zero trinta e sete sobre os limites orçamentários anuais para movimentação e empenho; e
n - um vírgula doze sobre os limites das liberações financeiras do Tesouro Nacional, até 30 de abril de 1998.
Art. 2º Os valores referidos nos anexos ao Decreto nº 2.451, de
1998, ficam ajustados, respectivamente, na forma dos Anexos I, n,
In, IV e V a este decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 7.5.1998, págs. 3/4.
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DECRETO N' 2.581, DE 7 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento das Funções Gratificadas que menciona, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério das Comunicações, vinte e cinco Funções
Gratificadas, sendo seis FG-1, seis FG-2 e treze FG-3.
Art. 2' O Anexo II ao Decreto n' 2.389, de 18 de novembro de
1997, passa a vigorar na forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Fica revogado o Decreto n' 2.447, de 30 de dezembro de
1997.
Brasília, 7 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Anexo I
Remanejamento de Cargos
DAS

Do Mare p/o

Me (a)

Do Me pIo Mare (b)

Código

Unitário

Qtde.

Valor Total

FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

6
6
13

1,86
1,44
2,47

-

Total

25

5,77

-

-

Saldo do
Remanejamento (a·b)

25

5,77

-

-

Quant.

-

Valor total

-
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Anexo II
(Decreto nº 2.389, de 18 de novembro de 1997)
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério das Comunicações
Unidade

Cargos!
Funções

n'
6
6
2

2
Gabinete do Ministro

Coordenação-Geral de Serviços do Gabinete
Divisão
Serviço
Assessoria de Assuntos Parlamentares
, Divisão
Assessoria de Comunicação Social
Coordenação

Secretaria Executiva

Gabinete
Divisão
Coordenação-Geral de Apoio Operacional
Serviço

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento
e Administração

Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação

1
3
5
1
5
5
1
1
1
1
1
4
3
1
2
1
4
74
87
103
1
2
3
1
1
2
3

Denominação
Cargo/Função
Assessor Especial
do Ministro
Assessor do Ministro
Assistente do
Ministro
Assistente
Chefe do Gabinete
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria

Chefe
Chefe da Assessoria
Coordenador
Secretário Executivo
Assessor do
Secretário Executivo

Assessor
Chefe

Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

Subsecretário
Assessor
Assistente
Auxiliar
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

NE/
DAS/
FG

102.5
102.4
102.3
102.2
101.5
101.4
101.2
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.4
101.3

NE
102.4
102.3
101.4
101.2
101.4
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
102.1
101.3
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Unidade

Cargos!
Funções

n'
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Administração
Coordenação
Divisão
Serviço

Denominação
CargolFunção

NE/
DAS/

FG

6
6
1
1
5
9
6

Chefe
Chefe

1
1
3
5
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

Assistente
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.5
102.2
101.1

1
1
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1

Coordenador-Geral

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

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

Chefe

101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Planejamento,
Orçamento e Finanças

Coordenação
Divisão

Serviço
Consultoria Jurídica
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
de Comunicações
Coordenação
Divisão

Chefe
Chefe
Consultor Jurídico

Coordenação-Geral de Assuntos
Administrativos e Execuções Judiciais

Coordenação
Divisão

Secretaria de Serviços de Radiodifusão
Serviço
Departamento de Normas e Engenharia

Coordenação-Geral de Normas
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Engenharia
Coordenação
Divisão
Departamento de Outorga e Licenciamento
Coordenação-Geral de Outorga
Coordenação
Serviço
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Coordenador

Chefe
Secretário

Assistente
Auxiliar
Chefe
Diretor
Assistente

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Diretor
Assistente
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
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Cargos!

Funções
n'

Unidade

1
1
1
1
1
1
1
1

Coordenação-Geral de Licenciamento
Coordenação

Serviço
Secretaria de Serviços Postais
Serviço
Departamento de Planejamento do Sistema
Postal
Coordenação-Geral de Políticas Postais

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços

Departamento de Controle do Sistema Postal

Coordenação-Geral de Tarifas
Coordenação

Divisão
Coordenação-Geral de Avaliação e Controle

Coordenação
Divisão

Delegacias
a) RJ, SP, MG, PR, RS

5
3
30
6
27

Coordenação
Serviço
b) AM, BA, CE, MS, PA

e PE

Serviço

b)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Denominação

Cargo/Função
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

Chefe
Secretário
Assistente
Auxiliar

Chefe
Diretor
Coordenador-Geral
Coordenador

Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Diretor
Coordenador-Geral
Coordenador

Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Delegado
Coordenador

Chefe
Delegado
Chefe

NE/
DAS/

FG

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

Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério das Comunicações
Situação Atua! e Nova
Código

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3

DAS
Unitário

6,52
4,94
3,08

1,24

Situação Atual
Quant.

2
7
26
32

Valor Total
13,04
34,58
80,08
39,68

Situação Nova
Quant.

2
7
26
32

Valor'Ibtal
13,ü4
34,58
80,08
39,68
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DAS
Unitário

Código

DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

1,11
1,00
4,94

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

Subtotall
FG-1
FG-2
FG-3

0,31

0,24
0,19

Situação Atual
Quant.

Valor Total

Situação Nova
Quant.

Valor Total

85,00
29,64
30,80
8,68
11,10
12,00

47
85
6
10
7
10
12

52,17
85,00
29,64
30,80
8,68
11,10
12,00

244

396,77

244

396,77

68
81
90

21,08
19,44
17,10

74
87
103

22,94
20,88
19,57

47
85
6
10
7
10
12

52,17

Subtota12

239

57,62

264

63,39

Total

483

454,39

508

460,16

DECRETO N" 2.582, DE 7 DE MAIO DE 1998
Dá nova redação ao § 5º do art. 9º do De-

creto n' 99.684, de 8 de novembro de 1990,
que aprova o Regulamento Consolidado do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no U80 da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 33 da Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1" O § 5"do art. 9"do Regulamento Consolidado do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), aprovado pelo Decreto
n" 99.684, de 8 de novembro de 1990, com as alterações introduzidas
pelo Decreto n" 2.430, de 17 de dezembro de 1997, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 9"

.

§ 5" Os depósitos de que tratam o caput e os §§ 1"e 2"deste
artigo deverão ser efetuados nos seguintes prazos:
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a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou
b) até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando da ausência do aviso-prévio, indenização do
mesmo ou dispensa de seu cumprimento.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••» (NR)

Art. 2º Os depósitos efetuados nos prazos fixados neste decreto, no período compreendido entre 16 de fevereiro de 1998 e a data de
sua publicação, estão isentos das cominações previstas no § 6º do art.
9º do Regulamento Consolidado do FGTS.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
PauloPaiva
DECRETO Nº 2.583, DE 12 DE MAIO DE 1998
Dá nova redação ao art. 1!2 do Decreto
n 2 1.299, de 31 de outubro de 1994, que fixo
a lotação de Adidos e Auxiliares e Adidos
Militares junto às representações diplomáticas no exterior, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o art. 1º do Decreto nº 1.299, de 31 de outubro de 1994, que passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º
.
XI - Polônia - um oficial superior do Exército comoAdido do Exército.
.............................................................................................» (NR)
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Art. 2' O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo Lucena
Benedito Onofre Bezerra Leonel
DECRETO N' 2.584, DE 12 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre a prorrogação do prazo estabelecido no art. 5º do Decreto nº 2.389, de
18 de novembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado até 31 de dezembro de 1998, o prazo
estabelecido no art. 5' do Decreto n' 2.389, de 18 de novembro de 1997.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177' da Independência; e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N' 2.585, DE 12 DE MAIO DE 1998
Dá nova redação no art. lOdo Decreto
n" 1.494, de 17 de maio de 1995, que dispõe
sobre a administração e o funcionamento do
Fundo Nacional de Cultura (FNC).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4', 5', 6' e 41, da Lei n' 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3427-3553, maio 1998

3438
DECRETA:

Art. 19 O art. 10 do Decreto nº 1.494, de 17 de maio de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 10. O FNC será administrado pelo Ministério da
Cultura e gerido pelo seu titular para cumprimento do Programa de Trabalho Anual segundo os princípios e objetivos estabelecidos nos arts. 1º e 3º da Lei nº 8.313, de 1991.
§ 1º Nos termos das respectivas atribuições e competências
às Secretarias integrantes da estrutura básica do Ministério da
Cultura incumbem as atividades operacionais e administrativas
necessárias ao funcionamento do FNC, cabendo à Secretaria Executiva a execução orçamentária, financeira e patrimonial.
§ 2º Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas com manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto quando se tratar de aquisição ou locação de bens ou
equipamentos necessários ao cumprimento das finalidades previstas no art. 4º.» (NR)

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort
DECRETO Nº 2.586, DE 12 DE MAIO DE 1998
Promulga o Acordo sobre Cooperação
em Matéria Ambiental, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Argentina, em
Buenos Aires, em 9 de abril de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Argentina firmaram, em Buenos Aires, em 9
de abril de 1996, um Acordo sobre Cooperação em Matéria Ambiental;
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Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n' 6, de 28 de janeiro de 1997, publicado no Diário Oficial da União n' 20, de 29 de janeiro de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 18 de março de
1998, nos termos do seu artigo VIII,
DECRETA:

Art. l' O Acordo sobre Cooperação em Matéria Ambiental,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 9 de abril de
1996, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio e 1998; 177' da Independência e
pública.

no' da Re-

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 13.5.1998, págs. 21/22.

DECRETO N' 2.587, DE 12 DE MAIO DE 1998
Promulga o Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência
e Tecnologia Espaciais, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Argentina, em
Buenos Aires, em 9 de abril de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Argentina firmaram, em Buenos Aires, em
9 de abril de 1996, um Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia Espaciais;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3427-3553, maio 1998

3440
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n' 17, de 16 de abril de 1997, publicado no Diário Oficial da União n' 73, de 17 de abril de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 18 de março de
1998, nos termos do seu artigo 10,
DECRETA:

Art. l' O Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia Espaciais, firmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 9 de abril de 1996, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 13.5.1998, págs. 22/23.

DECRETO N' 2.588, DE 12 DE MAIO DE 1998
Promulga o Acordo para o Estabelecimento e Utilização de Meios de Rastreamento
e de Telemedida situados em Território Brasileiro, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a Agéncia Espacial Européia, em Paris, em 3 de maio de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e a Agência Espacial Européia firmaram, em Paris, em 3 de maio de
1994, um Acordo para o Estabelecimento e Utilização de Meios de
Rastreamento e de Telemedida situados em Território Brasileiro;
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Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n' 93, de 11 de setembro de 1996, publicado no Diário Oficial da Uniãon' 178, de 12 de setembro de 1996;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 24 de outubro de
1996, nos termos do seu artigo XIV;
DECRETA:
Art. l' O Acordo para o Estabelecimento e Utilização de Meios
de Rastreamento e de Telemedida situados em Território Brasileiro,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a
Agência Espacial Européia, em Paris, em 3 de maio de 1994, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 13.5.1998, págs.
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DECRETO N' 2.589, DE 12 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Promoção de Comércio nº 4, sobre
Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, entre
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 5
de março de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV; da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
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Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu
de ~980, assinaram em 5 de março de 1998, em Montevidéu, o Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Promoção
de Comércio n' 4, sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, entre
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai;
DECRETA:
Art. l' O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Promoção de Comércio n' 4, sobre Medidas Sanitárias e
Fitossanitárias, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 13.5.1998, pág. 24.

DECRETO N' 2.590, DE 14 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre as condições de suprimento
de álcool etílico hidratado para as indústrias
alcoolquímicas da Região Nordeste, previstas nos Decretos nºs 410, de 30 de dezembro
de 1991, 1.407, de 2 de março de 1995, e
2.213, de 25 de abril de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica estendido até 31 de outubro de 1998 o tratamento
especial de preço previsto no Decreto n' 410, de 30 de dezembro de
1991, alterado pelos Decretos n's 1.407, de 2 de março de 1995, e
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2.213, de 25 de abril de 1997, para as indústrias alcoolquímicas localizadas na Região Nordeste, na aquisição de álcool etílico hidratado
utilizado na produção de derivados alcoolquímicos suscetíveis de obtenção através de rota petroquímica alternativa.
Parágrafo único. O benefício de que trata o caput deste artigo
será atendido com recursos oriundos de arrecadação proporcionada
por parcela específica integrante dos preços do álcool e, quando necessário, dos preços dos derivados de petróleo, e sua extinção se dará
de acordo com o estabelecido na Portaria n" 102, de 28 de abril de
1998, do Ministro da Fazenda.

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Raimundo Brito
DECRETO N" 2.591, DE 15 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre a composição do capital de
empresas prestadoras de serviços de telecomunicações.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 18, parágrafo único, da Lei n" 9.472, de 16 de julho
de 1997,
DECRETA:

Art. 1" As concessões, permissões e autorizações para exploração de serviços de telecomunicações poderão ser outorgadas a empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração
no País, cujos sócios ou acionistas sejam pessoas naturais residentes
no Brasil ou empresas constituídas sob as leis brasileiras e com sede
e administração no País.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
DECRETO N' 2.592, DE 15 DE MAIO DE 1998
Aprova o Plano Geral de Metas para a
Universalização do Serviço Telefônico Fixo
Comutado Prestado no Regime Público.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n'' 9.472, de 16 de julho de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aprovado, na forma do anexo a este decreto, o Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço TelefônicoFixo
Comutado Prestado no Regime Público.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Anexo
PLANO GERAL DE METAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO
DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO
PRESTADO NO REGIME PÚBLICO
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. l' Para efeito deste plano, entende-se por universalização o direito de acesso de toda pessoa ou instituição, independentemente de sua localização e condição socioeconômica, ao Serviço TeleCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3427-3553, maio 1998

3445
fônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral, prestado no regime público, conforme definição do art. l' do Plano Geral de
Outorgas, aprovado pelo Decreto n' 2.534, de 2 de abril de 1998, bem
como a utilização desse serviço de telecomunicações em serviços essenciais de interesse público, nos termos do art. 79 da Lei n' 9.472,
de 16 de julho de 1997, e mediante o pagamento de tarifas estabelecidas na regulamentação específica.
Art. 2' Este plano estabelece as metas para a progressiva universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado prestado no regime público, a serem cumpridas pelas concessionárias do serviço, nos
termos do art. 80, da Lei n' 9.4 72, de 1997.
§ l' Todos os custos relacionados com o cumprimento das metas previstas neste plano serão suportados, exclusivamente, pelas
concessionárias por elas responsáveis, nos termos fixados nos respectivos contratos de concessão, observado o disposto no § 2' do art. 4'.

§ 2' AAgência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em face
de avanços tecnológicos e de necessidades de serviços pela sociedade,
poderá propor a revisão do conjunto de metas que objetivam a universalização do serviço, observado o disposto nos contratos de concessão,
bem como propor metas complementares ou antecipação de metas estabelecidas neste plano, a serem cumpridas pelas prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado, definindo, nestes casos, fontes para
seu financiamento, nos termos do art. 81 da Lei n' 9.472, de 1997.
§ 3' As metas apresentadas neste plano serão detalhadas, por
concessionária, nos respectivos contratos de concessão.

Art. 3' Para os efeitos deste plano, são adotadas as definições
constantes da regulamentação, em especial as segnintes:
I - Serviço Telefônico Fixo Comutado é o serviço de telecomunicações que, por meio da transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando
processos de telefonia;
II - Telefone de Uso Público (TUP) é aquele que permite, a
qualquer pessoa, utilizar, por meio de acesso de uso coletivo, o Serviço Telefônico Fixo Comutado, independentemente de assinatura ou
inscrição junto à prestadora;
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IH - Localidade é toda a parcela circunscrita do território nacional que possua um aglomerado permanente de habitantes, caracterizada por um conjunto de edificações, permanentes e adjacentes,
formando uma área continuamente construída com arruamentos reconhecíveis ou dispostas ao longo de uma via de comunicação, tais
como capital federal, capital estadual, cidade, vila, aglomerado rural
e aldeia;
IV - Estabelecimentos de Ensino Regular são os estabelecímentos de Educação Escolar, públicos ou privados, conforme disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
V - Instituição de Saúde é toda a instituição, pública ou privada, que preste, no mínimo, assistência ambulatorial e seja atendida por, pelo menos, um profissional de saúde de nível superior;
VI - Acessos Instalados são o conjunto formado pelo número
total de acessos em serviço, inclusive os destinados ao uso coletivo,
mais os acessos que, embora não ativados, disponham de todas as facilidades necessárias à entrada em serviço.
CAPÍTULO H
Das Metas de Acessos Individuais
Art. 4º As Concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado deverão:
I - ofertar, até o final dos anos de 1999, 2000 e 2001, por unidade da Federação, as quantidades de Acessos Instalados constantes
do Anexo I;
H - implantar o Serviço Telefônico Fixo Comutado, com acessos individuais, conforme a seguir:
a) até 31 de dezembro de 2001, em todas as localidades com
mais de mil habitantes;

b) até 31 de dezembro de 2003, em todas as localidades com
mais de seiscentos habitantes;

c) até 31 de dezembro de 2005, em todas as localidades com
mais de trezentos habitantes.
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IH - atender às solicitações de acesso individual, nas localidades com Serviço Telefônico Fixo Comutado, nos seguintes prazos máximos:
a) a partir de 31 de dezembro de 2001, em quatro semanas;
b) a partir de 31 de dezembro de 2002, em três semanas;
c) a partir de 31 de dezembro de 2003, em duas semanas;
d) a partir de 31 de dezembro de 2004, em uma semana.

§ 1º A concessionária que, a qualquer tempo, até 31 de dezembro de 2001, demonstre estar atendendo a todas as solicitações de
acesso individual, no prazo máximo estabelecido na alínea a do inciso HI deste artigo, estará desobrigada das metas constantes dos
seus respectivos contratos de concessão, correspondentes àquelas
estabelecidas no inciso I deste artigo.

§ 2º AAnatel poderá, excepcionalmente, propor fontes adicionais de financiamento para a parcela dos custos não recuperáveis
pela exploração eficiente dos serviços referentes às metas índicadas
nas alíneas b e c do inciso H deste artigo.
Art. 5º Em localidades com Serviço Telefônico Fixo Comutado, com acessos individuais, a concessionária deverá:
I - dar prioridade às solicitações de acesso individual dos
Estabelecimentos de Ensino Regular e das Instituições de Saúde;
H - tornar possível a utilização gratuita do Serviço Telefônico Fixo Comutado para comunicação com serviços de emergência
existentes para a localidade;
HI - tornar disponíveis acessos individuais para Estabelecimentos de Ensino Regular e Instituições de Saúde, objetivando permitir-lhes comunicação com redes de computadores, mediante
utilização do próprio Serviço Telefônico Fixo Comutado ou da rede
que lhe dá suporte.
Parágrafo único. As obrigações previstas nos incisos I e HI deste artigo deverão ser cumpridas, a partir de 31 de dezembro de 1999,
no prazo máximo de uma semana, após a solicitação da entidade.
Art. 6º A partir de 31 de dezembro de 1999, em localidades
com Serviço Telefônico Fixo Comutado, com acessos individuais, a
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concessionária deverá assegurar condições de acesso ao serviço para
deficientes auditivos e da fala, que disponham da aparelhagem adequada à sua utilização, observando as seguintes disposições:
I - tornar disponível centro de atendimento para intermediação da comunicação;
II - atender às solicitações de acesso individual, nos seguintes
prazos máximos:
a) a partir de 31 de dezembro de 1999, em doze semanas;
b) a partir de 31 de dezembro de 2000, em seis semanas;
c) a partir de 31 de dezembro de 2001, em três semanas;
d) a partir de 31 de dezembro de 2002, em duas semanas;
e) a partir de 31 de dezembro de 2003, em uma semana.
CAPÍTULO III
Das Metas de Acessos Coletivos
Art. 7º Nas localidades com Serviço Telefônico Fixo Comutado
com acessos individuais, as concessionárias deverão:
I - ativar, até o final dos anos de 1999, 2000 e 2001, por unidade da Federação, as quantidades de Telefones de Uso Público constantes do Anexo II;
II - ativar, por unidade da Federação, Telefones de Uso Público em quantidades que respeitem as condições a seguir:
a) a partir de 31 de dezembro de 2003, a densidade de Telefones
de Uso Público deverá ser igualou superior a 7,5 TUP/I000 habitantes e a relação percentual de Telefones de Uso Público pelo total de
Acessos Instalados, igualou superior a dois virgula cinco por cento;
b) a partir de 31 de dezembro de 2005, a densidade de Telefones
de Uso Público deverá ser igualou superior a 8,00 TUP/I000 habitantes e a relação percentual de Telefones de Uso Público pelo total
de Acessos Instalados, igualou superior a três por cento;

Parágrafo único. A ativação dos Telefones de Uso Público deverá ocorrer de forma que, em toda a localidade, inclusive nas áreas
de urbanização precária, existam distribuídos territorialmente de
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maneira uniforme, pelo menos três Telefones de Uso Público por
Grupo de mil habitantes.

Art. 8º Nas localidades com Serviço Telefônico Fixo Comutado
com acessos individuais, a concessionária deverá assegurar a disponibilidade de acesso a Telefone de Uso Público, nas seguintes distâncias máximas, de qualquer ponto dentro dos limites da localidade:
I
a partir de 31 de dezembro de 1999, oitocentos metros;
n - a partir de 31 de dezembro de 2001, quinhentos metros;
In - a partir de 31 de dezembro de 2003, trezentos metros.
Parágrafo único. A partir de 31 de dezembro de 1999, do total
de Telefones de Uso Público em serviço, em cada localidade, no mínimo cinqüenta por cento deverão estar instalados em locais acessíveis
ao público vinte e quatro horas por dia, com capacidade de originar e
receber chamadas locais e de longa distância nacional, sendo que,
pelo menos, metade destes deverá, adicionalmente, ter capacidade de
originar e receber chamadas de longa distância internacional.
Art. 9º A Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado na modalidade Local deverá, nas localidades onde o serviço estiver disponível, ativar Telefones de Uso Público nos Estabelecimentos de Ensino Regular e em Instituições de Saúde, observados os critérios estabelecidos na regulamentação.
Parágrafo único. As solicitações deverão ser atendidas nos seguintes prazos máximos:
I
a partir de 31 de dezembro de 1999, em oito semanas;
n - a partir de 31 de dezembro de 2000, em quatro semanas;
In - a partir de 31 de dezembro de 2001, em duas semanas;
IV - a partir de 31 de dezembro de 2003, em uma semana.
Art. 10. A Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado na modalidade Local deverá assegurar que, nas localidades onde
o serviço estiver disponível, pelo menos dois por cento dos Telefones
de Uso Público sejam adaptados para uso por deficientes auditivos e
da fala e para os que utilizam cadeira de rodas, mediante solicitação
dos interessados, observados os critérios estabelecidos na regulamentação, inclusive quanto à sua localização e destinação.
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Parágrafo único. As solicitações de que trata o caput deverão
ser atendidas nos prazos máximos a seguir:
I - a partir de 31 de dezembro de 1999, em oito semanas;
11 - a partir de 31 de dezembro de 2000, em quatro semanas;
111 - a partir de 31 de dezembro de 2001, em duas semanas;
IV - a partir de 31 de dezembro de 2003, em uma semana.
Art. 11. Até 31 de dezembro de 1999, as localidades atendidas
somente com acessos coletivos do Serviço Telefônico Fixo Comutado
deverão dispor de pelo menos um Telefone de Uso Público, instalado
em local acessível vinte e quatro horas por dia e capaz de originar e
receber chamadas de longa distância nacional e internacional.

Art. 12. Cada localidade ainda não atendida pelo Serviço Telefônico Fixo Comutado deverá dispor de pelo menos um Telefone de
Uso Público instalado em local acessível vinte e quatro horas por
dia, com capacidade de originar e receber chamadas de longa distância nacional e internacional, observado o seguinte cronograma:
I - até 31 de dezembro de 1999, todas as localidades com
mais de mil habitantes;
11 - até 31 de dezembro de 2001, todas as localidades com
mais de seiscentos habitantes;
111 - até 31 de dezembro de 2003, todas as localidades com
mais de trezentos habitantes;
IV - até 31 de dezembro de 2005, todas as localidades com
mais de cem habitantes.
§ I" A responsabilidade pelo cumprimento do disposto neste
artigo, para localidade situada à distância geodésica igualou inferior a trinta quilômetros de outra, atendida com Serviço Telefônico
Fixo Comutado com acessos individuais, será da concessionária do
serviço na modalidade Local.
§ 2" A responsabilidade pelo cumprimento do disposto neste
artigo, para localidade situada à distância geodésica superior a trinta
quilômetros de outra, atendida com Serviço Telefônico Fixo Comutado com acessos individuais, será da Concessionária de Longa Distância Nacional e Internacional, a quem incumbirá, ainda, o atendimento às populações situadas em regiões remotas ou de fronteira.
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Anexo I
Plano Geral de Metas para Universalização
do Serviço Telefônico Fixo Comutado
Acessos Instalados (mil)
Unidade da Federação

Ano

1999

2000

2001

Roraima

42

46

49

Amapá

56

62

Acre

66

79

68
93

237

284

336

Amazonas
Rondônia

178

214

253

Pará

431

518

613
105

75

90

Sergipe

131

158

186

Ceará

695

731

756

Tocantins

260

294

328

1.077
231

1.294
278

1.530

745
227

874

Piauí

625
190

Alagoas

191

228

267

Maranhão

256

364
11.098

Paraíba
Bahia
Rio Grande do Norte
Pernambuco

329
268

São Paulo

8.167

308
9.598

Rio de Janeiro

2.983

3.427

3.876

Minas Gerais

2.706

3.056

3.397

436

511

1.572

1.787

588
2.000

851

961

1.067

1.623

1.861

2.102

716

790

858

Espírito Santo

Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Distrito Federal

Goiás

678

746

809

Mato Grosso

301

337

372

326
25.100

370
29.000

33.000

Mato Grosso do Sul

Total

414
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Anexo II
Plano Geral de Metas para Universalização
do Serviço Telefônico Fixo Comutado
Telefones de Uso Público (mil)
Ano

Unidade da Federação
Roraima
Amapá
Acre
Amazonas
Rondônia

i

1999
1,3
1,6
1,7
7,6
4,0

Pará

13,6

Tocantins

3,3
4,5
28,2

Sergipe
Ceará
Paraíba
Bahia
Rio Grande do Norte

10,5
41,9
9,2
36,1
7,8
7,7
10,1
217,5

2000
1,5
1,9
2,1
9,7
5,4
18,6
4,2
5,9

i

12,4

7,2
25,5

5,3
7,8
39,4

33,3

16,8

13,3
52,8
11,4

2001
1,8
2,2
2,6

I
I

66,5
14,1

Rio de Janeiro

84,6

92,5

46,6
13,3
13,2
20,9
271,3
101,1

Minas Gerais

62,7

75,9

91,8

Espírito Santo

12,8

14,9

17,3

Paraná

35,8

42,2

49,7

Santa Catarina

20,1
39,0

23,9
46,4
14,1
24,4
12,7
9,2
835,0

28,4

Rio Grande do Sul

Pernambuco
Piauí
Alagoas
Maranhão
São Paulo

Distrito Federal

11,9

Goiás

21,4

Mato Grosso

10,7

Mato Grosso do Sul

Total

7,6
713,2

41,0
10,2
10,1
14,5
242,9

55,2

16,8
27,9
15,1
11,1
981,3
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DECRETO Nº 2.593, DE 15 DE MAIO DE 1998
Aprova o Regulamento dos Serviços de
Retransmissão e de Repetição de Televisão,
ancilares ao Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento dos Serviços de Retransmissão e de Repetição de Televisão, ancilares ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, que com este baixa.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se os Decretos nºs 81.600, de 25 de abril de
1978,84.064, de 8 de outubro de 1979, 84.854, de 1º de julho de 1980,
87.074, de 31 de março de 1982, e 96.291, de 11 de julho de 1988.
Brasília, 15 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
REGULAME:t'TO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO
E DE REPETIÇAO DE TELEVISAO, ANCILARES AO SERVIÇO
DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS
CAPÍTULO I
Das Generalidades
Art. 1a Ficam instituídos por este Regulamento o Serviço de
Retransmissão de Televisão (RTV) e o Serviço de Repetição de Televisão (RpTV), ancilares ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens.

Art. 2º O Serviço de RTV é aquele que se destina a retransmitir, de forma simultânea, os sinais de estação geradora de televisão,
para a recepção livre e gratuita pelo público em geral.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3427-3553, maio 1998

3454

Art. 3' O Serviço de RpTV é aquele que se destina ao transporte de sinais de sons e imagens oriundos de uma estação geradora
de televisão para estações repetidoras ou transmissoras ou, ainda,
para outra estação geradora de televisão, cuja programação pertença a mesma rede.
Art. 4' Os Serviços de RTV e de RpTV serão executados mediante autorização.
Parágrafo único. A autorização terá prazo indeterminado e caráter precário, não cabendo ao poder concedente pagar indenização
de qualquer espécie, quando de sua extinção a qualquer título, que
se dará mediante ato justificado.
Art. 5' As entidades autorizadas a executar os Serviços de
RTV e de RpTV poderão retransmitir e repetir os sinais provenientes de estações geradoras de televisão comercial ou educativa.

Art. 6' O Ministério das Comunicações cobrará da entidade
autorizada a executar os Serviços de RTV e RpTV pelo uso de radiofreqüência associadas.
Parágrafo único. As entidades que já detêm outorga para execução dos Serviços de RTV e de RpTV na data de entrada em vigor
deste regulamento ficam excluídas de disposto neste artigo.
CAPÍTULO II
Da Finalidade
Art. 7' Os serviços da RTV e de RpTV têm por finalidade possibilitar que os sinais das estações geradoras sejam recebidos em locais por eles não atingidos diretamente ou atingidos em condições
técnicas inadequadas.
§ l' O Serviço de RTV poderá ser executado em caráter primário ou secundário.
§ 2' Cada estação retransmissora somente poderá retransmitir os sinais de uma única geradora, não sendo permitida a retransmissão de programação disponível na localidade, à exceção da cobertura de áreas de sombra.
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CAPÍTULO IH
Das Definições
Art. 8º Para os efeitos deste regulamento, são adotadas as seguintes definições:
I - Estação Repetidora de Televisão: é o conjunto de receptores e transmissores, incluindo equipamentos acessórios, capaz de
captar os sinais de sons e imagens oriundos de uma estação geradora,
recebidos diretamente dessas geradora ou de outra repetidora, terrestre ou espacial, de forma a possibilitar seu transporte para outra repetidora, para uma retransmissora ou para outra geradora de televisão;
11 - Estação Retransmissora de Televisão: é o conjunto de
receptores e transmissores, incluindo equipamentos acessórios, capaz de captar sinais de sons e imagens e retransmiti-Ios, simultaneamente, para recepção pelo público em geral;
111 - Inserção Publicitãria Local: é a veiculação de publicidade
comercial de interesse da comunidade servida por estações de RTV:
IV - Licença para Funcionamento de Estação: é o documento que habilita a estação a funcionar em caráter definitivo;
V - Rede de Repetidoras: é o conjunto de estações repetidoras destinado a transportar os sinais de sons e imagens ao longo de
um determinado trajeto contínuo;
VI - Sistema de Retransmissão de Televisão: é o conjunto
constituído por uma ou mais redes de repetidoras e estações retransmissoras associadas, que permite a cobertura de determinada área
por sinais de televisão;
VII - Rede Local de Televisão: é o Sistema de Retransmissão
de Televisão restrito à área geográfica de um grupo de localidades
pertencentes a uma mesma unidade da Federação;
VIII - Rede Regional de Televisão: é o conjunto de estações geradoras e respectivos Sistemas de Retransmissão de Televisão que
veiculam uma programação dentro da área geográfica de uma ou
mais unidades da Federação, sem abrangência nacional;
IX - Rede Nacional de Televisão: é o conjunto de estações geradoras e respectivos Sistemas de Retransmissão de Televisão com
abrangência nacional e que veicula, uma mesma programação;
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x - Serviço de RTV em Caráter Primário: é o Serviço de RTV
que tem direito a proteção contra interferência, nos termos da norma
técnica aplicável;
XI - Serviço de RTV em Caráter Secundário: é o Serviço de
RTV que não tem direito a proteção contra interferência, nos termos
da norma técnica aplicável.
CAPÍTULON
Da Competência

Art. 9'

Compete ao Ministério das Comunicações:

I - estabelecer as normas complementares dos Serviços de
RTV e de RpTV;
H - expedir autorização para a execução dos Serviços de RTV
e de RpTV;
IH - fiscalizar a execução dos Serviços de RTV e de RpTv, em
todo o território nacional, no que disser respeito à observância da legislação de telecomunicações, deste regulamento e das normas aplicáveis, impondo as sanções cabíveis, no que se refere ao conteúdo da
programação.

Art. 10.
(Anatel):

Compete à Agência Nacional de Telecomunicações

I - manter atualizado o Plano Básico de Distribuição de Canais de Retransmissão de Televísão (PBRTV);
H - analisar a víabilidade técnica de inclusão ou alteração de
canais no PBRTv, por iniciativa própria ou por solicitação;
IH - fiscalizar a execução dos Serviços de RTV e de RpTV em
todo o território nacional, no que se refere ao uso do espectro radioelétrico e às caracteristicas técnicas de operação das estações.

Parágrafo único. O PBRTV contemplará apenas os canais
para uso em caráter primário.
Art. 11. Os Serviços de RTV e de RpTV poderão ser executados pelas seguintes pessoas jurídicas:
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I - as concessionárias de serviços de radiodifusão de sons e
imagens, para retransmissão de seus próprios sinais;
H - as entidades federais da Administração indireta;
IH - os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por seus
órgãos da Administração direta ou indireta;
IV - as sociedades civis;
V - as fundações;
VI - as sociedades nacionais por ações ou por cotas de responsabilidade limitada.
CAPÍTULüV
Da Autorização
Seção I
Do Início do Processo
Art. 12. As entidades interessadas na execução dos Serviços
de RTV e de RpTV deverão apresentar ao Ministério das Comunicações solicitação de autorização instruída com a documentação estabelecida em norma complementar.
Seção II
Da Autorização para Execução dos Serviços
Art. 13. O Ministério das Comunicações expedirá ato de autorização para execução dos Serviços de RTV e de RpTV.
Art. 14. Na autorização para execução do Serviço de RTV
para retransmissão de sinais provenientes de estação geradora de
televisão comercial, em canal pertencente ao PBRTV, o Ministério
das Comunicações, após consulta pública, observará nas situações
em que o número de pretendentes for superior ao da quantidade de
canais disponíveis, a seguinte ordem de prioridade:
I - concessionárias do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens com Rede Local de Televisão na mesma unidade da Federação;
H - concessionárias do Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens integrantes de Redes Regionais de Televisão, que possuam
estação geradora na mesma unidade da Federação;
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IH
concessionárias do Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens integrantes de Redes Nacionais de Televisão, que possuam
estação geradora na mesma unidade da Federação;
N - outras concessionárias do Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens;
V - Unidade da Federação, por seus órgãos de Administração direta e indireta;
VI - demais entidades mencionadas no art. Ll,
§ 1· Em caso de empate na aplicação da ordem de prioridade
prevista neste artigo, a escolha da entidade autorizada será procedida por sorteio, realizado em ato público conduzido conforme o disposto em norma complementar específica.

§ 2· No atendimento dos pedidos de autorização para execução do Serviço de RTV para retransmissão de sinais provenientes de
estação geradora comercial em canal não previsto no PBRTv, será
conferida prioridade à entidade que primeiro tenha apresentado o
respectivo projeto de viabilidade técnica.

Art. 15. Na autorização para execução do Serviço de RTV
para retransmissão de sinais provenientes de estação geradora de
televisão educativa, em canal pertencente ao PBRTv, o Ministério
das Comunicações, após consulta pública, observará, nas situações
em que o número de pretendentes for superior ao da quantidade de
canais disponíveis, a seguinte ordem de prioridade:
I - concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens Educativa para retransmitir seus próprios sinais;
fundações vinculadas a universidades ou por elas manH
tidas;
HI
fundações geridas e mantidas com recursos da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;
N - unidades da Federação, por seus órgãos de Administração direta e indireta;
V - fundações e sociedades civis sem fins lucrativos, criadas
especialmente para a execução do serviço de RTv, com finalidade exclusivamente educativa;
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VI - entidades que tenham sede na localidade onde será
prestado o serviço;
VII - entidades que retransmitam sinais cedidos por geradora educativa localizada no mesmo Estado;
VIII - demais entidades mencionadas no art. 11.
§ 1· Em caso de empate na aplicação da ordem de prioridade
prevista neste artigo, a escolha da entidade autorizada será procedida por sorteio, realizado em ato público conduzido conforme o disposto em norma complementar específica.
§ 2· No atendimento dos pedidos de autorização para execução do Serviço de RTV para retransmissão de sinais provenientes de
estação geradora de televisão educativa em canal não previsto no
PBRTv, será conferida prioridade à entidade que primeiro tenha
apresentado o respectivo projeto de viabilidade técnica.
CAPÍTULüVI
Da Formalização da Autorização
Art. 16. A autorização para execução do Serviço de RTV será
formalizada mediante ato do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da entidade, o canal de operação da estação, a identificação da geradora cedente da programação, a identificação do caráter primário ou secundário do serviço, a
localidade de prestação do serviço e o prazo para o inicio efetivo da
respectiva execução.
Parágrafo único. As características técnicas de instalação e de
operação das estações retransmissoras deverão ser explicitadas em
ato específico do Ministério das Comunicações.
Art. 17. A autorização para execução do serviço de RpTV será
formalizada mediante ato do Ministério das Comunicações, que deverá
conter, pelo menos, a denominação da entidade, a identificação da geradora cedente da programação, o prazo para o início efetivo da execução do serviço, a indicação se a autorizada é concessionária de Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens ou autorizada a executar os serviços de RTV e a maneira como a repetição dos sinais será realizada.
Parágrafo único. As características técnicas de instalação e de
operações das estações repetidoras deverão ser explicitadas em ato
específico do Ministério das Comunicações.
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Art. 18. O Ministério das Comunicações estabelecerá, em ato
específico, o valor a ser cobrado e as condições de pagamento pelo
uso de radiofreqüências associadas.
Art. 19. A autorização para execução dos serviços de RTV e de
RpTV implica pagamento das taxas de fiscalização das telecomunicações previstas em lei.
Art. 20. O Ministério das Comunicações providenciará a publicação, no Diário Oficial da União, do resumo do ato de autorização, como condição indispensável para sua eficácia, nos termos das
normas aplicáveis.
CAPÍTULO VII
Da Instalação
Seção l
Dos Prazos de Instalação
Art. 21. O prazo para o início efetivo da execução dos serviços
de RTV e de RpTY, estabelecido em norma complementar, será contado a partir da data de publicação do ato de autorização, podendo
ser prorrogado uma única vez, por igual período, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pelo Ministério das
Comunicações.
Seção II
Do Funcionamento em Caráter Experimental
Art. 22. Concluída a instalação da estação retransmissora e
da rede de repetidoras, se for o caso, e dentro do prazo fixado para o
início efetivo da execução do serviço, com a finalidade de testar os
equipamentos, a autorizada poderá iniciar irradiações experimentais, pelo período máximo de noventa dias, desde que comunique o
fato à Anatel, com antecedência mínima de cinco dias úteis.
Seção lII
Do Funcionamento em Caráter Definitivo
Art. 23. O início de funcionamento em caráter definitivo de
estação retransmissora de televisão e de estação repetidora depende
de expedição de Licença de Funcionamento de Estação.
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Art. 24. Dentro do prazo que lhe é concedido para iniciar a
execução do serviço, a autorizada deverá requerer a emissão de Licença para Funcionamento de Estação, devendo instruir o requerimento de acordo com o estabelecido em norma complementar.
CAPÍTULO VIII
Da Execução dos Serviços
Art. 25. Os Serviços de RTV e de RpTV deverão ser executados de acordo com as disposições deste regulamento e das normas
aplicáveis, e com as caracteristicas constantes da respectiva Licença
para Funcionamento de Estação.

Art. 26. A entidade autorizada a executar o Serviço de RTV
deverá veicular somente programação oriunda da geradora cedente
dos sinais, sendo vedadas inserções de programação própria de qualquer tipo.
Art. 27. As geradoras de televisão comercial poderão inserir,
em seus estúdios, publicidade destinada a uma determinada região
servida por uma ou mais estações retransmissoras, desde que não
exista estação geradora de televisão ou estação de radiodifusão sonora em onda média ou freqüéncia modulada instalada na localidade a que se destinar a publicidade.
Parágrafo único. As inserções publicitárias destinadas a estações retransmissoras terão duração máxima igual e coincidente com
os espaços de tempo destinados à publicidade comercial transmitida
pela estação geradora.

Art. 28. Aentidade autorizada a executar o Serviço de RTV de
sinais provenientes de estações geradoras de televisão comercial, situada em regiões de fronteira de desenvolvimento do País, assim definidas em ato do Ministro de Estado das Comunicações, poderá inserir publicidade local.
Parágrafo único. As inserções publicitárias terão duração máxima igual e coincidente com os espaços de tempo destinados à publicidade comercial local transmitida pela estação geradora.
Art. 29. As demais entidades autorizadas a executar o Serviço de RTV de sinais provenientes de estações geradoras de televisão
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comercial e as autorizadas a executar o Serviço de RTV de sinais
provenientes de estações geradoras de televisão educativa não poderão inserir qualquer tipo de publicidade, inclusive as relativas a
apoio institucional de qualquer natureza.
Art. 30. A concessionária de Serviço de Radiodifusão de Sons
e Imagens poderá solicitar providências à Anatel, caso a entidade
autorizada a retransmitir os seus sinais esteja executando o serviço
com padrões de qualidade inaceitáveis.
Parágrafo único. O procedimento previsto neste artigo poderá
ser adotado pela autorizada quando os sinais fornecidos pela concessionária não estiverem de acordo com as características técnicas estabelecidas pelo Ministério das Comunicações.
Art. 31. As estações do Serviço de RTV operarão em Sistema
PAL, Padrão M.
Art. 32. A operação e manutenção dos enlaces de repetição e
da retransmissora são de responsabilidade total das entidades autorizadas a executar os Serviços de RTV e de RpTV.

Art. 33. As entidades autorizadas a executar os Serviços de
RTV e de RpTV são obrigadas a observar as normas técnicas vigentes e evitar interferências prejudiciais aos serviços de telecomunicações e de radiodifusão regularmente instalados.
Parágrafo único. Constatada interferência prejudicial, a estação responsável, por determinação da Anatel, interromperá, imediatamente, suas transmissões, até a remoção de sua causa.
Art. 34. Sempre que o serviço for interrompido, a autorizada
deverá, no prazo de quarenta e oito horas, comunicar à Anatel a duração e a causa da interrupção.
Parágrafo único. Interrupção por período superior a trinta
dias deverá ser autorizada pela Anatel, desde que as razões apresentadas para tanto sejam consideradas relevantes.
CAPÍTULüIX
Da Transferência da Autorização
Art. 35. Não é admitida a transferência da autorização para
execução dos Serviços de RTV e de RpTV:
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CAPÍTULO X
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 36. O Serviço de RTV somente poderá ser executado em
localidade onde não haja concessionária para execução do Serviço de
Radiodifusão de Sons e Imagens de mesma programação ou autorizada para execução do Serviço de RTV de mesma programação.
Art. 37. Em localidade com canal disponível no Plano Básico
de Distribuição de Canais de Retransmissão de Televisão ou onde
exista estação geradora de televisão instalada, não será autorizada
a execução do Serviço de RTV em caráter secundário.
Art. 38. As entidades que atualmente executam o Serviço de
RTV deverão se adaptar às condições estabelecidas neste regulamento, no prazo a ser fixado em ato do Ministério das Comunicações.
Art. 39. As entidades que atualmente executam o Serviço
de RTV com inserções publicitárias ou de programação, interessadas em sua continuidade, deverão solicitar ao Ministério das Comunicações a transferência dos canais que utilizam do Plano Básico de Distribuição de Canais de Retransmissão de Televisão
para o correspondente Plano Básico de Distribuição de Canais de
Televisão.
§ 1º Efetivada a transferência de canais de retransmissão de
sinais provenientes de estação geradora de televisão comercial, o
Ministério das Comunicações procederá, oportunamente, à abertura
dos respectivos editais de licitação para outorga de concessão para
execução do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens.
§ 2º Efetivada a transferência de canais de retransmissão de
sinais provenientes de estação geradora de televisão educativa, o
Ministério das Comunicações analisará as solicitações recebidas
para outorga de concessão para execução do Serviço de Radiodifusão
de Sons e Imagens Educativa.

Art. 40. As disposições relativas às infrações aos dispositivos
deste regulamento e suas respectivas penalidades estão previstas
em norma complementar.
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DECRETO N' 2.594, DE 15 DE MAIO DE 1998
Regulamenta a Lei n Q 9.491, de 9 de setembro de 1997, que dispõe sobre o Programa Nacional de Desestatização e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 33 da Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997, alterada
pela Medida Provisória n' 1.613-7, de 29 de abril de 1998,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Do Programa Nacional de Desestatização
Seção I
Dos Objetivos
Art. l' O Programa Nacional de Desestatização (PND) tem
por objetivos fundamentais:
I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia,
transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público;
H - contribuir para a reestruturação econômica do setor público, especialmente através da melhoria do perfil e da redução da dívida pública líquida;
IH - permitir a retomada de investimentos nas empresas e
atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada;
IV - contribuir para a reestruturação econômica do setor privado, especialmente para a modernização da infra-estrutura e do
parque industrial do País, ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da economia,
inclusive através da concessão de crédito;
V - permitir que a Administração Pública concentre seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental
para a consecução das prioridades nacionais;
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VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais,
através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das empresas que integrarem o PND.

Seção II
Do Objeto da Desestatização

Art. 2º Poderão ser objeto de desestatização, nos termos da
Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997:
I - empresas, inclusive instituições financeiras, controladas
direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do Poder Executivo;
H - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer
motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
IH - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização; e
IV - instituições financeiras públicas estaduais que tenham
tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.

Art. 3º Aplicam-se os dispositivos deste decreto, no que couber,
às participações minoritárias diretas e indiretas da União no capital
social de quaisquer outras sociedades e às ações excedentes à participação acionária detida pela União representativa do mínimo necessário à manutenção do controle acionário da Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobrás), nos termos do art. 62 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.
Art. 4º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), por determinação do Conselho Nacional de Desestatização (CND), definido na Lei nº 9.491/97, e por solicitação de Estados ou Municípios, poderá firmar com eles ajuste para supervisionar o processo de desestatização de suas empresas controladas, detentoras de concessão, permissão ou autorização para prestação de
serviços públicos, observados, quanto ao processo de desestatização,
os procedimentos estabelecidos neste decreto.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a
licitação para a outorga ou transferência da concessão do serviço a
ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão.
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Seção III
Do Conceito de Desestatização
Art. 52 Considera-se desestatização:
I - a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores
da sociedade; e
H - a transferência, para a iniciativa privada, da execução de
serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através de
entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade.
SeçãoN
Das Sociedades Excluídas do Programa Nacional
de Desestatização
2
Art. 6 Não se aplicam os dispositivos deste decreto:
I - às empresas públicas ou sociedades de economia mista
que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que
tratam os incisos XI e XXIII do art. 21, a alínea c do inciso I do art. 159
e o art. 177 da Constituição; e
H - ao Banco do Brasil S.A e à Caixa Econômica Federal.
Parágrafo único. A vedação prevista no caput deste artigo não
se aplica às participações acionárias detidas pelas entidades enumeradas em seus incisos, desde que não incida restrição legal à alienação das referidas participações.
Seção V
Das Modalidades Operacionais
Art. 72 As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de ações;
H - abertura de capital;
IH - aumento de capital, com renúncia ou cessão, total ou parcial, de direitos de subscrição;
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IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de
bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus
empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus ativos; e
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços públicos.
§ 1º A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser utilizadas
a fim de viabilizar a implementação da modalidade operacional escolhida.

§ 2º Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministro de Estado
da Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa.
§ 3º Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos I, Iv, V e VI deste artigo, a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão.

CAPÍTULO H
Do Conselho Nacional de Desestatização

Seção I
Da Composição

Art. 8º O PND terá como órgão superior de decisão o CND, diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado pelos
seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Presidente;
H - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência
da República;
IH - Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado; e
V - Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
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§ 1º Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, as reuniões do CND serão presididas
pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 2º Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
CND serão representados por substitutos por eles designados.

Seção tt
Das Reuniões
Art. 9Q O CND reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e,
extraordinariamente, sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 1º Das reuniões para deliberar sobre a desestatização de
empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto, o titular do ministério ao qual a empresa ou serviço se vincule.
§ 2º Quando se tratar de desestatização de instituições financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do
Banco Central do Brasil.
§ 3º Participará também das reuniões, sem direito a voto, um
representante do BNDES.
§ 4º O Presidente do CND poderá convidar Ministros de Estado, bem como representantes de entidades públicas ou privadas
para participar das reuniões, sem direito a voto.

Seção Ill
Da Competência

Art. 10. Compete ao CND:
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República,
meios de pagamento e inclusão ou exclusão de empresas, inclusive
instituições financeiras, serviços públicos e participações minoritárias
noPND;
II - aprovar, exceto quando se tratar de instituições financeiras:
a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil oujurídica e o saneamento financeiro, necessário às desestatizações;
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c) as condições aplicáveis às desestatizações, especialmente no
que diz respeito a preço mínimo, objeto de venda, forma de pagamento e critérios de participação, inclusive fixando limites;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela União,
especificando sua quantidade, as matérias passíveis de veto e estabelecendo, quando for o caso, a forma de sua aquisição;

e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de subsidiária integral necessárias à viabilização das desestatizações; e

fJ a contratação, pelo gestor do Fundo Nacional de Desestatização (FND) ou pelos órgãos responsáveis de que tratam os §§ l' e 2'
deste artigo, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
In - determinar a destinação dos recursos provenientes da
desestatização, observando o disposto nos arts. 43 e 44 deste decreto;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício de
sua competência; e
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao PND que venham a ser encaminhadas pelo Presidente do CND, inclusive a apreciação dos relatórios de auditoria externa independente referentes
ao FND, e tomar as providências cabíveis; e
VI - fazer publicar o relatório anual detalhado de suas atividades.
§ 1s Na desestatização dos serviços públicos, o CND deverá
recomendar, para aprovação do Presidente da República, o órgão da
Administração direta ou indireta, que poderá ser diferente do gestor
do FND, para ser o responsável pela execução e acompanhamento do
correspondente processo de desestatização.
§ 2' A desestatização de empresas de pequeno e médio portes,
conforme definidas pelo CND, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (Sest) do Ministério do Planejamento e Orçamento, a critério do CND.
§ 3' Nos casos previstos nos parágrafos anteriores, competirá,
no que couber, aos órgãos responsáveis, o exercício das atribuições
previstas no art. 24 deste decreto, salvo manifestação expressa em
contrário do CND.
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§ 4' O CND poderá baixar normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou
autorização, bem como determinar sejam adotados procedimentos
previstos em legislação específica, conforme a natureza dos serviços
a serem desestatizados.
§ 5' Para efeito do disposto no inciso VI deste artigo, os alienantes de bens e direitos e os órgãos responsáveis pela concessão de
serviços públicos, no âmbito do PND, ficam obrigados a enviar ao
gestor do FND as informações correspondentes em até trinta dias
após a liquidação da desestatização.

SeçãoN
Da Competência do Presidente
Art. 11. Compete ao Presidente do CND:
presidir as reuniões do CND;
I
11
coordenar e supervisionar a execução do PND;
111
encaminhar à deliberação do CND as matérias previstas
no art. l' deste decreto; e
IV - requisitar, aos órgãos competentes, a designação de servidores da Administração Pública direta ou indireta para integrar os
grupos de trabalho de que trata o inciso 111 do art. 24 deste decreto.
Seção V
Das Deliberações
Art. 12. O CND deliberará mediante resoluções, cabendo ao
Presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos
casos de urgência e relevante interesse, ad referendum do colegiado.
Parágrafo único. Quando deliberar ad referendum do CND, o
Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião
que se seguir àquela deliberação.

CAPÍTULO III
Da Desestatização de Instituições Financeiras
Art. 13. A desestatização de instituições financeiras será
coordenada pelo Banco Central do Brasil.
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§ 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, compete ao
Banco Central do Brasil, no que couber, as atribuições previstas no
art. 24 deste decreto.
§ 2º A competência para aprovar as medidas mencionadas no
inciso H do art. 10 deste decreto, no caso de instituições financeiras,
é do Conselho Monetário Nacional (CMN), por proposta do Banco
Central do Brasil.

§ 3º Caberá ao Banco Central do Brasil expedir e fazer publicar no Diário Oficial da União as normas e resoluções aprovadas
pelo CMN, relativas às desestatizações de instituições financeiras.
Art. 14. A União poderá adquirir ativos de instituições financeiras federais, financiar ou garantir os ajustes prévios imprescindíveis para a sua privatização, inclusive por conta dos recursos das Reservas Monetárias, de que trata o art. 12 da Lei n" 5.143, de 20 de outubro de 1966, com a redação dada pelo art. 1º do Decreto-Lei n"
1.342, de 28 de agosto de 1974.
§ 1s O disposto no caput deste artigo se estende às instituições
financeiras federais que, dentro do PND, adquiram ativos de outra
instituição financeira federal a ser privatizada, caso em que fica,
ainda, a União autorizada a assegurar à instituição financeira federal adquirente:
I - a equalização da diferença apurada entre o valor desembolsado na aquisição dos ativos e o valor que a instituição financeira
federal adquirente vier a pagar ao Banco Central do Brasil pelos recursos recebidos em linha de financiamento específica, destinada a
dar suporte à aquisição dos ativos, aí considerados todos os custos incorridos, inclusive os de administração fiscal e processual;
H - a equalização entre o valor despendido pela instituição financeira federal na aquisição dos ativos e o valor efetivamente recebido em sua liquidação final; e
IH - a assunção, pelo Tesouro Nacional, da responsabilidade
pelos riscos de crédito dos ativos adquiridos na forma deste parágrafo, inclusive pelas eventuais insubsistências ativas identificadas antes ou após havê-los assumido, respondendo, ainda, pelos efeitos
financeiros referentes à redução de seus valores, por força de pronunciamento judicial de qualquer natureza.
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§ 2º A realização da equalização ou assunção pelo Tesouro Nacional, de que trata o parágrafo anterior, dar-se-á sem prejuízo da
responsabilidade civil e penal decorrente de eventual conduta ilícita
ou gestão temerária na concessão do crédito pertinente.

CAPÍTULON
Da Desestatização de Serviços Públicos
Art. 15. A desestatização dos serviços públicos, efetivada mediante uma das modalidades previstas no art. 7º deste decreto, pressupõe
a delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do serviço,
objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados
pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização.
CAPÍTULO V
Das Ações de Classe Especial
Art. 16. Sempre que houver razões que justifiquem, a União
deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do capital
social da empresa ou instituição financeira objeto da desestatização,
que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as
quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.
CAPÍTULO VI
Do Fundo Nacional de Desestatização

Seção I
Da Natureza e Constituição
Art. 17. O FND tem natureza contábil, sendo constituído pela
vinculação, a título de depósito, das ações ou cotas de propriedade
direta ou indireta da União, emitidas por sociedades que tenham
sido incluídas no PND.
Parágrafo único. As ações representativas de quaisquer outras participações societárias, incluídas no PND serão, igualmente,
depositadas no FND.
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Seção II
Do Depósito de Ações e da Emissão do Recibo

Art. 18. A União e as entidades da Administração indireta, titulares das participações acionárias que vierem a ser incluídas no
PND, deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação do decreto que determinar a inclusão no
referido programa, depositar as suas ações no FND.
§ 1· O mesmo procedimento do caput deverá ser observado para
a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de
subscrições ou de conversões de debêntures, quando couber.
§ 2· Contra o depósito das ações, o gestor do FND emitirá, em
favor do depositante, Recibo de Depósito de Ações (RDA), que:
I - será intransferível e inegociável a qualquer título; e
II - identificará os certificados, ou títulos múltiplos das ações
objeto do depósito, bem como a espécie e a quantidade das ações.
§ 3· Juntamente com o depósito das ações, o depositante outorgará mandato ao gestor do FND, com poderes para aliená-las nas
condições aprovadas pelo CND, e indicará o capital social realizado da
sociedade e o percentual correspondente das ações objeto do depósito.
§ 4· O RDA emitido em favor do depositante será cancelado
automaticamente, para todos os efeitos, quando do encerramento do
processo de desestatização.
§ 5· Na hipótese de exclusão doPND, da sociedade cujas ações
representativas do capital social tenham sido objeto de depósito,
além do cancelamento do RDA, ficará revogado de pleno direito o
mandato referido no § 3· deste artigo.
§ 6· Os titulares de ações depositadas deverão mantê-las escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que seja encerrado o processo de desestatização, observado o disposto
nos §§ 4· e 5· deste artigo.
Seção III
Das Quotas de Sociedades Limitadas

Art. 19. No caso de sociedade por quotas de responsabilidade
limitada, o titular das quotas outorgará mandato ao gestor do FND,
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com poderes para aliená-las nas condições aprovadas pelo CND,
bem como para assinar os atos de alteração do contrato social.
§ l' Na hipótese de que trata este artigo, o gestor do FND fornecerá ao titular das quotas recibo do mandato, que conterá:

I - a denominação e o capital social realizado da sociedade;
H - o percentual da participação do titular das quotas, em relação ao capital social realizado da sociedade; e
IH - outros elementos determinados pelo CND.
§ 2' O mandato referido neste artigo não poderá ser exercido
pelo gestor do FND, nos seguintes casos:

I - em desacordo com as condições de alienação das quotas
aprovadas pelo CND;
H - no caso de transformação da sociedade por quotas em
companhia; e
IH - se for declarada insubsistente a inclusão da sociedade no
PND.

Seção IV
Da Alienação de Ativos

Art. 20. No caso de o processo de desestatização abranger
apenas a alienação de ativos incluídos no PND, caberá ao CND estabelecer a forma de procedimento e definir os atos que devam ser praticados pelos respectivos administradores.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se às
hipóteses de alienação, arrendamento, locação, comodato, cessão de
bens e instalações e de desativação parcial de empreendimentos de
sociedade incluída no PND.

Seção V
Das Auditorias Externas

Art. 21. O FND será auditado por auditor externo independente, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM),que será contratado mediante licitação pública promovida pelo gestor do FND.
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Parágrafo único. O auditor externo do FND prestará, por escrito, os esclarecimentos sobre o seu parecer que forem solicitados
pelo CND e, quando convocado, comparecerá às suas reuniões.
Art. 22. Os processos de desestatização serão auditados, a
partir da publicação do respectivo edital, por auditor externo independente, registrado na CVM.
§ 1º Em cada processo de desestatização será feita licitação
pública para a contratação de auditor externo independente.
§ 2º Ao auditor externo independente competirá verificar e
atestar a lisura e a observância das regras estabelecidas no edital de
alienação, prestar os demais serviços previstos no respectivo contrato e apresentar, ao final do processo, relatório que será submetido à
apreciação do CND.
§ 3º O CND poderá, conforme o caso, determinar a contratação de auditor para o acompanhamento de outras fases do processo
de desestatização, anteriores à publicação do edital.

CAPÍTULO VII
Do Gestor do Fundo Nacional de Desestatização

Seção I
Da Designação

Art. 23.

O FND será administrado pelo BNDE8.

Seção II
Da Competência

Art. 24.

Compete ao gestor do FND:

I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário
ao funcionamento do CND, aí se incluindo os serviços de secretaria;
H - divulgar os processos de desestatização, bem como prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos poderes
competentes;
IH - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários
do BNDE8 e suas subsidiárias e por servidores da Administração direta
e indireta requisitados nos termos do inciso IV do art. 11 deste decreto,
para o fim de prover apoio têcnico à implementação das desestatizações;
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IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e outros
serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do CND as matérias de que trata o inciso II do art. 10 deste decreto;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição
de valores mobiliários e as bolsas de valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência
de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - apresentar prestação de contas ao CND, no encerramento de cada processo de desestatização; e
X - submeter ao presidente do CND outras matérias de interesse do PND.
Parágrafo único. Na contratação dos serviços a que se refere o inciso IV deste artigo poderá o gestor do FND estabelecer, alternativa ou
cumulativamente, na composição da remuneração dos contratados, pagamento a preço fixo ou comissionado, sempre mediante licitação.

SeçãoIII
Da Remuneração do Gestor e do Ressarcimento das Despesas
Art. 25. Pelo exercício da função de administrador, o gestor
do FND fará jus à remuneração de dois décimos por cento do valor líquido apurado em cada alienação, para cobertura de seus custos
operacionais.
§ l' Para efeito de determinação da base de cálculo da remuneração de que trata este artigo, considera-se valor líquido o apurado nas alienações, deduzidos os gastos efetuados com terceiros, de
acordo com os critérios estabelecidos pelo CND.

§ 2' A remuneração do gestor do FND, será paga quando da
liquidação fmanceira de cada alienação, observadas as normas aprovadas pelo CND.
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Art. 26. Serão ressarcidos, pelo titular do RDA ou pelo titular
das quotas do capital de sociedade incluída no PND, os gastos com
serviços de terceiros, incorridos pelo gestor do FND, ou por órgão da
Administração direta ou indireta responsável pela execução e acompanhamento do processo de desestatização e relativos a:
I - publicação e publicidade do programa de desestatização
da sociedade;
II - corretagem e preço de serviços de empresas de consultoria técnica, auditoria ou de outro ramo de atividade necessários à
execução do projeto de desestatização da sociedade; e
III - taxas, emolumentos e demais encargos ou despesas relativos ao processo de desestatização, inclusive custos especificados
peloCND.
§ l' Os gastos de que trata o caput deste artigo, acrescidos de
encargos, serão ressarcidos quando da liquidação financeira de cada
alienação, observadas as normas aprovadas pelo CND.
§ 2' Nos casos em que a alienação não venha a ser concretizada, os gastos serão cobrados por ocasião da devolução das ações ao
seu titular ou da decisão do CND que aprovar a alienação das mesmas, de acordo com os procedimentos simplificados definidos para
as ações depositadas no FND, conforme o Decreto n' 1.068, de 2 de
março de 1994.

Art. 27. Na hipótese de alienação de participações minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, a juízo do gestor do FND,
poderão ser dispensados a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que tratam os arts. 25 e 26 deste decreto.
CAPÍTULO VIII
Do Processo de Desestatização

Seção I
Da Divulgação e dos Editais
Art. 28. Para salvaguarda do conhecimento público das condições em que se processará a alienação do controle acionário da empresa, inclusive instituição financeira, incluída no PND, assim como
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de sua situação econômica, financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação
do edital, no Diário Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
I - justificativa da desestatização, com indicação do percentual do capital social da sociedade a ser alienado;
II - a data e o ato que determinou a constituição da empresa originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;
III - o passivo de curto e longo prazo das sociedades;
N - a situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco últimos exercícios;
V - pagamento de dividendos à União ou a sociedades por
essa controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital, providos direta ou indiretamente pela União, nos últimos
quinze anos;
VI - sumário dos estudos de avaliação;
VII - critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
VIII - modelagem de venda e valor mínimo da participação a
ser alienada; e
IX - indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe especial e os poderes nela compreendidos.
§ l' Excluídas as informações que digam respeito a matérias
relacionadas com segredo de indústria ou de comércio, o CND assegurará, a qualquer interessado, acesso aos estudos de avaliação econômica e patrimonial, após a publicação do respectivo edital das
ações ou bens e a apreciação dos referidos estudos pelo conselho.
§ 2' O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando se
tratar de alienação de participações minoritárias.
§ 3º Nos casos em que o processo de desestatização requerer a
abertura de sala de informações contendo dados e documentos de interesse da empresa, poderá o CND determinar que apenas grupos
qualificados tenham acesso à mesma.
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§ 4' O CND fixará o prazo a ser observado entre a publicação
do edital e a data de alienação, respeitado o intervalo mínimo de
quinze dias.
§ 5' Eventuais alterações deverão ser divulgadas no Diário
Oficial da União e nos jornais em que o edital houver sido origínalmente publicado, hipótese em que a alienação realizar-se-á, no mínimo, quinze dias após a referida divulgação.
Art. 29. A alienação de participações minoritárias, através de
negociação normal ou pregão especial em bolsa de valores, será divulgada pelos meios próprios do mercado de capitais com a publicação,
conforme o caso, dos editais exigidos segundo regras fixadas pela CVM.

Seção II
Dos Procedimentos de Avaliação
Art. 30. A determinação do preço mínimo dos ativos incluídos
no PND, para desestatização mediante as modalidades operacionais
previstas no art. 7' deste decreto, levará em consideração os estudos
elaborados com base na análise detalhada das condições de mercado, da situação econômico-financeira e das perspectivas de rentabilidade da sociedade.
§ l' Os estudos a que se refere o caput deste artigo deverão indicar o valor econômico da empresa bem como outros parâmetros que
venham a ser julgados necessários à fixação do valor de alienação.
§ 2' O valor de liquidação da sociedade objeto de desestatização somente deverá ser calculado para os efeitos do § l' deste artigo

nos casos em que for adequado recomendar a liquidação da sociedade.
§ 3' Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor econômico da empresa aquele calculado a partir da projeção do
seu fluxo de caixa operacional, ajustado pelos valores dos direitos e
obrigações não vinculados às suas atividades operacionais, bem
como pelos valores que reflitam contingência e outros efeitos.
§ 4' As ações de sociedade incluída no PND ofertadas a empregados e ao público em geral, mediante distribuição no mercado
acionário, bem como em bloco de ações que forem a leilão, poderão
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ter preços e condições diferenciados daquelas objeto da alienação do
controle acionário ou da oferta de bloco estratégico.
§ 5' Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, o CND
deverá fixar o preço mínimo das demais ações a serem ofertadas, de
forma a compensar a redução no valor das ações objeto das ofertas
especiais.
§ 6' Nas ofertas ao público em geral, quando as ações objeto
de alienação forem de espécies ou classes diferentes ou quando as
mesmas já forem negociadas em bolsas de valores, poderá o CND fixar o preço mínimo por outros critérios, considerando as características dos valores mobiliários objeto de cada oferta.
§ 7' Poderá o CND recorrer a outros critérios para fixação do
preço mínimo no caso das ações que remanescerem no FND por prazo superior a doze meses contados da data da alienação do controle
ou bloco estratégico das ações de emissão da empresa desestatizada.
§ 8' Na fixação do preço mínimo de alienação de participação
societária em sociedade concessionária ou permissionária de serviços públicos ou de bens do seu ativo patrimonial, serão levados em
conta os critérios de fixação e revisão tarifária e outras condições
previstas nos atos de concessão ou permissão existentes ou que vierem a ser expedidos.

§ 9' A competência prevista nos §§ 5', 6' e 7' deste artigo, no
caso de instituições financeiras, é do CMN, por proposta do Banco
Central do Brasil.

Art. 31. O preço mínimo será fixado com base em estudos de
avaliação, elaborados por duas empresas controladas mediante licitação pública promovida pelo gestor do FND ou pelos órgãos responsáveis de que tratam o § l' do art. 10 e o art. 13 deste decreto.
§ I" Havendo divergência quanto ao preço mínimo recomendado nas avaliações, superior a vinte por cento, será facultado ao
CND determinar a contratação de terceiro avaliador, para se manifestar, em até sessenta dias, sobre as avaliações, hipótese em que o
respectivo estudo também servirá de base para a determinação do
preço mínimo.
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§ 22 Na hipótese de contratação de terceiro avaliador, o órgão
contratante colocará à disposição do contratado toda a documentação referente aos estudos e serviços já elaborados.
§ 32 O CND poderá determinar a revisão dos estudos de avaliação, no caso de eventos relevantes ocorridos após a elaboração dos
mesmos.
Art. 32. O preço mínimo de alienação, aprovado pelo CND,
será submetido à homologação do órgão de deliberação competente
da empresa titular das ações ou quotas incluídas no PND.

§ 12 A resolução do CND que aprovar as condições gerais de
desestatização será utilizada pelo representante do titular das ações
ou bens como instrução de voto para deliberação do órgão competente a que alude o caput deste artigo.
§ 22 O disposto neste artigo não se aplica aos casos de alienação
de ações, bens ou direitos quando diretamente detidos pela União.
Seção 111
Dos Procedimentos Simplificados
Art. 33. O CND poderá estabelecer procedimentos simplificados para os processos de desestatização, inclusive para a fixação do
preço mínimo, em casos tais como:
I - desestatização de empresas de pequeno e médio porte;
II - desestatização de empresas com ações negociadas em
bolsa de valores;
III - desestatização de participações minoritárias;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de
bens e instalações; e
V - desestatização de serviços públicos objeto de concessão,
permissão Ou autorização, cujo porte ou outras características específicas, a cri tério do CND, indiquem ser esse o procedimento adequado ao caso.
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, a definição de empresa de pequeno e médio porte será aquela adotada
pelo BNDES.
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SeçãoN
Da Alienação de Ações
Art. 34. A alienação de ações das companhias a serem desestatizadas será efetuada mediante:
I - leilão público, em pregão especial ou através de envelopes fechados, ou através de uma combinação destas formas, em bolsa
de valores do País;
11 - distribuição de ações a preço fixo, no País ou no exterior,
preferencialmente de modo a propiciar sua pulverização ao público,
inclusive aos acionistas minoritários, aos empregados, aos fornecedores e aos consumidores; e
111 - outra forma de oferta pública admitida pela legislação do
mercado de capitais.
§ 1" No caso de pulverização do bloco de ações de controle, o
CND tomará as providências para que sejam instituídos mecanismos de preservação da estabilidade dos órgãos administrativos da
sociedade.
§ 2" O CND poderá fixar, em cada processo de desestatização,
o limite máximo de ações do capital da sociedade que poderá ser adquirido por participante ou grupo de participante no processo de desestatização.
Seção V
Da Alienação de Quotas
Art. 35. O disposto no artigo anterior aplica-se, no que couber, à
desestatização de sociedade por quotas de responsabilidade limitada.
Seção VI
Da Dissolução, Liquidação e Extinção
Art. 36. A dissolução e a liquidação de sociedade incluída no
PND observarão as disposições legais aplicáveis à matéria, e, no que
couber, as disposições da Lei n" 8.029 de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. No caso de o CND deliberar a dissolução de
empresa incluída no PND, deverá comunicar tal decisão ao Ministério da Administração e Reforma do Estado, devendo este, nos trinta
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dias seguintes ao recebimento da comunicação, tomar as medidas legais cabíveis para a nomeação do liquidante, fixando, inclusive, prazo para o término da liquidação.

Seção VII
Da participação de Estrangeiros
Art. 37. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante, salvo
disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que
determine percentual inferior.

Seção VIII
Da Participação dos Empregados

Art. 38. Aos empregados de empresas controladas, direta ou
indiretamente pela União, incluídas no PND, é assegurada a oferta
de parte das ações representativas de seu capital, segundo os princípios estabelecidos neste decreto e condições específicas a serem
aprovadas pelo CND, inclusive quanto a:
I 11 -

disponibilidade posterior das ações; e
quantidade a ser individualmente adquirida.

Parágrafo único. A oferta de que trata o caput deste artigo
será de pelo menos dez por cento das ações do capital social detidas
direta ou indiretamente, pela União, podendo tal percentual mínimo
ser revisto pelo CND, caso o mesmo seja incompatível com o modelo
de desestatização aprovado.

Art. 39. A participação dos empregados na aquisição de
ações far-se-á opcionalmente, por intermédio do clube de investimento de que trata o Decreto n? 2.430, de 17 de dezembro de 1997,
constituído para representá-los legalmente, inclusive como substituto processual.
Art. 40. São nulos de pleno direito contratos ou negóciosjurídicos de qualquer espécie onde o empregado figure como intermediário de terceiro na aquisição de ações com incentivo, em troca de vantagem pecuniária ou não.
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§ l' O clube de investimento tem legitimidade ativa para propor ação contra os envolvidos nessa operação fraudulenta, retendo os
correspondentes títulos mobiliários, se estatutariamente disponíveis.
§ 2' O Minístério Público, em tomando conhecimento dessa
ação judicial ou instado por representação, adotará as providências
necessárias à determinação da responsabilidade criminal, bem como
solicitará fiscalização por parte da Secretaria da Receita Federal, do
Ministério do Trabalho e do Instituto Nacional do Seguro Social, sem
prejuízo de inspeções por órgãos estaduais e municipais, no âmbito
de suas competências, com vistas à identificação dos efeitos produzidos pela mesma operação.

Seção IX
Dos Meios de Pagamento
Art. 41. No pagamento do preço de aquisição dos bens e direitos no âmbito do PND e observadas outras disposições que venham a
ser baixadas pelo Presidente da República, serão atendidos os seguintes princípios:
I -

admissão de moeda corrente;
n - admissão, como meio de pagamento no âmbito do PND,
das Obrigações do Fundo Nacional de Desestatização (OFND), das
Letras Hipotecárias da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem
como dos títulos e créditos já renegociados, e que no momento da renegociação eram passíveis dessa utilização;
In - admissão, como meio de pagamento no âmbito do PND,
de títulos e créditos líquidos e certos diretamente contra a União, ou
contra entidades por ela controladas, inclusive aquelas em processo
de liquidação, desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
§ l' O Presidente da República, por recomendação do CND,
poderá incluir novos meios de pagamento e modalidades operacionaisno PND.
§ 2' O percentual do pagamento em moeda corrente, do preço
das ações, bens e direitos ou valores objeto de alienação, será fixado,
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caso a caso, pelo Presidente da República, por recomendação do CND
e, no caso de instituições financeiras, por recomendação do CMN.

Seção X
Da Utilização dos Recursos da Alienação
Art. 42. Os recursos recebidos em cada alienação deverão ser
colocados à disposição do alienante, pelo valor líquido, deduzidas a remuneração e os custos previstos nos arts. 25 e 26 deste decreto, ou,
quando for o caso, transferidos ao Tesouro Nacional, no prazo máximo
de trinta dias a contar da data do efetivo recebimento dos recursos
pelo gestor do FND, acrescidos do rendimento líquido de aplicação financeira efetuada de acordo com os critérios estabelecidos pelo CND.
Art. 43. Observados os privilégios legais, o titular dos recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação de suas dívidas vencidas e vincendas perante a União.
Parágrafo úuico. As condições e critérios para a quitação das
dívidas de que trata o caput deste artigo serão estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, em cada caso, considerando as características
de cada dívida.
Art. 44. Após as quitações a que se refere o artigo anterior ou
na hipótese de o alienante não ser devedor da União, o saldo dos recursos recebidos em moeda corrente, títulos e créditos será permutado por Notas do Tesouro Nacional série P-NTN-P, ou ainda, a critério
da União, no caso de títulos e créditos, por créditos securitizados de
responsabilidade do Tesouro Nacional.
§ l' As NTN-P e os créditos securitizados terão as seguintes
características:
I - nominativos e inalienáveis, com exceção do disposto no
§ 3' deste artigo;
11 - prazo mínimo de quinze anos, a contar da data da liquidação financeira da alienação no âmbito do PND;
111 - juros de seis por cento ao ano;
IV - atualização do valor nominal por índice calculado com
base na Taxa Referencial (TR) do dia primeiro do mês anterior; e
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v-

pagamento de principal e juros no vencimento.

§ 2' Para efeito da permuta a que se refere o caput deste artigo,
o valor dos títulos e créditos será apurado substituindo-se, desde a data
da liquidação financeira da respectiva alienação das ações e bens, os
encargos originais pela atualização monetária e pela remuneração,
previstas nas alíneas c e d do parágrafo anterior, pro rata die.
§ 3' Os detentores das NTN-P e dos créditos securitizados, a
serem emitidos pelo Tesouro em decorrência da permuta de que trata o caput deste artigo, poderão utilizá-los, ao par, para:
I - pagamento de dívidas próprias vencidas ou vincendas
para com a União ou com entidades integrantes da Administração
Pública Federal, mediante expressa anuência do credor;
U - pagamento de dívidas de terceiros vencidas ou vincendas
para com a União ou com entidades integrantes da Administração
Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda e dos Ministros de Estado sob cuja supervisão se encontrem as entidades envolvidas;

lU - transferência, a qualquer título, para entidade integrante da Administração Pública Federal.
§ 4' É vedada a utilização das NTN-P e dos créditos securitizados recebidos em decorrência da permuta de que trata o caput deste artigo, como meio de pagamento para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND.
§ 5' A STN poderá autorizar o titular dos recursos oriundos
da venda de ações ou de bens a utilizar títulos recebidos, de emissão
de terceiros, para pagamento a esses terceiros ou a outros alienantes
no âmbito do PND.
§ 6º Os títulos e créditos recebidos no âmbito do PND poderão
ser atualizados e remunerados pelos mesmos índices das Notas do
Tesouro Nacional ou dos créditos securitizados a serem utilizados na
permuta, desde a data da liquidação financeira da respectiva alienação das ações ou bens.
§ 7' A STN apresentará ao CND relatório anual sobre a destinação dos recursos ingressados no Tesouro Nacional, decorrentes de
desestatizações.
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CAPÍTULO IX
Disposições Gerais
Seção I
Da Responsabilidade dos Servidores e das Informações
sobre as Sociedades
Art. 45. Os servidores da Administração Pública Federal direta e autárquica responderão, nos termos da lei, por eventuais
ações ou omissões que impeçam ou prejudiquem o curso dos processos de desestatização.
Art. 46. Os administradores das sociedades incluídas no PND
são responsáveis pela exatidão e pelo fornecimento, em tempo hábil,
das informações necessárias à instrução do processo dedesestatização.
Seção 11
Dos Atos Dependentes de Autorização do Conselho Nacional
de Desestatização
Art. 47. A partir de sua inclusão no PND, a sociedade não
poderá:
I - alienar elementos do seu ativo permanente ou adquirir
bens que nele venham a ser registrados sem prévia autorização do
CND, exceto os necessários à manutenção e operação da empresa; e
II - contrair obrigações financeiras sem prévia autorização
do CND, exceto aquelas necessárias à manutenção e operação da
empresa.
Parágrafo único. A partir da fixação, pelo CND, do preço mínimo das ações ou bens objeto de alienação, a sociedade não poderá
praticar atos que impliquem diminuição do seu patrimônio líquido,
inclusive distribuição de dividendos e redução de capital mediante
distribuição de reservas, sem prévia autorização do CND.
Seção 111
Das Proibições
Art. 48. É vedado aos servidores que participem dos trabalhos do CND, aos servidores dos órgãos de que tratam os §§ 12 e 22 do
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art. 10 e o art.13 deste decreto, aos funcionários do gestor do FND, e
respectivos cônjuges e parentes até o segundo grau, diretamente ou
por intermédio de sociedade sob seu controle:
I - participar das licitações promovidas no âmbito do PND; e
II - adquirir participações societárias ou elementos do ativo
patrimonial de sociedades incluídas no PND.
§ l' O disposto neste artigo aplica-se às modalidades operacionais de privatização mediante alienação, arrendamento, locação,
comodato ou cessão de bens e instalações de sociedade incluída no
PND.
§ 2' Não se aplica o disposto no inciso II deste artigo quando
se tratar de aquisição de ações por subscrição ou outras formas de
oferta pública.

SeçãoN
Uso de Informações Privilegiadas
Art. 49. É vedado aos servidores que participem dos trabalhos do CND, bem como aos administradores das sociedades e
funcionários do gestor do FND, valer-se de informações sobre o processo de privatização, às quais tenham acesso privilegiado em razão
do exercício de seu cargo, relativas a fato ou ato relevante não divulgado ao mercado.
Parágrafo único. Os participantes guardarão sigilo sobre as informações relativas a ato ou fato referente aos processos de privatização, até sua divulgação ao público, e não se utilizarão de informações
às quais tenham acesso em razão do exercício do cargo, de modo a obter, para si ou para outrem, vantagem de qualquer natureza.

Seção V
Da Responsabilidade do Administrador e do Acionista

Art. 50. Os acionistas controladores e os administradores das
empresas incluídas no PND adotarão, nos prazos estabelecidos, as
providências que vierem a ser determinadas pelo CND, necessárias
à implantação dos processos de alienação.
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§ l' Serão pessoalmente responsáveis, na forma da lei, pela
realização do depósito e pela outorga do mandato previstos no art.
18 deste decreto:
I - os administradores das empresas detentoras de ações de
sociedades incluídas no PND e os dos seus acionistas controladores; e
II - os administradores das entidades titulares de participação societária minoritária incluída no PND.
§ 2' Será considerada falta grave e ação ou omissão de empregados ou servidores públicos que, injustíficadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento, em tempo hábil, das informações sobre as
mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.

Seção VI
Da Questão Ambiental
Art. 51. Os adquirentes de ações representativas do controle
acionário obrigar-se-ão, expressamente, a:
I - fazer com que a sociedade desestatizada realize os investimentos necessários e vinculados à recuperação ou preservação do
meio ambiente; e
II - liquidar as multas e demais penalidades cominadas à sociedade desestatizada, por infração à legislação do meio ambiente,
consideradas na fixação do preço mínimo de alienação.
Parágrafo único. Caberá aos órgãos ambíentais competentes
exigir e acompanhar o cumprimento das obrigações previstas neste
artigo.

Seção VII
Da Defesa da Concorrência
Art. 52. Os adquirentes de ações representativas do controle
acionário da empresa desestatizada obrigar-se-ão a fazer com que a
sociedade preste à Secretaria de Direito Econômico (SDE), após a liquidação financeira da operação de compra, as informações que possibilitem aferir a aplicabilidade do disposto na Lei n' 8.884, de 11 de
junho de 1994.
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Seção VIII
Da Questão Previdenciária
Art. 53. Os adquirentes de ações representativas do controle
acionário comprometer-se-ão a fazer com que a sociedade desestatizada satisfaça, prontamente, as obrigações de natureza previdenciária.
Parágrafo único. Caberá aos órgãos previdenciários competentes exigir e acompanhar o cumprimento das obrigações previstas
neste artigo.

Seção IX
Do Tratamento da Mão-de-Obra

Art. 54. No caso de os adquirentes do controle acionário deliberarem pela dissolução e liquidação da sociedade desestatizada em
prazo inferior a um ano, contado a partir da liquidação financeira da
aquisição, deverão oferecer aos empregados o treinamento necessário à sua absorção pelo mercado de trabalho.
§ l' O treinamento previsto no caput deste artigo será oferecido, igualmente, aos empregados que forem demitidos, semjusta causa, nos seis meses que se seguirem à liquidação financeira.
§ 2' Caberá ao Ministério do Trabalho fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo.

Seção X
Do Atendimento aos Objetivos da Desestatização
Art. 55. As empresas incluídas no PND que vierem a integrar
o FND terão sua estratégia voltada para atender os objetivos da desestatização.
Seção XI
Da Assistência Jurídica
Art. 56. O gestor do FND manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do PND, na hipótese de serem demandados em razão da prática de atos decorrentes do exercício das
suas respectivas funções no referido órgão.
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CAPÍTULO X
Das Disposições Finais
Seção I
Da Representação da União

Art. 57. Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
de acordo com a legislação pertinente, representar a União nas assembléias gerais de sociedade de cujo capital o Tesouro Nacional
participe, bem assim na outorga do mandato ao gestor do FND e nos
atos de transferência de ações ou cessão de direitos de subscrição.
Seção II
Da Não-incidência dos Efeitos
Art. 58. Ficam excluídas da vedação prevista pelo art. l' e seu
parágrafo único do Decreto n' 96.915, de 3 de outubro de 1988, todas
as entidades da Administração Federal ou sob controle, direto ou indireto, da União, incluídas no PND, nos termos da Lei n" 9.419/97.
§ l' O disposto neste artigo somente se aplica às dívidas vincendas das entidades nele referidas.
§ 2' O Banco Central do Brasil expedirá as normas necessárias
à execução do disposto neste artigo.
Seção 111
Da Vinculação das Empresas Incluídas no Programa Nacional
de Desestatização
Art. 59. Sem prejuízo da vinculação técnica prevista no Decreto n' 1.361, de l' de janeiro de 1995, as empresas incluídas no
PND, bem como as empresas titulares de participações acionárias
incluídas no referido programa ficarão administrativamente subordinadas ao Ministério da Fazenda que, no âmbito de sua competência, tomará todas as medidas necessárias à efetivação dos processos
de desestatização.
§ l' A partir de sua inclusão no PND a sociedade não poderá
praticar os seguintes atos, sem a autorização prévia do Ministro de
Estado da Fazenda:
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I - proceder à abertura de capital, aumentar o capital social
por subscrição de novas ações, renunciar a direitos de subscrição,
lançar debêntures conversíveis em ações ou emitir quaisquer outros
valores mobiliários, no País ou no exterior;
H - promover operações de cisão, fusão ou incorporação;
IH - firmar acordos de acionistas ou quaisquer compromissos
de natureza societária ou renunciar a direitos neles previstos;
IV - firmar ou repactuar contratos de financiamentos ou, de
acordos comerciais, por prazo superior a três meses, ou quaisquer outras transações que não correspondam a operações e giro normal dos
negócios da empresa; e
V - adquirir ou alienar ativos em montante igualou superior
a cinco por cento do patrimônio líquido da empresa.
§ 2' Aplicam-se, no que couber, as disposições deste artigo às
participações acionárias, de caráter minoritário, depositadas no FND.
§ 3' O depositante de ações no PND, titular de participações
minoritárias em companhia privada que, em decorrência de acordo de
acionistas, seja integrante do respectivo grupo controlador deverá,
quando se tratar de deliberação sobre as matérias mencionadas no
§ l' deste artigo, submeter seu voto, nos órgãos societários daquelas
companhias, à prévia anuência do Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 60. Caberá ao Ministério do Planejamento e Orçamento
coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução do PND.
Art. 61.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 62. Revogam-se o Decreto n' 1.204, de 29 de julho de
1994, o Decreto n" 1.227, de 22 de agosto de 1994, o Decreto n" 2.077,
de 21 de novembro de 1996 e o Decreto n' 2.274, de 15 de julho de
1997.
Brasília, 15 de maio de 1998, 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
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DECRETO N' 2.595, DE 15 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Primeiro Protocolo Adicional ao
Acordo de Alcance Parcial de Promoção de
Comércio nº 4, sobre Medidas Sanitárias e
Fitossanitárias, entre Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai, lavrada em 16 de março de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV; da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que a Secretaria-Geral da Associação LatinoAmericana de Integração lavrou, em 16 de março de 1998, a Ata de
Retificação do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Promoção de Comércio n'' 4, sobre Medidas Sanitárias e
Fitossanitárias, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
DECRETA:
Art. l' A Ata de Retificação do Primeiro Protocolo Adicional
ao Acordo de Alcance Parcial de Promoção de Comércio n' 4, sobre
Medidas Sanitárias e Fitossanitárias entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 15 de maio de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

Os anexos estão publicados no DO de 19.5.1998, págs. 2/3.
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DECRETO N' 2.596, DE 18 DE MAIO DE 1998
Regulamenta a Lei nº 9.537, de 11 de
dezembro de 1997, que dispõe sobre a eegurança do tráfego aquaviário em águas sob
jurisdição nacional.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 40 da Lei n' 9.537 de 11 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aprovado na forma do anexo a este decreto o Regulamento de Segurança do Tráfego Aquaviário em Aguas sob Jurisdição Naciona!.
Art. 2' O regulamento de que trata este decreto entra em vigor em 9 de junho de 1998.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Ficam revogados a partir de 9 de junho de 1998, os
Decretos n' 87.648, de 24 de setembro de 1982, n' 87.891, de 3 de
dezembro de 1982, n" 97.026, de l' de novembro de 1988, n' 511, de
27 de abril de 1992, e n' 2.117, de 9 de janeiro de 1997.
Brasília, 18 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Mauro César Rodrigues Pereira
Eliseu Padilha
Raimundo Brito
Gustavo Krause
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Anexo
REGULAMENTO DE SEGURANÇA DO TRÁFEGO
AQUAVIÁRIO EM ÁGUA SOB JURISDIÇÃO NACIONAL
CAPÍTULO I
Do Pessoal
Art. l' Os aquaviários constituem os seguintes grupos:
I - l' Grupo - Marítimos: tripulantes que operam embarcações classificadas para a navegação em mar aberto, apoio marítimo, apoio portuário e para a navegação interior nos canais,
lagoas, baías, angras, enseadas e áreas marítimas consideradas
abrigadas;
H - 2' Grupo - Fluviários: tripulantes que operam embarcações classificadas para a navegação interior nos lagos, rios e de apoio
portuário fluvial;
IH - 3' Grupo - Pescadores: tripulantes que exercem atividades a bordo de embarcações de pesca;
IV - 4' Grupo - Mergulhadores: tripulantes ou profissionais
não-tripulantes com habilitação certificada pela autoridade maritima para exercer atribuições diretamente ligadas à operação da embarcação e prestar serviços eventuais a bordo ligados às atividades
subaquáticas;
V - 5' Grupo - Práticos: aquaviários não-tripulantes que
prestam serviços de praticagem embarcados; e
VI - 6' Grupo - Agentes de Manobra e Docagem: aquaviários
não-tripulantes que manobram navios nas fainas em diques, estaleiros
e carreiras.
Parágrafo único. Os grupos de aquaviários são constituídos
pelas categorias constantes do Anexo I a este regulamento.
Art. 2' Os Amadores constituem um único grupo com as categorias constantes do item H do Anexo I a este regulamento.
CAPÍTULO H
Da Navegação e Embarcações
Art. 3' A navegação, para efeito deste regulamento, é classificada como:
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I - mar aberto: a realizada em águas marítimas consideradas desabrigadas, podendo ser de:
a) longo curso: a realizada entre portos brasileiros e estrangeiros;
b) cabotagem: a realizada entre portos ou pontos do território
brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores; e
c) apoio marítimo: a realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na Zona Econômica Exclusiva, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos; e
II - interior: a realizada em hidrovias interiores, assim considerados rios, lagos, canais, lagoas, baías, angras, enseadas e áreas
marítimas consideradas abrigadas.
Parágrafo único. A navegação realizada exclusivamente nos
portos e terminais aquaviários para atendimento de embarcações e
instalações portuárias é classificada como de apoio portuário.
Art. 4' Caberá à autoridade marítima estabelecer os requisitos para homologação de Estações de Manutenção de Equipamentos
de Salvatagem.
Art. 5' A autoridade marítima poderá delegar competência
para entidades especializadas, públicas ou privadas, para aprovar
processos, emitir documentos, realizar vistorias e atuar em nome do
Governo brasileiro em assuntos relativos à segurança da navegação,
salvaguarda da vida humana e prevenção da poluição ambiental.

CAPÍTULO III
Do Serviço de Praticagem
Art. 6' A aplicação do previsto no inciso II do parágrafo único do
art. 14 da Lei n' 9.537, de 11 de dezembro de 1997, observará o seguinte:
I - o serviço de praticagem é constituído de prático, lancha de
prático e atalaia;
II - a remuneração do serviço de praticagem abrange o conjunto dos elementos apresentados no inciso I, devendo o preço ser livremente negociado entre as partes interessadas, seja pelo conjunto
dos elementos ou para cada elemento separadamente; e
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IH - nos casos excepcionais em que não haja acordo, a autoridade maritima determinará a fixação do preço, garantida a obrigatoriedade da prestação do serviço.
CAPÍTULüIV
Das Infrações e Penalidades

Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 7º Constitui infração às regras do tráfego aquaviário a
inobservância de qualquer preceito deste regulamento, de normas
complementares emitidas pela autoridade maritima e de ato ou resolução internacional ratificado pelo Brasil, sendo o infrator sujeito
às penalidades indicadas em cada artigo.
§ 1º É da competência do representante da autoridade marítima a prerrogativa de estabelecer o valor da multa e o período de suspensão do Certificado de Habilitação, respeitados os limites estipulados neste regulamento.
§ 2º As infrações, para efeito de multa, estão classificadas em
grupos, sendo seus valores estabelecidos pelo Anexo H a este regulamento.
§ 3º Para efeito deste regulamento o autor material da infração poderá ser:
I
o tripulante;
H - o proprietário, armador ou preposto da embarcação;
IH - a pessoa física ou jurídica que construir ou alterar as características da embarcação;
IV - o construtor ou proprietário de obra sob, sobre ou às
margens das águas;
V - o pesquisador, explorador ou proprietário de jazida mineral sob, sobre ou às margens das águas;
VI - o prático; e
VII - o agente de manobra e docagem.
Art. 8º A penalidade de suspensão do Certificado de Habilitação, estabelecida para as infrações previstas neste capítulo, somente
poderá ser aplicada ao aquaviário ou amador embarcados e ao prático.
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Art. 9" A infração e seu autor material serão constatados:
no momento em que for praticada a infração;
mediante apuração; e
lU - por inquérito administrativo.
Art. 10. A reincidência, para efeito de gradação das penalidades deste regulamento, é a repetição da prática da mesma infração
em um período igual ou inferior a doze meses.
Parágrafo único. A reincidência implicará, em caso de pena de
multa ou suspensão do Certificado de Habilitação, se o próprio artigo que a impuser não estabelecer outro procedimento, na multiplicação da penalidade por dois, três e assim sucessivamente, conforme
as repetições na prática da infração.
I U -

Seção II
Das Infrações Imputáveis aos Autores Materiais e das
Penalidades
Art. 11. Conduzir embarcação ou contratar tripulante sem
habilitação para operá-la:
Penalidade: multa do Grupo E.
Art. 12. Infrações relativas à documentação de habilitação ou
ao controle de saúde:
I - não possuir a documentação relativa à habilitação ou ao
controle de saúde:
Penalidade: multa do Grupo D;
U - não portar a documentação relativa à habilitação ou ao
controle de saúde:
Penalidade: multa do Grupo B ou suspensão do Certificado de
Habilitação até sessenta dias; e
lU - portar a documentação relativa à habilitação ou ao controle de saúde desatualizada:
Penalidade: multa do Grupo A ou suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias.
Art. 13. Infrações relativas ao Cartão de Tripulação de Segurança:
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I - não possuir Cartão de Tripulação de Segurança:
Penalidade: multa do Grupo D;
H - não portar Cartão de Tripulação de Segurança:
Penalidade: multa do Grupo B ou suspensão do Certificado de
Habilitação até cento e vinte dias; e
IH - não dispor a bordo de todos os tripulantes exigidos conforme o Cartão de Tripulação de Segurança:
Penalidade: multa do Grupo A, multiplicada pelo número de faltas, ou suspensão do Certificado de Habilitação até doze meses.
Art. 14. Infrações relativas ao Rol de Equipagem ou Rol
Portuário:
I - não possuir Rol de Equipagem ou Rol Portuário:
Penalidade: multa do Grupo D;
H - possuir Rol de Equipagem ou Rol Portuário em desacordo
com o Cartão de Tripulação de Segurança:
Penalidade: multa do Grupo C ou suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias; e
HI - não portar Rol de Equipagem ou Rol Portuário:
Penalidade: multa do Grupo B ou suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias.
Art. 15. Infrações relativas à dotação de itens e equipamentos
de bordo:
I - apresentar-se sem a dotação regulamentar:
Penalidade: multa do Grupo D ou suspensão do Certificado de
Habilitação até sessenta dias;
H - apresentar-se com a dotação incompleta:
Penalidade: multa do Grupo C ou suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias; e
IH - apresentar-se com item ou equipamento da dotação inoperante, em mau estado ou com prazo de validade vencido:
Penalidade: multa do Grupo C ou suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias.
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Art. 16. Infrações relativas ao registro e inscrição das embarcações:
I - deixar de inscrever ou de registrar a embarcação:
Penalidade: multa do Grupo D; e
II - não portar documento de registro ou de inscrição da embarcação:
Penalidade: multa do Grupo C ou suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias.
Art. 17. Infrações relativas à identificação visual da embarcação e demais marcações no casco:
I - efetuar as marcas de borda livre em desacordo com as especificações do respectivo certificado:
Penalidade: multa do Grupo D ou suspensão do Certificado de
Habilitação até sessenta dias; e
II - deixar de marcar no casco as marcas de borda livre:
Penalidade: multa do Grupo C ou suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias;
III - deixar de marcar no casco o nome da embarcação e o porto de inscrição:
Penalidade: multa do Grupo C ou a suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias; e
IV - deixar de efetuar outras marcações previstas:
Penalidade: multa do Grupo A ou suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias.
Art. 18. Infrações relativas às características das embarcações:
I - efetuar alterações ou modificações nas características da
embarcação em desacordo com as normas:
Penalidade: multa do Grupo E; e
II - operar heliporto em desacordo com as normas:
Penalidade: multa do Grupo D ou suspensão do Certificado de
Habilitação até sessenta dias.
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Art. 19. Infrações relativas aos certificados e documentos
equivalentes, pertinentes à embarcação:
I - não possuir qualquer certificado ou documento equivalente exigido:
Penalidade: multa do Grupo D ou suspensão do Certificado de
Habilitação até sessenta dias.
H exigidos:

não portar os certificados ou documentos equivalentes

Penalidade: multa do Grupo C ou suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias; e
IH - certificados ou documentos equivalentes exigidos com
prazo de validade vencido:
Penalidade: multa do Grupo C ou suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias.

Art. 20. Infrações relativas aos equipamentos e luzes de navegação:
I -

sem as luzes de navegação:

Penalidade: multa do Grupo C; e
H -

operar luzes de navegação em desacordo com as normas:

Penalidade: multa do Grupo B ou suspensão do Certificado de
Habilitação até sessenta dias;

IH exigido:

apresentar-se com falta de equipamento de navegação

Penalidade: multa do Grupo C ou suspensão do Certificado de
Habilitação até sessenta dias; e
IV - apresentar-se com equipamento de navegação defeituoso
ou inoperante:
Penalidade: multa do Grupo B ou suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias.

Art. 21. Infrações relativas aos requisitos de funcionamento
dos equipamentos:
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I - equipamentos de comunicações inoperantes ou funcionando precariamente:
Penalidade: multa do Grupo C ou suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias;
n - equipamentos de combate a incêndio e de proteção contra
incêndio inoperantes ou funcionando precariamente:
Penalidade: multa do Grupo C ou suspensão do Certificado de
Habilitação até sessenta dias; e
In - dispositivos para embarque de prático inoperante ou funcionando precariamente:
Penalidade: multa do Grupo B ou suspensão do Certificado de
Habilitação até tinta dias.
Art. 22. Infrações referentes às normas de transporte:
I - transportar excesso de carga ou apresentar-se com as linhas de carga ou marcas de borda livre submersas:
Penalidade: multa do Grupo G ou suspensão do Certificado de
Habilitação até sessenta dias;
n - transportar excesso de passageiros ou exceder a lotação
autorizada:
Penalidade: multa do Grupo G ou suspensão do Certificado de
Habilitação até sessenta dias;
In -

transportar carga perigosa em desacordo com as normas:

Penalidade: multa do Grupo F ou suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias;
IV -

transportar carga no convés em desacordo com as normas:

Penalidade: multa do Grupo F ou suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias; e
V -

descumprir qualquer outra regra prevista:

Penalidade: multa do Grupo E ou suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias.
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Art. 23. Infrações às normas de tráfego:
I - conduzir embarcação em estado de embriaguez ou após
uso de substância entorpecente ou tóxica, quando não constituir crime
previsto em lei:
Penalidade: suspensão do Certificado da Habilitação até cento e
vinte dias. A reincidência sujeitará o infrator à pena de cancelamento do Certificado de Habilitação;
U - trafegar em área reservada a banhistas ou exclusiva
para determinado tipo de embarcação:
Penalidade: multa do Grupo D ou suspensão do Certificado de
Habilitação até sessenta dias;
UI - deixar de contratar prático quando obrigatório:
Penalidade: multa do Grupo D ou suspensão do Certificado de
Habilitação até sessenta dias;
IV - descumprir regras do Regulamento Internacional para
Evitar Abalroamento no Mar (Ripeam):
Penalidade: multa do Grupo D ou suspensão do Certificado de
Habilitação até sessenta dias;
V - causar danos a sinais náuticos:
Penalidade: multa do Grupo D ou suspensão do Certificado de
Habilitação até sessenta dias;
VI - descumprir as regras regionais sobre tráfego, estabelecidas pelo representante local da autoridade maritima:
Penalidade: multa do Grupo D ou suspensão do Certificado de
Habilitação até sessenta dias;
VII - velocidade superior à permitida:
Penalidade: multa do Grupo C ou suspensão do Certificado de
Habilitação até trinta dias; e
VIU - descumprir qualquer outra regra prevista, não especificada nos incisos anteriores:
Penalidade: multa do Grupo C ou suspensão do Certificado de
Habilitação até tinta dias.
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Art. 24. São aplicáveis ao Comandante, em caso de descumprimento das competências estabelecidas no art. 8Q da Lei n Q 9.537,
de 1997, a multa do Grupo G e suspensão do Certificado de Habilitação até doze meses.
Art. 25.
I -

São infrações imputáveis ao Prático:

recusar-se à prestação do serviço de praticagem:

Penalidade: suspensão do Certificado de Habilitação até doze
meses ou, em caso de reincidência, o cancelamento; e
11 - deixar de cumprir as normas da autoridade marítima sobre o Serviço de Praticagem:
Penalidade: suspensão do Certificado de Habilitação até cento e
vinte dias.

Art. 26. Infração às normas relativas à execução de obra sob,
sobre ou às margens das águas:
Penalidade: multa do Grupo E, e demolição da obra, caso esta
impeça, venha a impedir ou afete a segurança da navegação no local.
Art. 27. Infração às normas relativas à execução de pesquisa,
dragagem ou lavra de jazida mineral sob, sobre ou às margens das
águas:
Penalidade: multa do Grupo E, e retirada da embarcação ou demolição da benfeitoria, quando a atividade impedir, vier a impedir
ou afetar a segurança da navegação no local.

Art. 28.

Infrações às normas e atos não previstos neste regu-

lamento:
I -

sobre tripulante e tripulação de segurança:

Penalidade: multa do Grupo E ou suspensão do Certificado de
Habilitação até doze meses; e
11 - sobre casco, instalações, equipamentos, pintura e conservação da embarcação, inclusive sobre funcionamento e requisitos
operacionais dos dispositivos, equipamentos e máquinas de bordo:
Penalidade: multa do Grupo E ou suspensão do Certificado de
Habilitação até sessenta dias.
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CAPÍTULO V
Das Medidas Administrativas

Art. 29. As medidas administrativas serão aplicadas pelo representante da autoridade marítima, por meio de comunicação formal, ao autor material.
Parágrafo único. Em situação de emergência e para preservar
a salvaguarda da vida humana ou a segurança da navegação, a medida será aplicada liminarmente, devendo a comunicação formal ser
encaminhada posteriormente.
CAPÍTULO VI

Das Disposições Finais

Art. 30. A autoridade marítima ouvirá o Ministério dos Transportes quando do estabelecimento de normas e procedimentos de segurança que possam ter repercursão nos aspectos econômicos e operacionais do transporte marítimo.
Art. 31. Os casos omissos ou não previstos neste regulamento
serão resolvidos pela autoridade marítima.
CAPÍTULO VII

Das Disposições Transitórias

Art. 32. O Grupo de Regionais passa a fazer parte do Grupo
de Marítimos com a seguinte equivalência de categorias:
a)

Arrais (ARR)

Marinheiro de Convés (MNC) - nível 4

b) Mestre Regional (MTR)

Moço de Convés (MOC) - nível 3

c) Marinheiro Regional de Convés (MRC)

Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC) níve12

d) Marinheiro Regional de Máquinas (MRM)

Marinheiro Auxiliar de Máquinas (MAM)
-níve12

Art. 33. As categorias dos marítimos, fluviários e pescadores
ora existentes serão transpostas para as constantes do Anexo I a
este decreto por ato específico da autoridade marítima.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3427-3553, maio 1998

3506

I -

Anexo I
Categorias de Aquaviários

a) Grupo de Marttimos
1) Seção de Convés
Sigla

Categoria
Capitão de Longo Curso
Oepitação de Cabotagem

lI:! Oficial de Náutica
2!! Oficial de Náutica
I

Mestre de Cabotagem
Contramestre
Marinheiro de Convés

Moçode Convés
Marinheiro Auxiliar de Convés

CLC
CCB
10N
20N
MCB
CTR
MNC
MOC
MAC

2) Seção de Máquinas
Categoria
IOficial Superior de Máquinas

º

1 Oficial de Máquinas
2 Q Oficial de Máquinas

Eletricista
Condutor de Máquinas
Marinheiro de Máquinas
Moço de Máquinas
Marinheiro Auxiliar de Máquinas

Sigla

OSM
10M
20M
ELT
COM
MNM
MAM
MAM

3) Seção de Câmara
Categoria

Sigla

CZA
TAA

Cozinheiro
Taifeiro

4) Seção de Saúde
Categoria

Sigla

Enfermeiro

ENF

Auxiliar de Saúde

ASA
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b) Grupo de Fluviários
1) Seção de Convés
Categoria

Sigla

Marinheiro Fluvial de Convés

CFL
PLF
MFL
CMF
MFC

Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés

MAF

Capitão Fluvial
Piloto Fluvial
Mestre Fluvial
Contramestre Fluvial

2) Seção de Máquinas
Categoria
Supervisor Maquinista-Motorista Fluvial
Condutor Maquinista-Motorista Fluvial

Marinheiro Fluvial de Máquinas
Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas

Sigla

SUF
CTF
MFM
MMA

3) Seção de Câmara
Categoria

Sigla

Cozinheiro

CZA

Taifeiro

TAA

4) Seção de Saúde

I

Categoria

Sigla

ASA

Grupo de Pescadores
1) Seção de Convés

c)

Categoria
Patrão de Pesca de Alto Mar

Patrão de Pesca na Navegação Interior
Contra-Mesgre de Pesca na Navegação Interior
Pescador Profissional Especializado
Pescador Profissional
Aprendiz de Pesca

Sigla

PAP
PPI
CPI
PEP
POP
APP
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2) Seção de Máquinas
Sigla

Categoria
Condutor-Motorista de Pesca

CMP

Motorista de Pesca

MOP

Aprendiz de Motorista

APM

d) Grupo de Mergulhadores
Categoria

Sigla

Mergulhador que opera com Mistura Gasosa Artifical

MGP

Mergulhador que opera com Ar Comprimido

MGE

e) Grupo de Práticos
Sigla

Categoria
Prático

PRT

Praticante de Prático

PRP

fJ Grupo de Agentes de Manobra e Docagem
Categoria

Sigla

AMD

Agente de Manobra e Docagem

II -

Categorias de Amadores
Sigla

Categoria
Capitão-Amador

CPA

Mestre-Amador

MSA

Arrais-Amador

ARA

Motonauta

MTA

Veleiro

VLA

Anexo II
Valores de Multa por Grupos
Grupos

Multa

A

de R$ 40,00 a R$

200,00

B

de R$ 40,00 a R$

400,00

C

de R$ 40,00 a R$

800,00
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Grupos

Multa

D

de R$ 40,00 a R$ 1.600,00
de R$ 40,00 a R$ 2.200,00
de R$ 80,00 a R$ 2.800,00
De R$ 80,00 a R$ 3.200,00

E
F
G

DECRETO N' 2.597, DE 18 DE MAIO DE 1998
Regulamenta, no âmbito do EstadoMaiordasForçasArmadas, o Capítulo V da
Lei n" 7.501, de 27 dejunhode 1986, quedispõe sobre o regime de contratação dos Auxiliares Locais.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2' do art. 67 da Lei n' 7.501, de 27 de junho de 1986, e nos
arts. 13, 14 e 15 da Lei n' 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
DECRETA:

Art. l' Este decreto regulamenta, no âmbito do Estado-Maior
das Forças Armadas (Emfa), a situação dos Auxiliares Locais que
prestam serviços na Representação do Brasil na Junta Interamericana de Defesa (RBJID), sediada em Washington-DC, EUA, conforme dispõe o Capítulo V da Lei n' 7.501, de 27 de junho de 1986.
Art. 2º Auxiliar Local é o brasileiro ou estrangeiro admitido
localmente, por tempo determinado, para prestar serviços administrativos ou de apoio que exijam familiaridade com as condições de
vida, os usos e os costumes do país onde esteja sediada a RBJID.
Art. 3' O Auxilar Local poderá ser contratado pela RBJID
para os seguintes empregos:
I II -

Auxiliar de Apoio; e
Auxiliar Administrativo.

Art. 4' O Auxiliar de Apoio executará tarefas ligadas à prestação de serviços gerais, nas diferentes áreas de atuação da RBJID.
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Art. 5' O Auxiliar Administrativo, de nível médio, desempenhará atividades de natureza administrativa, nas diferentes áreas
de atuação da RBJID.
Art. 6' Satisfeitas as exigências da legislação trabalhista local, será requerido para a contratação do Auxiliar Local:
I - comprovação de situação regular de residência e de permissão legal para o exercício de atividade remunerada, nos termos
da legislação local, no caso de brasileiros ou de nacionais de terceiros
países;
II - aptidão física e mental, comprovada por instituição oficial ou médico indicado pela RBJID;
III - certificado de formação de nível médio ou equivalente,
no país de origem do documento comprobatório, para a contratação
do Auxiliar Administrativo;
IV - carteira de motorista válida, expedida pelo órgão competente no Distrito de Columbia ou dos Estados de Maryland ou Virginia, para a contratação de Auxiliar de Apoio;
V - idade mínima de dezoito anos;
VI - atestado de bons antecedentes ou documento equivalente emitido pela autoridade norte-americana competente;
VII - aprovação em processo seletivo simplificado; e
VIII - filiação ao sistema previdenciário norte-americano,
ressalvado o disposto no art. 14 deste decreto.
§ l' A comprovação dos requisitos previstos nos incisos de I a
VI deste artigo deverá ser feita no ato da inscrição do candidato ao
processo seletivo a que deva ser submetido.
§ 2' Os candidatos brasileiros também deverão comprovar, no
ato da inscrição, prova de quitação com o Serviço Militar e com a Justiça Eleitoral do Brasil, além da apresentação de declaração de que
não ocupam cargos, empregos ou funções públicas e nem respondem
a processo administrativo ou criminal.
Art. 7' A contratação do Auxiliar Local dependerá de processo
seletivo simplificado e da existência de vaga na lotação fixada para a
RBJID.
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§ l' O processo seletivo simplificado constará de avaliação
da capacidade do candidato nas disciplinas inerentes às atribuições do emprego a que se candidata e aos idiomas portugnês e inglês, dando-se preferência, em condições de ignaldade de competência específica, a quem possuir melhores conhecimentos da Iíngna portugnesa.
§ 2' As normas gerais para a realização do processo seletivo
simplificado e a fixação da lotação da RBJID serão estabelecidas em
ato do Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

Art. 8' Ressalvado o disposto na legislação norte-americana,
o candidato aprovado no processo seletivo simplificado será admitido por período experimental de três meses, ao término do qual, com
base em fichas de avaliação de desempenho, firmará contrato de
prestação de serviço como Auxiliar Local.
§ l' O contrato será firmado por um ano, renovável ao final de
cada período, no interesse da administração, salvo disposição em
contrário na legislação local.
§ 2' A rescisão ou a não-renovação do contrato ocorrerá tanto
por iniciativa da administração, quanto do Auxiliar Local contratado,
obedecida a legislação local.
§ 3' A responsabilidade pelo ato de contratação, rescisão ou
não-renovação de contrato será do Chefe da RBJID, sendo vedada a
delegação para esse fim.

Art. 9' As normas complementares de contratação e as específicas de rescisão ou não-renovação do contrato, por iniciativa da administração, serão estabelecidas em ato do Ministro de Estado Chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas.
Art. 10. Não poderá ser contratado pela RBJID o Auxiliar Local que tenha sido demitido por '<justa causa", de acordo com o estabelecido na legislação local em vigência.
Art. 11. A mudança de um para outro emprego, na RBJID,
como Auxiliar Local só poderá ocorrer mediante a aprovação no processo seletivo simplificado promovido para o preenchimento da vaga
e o atendimento aos demais requisitos específicos.
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Art. 12. A contratação de Auxiliar Local dependerá da disponibilidade orçamentária alocada à RBJID, dentro do respectivo exercício
financeiro.
Art. 13. As relações trabalhistas e previdenciárias referentes
aos Auxiliares Locais serão regidas pela legislação local em vigência.
Art. 14. Os Auxiliares Locais de nacionalidade brasileira,
contratados a partir da vigência da Lei n'' 8.745, de 9 de dezembro de
1993, que, em razão da legislação local, não puderem filiar-se ao sistema previdenciário norte-americano, serão inscritos na previdência social brasileira como empregados.
Parágrafo único. As contribuições previdenciárias, tanto as devidas pelo empregador quanto pelo empregado, serão recolhidas no
Brasil e calculadas, nos percentuais estabelecidos na legislação brasileira, sobre o correspondente ao salário bruto dos Auxiliares Locais,
em moeda estrangeira, obedecidos os limites mínimo e máximo de
contribuição.
Art. 15. Aos Auxiliares Locais que, em razão de proibição de legislação local não tiverem direito à assistência médica provida pelo
Estado estrangeiro, será assegurada assistência médica, extensiva
aos dependentes, em condições equivalentes à oferecida pelo sistema
oficial local, mediante a contratação de empresa privada de notória
idoneidade, tradição e eficiência no ramo, arcando a RBJID com 50%
do valor contratual e cabendo ao servidor o restante da despesa.
§ l' Na lacuna da lei local, consideram-se dependentes, para
efeitos deste artigo:
a) cônjuge ou companheiro que não perceba rendimento de trabalho ou de qualquer outra fonte e viva sob o mesmo teto; e
b) filhos ou enteados até 21 anos, não percebendo rendimento
de trabalho ou de qualquer outra fonte, em valor igualou superior ao
salário mínimo vigente na localidade sede da RBJID.
§ 2' O disposto no caput deste artigo não se aplica ao dependente que fizer jus à assistência médica oferecida pelo sistema oficial
local.
Art. 16. O Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas estabelecerá os valores de retribuição mensal do Auxiliar
Local, levando em conta as condições do mercado e da legislação local.
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Art. 17. O prazo de noventa dias para o exercício do direito de
opção de que trata o art. 15 da Lei n' 8.745, de 1993, começa a ser
contado três meses após a data da publicação deste decreto.
§ l' O direito de opção citado no caput deste artigo refere-se
aos regimes trabalhista e previdenciário.
§ 2' Em nenhuma hipótese o exercício dessa opção poderá criar
situação de irregularidade perante a legislação previdenciária e trabalhista dos Estados Unidos da América.

Art. 18. O empregado contratado antes da vigência da Lei n'
8.745, de 1993, terá sua situação regularizada na forma deste artigo.
§ l' O contratado, brasileiro ou estrangeiro, que passar aos
regimes trabalhista e previdenciário locais, por opção ou por imposição legal, terá seu contrato de trabalho ajustado à legislação dos Estados Unidos da América, sendo inscrito na previdência local, quando permitido, considerada a data de sua admissão, desde que efetuados os recolhimentos devidos.
§ 2' O brasileiro que optar pelos regimes trabalhista e previdenciário locais e não puder ser inscrito, por imposição legal, na previdência norte-americana, será inscrito na previdência social do
Brasil, considerada a data de sua admissão, ficando regido pela legislação trabalhista vigente nos Estados Unidos da América.

§ 3' O contratado de nacionalidade brasileira que optar por permanecer nos regimes trabalhista e previdenciário brasileiros será inscrito na previdência social brasileira, considerada a data de sua admissão, sendo efetuados os recolhimentos das contribuições devidas.
§ 4' Ficam os órgãos previdenciários no Brasil autorizados a
aceitar a inscrição retroativa do contratado de nacionalidade brasileira que for enquadrado no parágrafo anterior.
§ 5' O Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas poderá limitar ou estabelecer critérios para os casos de retroação citados nos parágrafos 1', 2' e 3' deste artigo, caso tenha havido
compensação pecuniária já paga ao contratado.

§ 6' Para o contratado estrangeiro que optar por permanecer
no regime trabalhista brasileiro ou que não puder ser inscrito na
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previdência local, fica permitida a filiação a um plano de previdência
privada local de caráter facultativo, de forma a assegurar uma compensação pecuniária no ato do encerramento do seu contrato de trabalho.
§ 7· A contribuição de que trata o parágrafo anterior será dividida, em partes iguais, entre o Emfa (RBJID) e o contratado.
§ 8· O contratado estrangeiro inscrito na previdência social
local, permanecendo ou não no regime trabalhista brasileiro, não
terá direito à previdência privada prevista no § 6·.

Art. 19. Portaria interministerial dos Ministros de Estado
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e da Previdência e Assistência Social estabelecerá os procedimentos administrativos a serem utilizados para a filiação e o recolhimento das contribuições, assim como os mecanismos para a concessão dos benefícios a que venham fazer jus os Auxiliares Locais de nacionalidade brasileira, que
estejam enquadrados nas situações descritas nos arts. 14 e 18 deste
decreto.
Art. 20. Na prazo de 180 dias após a publicação deste decreto,
serão regularizadas as situações dos Auxiliares Locais admitidos
após o advento da Lei n· 8.745, de 1993.
Art. 21. Os Auxiliares Locais, contratados a partir da entrada
em vigor deste decreto, farão jus exclusivamente às vantagens e benefícios previstos na legislação trabalhista e previdenciária local, na
forma deste regulamento.
Art. 22. As despesas resultantes da aplicação deste decreto
serão custeadas com recursos do Estado-Maior das Forças Armadas.
Art. 23. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de maio de 1998; 177· da Independência e 110· da
República.
ANTONIOCARLOSMAGAHÃES
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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DECRETO Nº 2.598, DE 19 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção eAssessoramento Superiores (DAS) e Funções
Gratificadas (FG) que menciona, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG):
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério do Trabalho, oriundos da extinção de
órgãos da Administração Pública Federal, um DAS 102.4 e um
DAS 102.2;
11 - do Ministério do Trabalho para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 101.2, cinco FG-l, uma
FG-2 e sete FG-3.

Art. 2º Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
11 ao Decreto nº 1.643, de 25 de setembro de 1995, passa a vigorar na
forma do Anexo 11 a este decreto.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 2.296, de 8 de agosto de 1997.
Brasília, 19 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Edward Amadeo
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Remanejamento de Cargos
Do Mare para o Mtb (a) I Do Mtb para o Mere (b)

Código

DAS
Unitário

DAS 101.2
DAS 102.4
DAS 102.2

1,11

-

3,08

1
1

3,08
1,11

2

4,19

1

1,11

5
1
7

1,55
0,24

1,11

Subtotal If-)
FG-1
FG-2
FG-3

Valor
Total

Quant.

Valor
Total

Quant.

-

1

1,11

-

-

-

0,31

-

-

0,24
0,19

-

-

-

-

13

4,19

14

4,23

-

12

0,04

Subtotal 2 (+)

'Ibtal (1+2)
Saldo do Remanejamento
(a) - (b)

2
-

,

1,33
3,12

Anexo II
(Decreto n? 1.643, de 25 de setembro de 1995)
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério do Trabalho
Unidade

I
I

Cargos/

Funções

n"
4

Gabinete do Ministro
Coordenação

Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Social
Coordenação

Divisão
Serviço
Assessoria Internacional
Divisão

5
1
5
4
1
1
1
1
5
4
1
3

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/
FG

Assessor Especial
do Ministro
Assessor do Ministro
Chefe
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Coordenador
Chefe
Chefe

Chefe da Assessoria
Chefe

102.5
102.4
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.2
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Unidade

Cargos!
Funções

n'
Serviço
Assessoria Parlamentar
Divisão
Serviço

Secretaria Executiva

Serviço
Coordenação~Geral do

NE!
DAS!
FG

Chefe
. Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe
Secretário Executivo
Assessor do
Secretário Executivo
Chefe
Auxiliar
Chefe

101.1
101.4
101.2
101.1
NE

Coordenador-Geral
Coordenação
Chefe
Chefe

Subsecretário
Assistente
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG·1
FG·2
FG·3
101.5
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1

1
1
3
1
1
3
5
1
1
1
1
2
5
1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

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

1
1

Subsecretário
Assistente

101.5
102.2

1
1
4
2
1
4
1
1
6

Gabinete

Denominação

Cargo/Função

102.4
101.4
102.1
101.1

Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço
Coordenação
Divisão
Serviço

Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Serviço
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Organização e
Modernização e Administrativa
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviço Gerais

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Informática
Coordenação
Divisão
Subsecretaria de Planejamento e
Orçamento

1
1
3
2
65
68
85
1
2
2
1
1
1
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Unidade
Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento
Setorial

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Orçamento e
Finanças
Coordenação
Divisão
Consultoria Jurídica
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Coordenação
Divisão
Secretaria de Relações do Trabalho
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos
Institucionais
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Imigração
Coordenação
Divisão
Secretaria de Fiscalização do Trabalho

I

Serviço
Coordenação-Geral de Articulação
Institucional
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho

I

Cargos/
Funções

I

n'

f

I

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!

FG

1

Chefe

101.1

1
1
2
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
3
5
1
2
1
1
3
5
1
1
1
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Consultor Jurídico
Assistente
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Secretário
Secretário Adjunto
Assistente
Chefe

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

1
3
8
1
1
1
2
1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Secretário
Secretário Adjunto
Assistente
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.6
101.5
102.2
101.1

1
4
7
2
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário
Secretário Adjunto
Gerente de
Programa
Assistente

101.4
101.3
101.2
101.1
101.6
101.5

2

101.4
102.2
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Cargosl
Funções

Unidade

Denominação
Cargo/Função

n'
Serviço

\

Coordenação-Geral de Normatização
i
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria de Políticas de Emprego e Salário

,
!

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral do Seguro Desemprego e
do Abono Salarial
.DIVIsa0
Serviço
Coordenação-Geral de Orçamento e
Administração Financeira do FAT
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Estatística do
Trabalho e Identificação Profissional
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Emprego
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Formação e Desenvolvimento
Profissional

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

!

1
4
1

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

Serviço
Delegacias Regionais do Trabalho

6

NE/
-~
DAS/ .
FG

Chefe
: Coordenador-Geral
i Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário
Secretário Adjunto
I Assessor do
i Secretário
i Assistente
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.6
101.5

Coordenador-Geral
: Chefe
! Chefe

101.4
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

102.4
102.2
102.1
101.2
101.1

,

! Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário
Secretário Adjunto
Assistente
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto
I Assistente de
, Projeto
Chefe

:

101.1

I
!

101.6
101.5
102.2
101.4
101.3

!

i

~
101.1
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Cargos!
Funções

Unidade

n'
a)

MGIRJIRS e SP

Divisão
Assessoria Jurídica
Serviço
Coordenação

Divisão
b) BAlCE/ES/GOIPAlPEIPR e SC

Assessoria Jurídica
Serviço
Divisão
Serviço

c)

AC/ALlAMlAP!MAIMTIMSIPBlPlIRN/
ROIRRlSEITO e DF

Serviço

Subdelegadas do Trabalho
Agências de Atendimento

Denominação
CargolFunção

4
4
8
4
4
8
28
84
36
8
8
8
24
16
48
80
24
8

Delegado
Auxiliar
Chefe

15
15
60
120
60
30
110
440
626

Delegado
Auxiliar
Chefe

Chefe
Chefe
Coordenador

Chefe

Delegado
Auxiliar
Chefe

Chefe
Chefe
Chefe

Subdelegado
Chefe

NE/
DAS/
FG
101.4
102.1
101.2
101.2
101.1
101.3
101.2
FG-1
FG-2
101.4
102.1
101.1
101.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
102.1
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.1
FG-1
FG-1

b) Quadro Resumo dos Custos dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério do Trabalho (Mtb)
Situação Atual e Nova

,

Código

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3

DAS
Unitário

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

Situação Atual
Quant.
Valor Total

4,94
3,08

5
9
34
65
146
302
4
10

1,24

-

1,11
1,00

32,60

44,46
104,72
80,60

162,06
302,00
19,76
30,80

-

Situação Nova
Quant.
Valor Total

5
9
34
65
145
302
4
11

-

32,60
44,46

104,72
80,60

160,95
302,00
19,76

33,88
-
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DAS
Unitário

Código

DAS 102.2
DAS 102.1

1,11
1,00

Situação Atual
Quant.
ValorTotal

Situação N ova
Quant.
Valor Total

24
35

23
35

25,53
35,00

633

S37,53

634

1.320
1S9
130

409,20

1.315
188
123

26,64
35,00

Subtotall (+)

-

FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24

Subtotal 2 (+)

-

1.639

479,26

1.626

476,14

Total

-

2.272

1.316,79

2.260

1.316,75

0,19

45,36
24,70

S40,61
I

407,65
45,12
23,37

DECRETO Nº 2.599, DE 19 DE MAIO DE 1998
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da Cultura, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Cultura, na forma dos Anexos I e II a este decreto.
Art. 2º Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo
II b.2 a este decreto, os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Cultura, três DAS 101.3, um DAS 102.3,
três DAS 101.1 e uma FG-1, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal;
II - do Ministério da Cultura para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 101.5, dois DAS 101.2 e
um DAS 102.2.
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Art. 3" Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado da Cultura fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste
decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere o
Anexo lI, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 4" Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da Cultura serão aprovados pelo Ministro de Estado e publicados no Diário
Oficial da União, no prazo de noventa dias contados da data da publicação deste decreto.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se os Decretos nOs 1.673, de 11 de outubro de
1995, e 2.114, de 7 de janeiro de 1997.
Brasília, 19 de maio de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Francisco Weffort
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DA CULTURA
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. 1" O Ministério da Cultura, órgão da Administração direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:
I - política nacional de cultura;
II - proteção do patrimônio histórico e cultural.
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CAPÍTULO H
Da Estrutura Organizacional
Art. 2' O Ministério da Cultura tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
H - órgão setorial: Consultoria Jurídica;
IH - órgãos específicos singulares:
a) Secretaria de Política Cultural;
b) Secretaria de Intercâmbio Cultural;
c) Secretaria de Apoio à Cultura;
d) Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual;
IV - unidades descentralizadas: Delegacias Regionais;
V - órgãos colegiados:
a) Conselho Nacional de Política Cultural;
b) Comissão Nacional de Incentivo à Cultura;
c) Comissão de Cinema;
VI - entidades vinculadas:
a) Autarquia: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;
b) Fundações:
1. Fundação Casa de Rui Barbosa;
2. Fundação Cultural Palmares;
3. Fundação Nacional de Artes;
4. Fundação Biblioteca Nacional.
Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração
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Federal (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa
(Somad), de Administração de Recursos da Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais (Sisg) e de Planejamento, Orçamento e
Finanças, por intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e Orçamento a ela subordinadas.
CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos
Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro
de Estado

Art. 3' Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho
do seu expediente pessoal;
11 - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
ministério, em tramitação no Congresso Nacional;
111 - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Art. 4' À Secretaria Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das secretarias integrantes da estrutura do ministério e das entidades a ele vinculadas;
11 - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas
com a celebração e prestação de contas de convênios e com os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e modernização administrativa, recursos de informação e informática,
recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
111 - auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes
e na implementação das ações da área de competência do ministério;
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N - supervisionar a execução das atividades relacionadas
com o Fundo Nacional de Cultura (FNC), instituído por meio da Lei
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
V - realizar estudos e compatibilizar propostas que contribuam para a efetiva operacionalização do Programa Nacional de Apoio à
Cultura (Pronac), visando à consecução dos objetivos centrais da política cultural, em articulação com as demais secretarias do ministério.
Art. 5º À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e modernização administrativa, recursos de informação e informática,
recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
H - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas
federais, referidos no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
IH - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior;
N - coordenar e controlar a execução das atividades relacionadas com o Fundo Nacional de Cultura (FCN).
V - coordenar, supervisionar e controlar a execução das atividades relativas à celebração e à prestação de contas dos convênios,
acordos e outras formas de avença.
Art. 6º À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento e orçamento, no âmbito do ministério;
H - promover a articulação como órgão central do sistema federal, referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
ministério, quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
IH - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas do ministério, e submetê-los à decisão superior;
N - promover a implementação, acompanhar e fornecer elementos para a avaliação de projetos e atividades.
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Seção II
Do Órgão Setorial
Art. 72 À Consultoria Jurídica, órgão setorial da AdvocaciaGeral da União, compete:
I - assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza
jurídica;
II - exercer a coordenação das atividades dos órgãos jurídicos
das entidades vinculadas;
II] - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida, em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados oujá efetivados, e daqueles oriundos de órgãos ou entidades sob sua
coordenação jurídica;
VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do ministério:
a) os textos de edital de licitação, como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa, de licitação.

Seção lII
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 82 À Secretaria de Política Cultural compete:
I - coordenar e promover estudos com vistas à formulação da
política cultural do País pelo Ministro de Estado;
II - propor diretrizes para a otimização da aplicação de recursos administrados pelo Ministério da Cultura e por suas entidades
vinculadas;
II] - propor programas e projetos que integrem as diferentes
manifestações artístico-culturais, de modo a identificar e difundir a
cultura brasileira em sua pluralidade e diversidade;
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N - identificar fontes alternativas de apoio e financiamento a projetos culturais;
V - acompanhar, avaliar e sugerir alternativas de desenvolvimento e condução da política cultural;
VI - coordenar estudos e a elaboração de projetos que objetivem a redução da participação do Estado na ação cultural e estimulem a liberdade de ação e a criatividade dos agentes privados;
VII - desenvolver, implantar e manter o Sistema Nacional de
Informações Culturais;
VIII - coordenar as atividades relativas ao Censo Cultural, no
âmbito do ministério;
IX - coordenar e supervisionar as atividades relativas ao
cumprimento da legislação sobre o direito autoral, bem como orientar as providências referentes aos tratados e convenções internacionais, ratificados pelo Brasil, sobre direitos do autor e direitos que lhe
são conexos;
X - coordenar, supervisionar e controlar, por meio dos mecanismos dos programas do ministério, as ações voltadas para realização de projetos e atividades nos segmentos de livros, leitura e
bibliotecas;
XI - assistir técnica e administrativamente ao Conselho
Nacional de Política Cultural.
Art. 9' À Secretaria de Intercâmbio Cultural compete:
I - promover a difusão das manifestações culturais brasileiras no exterior, em articulação com os Governos dos Estados, do Distrito Federal e com as prefeituras municipais;
II - coordenar o intercâmbio de bens e serviços culturais com
o exterior, promover a difusão das artes e da cultura do Brasil junto a
países estrangeiros, em articulação com os demais órgãos do Ministério da Cultura, bem como ministérios afins, especialmente o Ministério das Relações Exteriores, bem assim com outras instituições
públicas e privadas do Brasil e do exterior;
III - articular e coordenar a realização de projetos e programas com organismos internacionais e governos estrangeiros, visando à difusão e ao intercâmbio cultural, em conjunto com o Ministério
das Relações Exteriores;
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IV - planejar, coordenar e supervisionar a execução de projetos culturais e outras atividades significativas para a compreensão
do processo cultural brasileiro;
V - coordenar, supervisionar e controlar, por meio dos mecanismos dos programas do ministério, as ações voltadas para realização de projetos e atividades de intercâmbio cultural.
Art. 10.

ASecretaria de Apoio à Cultura compete:

I - propor, coordenar e executar programas e projetos de
apoio à cultura, em articulação com órgãos correlatos, nos diferentes níveis governamentais e com iniciativas análogas na esfera
privada;
H - coordenar, supervisionar e controlar, as ações voltadas à
execução dos projetos e atividades relacionadas aos Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e ao Mecenato, relativos a artes
cênicas, música, artes plásticas, patrimônio cultural e áreas integradas, sob a forma de incentivo a projetos culturais;
HI - realizar estudos sobre o impacto econômico das atividades
culturais e de sua relação com o fomento e o apoio à cultura nacional;
IV - realizar estudos que contribuam para melhorar a efetivação e o desempenho do Programa Nacional de Apoio à Cultura
(Pronac);
V - assistir técnica e administrativamente à Comissão NacionaI de Incentivo à Cultura (CNIC).
Art. 11.
compete:

A Secretaria

para o Desenvolvimento Audiovisual

I - planejar, promover e coordenar as atividades necessárias ao cumprimento da legislação audiovisual;
H - aprovar projetos de co-produção, produção, exibição, distribuição e infra-estrutura técnica específicos da área audiovisual, a
serem realizados com incentivos fiscais;
IH - desenvolver, inclusive com outros órgãos e entidades,
programas de apoio à produção audiovisual;
IV - autorizar a movimentação de recursos financeiros incentivados, para aplicação em projetos audiovisuais;
V - fiscalizar o cumprimento da legislação audiovisual;
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VI - aplicar as multas previstas nos arts. 29 e 30 da Lei n Q
8.401, de 8 de janeiro de 1992;
VII - fornecer os Certificados de Produto Brasileiro e de Registro de Contrato;
VIII - autorizar a veiculação, no território nacional, de obra
audiovisual publicitária estrangeira;
IX - autorizar a produção de obra audiovisual estrangeira,
no território nacional;
X - coordenar, supervisionar e controlar a execução de projetos e atividades relacionadas com mecanismos de fomento à atividade de audio e audiovisual;
XI Cinema.

assistir técnica e administrativamente à Comissão de
Seção IV
Das Unidades Descentralizadas

Art. 12. As delegacias regionais compete acompanhar as atividades do ministério nas suas áreas de jurisdição e exercer outras
atribuições que lhes forem cometidas pelo Ministro de Estado.
Seção V
Dos Órgãos Colegiados
Art. 13. Ao Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC)
cabe exercer as competências estabelecidas no Decreto n Q 823, de 21
de maio de 1993.
Art. 14. A Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC)
cabe exercer o papel de órgão consultivo, bem como prestar assessoramento ao Ministro de Estado da Cultura.
Art. 15. A Comissão de Cinema cabe prestar assessoramento
ao Ministro de Estado da Cultura na definição e formulação das diretrizes e estratégias para a ação governamental na área do audiovisual, nos termos do Decreto n Q 567, de 11 de junho de 1992.
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CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção l
Do Secretário Executivo
Art. 16. Ao Secretrário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado o
plano de ação global do ministério;
H - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades
do ministério;
IH - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Seção II
Dos Secretários
Art. 17. Aos secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades dos órgãos
das respectivas secretarias, e exercer outras atribuições que lhes forem
cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos secretários exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.
Seção III
Dos demais Dirigentes
Art. 18. Ao Chefe do Gabinete do Ministro, ao Consultor Jurídico, aos subsecretários, aos coordenadores-gerais, aos delegados e
aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar
a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras
atribuições que lhes forem cometidas, em suas respectivas áreas de
competência.
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CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais
Art. 19. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura! Regimental, as competênicas das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
Anexo II
a)

Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Cultura
Unidade

Cargos!
Funções

n'
2
1
Gabinete do Ministro

Coordenação
Divisão
Assessoria de Comuníção Social

Coordenação
Divisão
Assessoria Parlamentar

1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1

Denominação
CargolFunção
Assessor do
Ministro
Assistente do
Ministro
Chefe

Assessor
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe de Assessoria
Auxiliar
Coordenador
Chefe

Divisão

Secretaria Executiva

Gabinete

Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Divisão

1
3
4
1
1
4

102.4
102.3
101.5
102.3
102.2
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2

Chefe da
Assessoria

1
1
32
29
9
1
2

NE/
DAS/
FG

Auxiliar
Chefe

Secretário Executivo
Assessor do
Secretário Executivo
Chefe

Assessor
Auxiliar
Subsecretário
Assistente

Chefe

101.4
102.1
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
NE
102.4
101.4
102.3
102.1
101.5
102.2
101.2
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Unidade

Cargos/
Funções

n'
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Modernização e
Informática
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Convênios
Coordenação
Coordenação-Geral do Fundo Nacional da
Cultura
Coordenação
Divisão
Serviço
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial
Divisão
Serviço

Consultoria Jurídica
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos e
Estudos Normativos
Coordenação
Serviço

Secretaria de Política Cultural
Gabinete
Coordenação-Geral de Projetos e Política
Cultural
Coordenação

Denominação

Cargo/Função

NE/
DAS/

FG

1
1
1
4
1
1
1
3

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

101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
1
2
1
1
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3

1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2

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

101.4
101.3
101.2
101.1
101.5
102.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.5
102.1

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.1

1
1
1
1

Secretário
Chefe
Auxiliar
Coordenador-Geral

101.6
101.4
102.1
101.4

4

Coordenador

101.3
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Unidade

Cargos/
Funções

Denominação
CargolFunção

n'

NE!,
DAS!

I

FG

'

Divisão
Serviço

2
1

Chefe

101.2
101.1

Secretaria de Intercâmbio Cultural

1
1

Secretário
Auxiliar

101.6
102.1

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Intercâmbio

1

Coordenador-Geral

101.4

Secretaria de Apoio à Cultura
Divisão

1
1
2
2

Secretário
Chefe
Auxiliar
Chefe

101.6
101.4
102.1
101.2

Coordenação-Geral de Projetos
Coordenação
Divisão
Serviço

1
2
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Avaliação e
Prestação de Contas
Coordenação
Serviço

1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador

Chefe

101.4
101.3
101.1

Secretaria para o Desenvolvimento
Audiovisual

1

Secretário

101.6

Coordenação-Geral de Assuntos
Internacionais
Coordenação
Divisão
Serviço

Chefe

Coordenação-Geral de Projetos de

Gabinete

I

,

Coordenação-Geral de Atividades
Audiovisuais
Divisão
Coordenação
Divisão

1
1
1
3

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador
Chefe

101.4
101.2
101.3
101.2

Coordenação-Geral de Desenvolvimento e
Acompanhamento de Projetos Audiovisuais
Coordenação
Divisão

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

4

Delegado

101.3

Delegacias Regionais
a) Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo
e Pernambuco
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b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Cultura
b.l) Situação Atual e Nova

I

Situação Atual

DAS

Código

Unitário

Quant.

6,52

4
5
20
24
33
11
4
4
3
20

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

4,94
3,08

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

1,00

I
I,

I

4,96
3,33
20,00

I

4
4
20
27
31
14
4
5
2
20

I

131

i

29,76
[

36,63
1,00

I

12,32

I

I

128

[

230,38

31
29
9

I

9,61
6,96
1,71

Subtota12

69

i

18,28

Total

197

I

248,66

FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

I

I

Quant.

1

26,08
24,70
61,60

,

Sutotal I

Situação Nova

I

Valor Total

I

82
29
9

I

I

Valor Total
26,08
19,76

I

I

61,60
33,48

I

34,41
14,00

12,32
6,20
2,22

20,00

i
I

230,07
9,92
6,96

1,71

i

70

18,59

I

201

248,66

b.2) Remanejamento de Cargos
DAS

Código

I

DAS 101.5
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.3
DAS 102.2
FG-1

I

Unitário

(a)

Quant.

4,94
1,24

-

1,11

-

1,00
1,24

3

I

0,31

3
1

-

1,11
[

1

Total

8

Saldo do Remanejamento

-4

(a-b)

Do Mine para o Mare

Do Mare para o Mine

(b)

Valor Total

I

I
I

Quant.

Valor 'Iotal

4,94

-

1

3,72

-

-

-

2

2,22

3,00

-

I

1

I

1,14

-

-

0,31
8,27

I

- _I

4

-

-

-

1~1

1~~
I
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DECRETO N" 2.600, DE 19 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos caro
gos em comissão que menciona e dá outras
prooídêncíae.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1" Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS):
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inrnetro), oriundos da extinção de órgãos da
Administração Pública Federal, quatro DAS 101.5, um DAS 101.4,
cinco DAS 101.2 e três DAS 101.1;
II - do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inrnetro) para o Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado, quatro DAS 101.3.
Art. 2" Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
L ao Decreto n" 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar na
forma do Anexo II a este decreto.

Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de maio de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Paulo Jobim Filho
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Remanejamento de Cargos
DAS

Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

Unitário

101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

Do Mare para o lnmetro

Do Inmetro para o Mare

(a)

(b)

Quant.

ValorTotal

Quant.

Valor Total

4
1

19,76

-

-

5
3

5,55
3,00

13

31,39

9

26,43

4,94
3,08

-

1,24
1,11
1,00

Total
Saldo do Remanejamento
(a-b)

3,08

-

4,96

4

-

-

4,96

4

-

-

Anexo II
(Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Anexo L
Quadro Resumo Quantitativo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções de Confiança do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial
Código

DAS-Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.8
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.2
DAS 102.1

6,52
4,94
3,08

Quantidade

ValorTotal

1
4
6
5
27
17
2
4

29,97

66

104,15

19
22
29

5,89
5,28

5,51

Subtota12

70

16,68

Total (1+2)

136

120,83

1,24
1,11
1,00
1,11
1,00

Subtotal1
FG -1
FG-2
FG- 3

0,31
0,24

0,19

6,52
19,76

18,48
6,20
17,00
2,22
4,00
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DECRETO Nº 2.601, DE 22 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1s Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, dois
DAS 101.3, seis DAS 101.1 e dez DAS 102.4;
H - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento para o Miuistério da Administração Federal e Reforma doEstado, um DAS101.2.
Art. 2º O art. 17 do Anexo I ao Decreto nº 1.784, de 11 de janeiro
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 17. .
.
I - elaborar as diretrizes de ação governamental para a
assistência técnica e a extensão rural, com vistas a subsidiar a
formulação das políticas agricolas e agrárias;
H - contribuir para a interiorização e execução de políticas de interesses do Governo Federal, no âmbito do desenvolvimento rural, quando voltadas para o fortalecimento da
agricultura familiar;
IH - apoiar iniciativas dos Estados e Municípios que visem ao desenvolvimento rural, com base no fortalecimento da
agricultura familiar;
N - promover a moderuização dos processos de trabalho
atualmente utilizados pelos extensionistas rurais, com vistas à
melhoria da qualidade dos serviços de assistência técnica e extensão rural;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3427-3553, maio 1998
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v - promover ações de apoio à profissionalização dos
participantes do Programa de Agricultura Familiar;
VI - elaborar programas e projetos de assistência técnica e
extensão rural, bem como promover e avaliar sua execução, inclusi-

ve das ações decorrentes de acordos de empréstimos internacionais;
VII - apoiar técnica e financeiramente o desenvolvimento de projetos de pesquisa que visem suprir demandas de
tecnologia agropecuárias dos participantes do Programa de
Agricultura Familiar;
VIII - promover e acompanhar a operacionalização do
Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Síbrater)» (NR)
Art. 3' Em decorrência do disposto no art. 1', o Anexo II do
Decreto n' 1. 784, de 1996, passa a vigorar na forma do Anexo II a
este decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 5' Ficam revogados os Decretos n's 2.418, de 15 de dezembro de 1997,2.333, de l' de outubro de 1997, e o art. 4' do
Decreto n? 1. 784, de 11 de janeiro de 1996.
Brasília, 22 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Ailton Barcelos Fernandes
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Remanejamento de Cargos

Ii

Código

DAS
DAS
DAS
DAS

101.3
101.2
101.1
102.4

Do Mare para a MAA (a)

DAS
Unitário
1,24
1,11
1,00
3,08

2

-

2,48

6
10

Quant.

Valor Total

Quant.

I

Do MAApara o Mare (b)

-

,

1

6.00
30,80

1

Total

18

39,28

Saldo do Remanejamento

17

38,17

,

-

Valo rTotal

1,11

-

-

1,11

-

(a-h)
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Anexo II
(Decreto nº 1.784, de 11 de janeiro de 1996)
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Unidade

Cargos!
Funções

n'

Denominação

Cargo/Função

8

Assessor do Ministro

4

Assistente do

2

Assistente

1
4

Assistente

Ministro

Gabinete do Ministro

9
Coordenação
Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Social
Divisão
Assessoria de Assuntos Parlamentares

Divisão
Assessoria de Assuntos Internacionais
Divisão
Serviço

Secretaria Executiva

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

Chefe
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe

Secretário Executivo
Assessor do
Secretário Executivo

4

Assistente do

5
1
2

Assistente

1
1
4
1
5

Coordenador-Geral
Chefe

Secretário Executivo
Gabinete
Serviço
Coordenação-Geral de Gestão do Fundo
Federal Agropecuário
Serviço

Chefe
Chefe

NE!
DAS!
FG
102.4
102.3
102.2
101.5
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
101.2
101.4
101.2
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
NE
102.4
102.3
102.2
101.4
101.1
101.4
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
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Unidade
Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Coordenação
Serviço

Coordenação-Geral de Modernização e
Informática

Cargos!
Funções

n'
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Denominação
Cargo/Função
Subsecretário
Assessor

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

NE/
DAS/

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

Coordenação
Divisão
Serviço

2
4
5

Coordenação-Geral de Recursos Humanos

1
1
4
4
5

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto
Coordenador

1
1
2
4
5
29
7
13

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Subsecretário

101.5
102.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão
Serviço

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Serviço
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento
Coordenação
Divisão
Serviço

1
2
1
1
1
2
4
2
1
1
2
2
1
10
4

Chefe

Chefe
Chefe

Assistente
Chefe

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

101.4
101.1
101.3
101.2
101.1

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-3
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Unidade

Cargos!
Funções

n'
Consultoria Jurídica
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Política Agrícola

Gabinete
Coordenação
Serviço
Departamento de Planejamento Agrícola

Coordenação-Geral de Planos e Políticas
Setoriais
Coordenação-Geral de Estatística e
Informações Agrícolas
Departamento de Economia Agrícola

Gabinete
Coordenação
Serviço
Departamento de Planejamento Agrícola

Coordenação-Geral de Planos e Políticas
Setoriais
Coordenação-Geral de Estatística e
Informações Agrícolas

Denominação
CargolFunção

1
2
3
1
2
4
1
1
1
1

Consultor Jurídico
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

2
2
1
1
2
1
1
4

Assistente

Secretário
Assessor do
Secretário

NEI
DAS/
FG
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.6
102.4
102.2
102.1
101.4
101.3
101.1
101.5
102.1

4

Auxiliar
Chefe
Coordenador
Chefe
Diretor
Auxiliar
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1
1
4

Coordenador-Geral
Diretor
Auxiliar
Gerente de
Programa

101.4
101.5
102.1

4
1
1
2
1
1
4
4

Gerente de Projeto
Chefe
Coordenador
Chefe
Diretor
Auxiliar
Gerente de Programa
Gerente de Projeto

101.2
101.1
101.4
101.3
101.1
101.5
102.1
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

101.2
101.1
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Cargos/

Unidade

I

I

r

Departamento de Economia Agrícola

Funções

n'

Denominação
CargolFunção

1
1
4

Diretor
Auxiliar

4
1

Gerente de Projeto

Coordenação-Geral de Acompanhamento de
Mercado
Coordenação-Geral de Políticas de
Abastecimento Agropecuário

Secretaria de Desenvolvimento Rural

Gabinete
Coordenação
Serviço
Serviço Nacional de Proteção de Cultivares

Coordenação-Geral de Informação
Documental Agrícola
Divisão
Serviço
Departamento de Fiscalização e Fomento
da Produção Animal

Coordenação-Geral de Melhoramento Animal

101.5
102.1

Gerente de
Programa

Coordenação-Geral de Análise Econômica
Coordenação-Geral de Política e Acordos
Comerciais
Departamento de Abastecimento
Agropecuário

NE!
DAS!
FG

Coordenador-Geral

101.2
101.1
101.4

1

ICoordenador-Geral

101.4

1
1
4

IAuxiliar
Gerente de

!Diretor

101.5
102.1

4

Programa
Gerente de Projeto

101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1
13
5
10
1
11

Coordenador-Geral

101.4
FG-1
FG-2
FG-3
101.6

Secretário
Assessor do
Secretário

3

Assistente

102.4
102.2

1
1
1
2
1
3
2

Auxiliar
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe do Serviço
Auxiliar
Coordenador

102.1
101.4
101.3
101.1
101.4
102.1
101.3

1
1
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
3

Diretor
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto
Coordenador-Geral

101.5

3
1

101.2
101.1
101.4
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!

Unidade

!

Cargos/
Funções

n"
Coordenação-Geral de Promoção Animal

Departamento de Fiscalização e Fomento
da Produção Vegetal

Coordenação-Geral de Solo e Água
Departamento de Cooperativismo e
Associativismo Rural

Coordenação-Geral de Desenvolvimento das
Organizações Associativistas
Coordenação-Geral de Apoio à Gestão das
Organizações Associativistas
Departamento de Infra-Estrutura Rural

101.4

1
3

Diretor
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

101.5

1
1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenador-Geral

101.4

1
2

101.5

4

Diretor
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1
2

Coordenador-Geral

101.4
101.5

1
2

8

101.2
101.1

101.2
101.1

Diretor
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

101.2
101.1
101.5
101.3
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.6

Diretor
Coordenador
Gerente de Projeto

15
7
14
Secretaria de Defesa Agropecuária

1
1
3
2

Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de Defesa Animal

DAS!
FG

Coordenador-Geral

2
Departamento de Assistência Técnica e
Extensão Rural
Coordenação

i NE!

I

1

4
Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Vegetal

Denominação
Cargo/Função

1
1

3
2
1
1

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

102.3
102.2

I

101.2
101.4
101.3
101.2
101.1

Ii 101.5
i 102.1
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Cargos!

Cargo/Função

NE/
DAS/
FG

3
4
6
4
3
3

Coordenador
Chefe
Chefe
Gerente de Projeto
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1
101.1
101.2
101.1

1
1
5
4
6
6
2
4

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1
101.1
101.3
101.2
101.1
101.2
101.1

1
1
4
9
47
16
23

Diretor
Auxiliar
Chefe

1
2
3
2
2
11
33
11
23

Diretor
Auxiliar

1
1
10

Diretor
Auxiliar

Funções

Unidade

n'

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

Coordenação
Divisão
Serviço
Laboratório Regional
Laboratório de Apoio Vegetal
Departamento de Inspeção de Produtos de
Origem Animal
Divisão
Serviço

Comissão Executiva do Plano da Lauoura
Cacaueira
Superintendente Regional
Divisão
Centro
Serviço

Instituto Nacional de Meteorologia
Distrito
Coordenação-Geral de Sistemas de
Comunicação
Divisão
Serviço

,
I

1
1
1
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Denominação

Gerente de Projeto
Coordenador

Chefe
Chefe
Chefe

Chefe

Chefe

Superintendente

Chefe
Chefe
Chefe

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

101.5
102.1
101.3
101.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Chefe

101.5
102.1
101.2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1
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Cargos!
Funções

Unidade

n'
Coordenação-Geral de Agrometeorologia
Centro
Divisão

1
1
2

Coordenação-Geral de Apoio Operacional
Divisão

1
1
1
39
8
22

Serviço

Delegacias Federais de Agricultura
Delegacia de Classe A
(Estados do RS, PR, SP, MG,

se, RJ eGO)

Divisão
Serviço

Denominação

Cargo/Função
Coordenador-Geral
Chefe

Chefe
Coordenador-Geral

Chefe
Chefe

NE!
DAS!
FG
101.4
101.2
101.2
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

I

I
Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe
Gerente de Projeto

101.3
102.1
101.2
101.1
101.1
FG-1
FG-2

11
33

Delegado

11

Gerente de Projeto

101.3
101.1
101.1
FG-1
FG-2

7
7

14
56
7

100
29
Delegacia de Classe B
(Estados do CE, PE, MA, MS, MT, PA, AL,

ES, PB, BA e DF)
Serviço

Chefe

92
44
Delegacia de Classe C

(Estados do AC, RO.RR, AM,AP, TO,RN,
SE e PI)
Serviço

Comissão Especial de Recursos
Secretaria
Divisão
Serviço

9
9
9
13
54
45

1
2
2
1
1

Delegado
Chefe
Gerente de Projeto

Secretário Executivo

Chefe
Chefe

101.3
101.1
101.1
FG-1
FG-2
FG3

101.4
101.2
101.1
FG-2
FG-3
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Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Agricultura e do Abastecimento

b)

Situação Atual e Nova
DAS

Código

Unitário

DAS 101.6
DAS-101.5
DAS-101.4
DAS-101.3
DAS-101.2
DAS-10I.1

6,52

DAS-102.4
DAS-102.3
DAS-102.2
DAS-102.1

3,08
1,24

Situação Atual
Quant.

ValorTotal

Valor Total

3
17
31
60
110
243

243,00

3
17
31
62
109
249

15
10
25
35

46,20
12,40
27,75
35,00

25
10
25
35

549

759,87

566

798,04

411
188
164

127,41

411
188
164

127,41
45,12
31,16

Subtotal2

763

203,69

763

203,69

Total (1+2)

1.312

963,56

1.329

1.001,73

4,94
3,08

1,24
1,11

1,00

1,11
1,00

Subtotal1
FG-1
FG-2
FG-3

0,31

0,24
0,19

19,56
83,98

Situação Nova
Quant.

95,48

74,40
122,10

45,12
31,16

19,56

83,98
95,48

76,88
120,99
249,00
77,00
12,40

27,75
35,00

DECRETO Nº 2.602, DE 22 DE MAIO DE 1998
Dá nova redação ao art. 19 do Regulamento para o Fundo do Emfu, aprovado pelo
Decreto n' 92.222, de 27 de dezembro de 1985.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1e O art. 19 do Regulamento para o Fundo do Emfa, aprovado pelo Decreto nº 92.222, de 27 de dezembro de 1985, passa a ter
a seguinte redação:
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«Art. 19. Poderão ser realizadas operações financeiras
com os recursos do Fundo do Emfa, não utilizáveis a curto prazo.
Parágrafo único. As operações financeiras referidas neste artigo deverão ser realizadas em instituições financeiras
oficiais.» (NR)

Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1998; 177· da Independência e 110· da
República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Benedito Onofre Bezerra Leonel

DECRETO NO 2.603, DE 22 DE MAIO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido 1W art. 12
do Decreto n Q 2.419, de 15 de dezembro de
1997.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1· Fica prorrogado, até 30 de outubro de 1998, o prazo
estabelecido no art. 1· do Decreto n· 2.419, de 15 de dezembro de
1997.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1998; 177· da Independência e 110· da
República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Luiz Carlos Bresser Pereira
Raul Belens Jungmann Pinto
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DECRETO Nº 2.604, DE 22 DE MAIO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 2 Q
do Decreto n' 2.224, de 13 de maio de 1997.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1s Fica prorrogado, até 30 de novembro de 1998, o prazo
estabelecido no art. 2' do Decreto nº 2.224, de 13 de maio de 1997.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-seo Decreto n' 2.408, de 27 de novembro de 1997.
Brasília, 22 de maio de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N' 2.605, DE 25 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre a Medalha do Mérito Jornalístico.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1e A Medalha do Mérito Jornalístico, oficialmente reconhecida pelo Decreto nº 52.206, de 28 de junho de 1963, passa a reger-se pelo disposto no regulamento anexo a este decreto.
Art. 2' Fica revogado o Decreto nº 52.206, de 28 de junho de 1963.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de maio de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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Regulamento da Medalha do Mérito Jornalístico
Art. 1" A Medalha do Mérito Jornalístico, oficialmente reconhecida pelo Decreto n Q 52.206, de 28 de junho de 1963, será conferida a jornalistas nacionais e estrangeiros que se tornem merecedores
dessa distinção.
Art. 2Q Ainsígnia do Mérito Jornalístico obedecerá ao seguinte
padrão:
I - Anverso:
a) sobre uma estrela branca de oito pontas, perfilada e maçanetada de ouro, um disco azul com uma pena de ouro, clássica, apontada e em barra, representando o pensamento escrito, assentada na
constelação do Cruzeiro do Sul, em prata e na sua posição, significando o Brasil;
b) em orla, as palavras «Mérito Jornalístico» lavradas em ouro;
H -

Reverso:

a) em um dístico de ouro, a divisa "Informar e Esclarecer» em

azul;
b) em orla, do mesmo esmalte, as palavras "Ordem dos Jornalistas do Brasil», em ouro;
HI - A medalha será pendente de um colar de fita verde e
amarela.
Art. 3Q O Mérito Jornalístico constará de dez seções:
I - Política (nacional ou estrangeira);
H - Literatura e Artes (crônica e crítica);
IH - História e Biografia;
IV - Economia;
V - Fotografia;
VI - Esporte (comentarista, narrador, colunista);
VII - TV e Rádio (produção jornalística);
VIH - Direção Jornalística;
IX - Produção Comercial (publicidade);
X - Expressão Nacional de Comunicação.
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§ 1º Além das dez medalhas, correspondentes às dez seções,
outras poderão ser concedidas excepcionalmente, àqueles que tenham prestado relevantes serviços ao jornalismo nacional.
§ 2º O Quadro de Titulares do Mérito Jornalístico não tem limitação quanto aos seus componentes, mas apenas uma personalidade poderá ser agraciada anualmente, em cada seção.

Art. 4º Ao Conselho do Mérito Jornalístico compete a concessão do Mérito Jornalístico.
Art. 5º O Conselho do Mérito Jornalístico será composto por
um presidente e por um representante de cada uma das seguintes
instituições:
I II III (Abert);

Academia Brasileira de Jornalismo (ABJ);
Academia Brasileira de Letras (ABL);
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão

IV - Associação Brasileira de Imprensa (ABI);
V - Associação Nacional de Jornais (ANJ);
VI - Associação Profissional dos Repórteres Fotográficos e
Cinematográficos (Arfoc);
VII - Confederação Brasileira de Desportos Terrestres
(CBDT);
VIII - Conselho Federal dos Profissionais de Relações Públicas (Conrop);
IX - Federação Nacional das Associaçõesde Imprensa (Fenai);
X - Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj);
XI
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (lHGB);
XII - Ordem dos Jornalistas do Brasil (OJB).
§ 1º O Presidente da Ordem dos Jornalistas do Brasil é o presidente nato do conselho e detém o voto de qualidade.

§ 2º A Secretaria do Conselho ficará a cargo de um secretário,
designado pelo presidente.
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Art. 6' Para concessão do Mérito Jornalístico, o conselho reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por ano, na primeira quinzena
dos meses de janeiro e de março, e, extraordinariamente, quando
convocado pelo presidente ou pela maioria dos representantes das
instituições que o compõem.
§ l' Na primeira reunião anual, o conselho recolherá as indicações, designando os respectivos relatores, e, na segunda, deliberará sobre a escolha dos nomes.
§ 2' O conselho deliberará a partir das indicações feitas pela
direção da Ordem dos Jornalistas do Brasil ou por três representantes das instituições que o compõem.
§ 3' As indicações, que podem recair sobre jornalistas nacionais ou estrangeiros, devem ser feitas por escrito, acompanhadas do curriculum vitae do candidato, e encaminhadas ao conselho no prazo mínimo de trinta dias antes da sua primeira reunião
ordinária.

§ 4' As reuniões do conselho serão secretas, das quais o secretário lavrará atas que ficarão registradas em livro próprio e serão
encaminhadas à direção da Ordem dos Jornalistas do Brasil.
§ 5' As votações serão igualmente secretas, observado que
somente poderá ser agraciado o candidato que contar com número
de votos em maioria simples, considerado o número total dos conselheiros.

Art. 7' A entrega da Medalha do Mérito Jornalístico será feita, em sessão solene, pela Ordem dos Jornalistas do Brasil.
§ l' Um dos agraciados, escolhidos pelos demais, fará o discurso de agradecimento em nome de todos.
§ 2' Os jornalistas estrangeiros receberão a medalha em solenidade especial, em data previamente marcada pela Ordem dos Jornalistas do Brasil.

Art. 8' Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho do
Mérito Jornalístico.
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DECRETO Nº 2.606, DE 27 DE MAIO DE 1998
Promulga o Acordo para Cooperação
nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear cele·
brado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, em
Brasília, em 22 de maio de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Canadá firmaram, em Brasília, em 22 de maio de
1996, um Acordo para Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia
Nuclear;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n' 9, de 28 de janeiro de 1997, publicado no Diário Oficial da União n' 20, de 29 de janeiro de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 22 de abril de
1997, nos termos do parágrafo l' de seu artigo XII;
DECRETA:

Art. l' O Acordo para Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, firmado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Canadá, em Brasília, em 22 de maio de 1996,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
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DECRETO Nº 2.607, DE 28 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre a adição de álcool etílico
anidro combustlvel à gasolina.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993,
DECRETA:
Art. 1s A partir de 15 de junho de 1998 será de vinte e quatro
por cento o percentual obrigatório de adição de álcool etílico anidro
combustível à gasolina.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Raimundo Brito
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 4 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Córrego do Café, situado no
Município de Águia Branca, Estado do Espírito Santo, e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, incisos VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Córrego do
Café, com área de 388,3200ha (trezentos e oitenta e oito hectares e
trinta e dois ares), situado no Município de Águia Branca, objeto do
Registro nº 1.264, Livro 3-B, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Paragráfo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto
a área de 1,6800ha, referente a faixa de servidão instituída a favor
da Empresa Luz e Força Santa Maria S.A.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(2) DECRETO DE 4 DE MAIO DE 1998
Outorga à Companhia Energética do
Ceará (Coelce) concessão para distribuição
de energia elétrica em Munictpios do Estado
do Ceará.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, nos termos da Lei n'
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dos arts. 27, 28 e 30 da Lei n' 9.074,
de 7 de julho de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo n'
48100.001944/97-90,
DECRETA:
Art. l' Ficam outorgadas à Companhia Energética do Ceará
(Coelce) concessões para distribuição de energia elétrica nos seguintes Municípios do Estado do Ceará, na área reagrupada nos termos
da Resolução Aneel n' 14, de 27 de janeiro 1998: Abaiara, Acarapê,
Acaraú, Acopiara, Aiuaba, Alcântaras, Altaneira, Alto Santo,
Amontada, Antonina do Norte, Apuiarés, Aquiraz, Aracati, Araçoiaba, Ararendá, Araripe, Aratuba, Arneiroz, Assaré, Aurora, Baixio,
Banabuiú, Barbalha, Barreira, Barro, Barroquinha, Baturité, BeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t, 2, p. 3555-3652, maio 1998
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beribe, Bela Cruz, Boa Viagem, Brejo Santo, Camocim, Campos Sales, Canindé, Capistrano, Caridade, Cariré, Caririaçu, Cariús, Carnaubal, Cascavel, Catarina, Catunda, Caucaia, Cedro, Chaval, Chorá, Chorozinho, Coreau, Crateús, Crato, Croatá, Cruz, Deputado
Irapuan Pinheiro, Ereré, Eusébio, Farias Brito, Forquilha, Fortim,
Fortaleza, Frecheirinha, General Sampaio, Graça, Granja, Granjeiro,
Groaíras, Guaiúba, Guaraciaba do Norte, Guaramiranga,
Hidrolândia, Horizonte, Ibaretama, Ibiapina, Ibicuitinga, Içapuí,
Icó, Iguatu, Independência, Ipaporanga, Ipaumirim, Ipu, Ipueiras,
Iracema, Irauçuba, Itaiçaba, Itaitinga, Itapagé, Itapipoca, Itapiúna,
Itarema, Itatira, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaruana, Jardim, Jati, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Jucás,
Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Madalena, Maracanaú,
Maranguape, Marco, Martinápole, Massapê, Mauriti, Meruoca, Milagres, Milhã, Miraíma, Missão Velha, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Morada Nova, Moraújo, Morrinhos, Mucambo, Mulungu, Nova
Olinda, Nova Russas, Novo Oriente, Ocara, Orós, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Pacujá, Palhano, Palmácia, Paracuru, Paraipaba, Parambu, Paramoti, Pedra Branca, Penaforte, Pentecoste, Pereiro,
Pindoretama, Piquet Carneiro, Pires Ferreira, Poranga, Porteiras,
Potengi, Potiretama, Quiterianápolis, Quixadá, Quixelô, Quixeramobim, Quixeré, Rendenção, Reriutaba, Russas, Saboeiro, Salitre,
Santa Quitéria, Santana do Acaraú, Santana do Cariri, São Benedito, São Gonçalo do Amarante, São João doJaguaribe, São Luis do
Curú, Senador Pompeu, Senador Sá, Sobral, Solonápole, Tabuleiro
do Norte, Tamboril, Tarrafas, Tauá, Tejuçuoca, Tianguá, Trairi,
Tururu, Ubajara, Umari, Umirim, Uruburetama, Uruoca, Varjota,
Várzea Alegre e Viçosa do Ceará.
Parágrafo único. As concessões de que trata este artigo não conferem a Coelce exclusividade de fornecimento aos consumidores alcançados pelos arts. 15 e 16 da Lei nO 9.074/95.
Art. 2° Fica autorizada a Coelce a promover a implantação de
linhas de transmissão associadas aos serviços de distribuição de
energia elétrica em sua área de concessão, compreendida pelos Municípios indicados no art. 1° deste decreto.
Art. 3° A exploração do serviço de distribuição de energia elétrica constitui concessão individualizada, para as localidades relacionadas e reagrupadas nos termos da Resolução Ansel n? 14/98, para
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todos os efeitos contratuais e legais, em especial para fins de eventual
declaração de caducidade, intervenção, encampação ou extinção.
Art. 4º As concessões outorgadas por este decreto vigorarão
pelo prazo de trinta anos, mas somente terão eficácia a partir da
data de assinatura do respectivo contrato de concessão.
Parágrafo único. O contrato de concessão deverá conter cláusula de renúncia, por parte da concessionária, a direitos preexistentes que contrariem a Lei nº 8.987/95.
Art. 5º A Coelce deverá:
I - cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos;
U - assinar o contrato de concessão no prazo a ser estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);
lU - caso pretenda a prorrogação, requerê-Ia ao poder concedente até 36 meses antes do término do prazo fixado no art. 4º deste
decreto, mediante as condições que vierem a ser estabelecidas.
Art. 6º Os bens e instalações existentes em função do serviço
de distribuição de energia elétrica são vinculados aos serviços públicos concedidos, vedada sua alienação, cessão, transferência ou dação
em garantia, sem prévia e expressa autorização do poder concedente.
Parágrafo único. Findo o prazo das concessões, os bens e instalações que no momento existirem em função dos serviços concedidos
reverterão à União, na forma prevista em lei.
Art. 7º Ficam declaradas extintas as concessões e autorizações anteriormente outorgadas à Coelce, bem como eventuais direitos reconhecidos de exploração dos serviços públicos de energia elétrica preexistentes a este decreto, renunciando a União, de conformidade com o art. 28 da Lei nº 9.074/95, à reversão dos bens e instalações vinculados a essas concessões.
Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(3) DECRETO DE 4 DE MAIO DE 1998
Institui o -Dío Nacional Antidrogas» e
dá outras providências

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Il, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1c Fica instituído o «Dia Nacional Antidrogas», que será
comemorado anualmente no dia 26 de junho.
Art. 2º Na semana que anteceder o «Dia Nacional Antidrogas», o Governo Federal promoverá, por meio do Ministério da Justiça e em articulação com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios
e com as organizações não-governamentais nacionais e internacionais interessadas, companha visando a orientar e divulgar informações sobre os efeitos causados pelo uso de tóxicos.
Art. 3º Caberá ao Ministério da Justiça adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(4) DECRETO DE 5 DE MAIO DE 1998
Credencie o Centro Universitário de
Rio Preto, com sede na Cidade de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9º, § 2º da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995; no art. 46
da Medida Provisória n" 1.651-42, de 7 de abril de 1998, no Decreto
nº 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista o Processo nº
23000.009979/97-10, do Ministério da Educação e do Desporto,
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DECRETA:
Art. l' Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação das Faculdades Integradas Riopretense, o Centro Universitário de Rio Preto (Unirp), mantido pela Sociedade Riopretense de
Ensino e Educação Ltda, com sede na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 maio de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(5) DECRETO DE 6 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda União situado no Município de
Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, incisos VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, imóvel rural denominado Fazenda União, com
área de 563,8600ha (quinhentos e sessenta e três hectares e oitenta
e seis ares), situado no Município de Mimoso do Sul, objeto do Registro n' R-I-3.151, 11. 171, Livro 2-0, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n Q4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de maio de 1998; 177Qda Independência e 110Qda República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(6) DECRETO DE 6 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Cascata, situado no Município de Barra
do Choça, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n Q8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n Q8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Cascata, com área de
867,2852ha (oitocentos e sessenta e sete hectares, vinte e oito ares e
cinqüenta e dois centiares), situado no Município de Barra do Choça,
objeto dos Registros nQs 2.436, fi. 158, Livro 3-S e R-1-7.183, fi. 67, Livro 2-V1, do Cartório do 10 Oficio do Registro de Imóveis e Hipotecas
da Comarca de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(7) DECRETO DE 7 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Bacaba, situado no Município de Tuntum,
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de
1964, 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei
Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Bacaba, com área de
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nicípio de Tuntum, objeto de Matrícula n' 1.212, fi. 196, Livro 2-E, do
Cartório do l' Ofício da Comarca de Tuntum, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 7 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(8) DECRETO DE 7 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Vila Nova deAna Dias, situado no Munietpío
de Viana, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, C e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Vila Nova de Ana
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Dias, com área de 4.379,0000ha (quatro mil, trezentos e setenta e
nove hectares), situado no Município de Viana, objeto da Matrícula
nº 1.113, fi. 113, Livro 2-E, do Cartórío do Registro de Imóveis da Comarca de Viana, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(9) DECRETO DE 7 DE MAIO DE 1998
Declara de utilidade pública a Aseistência Sócio-Cultural Evangélica, com sede na
Cidade deFormosa (GO), e outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1a São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Assistência Sócio-Cultural Evangélica, com sede na Cidade de Formosa, Estado de Goiás, portadora do CGC nº
00.002.543/0001-48 (Processo MJ nº 15.499/97-40);
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II - Associação Alma Mater, com sede na Cidade de Mogi
Mirim, Estado de São Paulo, portadora do CGC nO 67.169.029/000172 (Processo MJ n'' 17.662/97-08);
III - Associação Casa da Criança, com sede na Cidade de
Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC
nO 00.076.256/0001-82 (Processo MJ n" 6.544/97-10);
IV - Associação Civil Obras Sociais da Prelazia de Ponta de
Pedras, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará, portadora do
CGC nO 05.548.631/0001-63 (Processo MJ n" 21.509/96-03);
V - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Terra Boa, com sede na Cidade de Terra Boa, Estado do Paraná, portadora do CGC n" 78.188.059/0001-42 (Processo MJ n"
08015.000133/97-34);
VI - Associação de Usuários do Centro Comunitário Urbano
de Ouro Verde, com sede na Cidade de Ouro Verde, Estado de São
Paulo, portadora do CGC nO 48.804.652/0001-05 (Processo MJ nO
18.933/97-71);
VII - Associação Médica Educacional de Lavras da Mangabeira, com sede na Cidade de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, portadora do CGC n? 01.859.126/0001-89 (Processo MJ n?
15.604/97-22);
VIII - Associação Platinense dos Deficientes Físicos, com
sede na Cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, portadora do CGC nO 84.788.108/001-80 (Processo MJ n'' 27.348/95-08);
IX - Clube das Mãezinhas, com sede na Cidade de Barretos,
Estado de São Paulo, portador do CGC nO 44.788.537/0001-33 (Processo MJ nO 63.660/73);
X - Creche Amor Perfeito, com sede na Cidade de Charqueadas, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n?
91.900.217/0001-03 (Processo MJ nO 12.978/94-43);
XI - Creche Escola Infantil São Vicente de Paulo, com sede
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC n? 65.151.326/0001-65 (Processo MJ n? 18.845/97-13);
XII - Creche Perseverança, com sede na Cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, portadora do CGC nO 75.187.799/0001-76
(Processo MJ n" 18.628/93-73);
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XIII - Fundação Educacional Acácia Goiana, com sede na
Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, portadora do CGC nº
00.097.477/0001-37 (Processo MJ n? 2.145/96-63);
XN - Grupo Assistencial de Apoio, com sede na Cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina, portador do CGC n"
83.795.708/0001-03 (Processo MJ 22.957/97-42);
XV - Irmandade Civil Pró-Vila de São Vicente de Paulo,
com sede na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, portadora do
CGC nº 44.515.963/0001-01 (Processo MJ nº 12.028/94-64);
XVI - Juvenato Maria Auxiliadora, com sede na Cidade de
Carpina, Estado de Pernambuco, portador do CGC nº
09.980.046/0001-99 (Processo MJ n? 7.990/97-42);

XVII - Lar Assistencial Osório Maciel de Faria, com sede na
Cidade de Tapiratiba, Estado de São Paulo, portador do CGC nº
44.844.447/0001-12 (Processo MJ nº 18.488/93-14);
XVIII - Obras Sociais Centro Espírita Jesus Consulador,
com sede na Cidade de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul,
portadora do CGC n" 03.628.963/0001-22 (Processo MJ nº
9.850/97-54).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de
1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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(10) DECRETO DE 7 DE MAlO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor e R$ 1.156.549,00, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea b, da Lei n" 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$ 1.156.549,00 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais), para atender à programação constante
do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 8.5.1998, pág. 23.
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(11) DECRETO DE 7 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Calmaria I situado no Município
de Acará, Estado do Pará, e dá outras providências.
J

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629,de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Calmaria I,
com área de 9.747,4681ha (nove mil, setecentos e quarenta e sete hectares, quarenta e seis ares e oitenta e um centiares), situado no Município de Acará, objeto dos Registros nOs R-2-5.687, fi. 363; R-2-5.688,
fi. 364; R-2-5.689, fi. 365 e R-2-5.690, fi. 366, todos do Livro 2-C, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Acará, Estado do
Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(12) DECRETO DE 11 DE MAIO DE 1998
Autoriza a encampação do serviço de
energia elétrica prestado pela Cooperativa
Mista deDesenvolvimento Regional (Cemid).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, com fundamento
nos arts. 37 da Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 3', § 2', da
Lei n' 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a redação dada pela
Medida Provisória n' 1.531-18, de 29 de abril de 1998, e tendo em
vista o que consta do Processo n' 48100.003756/95-99,
DECRETA:
Art. l' Fica a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
autorizada a promover a encampação do serviço de energia elétrica
de que é permissionária a Cooperativa Mista de Desenvolvimento
Regional (Cemíd), com sede no Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, em virtude das Portarias n's 215, de 5 de setembro de
1977, e 187, de 5 de julho de 1979, do extinto Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica (DNAEE).
Art. 2' Para pagamento da indenização dos bens e instalações
vinculados ao serviço encampado, porventura ainda não amortizados, a Aneel utilizará recursos da Reserva Global de Reversão (RGR)
de que trata a Lei n' 5.655, de 20 de maio de 1971, alterada pela Lei
n' 8.631, de 4 de março de 1993.
Art. 3' Uma vez atendido ao disposto no artigo anterior, os
bens e instalações objeto da encampação serão transferidos, por ato
da Aneel e nas condições previstas na legislação em vigor, às concessionárias locais do serviço público de distribuição de energia elétrica, de modo a garantir a continuidade do fornecimento aos consumidores até então atendidos pela Cemid.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(13) DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1998
Retifica o Decreto n'2 91.819, de 22 de
outubro de 1985, que renova a concessão da
TV Recard de Rio Preto S.A, para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens,
na Cidade de São José do Rio Preto, Estado
de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 223 da Constituição, considerando o disposto nos arts. 33, § 3º, do Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, e 27 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 29100.000652/84,
DECRETA:
Art. 1º Fica retificado o art. 1º do Decreto nº 91.819, de 22 de
outubro de 1985, publicado no Diário Oficial da União do dia 23 subseqüente, que renova a concessão outorgada à TV Record do Rio Preto S.A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na
Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, para estabelecer o prazo de vigência da concessão em quinze anos, contados a partir de 15 de agosto de 1984.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
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(14)

DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1998
Renova a concessão da Fundação Nossa Senhora Aparecida para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade deAparecida, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50830.000238/94,
DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Fundação Nossa Senhora Aparecida, outorgada originariamente à Rádio Aparecida Ltda., pela Portaria
MVOP n' 1.149, de 20 de dezembro de 1950, posteriormente transformada em Fundação, renovada pelo Decreto n" 90.504, de 13 de
novembro de 1984, publicado no Diário Oficial da União em 14
subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Aparecida, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração de serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
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(15) DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1998
Renova a concessão da Fundação Educativa Nordeste para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Lagoa Vermelha, Estado do Rio
Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6·, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n·
53790.000187/94,
DECRETA:

Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei n·
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de maio de
1994, a concessão da Fundação Educativa do Nordeste, outorgada
pela Portaria MJNI n· 357-B, de 28 de novembro de 1961, e renovada pelo Decreto n· 89.547, de 11 de abril de 1984, sendo mantido o
prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Lagoa Vermelha, Estado do Rio
Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração de serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüente e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177· da Independência e 110· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998
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(16) DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Cultura
de Lorena Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Lorena, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50830.001506/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio de
1994, a concessão da Rádio Cultura de Lorena Ltda., outorgada originariamente à Rádio Cultura de Lorena S.A., pela Portaria MVOP
nº 626, de 8 de julho de 1946, autorizada a transformar seu tipo societário para o atual, pela Portaria n" 379, de 9 de março de 1979, renovada pelo Decreto nº 92.135, de 13 de dezembro de 1985, publicada no Diário Oficial da União em 16 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Lorena, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de readiodifusão,
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüente e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998
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(17) DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Eldorado
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
50830.000115/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
maio de 1993, a concessão da Rádio Eldorado Ltda., outorgada
pelo Decreto n' 42.944, de 30 de dezembro de 1957, renovada pelo
Decreto n" 88.558, de l' de agosto de 1983, cujo prazo residual
da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t, 2, p. 3555-3652, maio 1998
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(18)

DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1998
Cria o Comitê Nacional para a Preparação da Participação do Brasil na Conferência Mundial de Ministros Responsáveis
pelos Assuntos da Juventude, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Il, da Constituição, e
Considerando a Resolução 1997/55 do Conselho Econômico e
Social das Nações Unidas (Ecosoc) que, em sessão de 23 de junho de
1997, adotou decisão de convocar a Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pelos Assuntos da Juventude, a se realizar em
Lisboa, de 8 a 12 de agosto de 1998;
Considerando a necessidade de articulação coordenada entre os
órgãos públicos com atribuições sobre o tema da juventude;
Considerando que o tema merece a atenção do Governo brasileiro para abrangência de suas implicações no processo de desenvolvimento do País;
Considerando a importância de assegurar preparação adequada para a participação do Brasil na Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pelos Assuntos da Juventude;
Considerando a necessidade de análise multidisciplinar do
tema para a formulação de posições nacionais sobre a matéria;
DECRETA:
Art. l' Fica criado o Comitê Nacional para a Preparação da
Participação do Brasil na Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pelos Assuntos da Juventude.
Art. 2' Compete ao comitê assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à formulação das posições brasileiras
para a Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pelos Assuntos da Juventude, e, especialmente:
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I - preparar subsídios para a participação brasileira em negociações, conferências ou eventos internacionais sobre assuntos relacionados com a conferência;
II - encaminhar e orientar a preparação das posições brasileiras em relação à conferência.
Art. 3 2 O comitê será integrado por um representante de cada
um dos seguintes órgãos:
I II -

Ministério das Relações Exteriores;
Ministério da Justiça;

III -

Ministério da Educação e do Desporto;

IV -

Ministério da Previdência e Assistência Social;

V VI VII -

Ministério do Trabalho;
Ministério da Saúde;
Estado-Maior das Forças Armadas;

VIII República;

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da

IX da Justiça;

Secretaria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério

x-

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;
XI
XII- Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
XIII -

Comissão Nacional de População e Desenvolvimento.

2

§ 1 A presidência do comitê, a quem caberá a orientação geral
e a coordenação dos trabalhos, será exercida pelo Ministro de Estado
das Relações Exteriores, ou por representante por ele indicado.
§ 2 2 Os representantes de que trata este artigo e seus suplentes serão indicados pelo respectivo titular do órgão e designados pelo
Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Art. 4 2 A Divisão de Temas Sociais do Ministério das Relações
Exteriores atuará como Secretaria Executiva do Comitê.
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Art. 5' O comitê poderá convidar, como observadores, representantes de outros órgãos da Administração federal, estadual e
municipal e de entidades privadas, assim como de organizações
não-governamentais, cuja presença nas reuniões seja necessária ao
cumprimento de suas atribuições.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
(19) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1998
Autoriza o aumento do capital social da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4' do Decreto-Lei n' 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o aumento do capital social da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) de R$ 1.540.881.945,10
(um bilhão, quinhentos e quarenta milhões, oitocentos e oitenta e
um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos) para
R$ 1.633.414.782,84 (um bilhão, seiscentos e trinta e três milhões,
quatrocentos e quatorze mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).
Art. 2' Fica a União autorizada a subscrever ações no valor
de R$ 92.532.836,58 (noventa e dois milhões, quinhentos e trinta e
dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinqüenta e oito centavos),
provenientes de créditos relativos aos investimentos da União na
companhia, registrados no Balanço Patrimonial levantado em 31
de dezembro de 1997.
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Art. 3" Fica a União autorizada a subscrever ações até o valor
de R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos), caso os acionistas minoritários não exerçam o seu direito de preferência dentro do prazo legal.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
(20) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1998
Autoriza o aumento do capital social da
Companhia Docas do Pará (CDPj.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que Ihe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4' do Decreto-Lei n' 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:

Art. l' Fica autorizado o aumento do capital social da Companhia Docas do Pará (CDP) de R$ 93.335.640,51 (noventa e três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e
cinqüenta e um centavos) para R$ 106.590.783,51 (cento e seis milhões, quinhentos e noventa mil, setecentos e oitenta e três reais e
cinqüenta e um centavos), mediante a incorporação de créditos da
União no valor de R$ 13.255.143,00 (treze milhões, duzentos e cinqüenta e cinco mil, cento e quarenta e três reais).
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
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(21) DECRETO DE 13 MAIO DE 1998
Autoriza o aumento do capital soeiol da Companhia Docas do Maranhão
(Codomar.)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista O
disposto no art. 4' do Decreto-Lei n' 1.678, de 22 de fevereiro de
1979,
DECRETA:

Art. l' Fica autorizado o aumento do capital social da Companhia Docas do Maranhão (Codomar) de R$ 141.414.748,58 (cento e
quarenta e um milhões, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e oito centavos) para R$ 147.605.468,58
(cento e quarenta e sete milhões, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e
sessenta e oito reais e cinqüenta e oito centavos).
Art. 2' Fica a União autorizada a subscrever ações no valor de
R$ 6.188.862,79 (seis milhões, cento e oitenta e oito mil, oitocentos e
sessenta e dois reais e setenta e nove centavos), mediante a utilização de créditos registrados contabilmente pela Codomar.
Art. 3' Fica a União autorizada a subscrever ações até o valor
de R$ 1.857,21 (um mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e vinte e
um centavos), caso os acionistas minoritários não exerçam o seu direito de preferência dentro do prazo legal.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
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(22) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1998
Institui o ano de 1998 como o Ano dos
Direitos Humanos.

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

Art. 1º É instituído o ano de 1998 como o Ano dos Direitos Humanos, em homenagem ao cinqüentenário da Declaração Universal
dos Direitos do Homem e aos dez anos da Constituição Federal de 1988.
Parágrafo único. Caberá à Secretaria Nacional dos Direitos
Humanos do Ministério da Justiça estabelecer e coordenar, em articulação com os Ministérios da Educação e do Desporto, das Relações
Exteriores e da Cultura, a programação nacional do Ano dos Direitos Humanos.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Luiz Felipe Lampreia
Paulo Renato Souza
Francisco Weffort
(23) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1998
Constitui Grupo de Trabalho para estudar, avaliar e propor medidas que reduzam
a violência nas escolas.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Il, da Constituição, e
Considerando a gravidade das manifestações de violência em
escolas da rede pública e privada do País;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998

3581
Considerando a Política Nacional de Direitos Humanos, que estabelece, entre outras medidas, iniciativas que visem aumentar o desempenho dos órgãos responsáveis pela contenção do aumento da violência e da impunidade e promover o respeito aos direitos humanos;
Considerando a necessidade de dispor de informações precisas e
atuais sobre a forma como a violência tem se manifestado na vida escolar e suas implicações na formação de uma sociedade agredida e
agressora;
Considerando a prioridade deste governo conferida à educação,
o que implica enfrentar não só o problema da merenda escolar, das
condições de ensino, da modernização dos instrumentos didáticos,
da evasão escolar, mas, também, da influência das drogas, das condutas agressivas entre alunos, professores e diretores, da violência
dentro de casa e da infiltração no meio escolar de grupos criminosos
organizados, e objetivando propor soluções capazes de manter a escola no papel que sempre exerceu, de agente transformador;
DECRETA:

Art. 1º Fica constituído, no âmbito da Secretaria Nacional dos
Direitos Humanos do Ministério da Justiça, Grupo de Trabalho com
a finalidade de, no prazo de sessenta dias, contados de sua instalação, estudar, avaliar e propor medidas para reduzir a violência nas
escolas.
Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput deste artigo
poderá ser prorrogado, a critério do Secretário Nacional de Direitos
Humanos, por meio de portaria, publicada no Diário Oficial da União.
Art. 2º O Grupo de Trabalho será integrado por um representante de cada órgão a seguir mencionado:
I - Ministério da Justiça:
a) Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, que o coordenará;
b) Secretaria Nacional de Segurança Pública;
c) Departamento de Polícia Federal;
d) Conselho Nacional de Entorpecentes;
H
Ministério da Educação, que será seu Secretário Executivo;
IH - Estado-Maior das Forças Armadas.
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§ 1º O Secretário Nacional de Direitos Humanos poderá convidar para integrar o Grupo de Trabalho um representante de:
até quatro Secretarias Estaduais de Educação;
I
H - até duas Secretarias Estaduais de Segurança Pública;
IH - até duas Associações de Pais e Mestres;
N - até duas Associações de Professores.
§ 2º Haverá um suplente para cada membro do Grupo de Trabalho.
§ 3º O Grupo de Trabalho poderá convidar especialistas para
colaborar com suas atividades.
§ 4º O apoio técnico e administrativo ao Grupo de Trabalho
será prestado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos.
§ 5º O funcionamento do Grupo de Trabalho dar-se-á em harmonia e cooperação com os Governos dos Estados e do Distrito Federal.
Art. 3º Ao Grupo de Trabalho incumbe:
I - realizar estudos e debates e estimular experiências públicas e privadas que promovam a paz nas escolas;
H - propor ações integradas de combate à violência nas escolas, visando a participação conjunta do Estado e da sociedade civil;
IH - reunir, avaliar, sistematizar e divulgar informações relevantes para despertar a consciência social para o problema da violência nas escolas;
N - estabelecer o diálogo com movimentos organizados e entidades que possam trazer contribuições relevantes para melhorar a
qualidade da vida escolar;
V - propor medidas visando diminuir as diversas e múltiplas
manifestações de violência nas escolas.
Art. 4º O Grupo de Trabalho poderá solicitar de órgãos públicos e instituições privadas relatórios, informações, esclarecimentos,
dados e pesquisas necessários para a avaliação da existência e grau
de violência nas escolas, suas formas de expressão, implicações e conexões com o crime organizado, o tráfico de drogas, a banalização da
vida humana e o aumento da violência na sociedade brasileira.
Art. 5º As despesas dos representantes dos órgãos públicos
federais e estaduais arrolados neste decreto correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas ao respectivo órgão.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998

3583
Parágrafo único. As despesas dos representantes da sociedade
civil organizada, designados para integrar o Grupo de Trabalho, e
dos especialistas convidados para participar de suas atividades correrão à conta de dotações orçamentárias do Ministério da Justiça.
Art. 6Q As atividades dos integrantes do Grupo de Trabalho e
dos especialistas convidados não serão remuneradas e seu exercício
será considerado serviço público relevante.
Art. 7Q O Secretário Nacional de Direitos Humanos baixará
os atos necessários à designação dos integrantes do Grupo de Trabalho e aqueles indispensáveis ao funcionamento e à consecução de
seus objetivos.
Art. 8Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1988; 177Q da Independência e 110Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Paulo Renato Souza
Benedito Onofre Bezerra Leonel
(24) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Veados, situado no Município de Picos, Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n" 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Veados, com
área de 3.937,7300ha (três mil, novecentos e trinta e sete hectares
e setenta e três ares), situado no Município de Picos, objeto do ReCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998
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gistro n' R-1-4.367, fi. 167, Livro 2-P, do Cartório do l' Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Picos, Estado do Piauí.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(25) DECRETO DE 13 DE MAlO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazendas Reunidas Santa 'Ierezinha, eituado no Município de São Bento do Norte,
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas Reunidas
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Santa Terezinha, com área de 2.200,0000ha (dois mil e duzentos
hectares), situado no Município de São Bento do Norte, objeto do Registro nº R-I-168, Livro 2-A, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(26) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fa-

zenda Engenho Barra Nova do Padre Cícero,
situado no Município de Catende, Estado de
Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Engenho
Barra Nova do Padre Cícero, com área de 280,0000ha (duzentos e oitenta hectares), situado no Município de Catende, objeto do Registro
n" R-02-1.079, fl. 40v, Livro 2-L, do Cartório do Ofício Unico da Comarca de Catende, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(27) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Contentes e Jurema, situado no Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998
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mOS dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Contentes e Jurema, com área de 2.150,0900ha (dois mil, cento e cinqüenta hectares
e nove ares) situado no Município de Mossoró, objeto da Matrícula
n' 11.466, fi. 26, Livro 2-102, do Sexto Cartório Judiciário de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(28) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Mundo Novo, situado no Município
de Buenos Aires, Estado de Pernambuco, e
dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Mundo
Novo, com área de 197,5500ha (cento e noventa e sete hectares e cinqüenta e cinco ares), situado no Município de Buenos Aires, objeto
da Matricula n Q 1.209, fi. 80, Livro 2-1, do Cartório do 1Q Ofício do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Nazaré da Mata, Estado de
Pernambuco.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n Q 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1998; 177Q da Independência e 110Q da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(29) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paraná, situado no Município
de Itaú, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paraná,
com área de 1.070,0000ha (um mil e setenta hectares), situado no
Município de Itaú, objeto do Registro nº 297, fi. 52, Livro 3, do Cartório Unico Judiciário de Itaú, Comarca de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(30) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, O imóvel rural denominado Fa-

zenda Cruzeiro do Sul e FazendaCruzeiro do
Norte, situado nos Municípios Ceará Mirim e
Maxaranguape, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de
1964, 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei
Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cruzeiro
do Sul e Fazenda Cruzeiro do Norte, com área de 1.089,6000ha
(um mil, oitenta e nove hectares e sessenta ares), situado nos Municípios de Ceará Mirim e Maxaranguape, objeto dos Registros nOs
R-6-4.560, Livro 2, do Cartório do Primeiro Ofício de Notas da
Comarca de Ceará Mirim, e R-5-1.664, fi. 1044, Livro 2, do Primeiro
Cartório Judiciário de Maxaranguape, Comarca de Ceará Mirim,
Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na
Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba
única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio

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

Brasília, 13 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(31)

DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sítio do Padre/Lorena, situado nos Municípios de Upanema e Governador Dix-Sept
Rosado, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio do Padre / Lorena, com área de 4.313,0000ha (quatro mil, trezentos e treze hectares), situado nos Municípios de Upanema e Governador
Dix-Sept Rosado, objeto dos Registros n's R-5-80, fi. 154, Livro 2-1,
do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de Upanema e
R-4-416, fi. 81v, Livro 2-A "2,,, do Primeiro Cartório Judiciário da
Comarca de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do
Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(32)

DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Retiro/Capão do Coco, situado no Município de Altos, Estado do Piauí, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Retiro / Capão do
Coco, com área de 1.407,2630ha (um mil, quatrocentos e sete hectares, vinte e seis ares e trinta centiares) situado no Município de
Altos, objeto dos Registros n's R-2-802, fi. 24v e R-2-888, fi. 68, ambos do Livro 2-C, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Altos, Estado do Piauí.
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Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1998; 177° da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(33) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Olho D'Água do Canto, situado no Município de Itaueira, Estado do Piauí, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e22 daLei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Olho D'Água do Canto,
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com área de 4.018,5315ha (quatro mil, dezoito hectares, cinqüenta e
três ares e quinze centiares), situado no Município de Itaueira, objeto do Registro nºR-1-236, fi. 36, Livro 2-A, do Cartório do lºOfício da
Comarca de Itaueira, Estado do Piauí.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(34) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelos Lotes n Qs 1 e 5, Gleba Seringa B, denominado Fazenda Alvorada 1, situado no
Município deÁguaAzul do Norte, Estado do
Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, be d, da Lei nº 4.504, de
30 de novembro de 1964, e 9º, inciso III e § 4º, da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelos Lotes nOs 1 e 5,
Gleba Seringa B, denominado Fazenda Alvorada I, com área de
5.889,7971ha (cinco mil, oitocentos e oitenta e nove hectares, setenta e nove ares e setenta e um centiares), situado no Município de
Água Azul do Norte, objeto da Matrícula nº 5.079, fl. 1, Livro 2-V e
AV.3-4.141, fl, 2v, Livro 2-R, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Xinguara, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(35)

DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelos Lotes n's 212, 232 e 238, da Gleba Rio
Maria, 11 Etapa, denominado Sítio Beija
Flor/Sítio Boa Vista/Sítio Deus é Guia, situado
no Município de Água Azul do Norte, Estado
do Pará, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 e 186, inciso UI, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 9 2 , inciso UI e § 4 2 , da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e 2 2 da Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
2

Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b e d, da Lei n" 4.504, de
30 de novembro de 1964, e 9 2 , inciso lU e § 4 2 , da Lei n 2 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelos Lotes n 2s 212,
232 e 238, da Gleba Rio Maria, U Etapa, denominado Sítio Beija
Flor ISítio Boa Vista ISítio Deus é Guia, com área de 149,2601ha (cento e quarenta e nove hectares, vinte e seis ares e um centiares), situado no Município de Água Azul do Norte, objeto das Matrículas n 2s 623,
fi. 1; 620, fi. 1 e 622, fi. 1, todos do Livro 2-C, do Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca Xinguara, Estado do Pará.
Art. 2 2 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3 2 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4 2

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de maio de 1998; 177 2 da Independência e 1102 da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998
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DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Barreiro, situado no Município de
Jataí, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, 184 e 186, inciso lII, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de
1964,9', inciso III e § 4', da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b e d, da Lei n' 4.504, de
30 de novembro de 1964, e 9', inciso III e § 4', da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barreiro,
com área de 806,1613ha (oitocentos e seis hectares, dezesseis ares e
treze centiares), situado no Município de Jataí, objeto do Registro n'
R-1-25.050, Livro 2 BC-2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de J ataí, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555

M3652,

maio 1998
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DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1998
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incro) a doar ao
Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, uma área com 12,4013ha (doze hectares, quarenta ares e treze centiores), inserida
no imóvel arrecadado e denominado Feliz
Retiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n' 6.925, de 29 de junho de 1981,
DECRETA:

Art. l' Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) autorizado a doar ao Município de Xanxerê, Estado
de Santa Catarina, uma área de 12,4013ha (doze hectares, quarenta ares e treze centiares), inserida na área arrecadada do imóvel
denominado Feliz Retiro, com a seguinte descrição do perímetro:
"Partindo do Marco M-01, de coordenadas latitude 26'52'30" Sul e
longitude 52'25'30"WGr., comum com o imóvel de João Aguiar
Figueiró, segue por linha seca e reta, confrontando com o imóvel de
João Aguiar Figueiró, com azimute de 187'00' e distãncia de
123,75m, até o Marco M14; deste, segue por linha seca e reta, confrontando com o imóvel de João Aguiar Figueiró, com azimute de
125'00' e distãncia de 57,50m, até o Marco M-13; deste, segue por linha seca e reta, confrontando com o imóvel de João Aguiar Figueiró,
com azimute de 104'30' e distância de 77,50m, até o Marco M-12;
deste, segue por linha seca e reta, confrontando com o imóvel de
João Ramos Martins, com azimute de 102'30' e distância de
119,00m, até o Marco M-09; deste, segue por linha seca e reta, confrontando com o imóvel de Angélica Cavalheiro, com o azimute de
197'30' e distância de 178,30m, até o Marco M-06, situado na margem direita de uma sanga sem denominação; daí, segue pela sanga
sem denominação, a jusante, confrontando com o imóvel de Luiz
Francisco Bodanese, numa distância de 437,50m, até o Marco
M-15, situado na margem direita da sanga sem denominação;
deste, segue por linha seca e reta, confrontando com o imóvel de
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Luiz Francisco Bodanese, com azimute de 343'00' e distância de
65,00m, até o Marco M-16; deste, segue por linha seca e reta, confrontando com o imóvel de Luiz Francisco Bodanese, com o azimute
de 299'30' e distância de 30,50m, até o Marco M-03; deste, segue
por linha seca e reta, confrontando com o imóvel de sucessores de
Ernesto Scirea, com o azimute de 15'30' e distância de 313,75m, até
o Marco M-02; deste, segue por linha seca e reta, confrontando com
o imóvel de João Aguiar Figueiró, com o azimute de 103'30' e distância de 191,25m, até o Marco M-01, início desta descrição».
As coordenadas geográficas do Marco M-01 são aproximadas e
foram obtidas por interpolação da Carta Preliminar - Folha SG
22-N-Iv, na escala de 1:100.000 e a área obtida através de Levantamento Planimétrico efetuado pela Firma Artenge - Ind. e Com. de
Construções Ltda., tudo de acordo com a planta e memorial descritivo datado de 9 de março de 1998, de responsabilidade técnica de
Godofredo Otomar Leising, Crea n' 7.401- 10' Região.
Parágrafo único. A área a que se refere este artigo está matricuIada em nome da União, sob o n' 11.439, livro 2, fi. 1, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Xanxerê, Estado de Santa Catarina.
Art. 2' A área a ser doada destina-se à regularização e expansão do perímetro urbano daquele Município.
Art. 3' A área doada reverterá, de pleno direito, ao patrimônio
da União, independentemente de qualquer indenização, se não for
utilizado de acordo com a finalidade e prazo constantes do instrumento de doação.
Art. 4' A doação será formalizada mediante Título de Domínio, expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra),

Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998
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(38) DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Floresta, situado no Município de Altos,
Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º daLei nº 8.629, de25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural conhecido por Floresta,
com área de 506,1301ha (quinhentos e seis hectares, treze ares e um
centíares), situado no Município de Altos, objeto do Registro nº
R-4-254, fi. 161v, Livro 2-M, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de
Altos, Estado do Piauí.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1998; 177º da Independência e 110· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998
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(39) DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Guarita, situado no Município de
Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e2º daLei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Guarita,
com área de 405,0799ha (quatrocentos e cinco hectares, sete ares e
noventa e nove centiares), situado no Município de Coronel Domingos Soares, objeto dos Registros nOs R-4-5.915, Ficha 5.915 e
R-5-5.915, Ficha 5.915, ambos do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Palmas, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p- 3555-3652, maio 1998
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(40) DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1998
Reconhece a nulidade do ato que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica reconhecida a nulidade do art. 4' do Decreto de 25
de abril de 1991, na parte em que revogou o Decreto n' 23.258, de 19
de outubro de 1933.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 14 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(41) DECRETO DE 19 DE MAIO DE 1998
Autoriza a Outreach International a se
instalar no Brasil.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no § l' do art. 11 do Decreto-Lei n' 4.657, de 4 de setembro
de 1942 - Leis de Introdução ao Código Civil, e o que consta no processo n' 08000.026925/96-17, do Ministério da Justiça.
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado a instalar-se no Brasil a Outreach
International, instituição religiosa estrangeira, com sede em Seattle,
Washington, EUA.
Art. 2' As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
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Art. 3' Fica a organização referida no art. l' obrigada a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano, relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, acompanhado de demonstrativo das receitas e
despesas realizadas no periodo.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Renan Calheiros

o anexo está publicado no DO de 20.5.1998, págs. 7/8.
(42) DECRETO DE 19 DE MAIO DE 1998
Declara de utilidade pública a Assistência Social (,A Colmeia», com sede na Cidade
de São Paulo (SF), e outras entidades.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Assistência Social "AColmeia", com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n' 51.150.423/0001-29
(Processo MJ n" 18.935/93-72);
n - Assistência Social Pio XII, com sede na Cidade de Frutal,
Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n' 20.549.861/0001-30
(Processo MJ n' 25.332/94-16);
In - Associação Cultural e Educacional E. P. Moreira - Instituto Marcos Freitas, com sede na Cidade de Duque de Caxias, Estado
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do Rio de Janeiro, portadora do CGC nº 30.645.642/0001-09 (Processo MJ nº 16.446/97-19);
IV - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Primeiro de Maio, com sede na Cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 80.613.243/0001-34 (Proc. MJ
nº 16.518/93-02);
V - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
União da Vitória, com sede na Cidade de União da Vitória, Estado do
Paraná, portadora do CGC nº 81.644.718/0001-12 Processo MJ nº
16.169/94-38);
VI - Associação de Senhoras de Rotarianos de Foz do Iguaçu, com sede na Cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 75.543.594/0001-02 (Processo MJ nº 15.179/97-07);
VII - Caixa dos Pobres de Natividade, com sede na Cidade de
Natividade, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC nº
29.885.506/0001-07 (Processo MJ nº 18.906/93-74);
VIII - Casa da Criança «Ogum Beira-Mar», com sede na
Cidade e Barretos, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº
51.808.194/0001-97 (Processo MJ nº 16.774/94-45);
IX - Colégio Padre Rogério Dubois, com sede na Cidade de
São Luís, Estado do Maranhão, portador do CGC nº 35.207.083/000179 (Processo MJ nº 16.000/97-30);
X - Creche Casinha da Vovó, com sede na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº
19.714.641/0001-36 (Processo MJ nº 16.425/97-49);
XI - Creche Fraternidade Feminina Estrela do Triângulo
Rouxinol, com sede na Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais,
portadora do CGC nº 70.933.791/0001198 (Processo MJ nº 757/95-68);
XII - Desafio Jovem do Ceará, com sede na Cidade de Fortaleza Estado do Ceará, portador do CGC nº 06.799.282/0001-15 (Processo MJ nº 6.722/95-04);
XIII - Grupo Teatral Joartq Jovens Artistas de Queimadas,
com sede na Cidade de Queimadas, Estado da Bahia, portador do
CGC nº 40.639.718/0001-47 (Processo MJ nº 4.834/96-30);
XIV - Hospital São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de
Aiuruoca, Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº
16.596.611/0001-84 (Processo MJ nº 20.944/97-20);
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xv - Instituto de Desenvolvimento Cultural, com sede na
Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portador do
CGC n' 92.773.506/0001-51 (Processo MJ n' 23.976/92-18);
XVI - Instituto Maria Mãe do Divino Amor, com sede na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, portador do CGC n'
58.474.719/0001-44 (Proc. MJ n' 23.943/96-92);
XVII - Lar Evangélico de Amparo à Velhice, com sede na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, portador do CGC n'
52.246.451/0001-07 (Processo MJ n'' 15.306/94-71);
XVIII - Sociedade Beneficente Evangélica «Ebenezer», com
sede na Cidade de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, portadora do CGC n" 00.539.500/0001-04 (Processo MJ n' 16.655/96-18);
XIX - Sociedade Espírita «Simão Pedro», com sede na Cidade de Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n'
98.759.046/0001-93 (Processo MJ n' 17.991/97-31);
XX - Sociedade Pestalozzi de Iconha, com sede na Cidade
de Iconha, Estado do Espírito Santo, portadora do CGC n'
36.402.501/0001-41 (Processo MJ n' 29.088/96-32);
XXI - Sociedade Pestalozzi de Rio Verde, com sede na Cidade
de Rio Verde, Estado de Goiás, portadora do CGC n' 01.671.007/000106 (Processo MJ n' 20.801/97-72);
XXII - Sociedade São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de
Morro do Chapéu, Estado da Bahia, portadora do CGC n'
14.263.313/0001-47 (Processo MJ n" 1.388/94-68).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentação ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de
1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Renan Calheiros
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(43)

DECRETO DE 20 DE MAlO DE 1998
Credencio o Centro Universitário Barão
de Mauá, com sede na Cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com
o disposto no art. 9', § 2', da Lei n? 4.024, de 20 de dezembro de
1961, com a redação dada pela Lei n" 9.131, de 24 de novembro de
1995, no art. 46 da Medida Provisória n' 1.651-43, de 5 de maio de
1998, no Decreto n'' 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista o Processo n? 23000.009983/97, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação da União das Faculdades Barão de Mauá,o Centro Universitário Barão de Mauá, mantido pela Organização Educacional Barão de
Mauá, com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Paulo Renato Souza
(44) DECRETO DE 22 DE MAlO DE 1998
Encerra os trabalhos de inventariança
da extinta autarquia Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab).

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1" Ficam encerrados os trabalhos de inventariança da
extinta autarquia Superintendência Nacional do Abastecimento
(Sunab).
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Pedro Pullen Parente
Luiz Carlos Bresser Pereira
(45)

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 1998
Altera o Decreto de 9 de julho de 1997,
que declara de interesse social, social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Luz, anteriormente denominado Fazenda Três Barras, conhecido
como Fazenda da Luz IH, situado no Município de Foainal, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' e
4', inciso I, da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' e 4' da Lei
Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Os arts. l' e 2' do Decreto de 9 de julho de 1997, publicadonoDiário Oficial da União de 10 de julho de 1997, Seção 1, página 14535, passam a ter a seguinte redação:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629 de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Luz, com
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área de 685, 1262há (seiscentos e oitenta e cinco hectares, doze ares e
sessenta e dois centiares), situado no Município de Faxinal, objeto
da Matrícula n' 11.948, fls. l/Iv, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Faxinal, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes,
as máquinas e os implementos agrícolas, as benfeitorias existentes
no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação, bem como a área de servidão
instituída em favor das Centrais Elétricas do Sul (Eletrosul), correspondente a 12,2689ha (doze hectares, vinte e seis ares e oitenta
e nove centiares), conforme averbação constante da Matrícula
11.948, fls. 1/1v, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Faxinal, Estado do Paraná.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1998; 177' da Independência 110' da República.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Raul Belens Jungmann Pinto
(46)

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
AvencaíCapivaralPrimavera/Santo Antônio/Triunfo, situado no Município de Alagoa
Grande, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
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da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Avenca/Capivara/Primavera/Santo Antônio/Triunfo, com área de 465,6700ha
(quatrocentos e sessenta e cinco hectares e sessenta e sete ares), situado no Município de Alagoa Grande, objeto dos Registros nOs
R-1-137, Ficha 137, Livro 2-A; R-l-53, Ficha 53, Livro 2-A; 5.889,
Livro 3-R-25; R-5-127, Ficha 127, Livro 2-A; R-1-88, Ficha 88, Livro
2-A; e Matrículas nOs 2.207, 11.7, Livro 2-M e 2.204, 11. 4, Livro 2-M,
do Serviço Registral do 1º Ofício da Comarca de Alagoa Grande, Estado da Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(47) DECRETO DE 22 DE MAlO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Propriedade Garaú, situado no Município de
Conde, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Propriedade Garaú, com área de 170,0000ha (cento e setenta hectares), situado no
Município do Conde, objeto do Registro n" 14.480, fi. 35, Livro 3-H,
do Cartório de Serviço Notarial do I" Oficio e Registral Imobiliário
da Zona Sul «Carlos Ulysses" da Comarca de João Pessoa, Estado da
Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reservalegal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998
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(48) DECRETO DE 25 DE MAIO DE 1998
Autoriza a Winrock International Institute For Agricultural Development a se instalar no Brasil.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 12 do art. 11 do Decreto-Lei n 2 4.657, de 4 de setembro de
1942 - Lei de Introdução ao Código Civil, e o que consta no Processo
n 2 08000.023178/97-91, do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. 1 Fica autorizada a se instalar no Brasil a Winrock International Institute For Agricultural Development, com sede em Morrilton, Arkansas, EUA.
Art. 2 2 As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
Art. 32 Fica a Organização referida no art. 12 obrigada a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano, relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, acompanhado de demonstrativo das receitas e
despesas realizadas no período.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de maio de 1998; 177 2 da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
2

(49)

DECRETO DE 25 DE MAIO DE 1998
Declara de utilidade pública o Asilo Coronel Gustavo Ribeiro, com sede na Cidade
de Caconde (SP), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
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disposto nos arts.1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1e São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Asilo Coronel Gustavo Ribeiro, com sede na Cidade de
Caconde, Estado de São Paulo, portador do CGC nº 44.839.389/0001-39
(Processo MJ nº 28.511/85);
11 - Associação Assistencial e Educacional Jardim Santo
Andre, com sede na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 43.325.141/0001-97 (Processo MJ nº 4.396/96-64);
111 - Associação Beneficente de Pirangi, com sede na Cidade
de Pirangi, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'
51.804.771/0001-72 (Processo MJ nº 14.308/93-81);
IV - Associação de Proteção à Infância de Feira de Santana,
Estado da Bahia, portadora do CGC n" 16.247.058/0001-74 (Proc. MJ
nº 3.209-97-61);

v - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Iporã, com sede na Cidade de Iporã, Estado do Paraná, portadora do
CGC nº 77.870.129/0001-85 (Processo MJ nº 20.261/97-27);
VI - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Mandaguari, com sede na Cidade de Mandaguari, Estado do Paraná,
portadora do CGC nº 77.283.323/0001-64 (Processo MJ n"
16.177/93-85);
VII - Associação Sul Catarinense de Turismo - Sulcatur,
com sede na Cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC nº 78.853.175/0001-03 (Proc. MJ nº 9.624/97 -55);
VIII - Centro Comunitário Santa Rita de Cássia, com sede na
Cidade de Alvares Florence, Estado de São Paulo, portador do CGC
nº 46.934.816/0001-93 (Processo MJ nº 11.114/94-69);
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IX - Centro de Ensino e Reabilitação, com sede na Cidade
de Brasília, Distrito Federal, portador do CGC n' 00.413.666/000171 (Processo MJ n' 25.301/96-46);

X - Centro de Recuperação Integral do Alcoolismo e Afins,
com sede na Cidade de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro, portador
do CGC n' 30.205.611/0001-37 (Processo MJ n" 2.865/97-13);
XI - Conferência Nossa Senhora Aparecida - Asilo São
Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Itobi, Estado de São Paulo,
portadora do CGC n' 48.182.513/0001-97 (Processo MJ n''
13.347/97-21);
XII - Creche Escola Maternal «Auta de Souza», com sede
na Cidade de Penápolis, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'
59.767.087/0001-70 (Processo MJ n' 14.617/94-96);
XIII - Creche Frei José Luiz Igea Sainz, com sede na Cidade
de Franca, Estado de São Paulo, portadora do CGC n"
66.995.390/0001-95 (Processo MJ n" 116/97-75);
XIV - Creche Imaculada Conceição, com sede na Cidade de
Londrina, Estado do Paraná, portadora do CGC n" 95.562.070/0001-40
(Processo MJ n" 155/98-16);

XV - Creche Santa Gertrudes, com sede na Cidade de Santa
Gertrudes, Estado de São Paulo, portadora do CGC n"
48.825.962/0001-06 (Processo MJ n' 7.977/94-31);
XVI - Fundação Educacional do Município de Assis, com
sede na Cidade de Assis, Estado de São Paulo, portadora do CGC n''
51.501.559/0001-36 (Processo MJ n' 607/94-64);
XVII - Fundação Raul Furtado Bacellar, com sede na Cidade
de Parnaíba, Estado do Piauí, portadora do CGC n'
00.342.779/0001-23 (Processo MJ n" 26.200/97-55);
XVIII - Instituto Internacional de Projeciologia, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC
n" 30.120.059/0001-84 (Processo MJ n' 5.246/96-87);
XIX - Instituto São José, com sede na Cidade de Patos, Estado da Paraíba, portador do CGC n" 09.279.159/0001-61 (Processo
MJ n' 7.951/96-18);
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xx - Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque, com sede
na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, portador do CGC n'
71.868.962/0001-05 (Processo MJ n' 23.892/94-91);
XXI - Lar Infantil Aninha, com sede na Cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, portador do CGC n'51.892.917/0001-89
(Processo MJ n" 20.356/94-99);
XXII - S.O.S. Aborto, com sede na Cidade de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul, portador do CGC n' 86.844.602/000140 (Processo MJ n" 26.369/96-15);
XXIII - Seara Bendita Instituição Espírita, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'
62.629.613/0001-40 (Processo MJ n" 26.022/97-07);
XXIV - Sociedade Portuguesa de Beneficência - Hospital Infante Dom Henrique, com sede na Cidade de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 59.972.307/0001-05 (Processo MJ n' 24.790/95-38);
XXV - Sociedade Servas dos Pobres, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n'
33.952.136/0001-31 (Processo MJ n' 3.004/94-13).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de agosto de
1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998
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(50) DECRETO DE 25 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre concessão de autorização à
Spanair S.A. para operar no Brasil, como
empresa de transporte aéreo regular.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n" 7.565, de 19 de dezembro de 1996, e no Decreto n"
92.319, de 23 de janeiro de 1986.
DECRETA:

Art. 1" Fica concedida autorização à Spanair S.A., com sede
em Palma de Mallorca, Espanha, para operar no Brasil, como empresa de transporte aéreo regular.
Art. 2" Este decreto é acompanhado dos Atos Constitutivos e
demais documentos mencionados no art. 206 e no art. 207, da Lei n''
7.565, de 19 de dezembro de 1986, Código Brasileiro de Aeronáutica,
e no art. 2" do Decreto n" 92.319, de 23 de janeiro de 1986.
Art. 3" O exercício efetivo de qualquer atividade da Spanair
S.A. no Brasil relacionada com os serviços de transporte aéreo regular, objeto desta autorização, fica sujeito à legislação brasileira, em
especial ao Código Brasileiro de Aeronáutica, respeitados os Acordos
Internacionais, dos quais o Brasil seja signatário.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de maio de 1998; 177" da Independência e 110 da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Viana Lobo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998
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(51) DECRETO DE 25 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre concessão de autorização
à Air China para operar no Brasil, como
empresa de transporte aéreo regular de poseageiro, carga e mala postal.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n" 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e no Decreto n"
92.319, de 23 de janeiro de 1986,
DECRETA:
Art. l' Fica concedida autorização à Air China, com sede em
Beijing, China para operar no Brasil, como empresa de transporte
aéreo regular de passageiros, carga e mala postai.
Art. 2' Este decreto é acompanhado dos Atos Constitutivos e
demais documentos mencionados nos arts. 206 e 207 da Lei n" 7.565,
de 19 de dezembro de 1996, Código Brasileiro de Aeronáutica, e no
art. 2' do Decreto n' 92.319, de 23 de janeiro de 1986.
Art. 3' O exercício efetivo de qualquer atividade de Air China,
no Brasil, relacionada com os serviços de transporte aéreo regular,
objeto desta autorização, fica sujeito à legislação brasileira, em especial, ao Código Brasileiro de Aeronáutica, respeitados os Acordos
Internacionais, dos quais o Brasil seja signatário.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, de 25 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Viana Lobo
(52) DECRETO DE 26 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomina"
do IpoeiraIMorros ou J acarélTapera, situado no Município de Jerumenha Estado do
Piauí, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso
VI, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n"
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Ipoeira/Morros ou Jacaré/Tapera, com área de 18.195,0000ha (dezoito mil, cento e noventa e cinco hectares), situado no Município de
Jerumenha, objeto do Registro n' 1.412, fls. 31132, Livro 3, do Cartório do l' Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de J erumenha, Estado do Piauí.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos desde decreto os semoventes,
as máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998
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(53)

DECRETO DE 26 DE MAlO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Boi Preto, situado no Município de Santa Tereza do Oeste, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os art 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos art. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Boi Preto, com
área de 432,1000ha (quatrocentos e trinta e dois hectares e dez ares),
situado no Município de Santa Tereza do Oeste, objeto dos Registros
nOs R-5-438, R-5-437, R-5-436, R-5-435, R-5-434, R-5-433, R-5-431,
R-5-430 e R-5-429, todos da Ficha 2, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos desde decreto os semoventes,
as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1995, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998
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(54)

DECRETO DE 26 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bom Jesus, situado no Município
de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nO 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Bom Jesus,
com área de 656,0000ha (seiscentos e cinqüenta e seis hectares), situado
no Município de Maragogi, objeto do Registro nº 1.709, fls. 97v/99, Livro
3-H, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Maragogi, Estado de Alagoas.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos desde decreto os semoventes,
as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº4.771, de 15 de setembro de 1995, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(55) DECRETO DE 26 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
GenipapolBuraco D'Água, conhecido por
Genípapo, situado nos Municípios de Alagoa Grande e Alagoa Nova, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos art. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Genipapo / Buraco D'Água,
conhecido por Genipapo, com área de 282,1860ha (duzentos e oitenta e
dois hectares, dezoito ares e sessenta centiares), situado nos Municípios de Alagoa Grande e Alagoa Nova, objeto da Matrícula n Q 2.385, fi.
7, Livro 2-N e Registro n QR-1.78, Ficha 78, Livro 2-A, do Cartório do 1Q
Ofício de Notas e Privativo do Registro Imobiliário da Comarca de Alagoa Grande, Estado da Paraíba.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos desde decreto os semoventes,
as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n Q 4.771, de 15 de setembro de 1995, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do
meio ambiente.
Q
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(56)

DECRETO DE 26 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Chapada das Flores, situado no Município
de Rio Grande do Piauí, Estado do Piauí, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Chapada das Flores,
com área de 3.000,0000ha (três mil hectares), situado no Município de
Rio Grande do Piauí, objeto do Registro nº R-1-723, fi. 66, Livro 2-A,
do Cartório de Registro de Imóveis de Rio Grande do Piauí, da Comarca de Itaueira, Estado do Piauí.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos desde decreto os semoventes,
as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998
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va legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1995, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de maio de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(57) DECRETO DE 26 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Antas, situado no Município de
Sapé, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2"da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Antas, com área de 1.009,0000ha (um mil e nove hectares), situado no Município de Sapé, objeto dos Registros nOs R-l-77,
fi. 70, Livro 2-Ae R-1-224, fi. 117, Livro 2-B, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Sapé, Estado da Paraíba.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(58)

DECRETO DE 26 DE MAIO DE 1998
Transfere para a Fundação Cultural de
Radiodifusão Arthur de Souza Valle a concessão outorgada à Liberal AM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do
art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
53830.000151196,
DECRETA:
Art. l' Fica transferida a concessão outorgada originariamente à Rádio e Televisão Limeira Ltda., pelo Decreto n' 90.879, de
30 de janeiro de 1985, autorizada a mudar sua denominação social
para Liberal AM Ltda., pela Portaria n' 1.759,de 2 de dezembro de
1993, para a Fundação Cultural de Radiodifusão Arthur de Souza
Valle explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Nova Odessa, Estado de
São Paulo.
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Parágrafo umco. A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(59)

DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Educadora
Goitacá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Campos, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53770.000728/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.11 7, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio de
1994, a concessão outorgada originariamente à Rádio Atafona S.A.,
pela Portaria MJNI nº 238-B, de 10 de maio de 1962, transferida
para a Rádio Educadora Goitacá Ltda., pela Portaria nº 222, de 17 de
fevereiro de 1978, renovada pelo Decreto nº 91.012, de 27 de fevereiro
de 1985, cujo prazo residual da outorga foi mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Campos, Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros

(60) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Cultura de
Pederneiras Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pederneiras, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983,e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
50830.001452/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão da Rádio Cultura de Pederneiras Ltda., outorgada
pela Portaria MVOPn' 536 de 4 de junho de 1951, renovada pelo Decreto n'' 91.665, de 20 de setembro de 1985, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Pederneiras, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(61)

DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social
da União crédito suplementar no valor de
R$ 4.208.086,00, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso Iv, alínea c, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$ 4.208.086,00 (quatro milhões, duzentos e oito mil, oitenta e seis reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de operações de crédito externas, em moeda.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 28.5.1998, pág. 25.
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(62) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério das Relações Exteriores,
crédito suplementar no valor de R$ 870.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso II, da Lei nº 9.598 de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério das Relações
Exteriores, crédito suplementar no valor R$ 870.000,00 (oitocentos e
setenta mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária consignada a grupo de despesa, no âmbito da mesma
subatividade, indicado no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 28.5.1998, págs. 25/26.
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(63) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998
Reabre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, parte do
crédito especial aberto por Decreto de 30 dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, combinado com o art. 167, § 2º, da
Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica reaberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor
do Ministério do Planejamento e Orçamento, pelo saldo apurado em
31 de dezembro de 1997, no valor de R$ 9.199.926,00 (nove milhões,
cento e noventa e nove mil, novecentos e vinte seis reais), parte do
crédito especial autorizado pela Lei nº 9.559, de 18 de dezembro de
1997, e aberto por Decreto de 30 de dezembro de 1997, para atender
às programações constantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art.
1º são provenientes do saldo do referido crédito, apurado em 31 de
dezembro de 1997.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO de 28.5.1998, pág. 26.
(64) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998
Outorga à Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. concessão
para distribuição de energia elétrica em municípios do Estado de São Paulo.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, nos termos da Lei
n? 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dos arts. 27, 28 e 30 da Lei
n? 9.074, de 7 de julho de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo n' 48100.001561/97-21,
DECRETA:
Art. l' Ficam outorgadas à Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. concessões para distribuição de energia
elétrica nos seguintes Municípios do Estado de São Paulo, na área
reagrupada nos termos da Resolução Aneel n' 72, de 25 de março
de 1998: Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu,
Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba,
Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Ribeirão Pires, Rio Grande
da Serra, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo,
Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.
Parágrafo único. As concessões de que trata este artigo não
conferem à Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S.A. exclusividade de fornecimento aos consumidores alcançados pelos arts. 15 e 16 da Lei n" 9.074/95.
Art. 2' Fica autorizada a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade São Paulo S.A. a promover a implantação de linhas de transmissão associadas aos serviços de distribuição de energia elétrica
em sua área de concessão, compreendida pelos Municípios indicados
no art. l' deste decreto.
Art. 3' A exploração do serviço de distribuição de energia elétrica constitui concessão individualizada, para as localidades relacionadas no art. 1', reagrupadas nos termos da Resolução Aneel n" 72/98,
para todos os efeitos contratuais e legais, em especial para fins de
eventual declaração de caducidade, intervenção, encampação ou extinção.

Art. 4' As concessões outorgadas por este decreto vigorarão
pelo prazo de trinta anos, mas somente terão eficácia a partir da
data de assinatura do respectivo contrato de concessão.
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Parágrafo único. O contrato de concessão deverá conter cláusula de renúncia, por parte da concessionária, a direitos preexistentes que contrariem a Lei n· 8.987/95.
Art. 5· AEletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. deverá:
I - assinar o contrato de concessão no prazo a ser estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);
H - cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos;
IH - caso pretenda a prorrogação, requerê-Ia ao poder concedente até 36 meses antes do término do prazo fixado no art. 4· deste
decreto, mediante as condições que vierem a ser estabelecidas.
Art. 6· Os bens e instalações existentes em função do serviço
de distribuição de energia elétrica são vinculados aos serviços públicos concedidos, vedada sua alienação, cessão, transferência ou
dação em garantia, sem prévia e expressa autorização do poder
concedente.
Parágrafo único. Findo o prazo das concessões, os bens e instalações que no momento existirem em função dos serviços concedidos reverterão à União, na forma prevista em lei.
Art. 7· Ficam declaradas extintas as concessões e autorizações anteriormente outorgadas à Eletropaulo - Eletricidade de
São Paulo S.A., bem como eventuais direitos reconhecidos de exploração dos serviços públicos de energia elétrica preexistentes a este
decreto renunciando a União, de conformidade com o art. 28 da Lei
n'' 9.074/95, à reversão dos bens e instalações vinculados a essas
concessões.
Art. 8· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177· da Independência e 110· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Britto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998

3631
(65) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Doralúcia, situado nos Municípios
de Paranacity e Cruzeiro do Sul, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n Q76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n Q8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Doralúcia, com área
de 718,7400ha (setecentos e dezoito hectares e setenta e quatro ares),
situado nos Municipios de Paranacitye Cruzeiro do Sul, objeto dos Registros nQs R-15-326, R-19-326, R-20-326, R-21-326, R-22-326,
R-3-1.779, R-6-1.779, R-7-1.779, R-8-1.779, R-9-1.779, R-3-1.780,
R-6-1.780, R-7-1.780, R-8-1.780, R-9-1.780, R-3-1.778, R-6-1.778,
R-7-1.778, R-8-1.778, R-9-1.178, R-1.777, R-6-1.777, R-7.1777,
R-8-1.777, R-9-1.777, R-3-1.776, R-6-1.776, R-7-1.776, R-8-1.776,
R-9-1.776, R-3-1.781, R-6-1.781, R-7-1.781, R-8-1.781, R-9-1.781,
R-3-1.782, R-6-1.782, R-7-1.782, R-8-1.782, R-9-1.782, R-3-1.775,
R-6-1.775, R-7-1.775, R-8-1.775, R-9-1.775, R-3-1.784, R-6-1.784,
R-7-1.784, R-8-1.784, R-9-1.784, R-3-1.785, R-6-1.785, R-7-1.785,
R-8-1.785, R-9-1.785, R-I-3.142, R-3-3.142, R-4-3.142, R-5-3.142,
R-6-3.142, R-I-3.143, R-3-3.143, R-4-3.143, R-5-3.143, R-6-3.143,
R-1-3.144, R-3-3.144, R-4-3.144, R-5-3.144, R-6-3.144, R-5-929,
R-9-929, R-I0-929, R-1l-929, R-3-1.789, R-6-1.789, R-7-1.789,
R-8-1.789, R-3-1.790, R-6-1.790, R-7-1.790, R-8-1.790, R-3-1.787,
R-6-1.787, R-7-1.787, R-8-1.787, R-3-1.788, R-6-1.788, R-7-1.788,
R-8-1.788, R-3-1.786, R-6-1.786, R-7-1.786, R-8-1.786, R-3-1.783,
R-6-1.783, R-7-1.783, e R-8-1.783, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranacity, Estado do Paraná.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba
única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio
ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(66) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Santo Antônio das Águas do
Corvo I, situado no Município de Terra Rica,
Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Santo Antônio das Aguas do Corvo I, com área de 1.326, 1588ha (um
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mil, trezentos e vinte e seis hectares, quinze ares e oitenta e oito centiares), situado no Município de Terra Rica, objeto dos Registros nOs
R-4-2.291, Ficha 2; R-12-689, Ficha 2v; R-12-111, Ficha 3v;
R-1-2.897, Ficha 1; R-1-2.667, Ficha I, e Matrículas nOs 2.969, Ficha 1, e 2.968, Ficha 1, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Terra Rica, Estado do Paraná.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
(67) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Espírito Santo, situado no Município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Espírito Santo, com área de 475,0000ha (quatrocentos e setenta e cinco hectares), situado no Município de Maragogi, objeto do Registro n' R-1.167,
fi. 51v, Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Maragogi, Estado de Alagoas.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(68) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Terra dos Faraós, situado no Município Ipixuna do Pará, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Terra dos
Faraós, com área de 1.676,04000ha (um mil, seiscentos e setenta e
seis hectares e quatro ares), situado no Município de Ipixuna do
Pará, objeto da Matrícula n" 106, fi. 103, Livro 2-Al, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São Domingos do Capim, Estado
do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(69) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Agueda, situado nos Municípios de Ceará Mirim e Maxaranguape,
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Agueda, com área de 1.040,6530ha (um mil, quarenta hectares, sessenta e cinco ares e trinta centiares), situado nos Municípios de Ceará Mirim e Maxaranguape, objeto do Registro nº AV 04-1.078, fl. 63,
Livro 2, do Primeiro Ofício de Notas da Comarca de Ceará Mirim,
Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente
em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652, maio 1998

3637
(70) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Baixa do Novilho ou São JosélLimãoe Monte
Alegre, situado no Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Baixa do Novilho ou
São José/Limão e Monte Alegre, com área de 1.506,4243ha (um mil,
quinhentos e seis hectares, quarenta e dois ares e quarenta e três centiares), situado no Município de João Câmara, objeto dos Registros
nOs R-1-2.688, fi. 41, Livro 2-N e R-1-2.706, fi. 50v, Livro 2-N, ambos
do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de João Câmara, Estado
do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(71) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Velha, situado no Município de
Jandaia, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Velha, com
área de 695,3700ha (seiscentos e noventa e cinco hectares e trinta e
sete ares), situado no Municipio de Jandaia, objeto do Registro n'
R-17-3.954, fl. 6, Livro 2-M, do Cartório do Registro de Imóveis e Tabelionato l' de Notas da Comarca de Jandaia, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3555-3652. maio 1998
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(72)

DECRETO DE 28 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Mata Fome, Salgado, Catimbó, Tremedal,
MatãeslMachado, Matões e Morro Grande,
situado no Município de Pirapemas, Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Mata Fome, Salgado,
Catimbô, Tremedal, Matões/Machado, Matões e Morro Grande, situado no Município de Pirapemas, com área de 5.339,0000ha (cinco
mil, trezentos e trinta e nove hectares), situado no Município de Pirapemas, objeto dos Registros nºs 70, fls. 69v/70, Livro 3-A; 272, fls.
71v/72, Livro 3-B; 240, fls. 39v/40, Livro 3-B; 239, fls. 238v/239, Livro 3-B; 241, fls. 40v/41, Livro 3-B; 238, fls. 37v/38, do Livro 3-B; 80,
fls. 79v/80, Livro 3-A e Matrícula nº 374, fl. 174, Livro 2-B, todos do
Cartório do Ofício Único de Pirapemas, Comarca de Coroatá, Estado
do Maranhão.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
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gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(73) DECRETO DE 28 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Buenos Aires/Data Gameleira, situado no
Município de Caxias, Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Buenos Aires/Data Gameleira, com área de 288,8379ha (duzentos e oitenta e oito hectares,
oitenta e três ares e setenta e nove centiares), situado no Município de
Caxias, objeto da Matricula n" 6.891, fi. 286v, Livro 2-T, do Cartório do
l' Ofício da Comarca de Caxias, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
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de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 28 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(74) DECRETO DE 28 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Castanhal e Fazenda Alto Bonito, situado
no Município de Eldorado do Carajás, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Castanhal e Fazenda
Alto Bonito, com área de 13.600,0000ha (três mil e seiscentos hectares), situado no Município de Eldorado do Carajás, objeto do Registro nº R-4-381, fi. Iv, Livro Ficha 2-B, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente
em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(75) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Princesa, situado no Munictpio
de Marabá, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964 e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Princesa,
com área de 3.600,0000ha (três mil e seiscentos hectares), situado
no Município de Marabá, objeto do Registro nº R-1-5.037, fi. 1, Livro
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Ficha 2-S, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Marabá, Estado do
Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(76) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Gleba Mogiana Il, situado no Município
de Tapurah, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964 e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
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fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Gleba Mogiana 11, com
área de 1.633,0000ha (um mil, seiscentos e trinta e três hectares), situado no Município de Tapurah, objeto do Registro n' R-11-488, fi. 2,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do l' Oficio da Comarca
de Diamantino, Estado de Mato Grosso.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(77) DECRETO DE 28 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda La Estância, situado no Município de Ituptranga, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda La Estância, com área de 3.600,0000ha (três mil e seiscentos hectares), situado
no Município de Itupiranga, objeto do Registro nO R-1-234, fi. 1, Livro
2-A, do Cartório do 1°Oficio da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177° da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(78) DECRETO DE 28 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Santo Antonio do Anastácio, situado no Município de Dois Irmãos do Buriti, Estado de
Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
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da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santo Antonio do
Anastácio, com área de 2.060,9500ha (dois mil, sessenta hectares e
noventa e cinco ares), situado no Município de Dois Irmãos do Buriti,
objeto da Matrícula nº 477, Livro 2 e do Registro nº R-01.8.367, Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Aquidauana,
Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(79)

DECRETO DE 28 DE MAIO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Colorada, conhecido por Gleba
Guapirama, situado no Município de Campo
Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2"da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, e e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2"da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Colorada,
conhecido por Gleba Guapirama, com área de 3.293,7568ha (três
mil, duzentos e noventa e três hectares, setenta e cinco ares e sessenta e oito centiares), situado no Município de Campo Novo do Pareeis, objeto da Matrícula n" 12.874, fl. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra, e Registro n"
R-6-15.183, fls. lv/2, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(80)

DECRETO DE 28 DE MAIO DE 1998
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, créditos
especiais no valor global de R$ 4.400.000,00,
abertos por Decretos de 1 º e 19 de dezembro
de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2Q , da Constituição,
DECRETA:
Art. 1 Ficam reabertos ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
9.598, de 30 de dezembro de 1997), pelos saldos apurados em 31 de
dezembro de 1997, e na forma do Anexo I deste decreto, os seguintes
créditos especiais:
I - autorizado pela Lei n'' 9.508, de 18 de novembro de 1997, e
aberto por Decreto de 1Q de dezembro de 1997, em favor do Ministério
da Justiça, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
II - autorizado pela Lei n Q 9.545, de 17 de dezembro de 1997, e
aberto por Decreto de 19 de dezembro de 1997, em favor do Ministério da Justiça, no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes dos saldos dos referidos créditos, apurados em 31 de dezembro de 1997.
Q

Art. 3Q Em decorrência do disposto nos arts. 1Q e 2Q, ficam alteradas as receitas do Fundo Penitenciário Nacional, de acordo com o
Anexo II deste decreto.

Art. 4

Q

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177 Q da Independência e 110Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 29.5.1998, págs. 15/16.
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(81) DECRETO DE 28 DE MAIO DE 1998
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Estado-Maior das Forças Arma~
das, parte de crédito especial, aberto por
Decreto de 1º de outubro de 1997.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV,combinado com o art. 167, § 2Q, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1" Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q
9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Estado-Maior das
Forças Armadas, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1997, no
valor de R$ 341.362,00 (trezentos e quarenta e um mil, trezentos e
sessenta e dois reais), parte do crédito especial autorizado pela Lei
n Q 9.487, de 1Q de setembro de 1997, e aberto por Decreto de 1" de
outubro de 1997, para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes do saldo do referido crédito, apurado
em 31 de dezembro de 1997.
Art. 3Q Em decorrência do disposto no art. 1Q, fica alterada a
receita do Fundo do Serviço Militar, na forma do Anexo II deste
decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177Q da Independência e 110Q da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 29.5.1998, pág. 16.
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(82) DECRETO DE 28 DE MAIO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 20.000.000,00, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso lI, da Lei n'' 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
Uuião (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 29.5.1998, págs. 16/17.

(83) DECRETO DE 28 DE MAIO DE 1998
Modifica fontes de recursos de dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no
que concerne ao Ministério do Planejamento
e Orçamento.
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o PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', § 7', inciso I, da Lei n' 9.473, de 22 de julho
de 1997, e, ainda, considerando a necessidade de adequar as fontes
de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 1998 às exigências
da execução orçamentária do exercício,
DECRETA:
Art. l' Ficam modificadas, na forma dos Anexos I e II deste
decreto, as fontes de recursos de dotações constantes do Orçamento
Fiscal da União, de que trata a Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de
1997, no que concerne à unidade orçamentária Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), autarquia vinculada ao
Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam
alteradas as receitas daquela autarquia, de acordo com os Anexos
III e IV deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 29,5.1998, págs. 17/18.

(84) DECRETO DE 28 DE MAIO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social
da União crédito suplementar no valor de
R$ 169.000.000,00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso IV, alínea c, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
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DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n 2 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 169.000.000,00 (cento e
sessenta e nove milhões de reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de incorporação de recursos oriundos de operação
de crédito externa.
Art. 32 Em decorrência do disposto nos arts. 12 e 22, fica alterada
a receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo II
deste decreto, no montante especificado.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1998; 1772 da Independência e 1102 da
República.
2

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 29.5.1998, pág. 19.
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RETIFICAÇÃO

DECRETO NÃO NUMERADO
(22) DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 1998 (*)
Declara de utilidade pública o Asilo
Dr. Carlos Romeiro - Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede na
Cidade de Conselheiro Lafaiete (MG), e outras entidades.

Retificação

No art. 1Q, inciso XIII:
Onde se lê: «Fundação Luterana de Assistência Social,
CGC n" 75.001.594/0002-35 (Processo MJ n? 9.105/93-54);"
Leia-se: «Fundação Luterana de Assistência Social, ... CGC n Q
75.001.594/0001-54 (Processo MJ n Q 6.216/98-13);"

(*) Publicado no DO de 7.4.1998 (v. Coleção das Leis, 190(4,

t. 2):2719, abro

1998).
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Estados, no valor de R$ 1.353.000.000,00 (um bilhão, trezentos e cinqüenta e três milhões de reais). Publicada no DO de 13 de maio de

33 -

34 -

35 -

1998.

3397

Resolução de 14 de maio de 1998 - Autoriza o Estado do Rio Grande
do Sul a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tew
souro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro
semestre de 1998. Publicada noDO de 15 de maio de 1998.

3398

Resolução de 14 de maio de 1998 - Autoriza o Estado de Alagoas a
transferir saldo não-utilizado de operação de crédito celebrada com a
Caixa Econômica Federal (CEF), relativa ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV), para o pagamento de salários atrasados de servidores públicos estaduais. Publicada no DO de 15 de maio de 1998.....

3400

Resolução de 19 de maio de 1998 - Autoriza a União a contratar
operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor equivalente a até
US$ 198,000,000.00 (cento e noventa e oito milhões de dólares norte-americanos), destinada a financiar parcialmente o Programa de
Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Semi-Árido Brasileiro
(Proágua). Publicada no DO de 21 de maio de 1998.

3401
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Resolução de 19 de maio de 1998 - Autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente
a até F 442.100.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois milhões e cem
mil francos franceses) junto ao Banque de Paris et de Pays Bas
(Paribas), destinada ao financiamento dos débitos da Companhia
Estadual de Energia Elétrica (CEEE), referentes à construção da Usina Termelétrica de Candiota III - Unidade r,a serem assumidas pela
União, em decorrência da Lei ns 9.143, de 8 de dezembro de 1995. Publicada no DO de 21 de maio de 1998.

3402

37 -

Resolução de 20 de maio de 1998 - Autoriza o Estado do Paraná a
emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Paraná (LFTPR), destinando-se os recursos ao giro de sua
dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1998. Publicada
no DO de 21 de maio de 1998.

3405

38 -

Resolução de 20 de maio de 1998 - Autoriza o Estado do Espírito Santo a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada no contrato de confissão, assunção, consolidação e
refinanciamento de dívidas, celebrado com a União em 24 de março de
1998, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, no valor total de R$ 429.887.648,70 (quatrocentos
e vinte e nove milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos). Publicada no DO de 22 de maio
de 1998.

3407

39 -

Resolução de 21 de maio de 1998 - Autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo com o Banque Nationale de Paris (BNP), no valor equivalente a US$ 7,013,100.00 (sete
milhões, treze mil e cem dólares norte-americanos) - de principal,
destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Programa de
Banco de Testes para Desenvolvimento de Propulsores de Satélites.
Publicada no DO de 22 de maio de 1998.

3410

40 -

Resolução de 21 de maio de 1998 -Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de
US$ 51,318,050.88 (cinqüenta e um milhões, trezentos e dezoito
mil, cinqüenta dólares norte-americanos e oitenta e oito centavos), junto ao Peene Werft GmbH. Publicada no DO de 22 de maio
de 1998.

3412

41 -

Resolução de 21 de maio de 1998 -c-Autoriza o Estado do Amazonas a
contratar, junto à Caixa Econômica Federal (CEF), com o aval da União,
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, operação de crédito no valor de R$120.000.000,OO (cento e
vinte milhões de reais). Publicada no DO de 22 de maio de 1998.

3414

42 -

Resolução de 21 de maio de 1998 -Autoriza o Estado do Amazonas a
contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciadas no contrato de confissão, promessa de assunção, con-
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solidação e refinanciamento de dívidas, celebrado com a União, em
11 de março de 1998, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de R$ 120.000.000,00
(cento e vinte milhões de reais). Publicada no DO de 22 de maio de
1998.
43 - Resolução de 29 de maio de 1998 - Autoriza o Estado do Rio Grande do
Norte a contratar operação de refinanciamento de sua dívida, consubstanciada no contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, celebrado com a União, em 26 de
novembro de 1997, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Publicada no DO de 1º de junho de
1998.
44 - Resolução de 29 de maio de 1998 - Autoriza o Estado de Minas Gerais
a contratar operação de refinanciamento de dívidas mobiliária e contratual do Estado, consubstanciadas no contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas,
celebrado com a União, em 18 de fevereiro de 1998, com base no protocolo de acordo firmado entre a União e o Estado de Minas Gerais, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados, no valor de R$ 11.827.540.208,92 (onze bilhões, oitocentos e
vinte sete milhões, quinhentos e quarenta mil, duzentos e oito reais e
noventa e dois centavos). Publicada no DO de F de junho de 1998....
45 - Resolução de 29 de maio de 1998 - Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito consubstanciada no Contrato de
Abertura de Crédito e de Compra e Venda de Ativos celebrado entre a
União, o Estado de Minas Gerais, o Banco do Estado de Minas Gerais
(Bemge), o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. (BDMG)
e a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais S.A. (Minascaixa),
nos termos do disposto na Medida Provisória n'' 1.654-23, de 15 de
abril de 1998, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de R$ 4.344.336.000,00 (quatro bilhões, trezentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e trinta e
seis mil reais). Publicada no DO de 1e de junho de 1998.

3416

3417

3420

3423

DECRETOS
2.578 - Decreto de 5 de maio de 1998 - Dá nova redação aos arts. 6º e 25 do
Estatuto do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), aprovado pelo Decreto n? 104, de 22 de abril de 1991. Publicado no DO de 6 de maio de 1998.
2.579 - Decreto de 6 de maio de 1998- Promulga oAcordo Básico de Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha, em Brasília, em 17 de setembro de 1996. Publicado no DO de 7 de maio de
1998.

3427

3429
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2.580 - Decreto de 6 de maio de 1998 - Dispõe sobre a fixação de fatores
de ajuste dos limites de empenho e liberação financeira constantes
dos anexos ao Decreto n" 2.451, de 5 de janeiro de 1998. Publicado no
DO de 7 de maio de 1998.

3430

2.581 - Decreto de 7 de maio de 1998- Dispõe sobre o remanejamento das
Funções Gratificadas que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de maio de 1998.

3431

2.582 - Decreto de 7 de maio de 1998 - Dá nova redação ao § 5º do art. gº do
Decreto ns 99.684, de 8 de novembro de 1990, que aprova o Regulamento Consolidado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e dá
outras providências. Publicado no DO de 8 de maio de 1998.

3435

2.583 - Decreto de 12 de maio de 1998 -Dá nova redação ao art. 1º do De
ereto ns 1.299, de 31 de outubro de 1994, que fixa a lotação de Adidos e
Auxiliares de Adidos Militaresjunto às representações diplomáticas no
exterior, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de maio de
M

1998.

3436

2.584 - Decreto de 12 de maio de 1998 - Dispõe sobre a prorrogação do
prazo estabelecido no art. 5º do Decreto ns 2.389, de 18 de novembro
de 1997. Publicado no DO de 13 de maio de 1998.

3437

2.585 - Decreto de 12 de maio de 1998 - Dá nova redação ao art. 10 do De
ereto n" 1.494, de 17 de maio de 1995, que dispõe sobre a administração e o funcionamento do Fundo Nacional da Cultura (FNC).
Publicado no DO de 13 de maio de 1998.

3437

2.586 - Decreto de 12 de maio de 1998- Promulga o Acordo sobre Cooperação em MatériaAmbiental, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos
Aires, em 9 de abril de 1996. Publicado naDO de 13 de maio de 1998. ....

3438

2.587 - Decreto de 12 de maio de 1998 - Promulga o Acordo-Quadro sobre
Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia Espaciais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 9 de abril de
1996. Publicado no DO de 13 de maio de 1998.

3439

2.588 - Decreto de 12 de maio de 1998 -Promulga o Acordo para o Estabelecimento e Utilização de Meios de Rastreamento e de Telemedida situados em Território Brasileiro, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a Agência Espacial
Européia, em Paris, em 3 de maio de 1994. Publicado no DO de 13
de maio de 1998.

3440

2.589 - Decreto de 12 de maio de 1998 - Dispõe sobre a execução do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Promoção
de Comércio ns 4, sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, entre
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 5 de março de 1998. Publicada no DO de 13 de maio de 1998.

3441

M
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2.590 - Decreto de 14 de maio de 1998 - Dispõe sobre as condições de suprimento de álcool etílico hidratado para as indústrias alcoolquímicas
da Região Nordeste, previstas nos Decretos nvs 410, de 80 de dezembro de 1991, 1.407, de 2 de março de 1995, e 2.213, de 25 de abril de
1997. Publicado no DO de 15 de maio de 1998.
2.591 - Decreto de 15 de maio de 1998 - Dispõe sobre a composição do capital de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. Publicado no DO de 18 de maio de 1998.
2.592 - Decreto de 15 de maio de 1998 - Aprova o Plano Geral de Metas
para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público. Publicado no DO de 18 de maio de 1998.
2.593 - Decreto de 15 de maio de 1998 -Aprova o Regulamento dos Serviços de Retransmissão e de Repetição de Televisão, ancilares ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens. Publicado no DO de 18 de maio
de 1998.
2.594 - Decreto de 15 de maio de 1998 - Regulamenta a Lei n'' 9.491, de 9
de setembro de 1997, que dispõe sobre o Programa Nacional de Desestatização e dá outras providências. Publicado naDO de 18 de maio de
1998.

3442

3443

3444

3453

3464

2.595 - Decreto de 15 de maio de 1998 - Dispõe sobre a execução da Ata de
Retificação do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Promoção de Comércio nº 4, sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, lavrada em
16 de março de 1998. Publicado no DO de 19 de maio de 1998. ........
2.596 - Decreto de 18 de maio de 1998-Regulamenta a Lei ns 9.537, de 11
de dezembro de 1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional. Publicado no DO de 19 de
maio de 1998.
2.597 - Decreto de 18 de maio de 1998 - Regulamenta, no âmbito do Estado-Maior das Forças Armadas, o Capítulo V da Lei ns 7.501, de 27 de
junho de 1986, que dispõe sobre o regime de contratação dos Auxiliares Locais. Publicado no DO de 19 de maio de 1998.
2.598 - Decreto de 19 de maio de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG) que menciona, e dá outras
providências. Publicado no DO de 20 de maio de 1998.

3515

2.599 - Decreto de 19 de maio de 1998 - Aprova a Estrutura Regimental e
o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Cultura, e dá outras providências. Publicado
no DO de 20 de maio de 1998.

3521

2.600 - Decreto de 19 de maio de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de maio de 1998.

3535

3493

3494
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Col. Lei. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3655-3670, maio 1998

3661
2.601 - Decreto de 22 de maio de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO
de 25 de maio de 1998.

3537

2.602 - Decreto de 22 de maio de 1998 - Dá nova redação ao art. 19 do Regulamento para o Fundo do Emfa, aprovado pelo Decreto nº 92.222, de
27 de dezembro de 1985. Publicado no DO de 25 de maio de 1998. o..

3546

2.603 - Decreto de 22 de maio de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido no
art. 1'! do Decreto nº 2.419, de 15 de dezembro de 1997. Publicado no
DO de 25 de maio de 1998.

3547

2.604 - Decreto de 22 de maio de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido no
art. 22 do Decreto n" 2.224, de 13 de maio de 1997. Publicado naDO de
25 de maio de 1998.

3548

2.605 - Decreto de 25 de maio de 1998 - Dispõe sobre a Medalha do Mérito Jornalístico. Publicado no DO de 26 de maio de 1998.

3548

2.606 - Decreto de 27 de maio de 1998 - Promulga o Acordo para Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, em
Brasília, em 22 de maio de 1996. Publicado no DO de 28 de maio de
1998.

3552

2.607 - Decreto de 28 de maio de 1998 - Dispõe sobre a adição de álcool
etílico anidro combustível à gasolina. Publicado no DO de 29 de maio
de 1998.

3553

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 4 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Córrego
do Café, situado no Município de Águia Branca, Estado do Espírito
Santo, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de maio de
1998.

3555

(2) -

Decreto de 4 de maio de 1998 - Outorga à Companhia Energética do
Ceará (Coelce) concessão para distribuição de energia elétrica em Municípios do Estado do Ceará. Publicado naDO de 5 de maio de 1998. ....

3556

(3) -

Decreto de 4 de maio de 1998 - Institui o «Dia N acional Antidrogas» e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de maio de
1998.

3559

(4) -

Decreto de 5 de maio de 1998 - Credencia o Centro Universitário de
Rio Preto, com sede na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 6 de maio de 1998.

3559
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(5) -

Decreto de 6 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda União, situado no Município de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de maio de 1998.
(6) - Decreto de 6 de maio de 199B-Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Cascata, situado no
Município de Barra do Choça, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de maio de 1998.
(7) - Decreto de 7 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Bacaba, situado no
Município de 'Iuntum, Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Publicado no DO de 8 de maio de 1998.
(8) ~ Decreto de 7 de maio de 1998 ~ Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Vila Nova de Ana
Dias, situado no Município de Viana, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de maio de 1998.
(9) ~ Decreto de 7 de maio de 1998~Declara de utilidade pública aAssistência Sócio-Cultural Evangélica, com sede na Cidade de Formosa
(GO) e outras entidades. Publicado no DO de 8 de maio de 1998. ...
(10) ~ Decreto de 7 de maio de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor de R$1.156.549,OO, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de maio
de 1998.
(11) ~ Decreto de 7 de maio de 1998 -c-Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Calmaria I,
situado no Município de Acará, Estado de Pará, e dá outras providêndas. Publicado no DO de 8 de maio de 1998.
(12) - Decreto de 11 de maio de 1998 - Autoriza a encampação do serviço
de energia elétrica prestado pela Cooperativa Mista de Desenvolvimento Regional (Cemid). Publicado no DO de 12 de maio de 1998. ...
(13) - Decreto de 12 de maio de 1998 - Retifica o Decreto n" 91.819, de 22
de outubro de 1985, que renova a concessão da TV Record de Rio Preto S.A., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na
Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 13 de maio de 1998.
(14) - Decreto de 12 de maio de 1998 - Renova a concessão da Fundação
Nossa Senhora Aparecida para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Aparecida, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 13 de maio de 1998.
(15) - Decreto de 12 de maio de 1998 - Renova a concessão da Fundação
Educativa Nordeste para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande do
SuL Publicado no DO de 13 de maio de 1998.

3560

3561

3562

3563

3564

3567

3568

3569

3570

3571

3572
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3663
(16) -

Decreto de 12 de maio de 1998 - Renova a concessão da Rádio Cultura de Lorena Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Lorena, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 13 de maio de 1998.

3573

(17) -

Decreto de 12 de maio de 1998- Renova a concessão da Rádio Eldorado Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado naDO de
13 de maio de 1998.

3574

Decreto de 12 de maio de 1998 - Cria o Comitê Nacional para a Preparação da Participação do Brasil na Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pelos Assuntos da Juventude, e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de maio de 1998.

3575

Decreto de 13 de maio de 1998 -Autoriza o aumento do capital soeiaI da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Publicado no
DO de 14 de maio de 1998.

3577

Decreto de 13 de maio de 1998 - Autoriza o aumento do capital social da Companhia Docas do Pará (CDP). Publicado no DO de 14 de
maio de 1998.

3578

Decreto de 13 de maio de 1998-Autoriza o aumento do capital social da Companhia Docas do Maranhão (Codomar). Publicado no DO de
14 de maio de 1998.

3579

Decreto de 13 de maio de 1998 - Institui o ano de 1998 como o Ano
dos Direitos Humanos. Publicado no DO de 14 de maio de 1998.

3580

(23) -

Decreto de 13 de maio de 1998 - Constitui Grupo de Trabalho para
estudar, avaliar e propor medidas que reduzam a violência nas escolas. Publicado no DO de 14 de maio de 1998.

3580

(24) -

Decreto de 13 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Veados, situado no
Município de Picos, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de maio de 1998.

3583

Decreto de 13 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazendas Reunidas Santa Terezinha, situado no Município de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no
DO de 14 de maio de 1998.

3584

Decreto de 13 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Engenho
Barra Nova do Padre Cícero, situado no Município de Catende, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 14
de maio de 1998.

3585

(18) -

(19) -

(20) -

(21) -

(22) -

(25) -

(26) -
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3664
(27) -

Decreto de 13 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Contentes e Jurema, situado no Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências. Publicado naDO de 14 de maio de
1998.

3586

(28) -

Decreto de 13 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Mundo Novo, situado no Município de Buenos Aires, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de maio de
1998.

3587

(29) -

Decreto de 13 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paraná,
situado no Município de Itaú, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de maio de 1998 .......,.......

3589

(30) -

Decreto de 13 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cruzeiro
do Sul e Fazenda Cruzeiro do Norte, situado nos Municípios de Ceará
Mirim e Maxaranguape, Estado do Rio Grande Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de maio de 1998.

3590

(31) -

Decreto de 13 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio do Padre/Lorena, situado nos Municípios de Upanema e Governador
Dix-Sept-Rosado, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de maio de 1998.

3591

(32) -

Decreto de 13 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Retiro/Capão do
Coco, situado no Município de Altos, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de maio de 1998.

3592

Decreto de 13 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Olho D'Água do
Canto, situado no Município de Itaueira, Estado do Piauí, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de maio de 1998.

3593

(34) -

Decreto de 13 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelos Lotes nss 1 e
5, Gleba Seringa B, denominado Fazenda Alvorada l, situado no Município de ÁguaAzuI do Norte, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de maio de 1998.

3594

(35) -

Decreto de 13 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural constituído pelos Lotes nes 212,
232 e 238, da Gleba Rio Maria, II Etapa, denominado Sítio BeijaFlor/Sítio Boa Vista/Sítio Deus é Guia, situado no Município de Água
Azul do Norte, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no
DO de 14 de maio de 1998.

3595

(33) -
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3665
(36) -

Decreto de 13 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barreiro,
situado no Município de Jataí, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de maio de 1998.

3597

(37) -

Decreto de 14 de maio de 1998 - Autoriza o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incral a doar ao Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, uma área com 12,4ü13ha (doze hectares, quarenta ares e treze centiares), inserida no imóvel
arrecadado e denominado Feliz Retiro. Publicado no DO de 15 de
maio de 1998.

3598

Decreto de 14 de maio de 1998 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural conhecido por Floresta, situado
no Município de Altos, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de maio de 1998.

3600

Decreto de 14 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Guarita, situado no Município de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de maio de
1998.

3601

(38) -

(39) -

(40) -

Decreto de 14 de maio de 1998 - Reconhece a nulidade do ato que
menciona. Publicado no DO de 15 de maio de 1998.
(41) - Decreto de 19 de maio de 1998 - Autoriza a Outreach International,
a se instalar no Brasil. Publicado no DO de 20 de maio de 1998........
(42) - Decreto de 19 de maio de 1998 -Declara de utilidade pública aAssistência Social «A'Cclmeia», com sede na Cidade de São Paulo (SP), e
outras entidades. Publicado no DO de 20 de maio de 1998.
Decreto de 20 de maio de 1998 - Credencia o Centro Universitário
Barão de Mauá, com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 21 de maio de 1998.
(44) - Decreto de 22 de maio de 1998 - Encerra os trabalhos de inventariança da extinta autarquia Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab). Publicado no DO de 25 de maio de 1998.
(45) - Decreto de 22 de maio de 1998 - Altera o Decreto de 9 de julho de
1997, que declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o
imóvel rural denominado Fazenda Luz, anteriormente denominado
Fazenda Três Barras, conhecido como Fazenda da Luz III, situado no
Município de Faxinal, Estado do Paraná, e dá outras providências.
Publicado no DO de 25 de maio de 1998.

3602
3602

3603

(43) -

(46) -

Decreto de 22 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado AvencalCapivaralPrimaveralSantoAntoniolTriunfo, situado no Município de Alagoa
Grande, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no
DO de 25 de maio de 1998.

3606

3606

3607

3608
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3666
(47) -

Decreto de 22 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Propriedade Garaú, situado no Município do Conde, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Publicado no DO de 25 de maio de 1998.

3609

Decreto de 25 de maio de 1998 - Autoriza a Winrock International
Institute for Agricultural Development a se instalar no Brasil. Publicado no DO de 26 de maio de 1998.

3611

Decreto de 25 de maio de 1998 - Declara de utilidade pública o Asilo
Coronel Gustavo Ribeiro, com sede na Cidade de Caconde (SP), e outras entidades. Publicado no DO de 26 de maio de 1998.

3611

(50) -

Decreto de 25 de maio de 1998 - Dispõe sobre concessão de autorização à Spanair S.A. para operar no Brasil como empresa de transporte aéreo regular. Publicado no DO de 27 de maio de 1998.

3615

(51) -

Decreto de 25 de maio de 1998 - Dispõe sobre concessão de autorização àAir China para operar no Brasil como empresa de transporte
aéreo regular de passageiros, carga e mala postal. Publicado naDO de
27 de maio de 1998.

3616

Decreto de 26 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Ipoeira/Morros
ou Jacaré/Tapera, situado no Município de Jerumenha, Estado do
Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de maio de
1998.

3616

(53) -

Decreto de 26 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boi
Preto, situado no Município de Santa Tereza do Oeste, Estado do
Paraná, e dá outras providências. Publicado noDO de 27 de maio de
1998.

3618

(54) -

Decreto de 26 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Bom Jesus, situado no Município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras
providências. Publicado no DO de 27 de maio de 1998.

3619

Decreto de 26 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Genipapo/Buraco
D'Água, conhecido por Genipapo, situado nos Municípios de Alagoa
Grande e Alagoa Nova, Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Publicado no DO de 27 de maio de 1998.

3620

Decreto de 26 de maio de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Chapada
das Flores, situado no Município de Rio Grande do Piauí, Estado
do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de maio
de 1998.

3621

(48) -

(49) -

(52) -

(55) -

(56) -
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3667
(57) -

(58) -

(59) -

(60) -

(61) -

(62) -

(63) -

(64) -

Decreto de 26 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Antas, situado no Município de Sapé, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de maio de 1998.
Decreto de 26 de maio de 1998 - Transfere para a Fundação Cultural de Radiodifusão «Arthur de Souza Valle» a concessão outorgada à
Liberal AM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 27 de maio de 1998.
Decreto de 27 de maio de 1998 - Renova a concessão da Rádio Educadora Goitacá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 28 de maio de 1998.
Decreto de 27 de maio de 1998 - Renova a concessão da Rádio Cultura de Pederneiras Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pederneiras, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 28 de maio de 1998.
Decreto de 27 de maio de 1998 -Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor de R$ 4.208.086,00, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de
maio de 1998.
Decreto de 27 de maio de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar
no valor de R$ 870.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de maio de 1998.
Decreto de 27 de maio de 1998 - Reabre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, parte do crédito especial aberto por Decreto de 30 de dezembro de 1997. Publicado no DO de 28 de maio de 1998.
Decreto de 27 de maio de 1998 - Outorga à Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. concessão para distribuição de
energia elétrica em Municípios do Estado de São Paulo. Publicado no

DO de 28 de maio de 1998.
(65) -

(66) -

3622

3623

3624

3625

3626

3627

3628

3628

Decreto de 27 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Doralúcta, situado nos Municípios de Paranacity e Cruzeiro do Sul, Estado
do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de maio

de 1998.

3631

Decreto de 27 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santo
Antônio das Águas do Corvo l, situado no Município de Terra Rica, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de
maio de 1998,
,...........
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3668
(67) -

Decreto de 27 de maio de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho
Espírito Santo, situado no Município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de maio de
1998.
Decreto de 27 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Terra
dos Faraós, situado no Município de Ipixuna do Pará, Estado do
Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de maio de
1998.
Decreto de 27 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Agueda, situado nos Municípios de Ceará Mirim e Maxaranguape,
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado
no DO de 28 de maio de 1998.
Decreto de 27 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Baixa do Novilho
ou São José/Limão e Monte Alegre, situado no Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de maio de 1998.
Decreto de 27 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Velha, situado no Município de Jandaia, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de maio de 1998.
Decreto de 28 de maio de 1998 -Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Mata
Fome, Salgado, Catimbó, Tremedal, Matões/Machado, Matões e
Morro Grande, situado no Município de Pirapemas, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de maio
de 1998.
Decreto de 28 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Buenos Aires/Data Gameleira, situado no Município de Caxias, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de maio de
1998.

3440

(74) -

Decreto de 28 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Castanhal e Fazenda Alto Bonito, situado no Município de Eldorado do Carajás,
Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de
maio de 1998.

3641

(75) -

Decreto de 28 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Princesa, situado no Município de Marabá, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de maio de 1998.

3642

(68) -

(69) -

(70) -

(71) -

(72) -

(73) -

3633

3634

3635

3637

3638

3639
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3669
(76) -

(77) -

(78) -

(79) -

(80) -

(81) -

(82) -

(83) -

(84) -

Decreto de 28 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Gleba Mogiana
lI, situado no Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, e dá OU~
tras providências. Publicado no DO de 29 de maio de 1998.

3643

Decreto de 28 de maio de 1998 - Declara de interesse social. para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda La Estância, situado no Município de Itupiranga, Estado do Pará, e dá OU~
tras providências. Publicado no DO de 29 de maio de 1998.

3644

Decreto de 28 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santo Antonio do
Anastácio, situado no Município de Dois Irmãos do Buriti, Estado do
Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 29
,
"
"".....
de maio de 1998

3645

Decreto de 28 de maio de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Colorada, conhecido por Gleba Guapirama, situado no Município de Campo
Novo do Parecia, Estadode Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de maio de 1998
"
",...

3646

Decreto de 28 de maio de 1998 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, créditos especiais no valor
global de R$ 4.400.000,00, abertos por Decretos de 1Q e 19 de dezembro
"
".......
de 1997. Publicado no DO de 29 de maio de 1998

3648

Decreto de 28 de maio de 1998 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, parte de crédito especial, aberto por Decreto de 1Q de outubro de 1997. Publicado no
DO de 29 de maio de 1998,
"
"
"
"............

3649

Decreto de 28 de maio de 1998-Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor de R$ 20.000.000,00, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de
maio de 1998
"
",
"
"
"..

3650

Decreto de 28 de maio de 1998 - Modifica fontes de recursos de dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no que concerne ao
Ministério do Planejamento e Orçamento. Publicado no DO de 29 de
maio de 1998
""
"
"
"
"......

3650

Decreto de 28 de maio de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor de R$ 169.000.000,00,
em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de maio de

1998.
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3670
RETIFICAÇÃO
DECRETO NÃO NUMERADO
(22)

~

Decreto de 6 de abril de 1998 - Declara de utilidade pública o Asilo
Dr. Carlos Romeiro - Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Conselheiro Lafaiete (MG), e outras entidades. Publicado no DO de 7 de abril de 1998 e retificado no DO de 18 de
maio de 1998.
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Promulgação; Brasil e Alemanha
Decreto nº2.579, de 6demaiode 1998

3429

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE PROMOÇÃO DE COMÉRCIO N' 4
Ata de retificação, execução; Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
Decreto nº 2.595, de 15 de maio de 1998

3493

ACORDO PARA COOPERAÇÃO NOS USOS PACÍFICOS DA ENERGIA
NUCLEAR
Promulgação; Brasil e Canadá
Decretonº2.606, de27 de maio de 1998

3552

ACORDO PARA O ESTABELECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE MEIOS DE
RASTREAMENTO E DE TELEMEDIDA
Promulgação; Brasil e Agência Espacial Européia
Deereto nr z.õõõ, de 12 de maio de 1998

3440

ACORDO SOBRE A CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE UM PRÉDIO
PARA A AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBAIXADA DO
BRASIL EM LUANDA
Texto, aprovação; Brasil e Angola
Decreto Legislativo nº 42, de 29 de maio de 1998
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Decreto ns z.õãô, de 12 de maio de 1998

3390
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3672
ACORDO-QUADRP SOBRE COOPERAÇÃO EM APLICAÇÕES PACÍFICAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS

Promulgação; Brasil e Argentina
Decreto ns ç.õõr, de 12 de maio de 1998

3439

AGÊNCIA ESPACIAL EUROPÊIA
Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e
Tecnologia Espaciais, promulgação; Brasil
Decretonº2.588, de 12 de maio de 1998
,...........................

3440

AIRCHINA

Instalação, autorização
(51) Decreto de 25 de maio de 1998

3616

ALAGOAS
Transferência de Crédito não-utilizado; Programa de Desligamento voIuntário (PDV); Salários atrasados, pagamento
Resoluçãonº34, de 14 de maio de 1998

3400

ÃLCOOL

Adição à gasolina
Decreto nº 2.607, de 28 de maio de 1998
Suprimento; Região Nordeste; Indústrias alcoolquímicas, normas
Decretonº2.590, de 14 de maio de 1998
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3442
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Acordo Básico de Cooperação Técnica; Promulgação; Brasil
Decretonº2.579, de6 de maio de 1998

3429
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Acordo sobre a Construção e Utilização de um Prédio para a Ampliação
das Instalações da Embaixada do Brasil em Luanda; Texto, aprovação;
Brasil
Decreto Legislativo nº42, de 29 de maio de 1998

3390

ANO DOS DIREITOS HUMANOS
Criação
(22) Decreto de 13 de maio de 1998

3580
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Decreto n" 2.595, de 15 de maio de 1998
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Acordosobre Cooperaçãoem Matéria Ambiental, promulgação;Brasil
Decreto nº 2.586, de 12 de maio de 1998
Acordo-Quadro sobre Cooperaçãoem Aplicações Pacíficas de Ciência e
Tecnologia Espaciais, promulgação; Brasil
Decretonº2.587, de 12 de maio de 1998
Primeiro ProtocoloAdicional ao AcordoaoAlcance Parcial de Promoção
de Comércio n" 4, sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias; Brasil
Decretonº2.589, de 12 de maio de 1998

3438

3439

3441

ASILO CORONEL GUSTAVO RIBEIRO, CACONDE (SP)
Utilidade pública, declaração
(49) Decretode25demaiodel998

3611

ASILO DR. CARLOS ROMEIRO - OBRAUNIDA À SOCIEDADE DE SÃO
VICENTE DE PAULO, CONSELHEIRO LAFAIETE (MG) E OUTROS
Utilidade pública, declaração
(22) Decreto de 6 de abril de 1998
Publicado no DO de 7 de abril de 1998 e retificado no DO de 18 de
maio de 1998

3653

ASSISTJ1:NCIA SOCIAL A COLMEIA, SÃO PAULO (SPl
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

ASSISTJ1:NCIA SOCIAL PIO XII, FRUTAL (MG)
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

ASSISTJ1:NCIA SÓCIO·CULTURAL EVANGÉLICA, FORMOSA (GOl
Utilidade pública, declaração
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

ASSOCIAÇÃO ALMA MATER, MOGI MIRIM (SP)
Utilidade pública, declaração
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO
ANDRÉ, SANTO ANDRÉ (SPl
Utilidade pública, declaração
(49) Decretode25demaiodel998

3611

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PlRANGI, PlRANGI (SP)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
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3674
ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA, BALNEÃRIO CAMBORIÚ (SC)
Utilidade pública, declaração
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

ASSOCIAÇÃO CIVIL OBRAS SOCIAIS DA PRELAZIA DE PONTA DE
PEDRAS, BELÉM (PA)
Utilidade pública, declaração
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

"

3564

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL E. P. MOREIRA - INSTITUTO MARCOS FREITAS, DUQUE DE CAXIAS (RJ)
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÀNCIA DE FEIRA DE SANTANA,
FEIRA DE SANTANA (BA)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de25 de maio de 1998

3611

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÀNCIA DE
IPORÃ, IPORÃ (PR)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÀNCIA DE
MANDAGUARI, MANDAGUARI (PR)
Utilidade pública, declaração

(49) Decretode25demaiode1998

3611

ASSOCIAÇÀO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÀNCIA DE
PRIMEIRO DE MAIO, PRIMEIRO DE MAIO (PR)
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÀNCIA DE
TERRA BOA, TERRA BOA (PR)
Utilidade pública, declaração
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3603

3564

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÀNCIA DE
UNIAO DA VITÓRIA, UNIÃO DA VITÓRIA (PR)
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3675
ASSOCIAÇÃO DE SENHORAS DE ROTARIANOS DE FOZ DO IGUAÇU,
FOZ DO IGUAÇU (PR)
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DO CENTRO COMUNITÁRIO URBANO
DE OURO VERDE, OURO VERDE (SP)
Utilidade pública, declaração
(9) Decreto de7demaiode 1998

3564

ASSOCIAÇÃO MÉDICA EDUCACIONAL DE LAVRAS DE MANGABEIRA, LAVRAS DA MANGABEIRA (CE)
Utilidade pública, declaração
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

ASSOCIAÇÃO PLATINENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS, SANTO
ANTÔNIO DA PLATINA (PR)
Utilidade pública, declaração
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

ASSOCIAÇÃO SUL CATARINENSE DE TURISMO (SULCATUR),
CRICIúMA (SC)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de25 de maio de 1998

3611

ATO INTERNACIONAL
Acordo Básico de Cooperação Técnica; Promulgação; Brasil e Alemanha
Decretonº2.579, de6demaiode 1998

3429

Acordo de Alcance Parcial de Promoção de Comércio nº 4; Ata de retificação, execução; Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
Decreto nº 2.595, de 15 de maio de 1998

3493

Acordo para Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear; Promulgação; Brasil e Canadá
Decretonº2.606, de27 de maio de 1998

3552

Acordo para o Estabelecimento e Utilização de Meios de Rastreamento
e de Telemedida, promulgação; Brasil e Agência Espacial Européia
Decretonº2.5BB, de 12 de maio de 1998

3440

Acordo sobre a Construção e Utilização de um Prédio para a Ampliação
das Instalações da Embaixada do Brasil em Luanda; Texto, aprovação;
Brasil e Angola
Decreto Legislativo nº 42, de 29 de maio de 1998

3390

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3676
Acordosobre Cooperaçãoem Matéria Ambiental, promulgação; Brasil
e Argentina
Decreton!! 2.586, de 12 de maio de 1998

3438

Acordo-Quadro sobre Cooperaçãoem Aplicações Pacíficas de Ciência e
Tecnologia Espaciais, promulgação; Brasil e Argentina
Decreto n' 2.587, de 12 de maio de 1998

3439

Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperaçãoe Caso
de Poluição por Óleo; Texto, aprovação
Decreto Legislativo n243, de 29 de maio de 1998

3391

Convênio Constitutivo do Banco Mricano de Desenvolvimento; Texto,
aprovação
Decreto Legislativo n '144, de 29 de maio de 1998

3392

Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Premoçâc de Comércio ns 4, sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, execução; Brasil e Argentina
Decretonº2.589, de 12 de maio de 1998

3441

AVENCA/CAPIVARAJPRlMAVERA E OUTROS, ALAGOA GRANDE (PB)
Interesse social, declaração
(46) Decreto de 22 de maio de 1998

3608

BACABA, TUNTUM (MA)
Interesse social, declaração
(7) Decreto de 7 de maio de 1998

3562

BAHIA
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resoluçãonº31, de 12 de maio de 1998
Resoluçãonº32, de 12 de maio de 1998

3396
3397

BAIXA DO NOVILHO, JOÃO cÂMARA (RN)
Interesse social, declaração
(70) Decreto de 27 de maio de 1998

3637

BUENOS AlRESIDATA GAMELElRA, CAXIAS (MA)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 28 de maio de 1998

3640

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3677

c
CAIXA DOS POBRES DE NATIVIDADE, NATIVIDADE (RJ)

Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)

Programa de Desligamento Voluntário (PDV); Salários atrasados, pagamento; Estado de Alagoas
Resoluçãonº34, de 14 de maio de 1998

3400

CANADÁ
Acordo para Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear; Promulgação; Brasil
Decretonº2.606, de27 de maio de 1998

3552

CARGO EM COMISSÃO

Regimento e Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério das Comunicações
Decretons z.sõe, de 12 de maio de 1998
Regimento e Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério da Cultura
Decretonº2.599, de 19 de maio de 1998
Remanejamento
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária;
Decreto n Q 2.419/97, alteração
Decreto n Q 2.603, de 22 de maio de 1998
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (Inmetro)
Decreto n Q 2.600, de 19 de maio de 1998
Ministério das Comunicações
Decreto n Q 2.581, de 7 de maio de 1998
Ministério do Trabalho
Decreto n Q 2.598, de 19 de maio de 1998
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Decreto n Q 2.601, de 22 de maio de 1998
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado; Decreto
n" 2.224/97, alteração
Decreto n Q 2.604, de 22 de maio de 1998

3437
3521

3547

3535
3431
3440
3537

3548

CASA DA CRIANÇA "OGUM BEIRA-MAR", BARRETOS (SP)

Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t.2, p. 3671

3603

R3713,

maio 1998

3678
CASCATA, BARRA DO CHOÇA (BA)
Interesse social, declaração
(6) Decreto de 6 de maio de 1998

3561

CASTANHAL E FAZENDA ALTO BONITO, ELDORADO DO CARAJÁS
(PA)
Interesse social, declaração
(74) Decreto de28 de maio de 1998

3641

CENTRO COMUNITÁRIO SANTA RITA DE CÁSSlA,ALVARES FLORENCE (SP)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de25 de maio de 1998

3611

CENTRO DE ENSINO E REABILITAÇÃO, BRASÍLlA (DF)
Utilidade pública, declaração
(49) Decretode 25 de maio de 1998

,.......................................

3611

CENTRO DE RECUPERAÇÃO INTEGRAL DO ALCOOLISMO E AFINS,
TERESÓPOLIS (RJ)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ
Credenciamento
Ribeirão Preto (SP)
(43) Decreto de 20 de maio de 1998

3606

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(SP)
Credenciamento
São José do Rio Preto, São Paulo (SP)
(4) Decreto de 5 de maio de 1998

3559

CHAPADA DAS FLORES, RIO GRANDE DO PIAUÍ (PI)
Interesse social, declaração
(56) Decreto de 26 de maio de 1998

3621

CLUBE DAS MÃEZINHAS, BARRETOS (SP)
Utilidade pública, declaração
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3679
COLÉGIO PADRE ROGÉRIO DUBOIS SÃO LUÍS (MA)
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

COMITÉ NACIONAL PARA A PREPARAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO
BRASIL NA CONFERÊNCIA MUNDIAL DE MINISTROS RESPONSÁVEIS PELOS ASSUNTOS DA JUVENTUDE
Criação
(18) Decreto de 12 de maio de 1998

3575

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBT)
Aumento de capital, autorização
(19) Decretode 13 de maio de 1998

3577

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO (CODOMAR)
Aumento de capital, autorização

(21) Decreto de 13 de maio de 1998

o..

3579

o..

3578

,..............

3556

Operação financeira; Empréstimo externo; Usina 'Iermelétrica de
Candiota III - Unidade I
Resoluçãonº36,de 19 de maio de 1998.......................................................

3402

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ (CDP)
Aumento de capital, autorização
(20) Decreto de 13 de maio de 1998

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (COELCE)
Energia elétrica, distribuição

(2) Decretode4demaiode 1998
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÊTRICA

CONFERÊNCIA NOSSA SENHORA APARECIDA - ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, ITOBI (SP)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

CONTENTES E JUREMA, MOSSORÓ (RN)
Interesse social, declaração
(27) Decreto de 13 de maio de 1998

3586

CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE PREPARO, RESPOSTA E COOPERAÇÃO E CASO DE POLUIÇÃO POR ÓLEO
Texto, aprovação
Decreto Legislativo nº43, de 29 de maio de 1998

3391

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p- 3671-3713, maio 1998

3680
CONVÊNIO CONSTITUTIVO DO BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO
Texto, aprovação
Decreto Legislativo n!!44, de 29 de maio de 1998
,

3392

COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (CEMID),
XANXERÊ (SC)
Reestruturação
(12) Decreto de 11 de maio de 1998

3569

CRECHE AMOR PERFEITO, CHARQUEADAS (RS)
Utilidade pública, declaração
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

CRECHE CASINHA DA VOVÓ, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(42) Decretode 19 de maio de 1998

3603

CRECHE ESCOLA INFANTIL SÃO VICENTE DE PAULO, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

CRECHE ESCOLA MATERNAL AUTA DE SOUZA, PENÃPOLIS (SP)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

CRECHE FRATERNIDADE FEMININA ESTRELA DO TRIÃNGULO
ROUXINOL, UBERABA (MGl
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

CRECHE FREI JOSÉ LUIZ IGEA SAINZ, FRANCA (SP)
Utilidade pública, declaração
(49) Decretode25demaiode1998

3611

CRECHE IMACULADA CONCEIÇÃO, LONDRINA (PR)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

CRECHE PERSEVERANÇA, PARANAGUÁ (PR)
Utilidade pública, declaração
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

CRECHE SANTA GERTRUDES, SANTA GERTRUDES (SP)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3681
CRÉDITO ESPECIAL
Estado-Maior das Forças Armadas
(81) Decreto de 28 de maio de 1998
Ministério da Justiça
(80) Decreto de 28 de maio de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
(63) Decreto de 27 de maio de 1998
CRÉDITO EXTERNO
Aquisição; Máquinas e equipamentos; Estado de Goiás
Resoluçãonº30, de7 de maio de 1998
CRÉDITO SUPLEMENTAR
Ministério da Saúde
(84) Decretode28 de maio de 1998
Ministério das Relações Exteriores
(62) Decreto de 27 de maio de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
(lO) Decreto de 7 de maio de 1998
(61) Decreto de 27 de maio de 1998
(82) Decreto de 28 de maio de 1998

3649
3648
3628

3394

3651
3627
3567
3626
3650

D
DESAFIO JOVEM DO CEARÁ, FORTALEZA (CE)
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998
DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel; Reforma agrária
Avenca/CapivaraIPrimavera e outros, Alagoa Grande (PB)
(46) Decreto de 22 de maio de 1998
Bacaba, Tuntum (MA)
(7) Decreto de 7 de maio de 1998
Baixa do Novilho, João Câmara (RN)
(70) Decreto de 27 de maio de 1998
Buenos Aires/Data Gameleira, Caxias (MA)
(73) Decreto de 28 de maio de 1998
Cascata, Barra do Choça (BA)
(6) Decreto de 6 de maio de 1998
Castanhal e Fazenda Alto Bonito, Eldorado do Carajás (PA)
(74) Decreto de 28 de maio de 1998

3603

3608
3562
3637
3640
3561
3641

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3682
Chapada das Flores, Rio Grande do Piauí (PI)
(56) Decreto de 26 de maio de 1998
Contentes e Jurema, Mossoró (RN)
(27) Decreto de 13 de maio de 1998
Engenho Bom Jesus, Maragogi CAL)
(54) Decreto de 26 de maio de 1998 ...,..............................................
Engenho Espírito Santo, Maragogi CAL)
(67) Decreto de 27 de maio de 1998
Engenho Mundo Novo, Buenos Aires (PE)
(28) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Alvorada I, Água Azul do N arte (PA)
(34) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Antas, Sapé (PB)
(57) Decreto de 26 de maio de 1998
Fazenda Barreiro, Jataí (GO)
(36) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Boi Preto, Santa Tereza do Oeste (PR)
(53) Decreto de 26 de maio de 1998
Fazenda Calmaria l, Acará (PA)
(11) Decreto de 7 de maio de 1998
Fazenda Colorada, Campo Novo do Parecis (MT)
(79) Decreto de 28 de maio de 1998
Fazenda Córrego do Café, Águia Branca (ES)
(1) Decreto de 4 de maio de 1998
Fazenda Cruzeiro do Sul Ceará Mirim e Maxaranguape (RN)
(30) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Doralúcia, Paranacity e Cruzeiro do Sul (PR)
(65) Decreto de 27 de maio de 1998
Fazenda Guarita, Coronel Domingos Soares (PR)
(39) Decreto de 14 de maio de 1998
Fazenda La Estância, Itupiranga (PA)
(77) Decreto de 28 de maio de 1998
Fazenda Luz, Faxinal (PR); Decreto Não Numerado (11) de
9.7.1997, alteração
(45) Decreto de 22 de maio de 1997...................................................
Fazenda Paraná, Itaú (RN)
(29) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Princesa, Marabá (PA)
(75) Decreto de 28 de maio de 1998
Fazenda Santa Agueda, Ceará Mirim e Maxaranguape (RN)
(69) Decreto de 27 de maio de 1998...................................................

3621
3586
3619

3633
3587
3594

3622
3597
3618
3568
3646
3555
3590
3631
3601
3644

3607
3589
3642
3635

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3683
Fazenda Santo Antônio das Águas do Corvo I, Terra Rica (PR)
(66) Decreto de 27 de maio de 1998

3632

Fazenda Terra dos Faraós, Ipixuna do Pará (PA)
(68) Decreto de 27 de maio de 1998

3634

Fazenda União, Mimoso do Sul (ES)
(5) Decreto de 6 de maio de 1998

3560

Fazenda Velha, Jandaia (GO)
(71) Decreto de 27 de maio de 1998

3638

Fazendas Engenho Barra Nova do Padre Cícero, Catende (PE)
(26) Decreto de 13 de maio de 1998

3585

Fazendas Reunidas Santa Terezinha, São Bento do Norte (RN)
(25) Decreto de 13 de maio de 1998

3584

Floresta, Altos (PI)
(38) Decreto de 14 de maio de 1998

3600

Genipapo, Alagoa Grande e Alagoa Nova (PB)
(55) Decreto de 26 de maio de 1998

3620

Gleba Mogiana lI, Tapurah (MT)
(76) Decreto de 28 de maio de 1998

3643

IpoeiraIMorros ou Jacaré/Tapera, Jerumenha (PI)
(52) Decreto de 26 de maio de 1998

3616

Mata Fome e outros, Pirapemas (MA)
(72) Decreto de 28 de maio de 1998
Olho D'Água do Canto, Itaueira (PI)
(33) Decreto de 13 de maio de 1998

3593

Propriedade Garaú, Conde (PB)
(47) Decreto de 22 de maio de 1998

3609

Retiro/Capão do Coco, Altos (PI)
(32) Decreto de 13 de maio de 1998

3592

Santo Antonio do Anastácio, Dois Irmãos do Buriti (MS)
(78) Decreto de 28 de maio de 1998

3645

Sítio Beija Flor, Água Azul do Norte (PA)
(35) Decreto de 13 de maio de 1998

3595

3639

Sítio do Padre/Lorena, Upanema e Governador Dix-Sept

Rosado(RNl
(31) Decreto de 13 de maio de 1998

3591

Veados, Picos (PI)
(24) Decreto de 13 de maio de 1998

3583

Vila Nova de Ana Dias, Viana (MA)
(8) Decreto de 7 de maio de 1998

3563

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3684
DIA NACIONAL ANTIDROGAS
Criação
(3) Decreto de 4 de maio de 1998

3559

DIREITO INTERNACIONAL uer ESTATUTO DA CONFERÊNCIA DE
HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO
DIREITOS HUMANOS uer ANO DOS DIREITOS HUMANOS
DÍVIDA MOBILIÁRIA
Estado do Paraná; Letra Financeira do Tesouro, emissão

Resoluçãonº37, de 20 de maio de 1998

3405

Estado do Rio Grande do Sul; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução nº 33, de 14 de maio de 1998

3398

E
EDUCAÇÃO
Grupo de trabalho para avaliar violência nas escolas, criação
(23) Decreto de 13 de maio de 1998

3580

ELETRICIDADE uer ENERGIA ELÉTRICA
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S.A.
Energia elétrica; Distribuição, concessão
(64) Decreto de 27 de maio de 1998

3628

EMPRESA ESTRANGEIRA
Instalação, autorização
Air China
(51) Decreto de 25 de maio de 1998
Outreach International
(41) Decreto de 19 de maio de 1998
Spanair S.A.
(50) Decreto de 25 de maio de 1998
Winrock International Institute For Agricultura! Development
(48) Decreto de 25 de maio de 1998

3616
3602
3615
3611

ENERGIA ELÉTRICA
Distribuição, concessão; Companhia Energética do Ceará (Coelce): Estado do Ceará
(2) Decreto de 4 de maio de 1998

3556

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 5, t, 2, p. 3671-3713, maio 1998

3685
Distribuição, concessão; Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S.A.
(64) Decreto de 27 de maio de 1998

3628

ENGENHO BOM JESUS, MARAGOGI (AL)
Interesse social, declaração
(54) Decreto de 26 de maio de 1998

3619

ENGENHO ESPÍRITO SANTO, MARAGOGI (AL)
Interesse social, declaração
(67) Decreto de 27 de maio de 1998

3633

ENGENHO MUNDO NOVO, BUENOS AIRES (PEl
Interesse social, declaração
(28) Decreto de 13 de maio de 1998

3587

ENSINO
Grupo de trabalho para avaliar violência nas escolas, criação
(23) Decreto de 13 de maio de 1998

3580

ENSINO SUPERIOR
Curso, autorização; Art. 412 do Decreto nvâã.zõô, de 19.10.1993, anulação
(40) Decreto de 14 de maio de 1998

3602

ESTADO DE MINAS GERAIS
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução n 12 44, de 29 de maio de 1998
Resoluçãonº45, de 29 de maio de 1998

3420
3423

ESTADO DO AMAZONAS
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resoluçãonº41, de 21 de maio de 1998.......................................................
Resolução nº42, de 21 de maio de 1998

3414
3416

ESTADO DO CEARÁ
Energia elétrica, distribuição
(2) Decreto de 4 de maio de 1998

3556

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Operação financeira; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados
Resoluçãonº38, de21 de maio de 1998.......................................................

3407

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3686
ESTADO DO PARANÁ
Letra Financeira do Tesouro CLFTPR), emissão; Dívida mobiliária

Resoluçãonº37, de20 de maio de 1998

3405

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resoluçãonrdd, de29 de maio de 1998

3417

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Dívida mobiliária; Letra Financeira do Tesouro; emissão

Resoluçãonº33, de 14 de maio de 1998 ,......................................................
ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS (EMFA) ver
ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS

3398

FUNDO DO

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
Contratação; Auxiliares locais; Lei n" 7.501/86, regulamentação
Decretonº2.597, de 18 de maio de 1998

3509

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(81) Decretode28demaiode199S

3649

ESTATUTO DA CONFERÊNCIA DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONALPRIVADO

Texto, aprovação
Decreto Legislativo nº41, de 14 de maio de 1998........................................

3389

ESTATUTO DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES)

Normas; Decreto nº 104/91, alteração
Decretonº2.578, de5 de maio de 1998

3427

F
FAZENDA ALVORADA I, ÁGUA AZUL DO NORTE (PA)

Interesse social, declaração
(34) Decreto de 13 de maio de 1998 .

3594

FAZENDA ANTAS, SAPÉ (PB)

Interesse social, declaração
(57) Decreto de 26 de maio de 1998

3622

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t, 2, p. 3671-3713, maio 1998

3687
FAZENDA BARREIRO, JATAÍ (GO)
Interesse social, declaração
(36) Decreto de 13 de maio de 1998

3597

FAZENDA BOI PRETO, SANTA TEREZA DO OESTE (PR)
Interesse social, declaração
(53) Decreto de 26 de maio de 1998

3618

FAZENDA CALMARIA I, ACARÁ (PA)
Interesse social, declaração
(11) Decreto de 7 de maio de 1998 o...

3568

FAZENDA COLORADA, CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)
Interesse social, declaração

(79) Decretode28 de maio de 1998

3646

FAZENDA CÓRREGO DO CAFÉ, ÁGUIA BRANCA (ES)
Interesse social, declaração
(1) Decreto de 4 de maio de 1998

3555

FAZENDA CRUZEIRO DO SUL, CEARÁ MIRIM E MAXARANGUAPE (RN)
Interesse social, declaração
(30) Decreto de 13 de maio de 1998

3590

FAZENDA DORALÚCIA, PARANACITY E CRUZEIRO DO SUL (PR)
Interesse social, declaração

(65) Decretode27 de maio de 1998

3631

FAZENDA GUARITA, CORONEL DOMINGOS SOARES (PR)
Interesse social, declaração
(39) Decreto de 13 de maio de 1998

3601

FAZENDA LA ESTÁNCIA, ITUPIRANGA (PA)
Interesse social, declaração
(77) Decreto de28 de maio de 1998

3644

FAZENDA LUZ, FAXINAL (PR)
Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado (11) de
9.7.1997, alteração
(45) Decreto de 22 de maio de 1998..............................................................

3507

FAZENDA PARANÁ, ITAÚ (RN)
Interesse social, declaração
(29) Decreto de 13 de maio de 1998

3589

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p, 8671-3713, maio 1998

3688
FAZENDA PRINCESA, MARABÁ (PA)
Interesse social, declaração
(75) Decreto de 28 de maio de 1998

3642

FAZENDA SANTAAGUEDA, CEARÁ MIRIM E MAXARANGUAPE (RN)
Interesse social, declaração
(69) Decreto de 27 de maio de 1998..............................................................

3635

FAZENDA SANTO ANTÔNIO DAS ÁGUAS DO CORVO I, TERRA RICA
(PR)
Interesse social, declaração
(66) Decreto de 27 de maio de 1998

3632

FAZENDA TERRA DOS FARAÔS, IPIXUNADO PARÁ (PA)
Interesse social, declaração
(68) Decreto de 27 de maio de 1998

3634

FAZENDA UNIÃO, MIMOSO DO SUL (ES)
Interesse social, declaração
(5) Decretode 6 de maio de 1998

3560

FAZENDA VELHA, JANDAIA (GO)
Interesse social, declaração
(71) Decreto de 27 de maio de 1998

3638

FAZENDAS ENGENHO BARRA NOVA DO PADRE CÍCERO, CATENDE
(PE)
Interesse social, declaração
(26) Decreto de 13 de maio de 1998

3585

FAZENDAS REUNIDAS SANTA TEREZINHA, SÃO BENTO DO NORTE
(RN)
Interesse social, declaração
(25) Decreto de 13 de maio de 1998

3584

FGTS ver FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
FLORESTA, ALTOS (PI)
Interesse social, declaração
(38) Decreto de 13 de maio de 1998

3600

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3689
FUNÇÃO GRATIFICADA
Regimento e Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério das Comunicações
Decretonº2.584, de 12 de maio de 1998

3437

Regimento e Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério da Cultura
Decretonº2.599, de 19 de maio de 1998

3521

Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado
Ministério do Trabalho
Decreto nº 2.598, de 19 de maio de 1998

3515

FUNDAÇÃO CULTURAL DE RADIODIFUSÃO ARTHUR DE SOUZA
VALLE, NOVA ODESSA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Liberal AM Ltda.

(58) Decreto de 26 de maio de 1998
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ACÁCIA GOIANA (GO)
Utilidade pública, declaração
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3623

3564

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS, ASSIS (SP)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE, LAGOA VERMELHA (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(15) Decreto de 12 de maio de 1998

3572

FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA, APARECIDA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(14) Decreto de 12 de maio de 1998

3571

FUNDAÇÃO RAUL FURTADO BACELLAR, PARNAÍBA (PI)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de25 de maio de 1998

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Normas; Decreto n" 99.684/90, alteração
Decreto nº2.582, de 7 de maio de 1998

36I1

3435

FUNDO DO ESTADO-MAJOR DAS FORÇAS ARMADAS (EMFA)
Regulamento; Decreto ns 92.222/85
Decretonº2.602, de22 de maio de 1998

3546

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3690
FUNDO NACIONAL DA CULTURA (FNC)
Normas; Decreto nº 1.494/95, alteração
Decreto nº2.585, de 12 de maio de 1998

3437

G
GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto ns 2.419/97, alteração
Decreto nº 2.603, de 22 de maio de 1998

3547

GASOLINA
Álcool, adição

Decreto nº2.607, de 28 de maio de 1998

3553

GENIPAPO, ALAGOA GRANDE E ALAGOA NOVA (PB)
Interesse social, declaração
(55) Decreto de 26 de maio de 1998

3620

GLEBA MOGIANA 11, TAPURAH (MT)
Interesse social, declaração
(76) Decreto de 28 de maio de 1998

3643

GOIÁS
Crédito externo; Máquinas e equipamentos, aquisição
Resoluçãonº30, de 7 de maio de 1998

3394

GRUPO ASSISTENCIAL DE APOIO, BLUMENAU (SC)
Utilidade pública, declaração
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

GRUPO DE TRABALHO PARA AVALIAR A VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS
Normas
(23) Decreto de 13 de maio de 1998

3580

GRUPO TEATRAL JOARTQ JOVENS ARTISTAS DE QUEIMADAS,
QUEIMADAS (BA)
Utilidade pública, declaração

(42) Decretode 19 de maio de 1998

3603

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3691

H
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, AIURUOCA (MG)
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998 ..

3603

I
IMÓVEL
Interesse social; Reforma agrária
Avenca/Capivara/Primavera e outros, Alagoa Grande (PB)
(46) Decreto de 22 de maio de 1998
Bacaba, Tuntum (MA)
(7) Decreto de 7 de maio de 1998
Baixa do Novilho, João Câmara (RN)
(70) Decreto de 27 de maio de 1998
Buenos AireslData Gameleira, Caxias (MA)
(73) Decreto de 28 de maio de 1998
Cascata, Barra do Choça (BA)
(6) Decreto de 6 de maio de 1998
Castanhal e Fazenda Alto Bonito, Eldorado do Carajás (PA)
(74) Decreto de 28 de maio de 1998
Chapada das Flores, Rio Grande do Piauí (PI)
(56) Decreto de 26 de maio de 1998
Contentes e Jurema, Mossor6 (RN)
(27) Decreto de 13 de maio de 1998
Engenho Bom Jesus, Maragogi (AL)
(54) Decreto de 26 de maio de 1998
Engenho Espírito Santo, Maragogi (AL)
(67) Decreto de 27 de maio de 1998
Engenho Mundo Novo, Buenos Aires (PE)
(28) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Alvorada I, Água Azul do Norte (PA)
(34) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Antas, Sapé (PB)
(57) Decreto de 26 de maio de 1998
Fazenda Barreiro, Jataí (GO)
(36) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Boi Preto, Santa Tereza do Oeste (PR)
(53) Decreto de 26 de maio de 1998
Fazenda Calmaria I, Acará (PA)
(11) Decreto de 7 de maio de 1998

3608
3562
3637
3640
3561
3641
3621

3586
3619

3633
3587
3594
3622
3597
3618

3568

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3692
Fazenda Coloreda, Campo Novo do Parecis (MT)
(79) Decreto de 28 de maio de 1998
Fazenda Córrego do Café, Águia Branca (ES)
(1) Decreto de 4 de maio de 1998
Fazenda Cruzeiro do Sul, Ceará Mirim e Maxaranguape (RN)

(30) Decreto de 13 de maio de 1998

3646
3555

3590

Fazenda Doralúcia, Paranacity e Cruzeiro do Sul (PR)

(65) Decreto de 27 de maio de 1998
Fazenda Guarita, Coronel Domingos Soares (PR)
(39) Decreto de 14 de maio de 1998
Fazenda La Estância, Itupiranga (PA)
(77) Decreto de 28 de maio de 1998

3631
3601
3644

Fazenda Luz, FaxinaI (PR); Decreto Não Numerado (11) de
9.7.1997, alteração

(45) Decreto de 22 de maio de 1998

3607

Fazenda Paraná, Itaú (RN)

(29) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Princesa, Marabé (PA)

3589

(75) Decreto de 28 de maio de 1998
Fazenda Santa Agueda, Ceará Mirim e Maxaranguape (RN)

3642

(69) Decreto de 27 de maio de 1998

3635

Fazenda Santo Antônio das Águas do Corvo I, Terra Rica (PR)

(66) Decreto de 27 de maio de 1998

3632

Fazenda Terra dos Faraós, Ipixuna do Pará (PA)
(68) Decreto de 27 de maio de 1998
Fazenda União, Mimoso do Sul (ES)

3634

(5) Decreto de 6 de maio de 1998

3560

Fazenda Velha, Jandaia (GO)

(71) Decreto de 27 de maio de 1998

3638

Fazendas Engenho Barra Nova do Padre Cícero, Catende (PE)
(26) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazendas Reunidas Santa Terezinha, São Bento do Norte (RN)

3585

(25) Decreto de 13 de maio de 1998

3584

Floresta, Altos (PI)

(38) Decreto de 14 de maio de 1998

3600

Genipapo, Alagoa Grande e Alagoa Nova (PB)

(55) Decreto de 26 de maio de 1998
Gleba Mogiana lI, Tapurah (MT)

3620

(76) Decreto de 28 de maio de 1998
IpoeiraIMorros ou -Iacaré/Tapera, Jerumenha (PI)

3643

(52) Decreto de 26 de maio de 1998

3616

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3693
Mata Fome e outros, Pirapemas (MA)
(72) Decreto de 28 de maio de 1998
Olho D'Água do Canto, Itaueira (FI)
(33) Decreto de 13 de maio de 1998
Propriedade Garaú, Conde (PB)
(47) Decreto de 22 de maio de 1998
Retiro/Capão do Coco, Altos (PI)
(32) Decreto de 13 de maio de 1998
Santo Antonio do Anastácio, Dois Irmãos do Buriti (MS)
(78) Decreto de 28 de maio de 1998
Sítio Beija Flor, Água Azul do Norte (PA)
(35) Decreto de 13 de maio de 1998
Sítio do PadrelLorena, Upanema e Governador Dix-Sept Rosado
(RN)
(31) Decreto de 13 de maio de 1998
Veados, Picos (PI)
(24) Decreto de 13 de maio de 1998
,.......................................
Vila Nova de Ana Dias, Viana (MA)
(8) Decreto de 7 de maio de 1998

3639
3593
3609
3592
3645

3595

3591
3583
3563

INCRA ver INSTITUTO NAClONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRlA
INDÚSTRIAALCOOLQuíMICA
Normas
Decreto nº 2.590, de 14 de maio de 1998

3442

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL, PORTO ALEGRE
(RS)
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

INSTITUTO INTERNAClONALDE PROJEC10LOGlA, RlO DE JANEIRO
(RJ)

Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

INSTITUTO MARlA MÃE DO DIVINO AMOR, MOGl DAS CRUZES (SP)
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3694
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÃRIA
ONCRA)
Área de terra, doação; Município de Xanxerê (SC)
(37) Decreto de 14 de maio de 1998

3598

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL (INMETROl
Cargo em comissão, remanejamento
Decreionº2.600, de 19 de maio de 1998

,......

3535

INSTITUTO SÃO JOSÉ, PATOS (PEl

Utilidade pública, declaração
(49) Decretode 25 de maio de 1998

3611

INTERESSE SOCIAL
Declaração
AvencalCapivaraIPrimavera e outros, Alagoa Grande (PB)
(46) Decreto de 22 de maio de 1998
Bacaba, Tuntum (MA)
(7) Decreto de 7 de maio de 1998
Baixa do Novilho, João Câmara (RN)
(70) Decreto de 27 de maio de 1998
Buenos AireslData Gameleira, Caxias (MA)
(73) Decreto de 28 de maio de 1998
Cascata, Barra do Choça (BA)
(6) Decreto de 6 de maio de 1998
Castanhal e Fazenda Alto Bonito, Eldorado do Carajás (PA)
(74) Decreto de 28 de maio de 1998
Chapada das Flores, Rio Grande do Piauí (PI)
(56) Decreto de 26 de maio de 1998
Contentes e Jurema, Mossoró (RN)
(27) Decreto de 13 de maio de 1998
Engenho Bom Jesus, Maragogi (AL)
(54) Decreto de 26 de maio de 1998
Engenho Espírito Santo, Maragogi (AL)
(67) Decreto de 27 de maio de 1998
Engenho Mundo Novo, Buenos Aires (PE)
(28) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Alvorada I, Água Azul do Norte (PA)
(34) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Antas, Sapé (PB)
(57) Decreto de 26 de maio de 1998

,o"

3608
3562

3637
3640
3561
3641
3621
3586
3619
3633
3587
3594
3622
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3695
Fazenda Barreiro, Jataí eGO)
(36) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Boi Preto, Santa Tereza do Oeste (PR)
(53) Decreto de 26 de maio de 1998 ..,
"....................
Fazenda Calmaria I, Acará (PA)
(11) Decreto de 7 de maio de 1998
Fazenda Oolorade, Campo Novo do Parecis (MT)
(79) Decreto de 28 de maio de 1998
Fazenda Córrego do Café, Águia Branca (ES)
(1) Decreto de 4 de maio de 1998
".........................
Fazenda Cruzeiro do Sul, Ceará Mirim e Maxaranguape (RN)
(30) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Dcralúcia, Paranacity e Cruzeiro do Sul (PR)
(65) Decreto de 27 de maio de 1998
Fazenda Guarita, Coronel Domingos Soares (PR)
(39) Decreto de 14 de maio de 1998
Fazenda La Estância, ltupiranga (PA)
(77) Decreto de 28 de maio de 1998
Fazenda Luz, Faxinal (PR); Decreto Não Numerado (11) de 9.7.97,
alteração
(45) Decreto de 22 de maio de 1998...................................................
Fazenda Paraná, ltaú (RN)
(29) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Princesa, Marabá (PA)
(75) Decreto de 28 de maio de 1998
Fazenda Santa Agueda, Ceará Mirim e Maxaranguape (RN)
(69) Decreto de 27 de maio de 1998...................................................
Fazenda Santo Antônio das Águas do Corvo I, Terra Rica (PR)
(66) Decreto de 27 de maio de 1998
Fazenda Terra dos Faraós, Ipixuna do Pará (PA)
(68) Decreto de 27 de maio de 1998
Fazenda União, Mimoso do Sul (ES)
(5) Decreto de 6 de maio de 1998
Fazenda Velha, Jandaia (GO)
(71) Decreto de 27 de maio de 1998
Fazendas Engenho Barra Nova do Padre Cícero, Catende (PE)
(26) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazendas Reunidas Santa Terezinha, São Bento do Norte (RN)
(25) Decreto de 13 de maio de 1998
Floresta, Altos (PI)
(38) Decreto de 14 de maio de 1998

3597
3618
3568

3648
3555
3590

3631
3601
3644

3607
3589
3642
3635

3622
3634
3560
3638

3585
3584
3600
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3696
Genipapo, Alagaa Grande e Alagoa Nova (PB)
(55) Decreto de 26 de maio de 1998
Gleba Mogiana Jl, Tapurab (MT)
(76) Decreto de 28 de maio de 1998
IpoeiraIMorros ou JacaréfI'apera, Jerumenha (PI)
(52) Decreto de 26 de maio de 1998
Mata Fome e outros, Pirapemas (MA)
(72) Decreto de 28 de maio de 1998
Olho D'Água do Canto, ltaueira (PI)
(33) Decreto de 13 de maio de 1998
Propriedade Garaú, Conde (PB)
(47) Decreto de 22 de maio de 1998
Retiro/Capão do Coco, Altos (PI)
(32) Decreto de 13 de maio de 1998
Santo Antonio do Anastácio, Dois Irmãos do Emiti (MS)
(78) Decreto de 28 de maio de 1998
Sítio Beija Flor, Água Azul do Norte (PA)
(35) Decreto de 13 de maio de 1998
Sítio do PadrelLorena, Upanema e Governador Dix-Sept Rosado
(RN)
(31) Decreto de 13 de maio de 1998
Veados, Picos (PI)
(24) Decreto de 13 de maio de 1998
Vila Nova de Ana Dias, Viana (MA)
(8) Decreto de 7 de maio de 1998

3620

3643
3616
3639
3593
3609

3592
3645

3595

3591

3583
3563

INVENTÁRIO
Encerramento; Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab)

(44) Decretode 22 de maio de 1998

3606

IPOEIRAlMORROS OU JACARÉITAPERA, JERUMENHA(PI)
Interesse social, declaração
(52)

Decretode 26 de maio de 1998

3616

IRMANDADE CML PRÓ-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO, ATIBAIA
(SP)
Utilidade pública, declaração

(9) Decretode 7 de maio de 1998

3564

J
JORNALISMO ver MEDALHA AO MÉRITO JORNALÍSTICO
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3697
JUVENATO MARIAAUXILIADORA, CARPINA(PE)
Utilidade pública, declaração
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

L
LAR ASSISTENCIAL OSÓRIO MACIEL DE FARIA, TAPIRATIBA (SP)
Utilidade pública, declaração
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

LAR ESPÍRITA NAN SANTOS DE ALBUQUERQUE, SOROCABA (SP)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

LAR EVANGÉLICO DE AMPARO À VELHICE, SANTOS (SP)
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

LAR INFANTIL ANINHA, MOGI MIRIM (SP)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de25 de maio de 1998

3611

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO (LFT)
Dívida mobiliária; Estado do Rio Grande do Sul
Resoluçãonº33, de 14 de maio de 1998
Emissão
Dívida mobiliária; Estado do Paraná
Resolução nº 37, de 20 de maio de 1998

3398

3405

LIBERAL AM LTDA., NOVA ODESSA (SP)

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação Cultural de
Radiodifusão Arthur de Souza Valle
(58) Decreto de 26 de maio de 1998

3623

M
MAR TERRITORIAL
Tráfego aquaviário, segurança; Lei nº 9.537/97, regulamentação
Decretonº2.596, de 18 de maio de 1998

3494

MATA FOME E OUTROS, PIRAPEMAS (MA)

Interesse social, declaração
(72) Decreto de 28 de maio de 1998

3639

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3698
MEDALHA AO MÉRITO JORNALÍSTICO

Normas
Decretonª2.605, de25 de maio de 1998

3548

MILITAR

Adidos e auxiliares; Lotação, fixação
Decretonº2.583, de 12 de maio de 1998

3436

MINISTÉRIO DAADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMADO ESTADO
Remanejamento

Cargo em comissão
Decreto n!! 2.581, de 7 de maio de 1998

Cargo em comissão; Decreto n!! 2.224197. alteração
Decreto nº 2.604, de 22 de maio de 1998
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária; Decreto nº 2.419/97, alteração
Decreto nº 2.603, de 22 de maio de 1998
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro)
Decreto nº 2.600, de 19 de maio de 1998
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Decreto nº 2.601, de 22 de maio de 1998
Ministério do Trabalho
Decreto nº 2.598, de 19 de maio de 1998

3431
3548

3547

3535
3537
3515

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nº2.601, de 22 de maio de 1998

3537

MINISTÉRIO DA CULTURA

Cargo em comissão; Função gratificada; Regimento e Quadro Demonstrativo, aprovação
Decreto n'2.599, de 19 de maio de 1998

3521

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(80) Decreto de 28 de maio de 1998

3648

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(84) Decreto de 28 de maio de 1998

3651

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3699
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Cargo em comissão; Regimento e Quadro Demonstrativo, aprovação
Decretonº2.584, de 12 de maio de 1998

3437

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(62) Decreto de 27 de maio de 1998

3627

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Lei Orçamentária de 1998, alteração
(83) Decretode28 de maio de 1998

3650

Crédito suplementar
(10) Decreto de 7 de maio de 1998
(61) Decreto de 27 de maio de 1998
(82) Decreto de 28 de maio de 1998

3567
3626
3650

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito especial
(63) Decreto de 27 de maio de 1998

3628

MINISTÉRIO DO TRABALHO
Cargo em comissão; Função gratificada, remanejamento

Decretonº2.598, de 19 de maio de 1998

3515

o
OBRAS SOCIAIS CENTRO ESPÍRITA JESUS CONSOLADOR, PARANAÍBA (MS)
Utilidade pública, declaração

(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

OLHO D'ÁGUA DO CANTO, ITAUEIRA (PI)
Interesse social, declaração
(33) Decreto de 13 de maio de 1998

3593

OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo externo
Companhia Estadual de Energia Elétrica; Usina Termelétrica de
Candiota 111 - Unidade I
Resolução nº 36, de 19 de maio de 1998
Máquinas e equipamentos, aquisição; Estado de Goiás
Resolução nº 30, de 7 de maio de 1998

3402
3394

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 5, t. 2, p. 3671-3713, maio 1998

3700
Programa de Banco de Testes para Desenvolvimento de Propulsores de Satélites
Resolução nº 39, de 21 de maio de 1998
Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Semi-Árido Brasileiro (Prcégua)
Resolução nº 35, de 19 de maio de 1998
Programa de Reaparelhamento da Marinha
Resolução n Q 40, de 21 de maio de 1998
Empréstimo interno
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; Estado da Bahia; Resolução nº 131, de 12.12.1997, alteração
Resolução n Q 31, de 12 de maio de 1998
Resolução nº 32, de 12 de maio de 1998
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; Estado do Espírito Santo
Resolução nº 38, de 21 de maio de 1998
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; Estado do Amazonas
Resolução nº 41, de 21 de maio de 1998
Resolução nº 42, de 21 de maio de 1998
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; Estado do Rio Grande do Norte
Resolução nº 43, de 29 de maio de 1998
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; Estado de Minas Gerais
Resolução nº 44, de 29 de maio de 1998
Resolução nº 45, de 29 de maio de 1998

3410

3401
3412

3396
3397

3407

3414
3416

3417

3420
3423

ORÇAMENTO
Lei Orçamentária de 1998, alteração; Ministério do Planejamento e
Orçamento
(83) Decreto de 28 de maio de 1998
Receita e despesa, compatibilização; Exercício de 1998
Decretonº2.580, de6 de maio de 1998

3650
3430

ORÇAMENTODASEGURIDADESOCUL
Crédito suplementar
Ministério da Saúde
(84) Decreto de 28 de maio de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
(lO) Decreto de 7 de maio de 1998
(61) Decreto de 27 de maio de 1998
(82) Decreto de 28 de maio de 1998

3651

3567
3626
3650
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3701
ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial
Estado-Maior das Forças Armadas
(81) Decreto de 28 de maio de 1998
Ministério da Justiça
(80) Decreto de 28 de maio de 1998
Ministério das Relações Exteriores

.,..........................

(62) Decreto de 27 de maio de 1998

3649
3648
3627

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito especial
Ministério do Planejamento e Orçamento
(63) Decreto de 27 de maio de 1998

OUTREACH INTERNATIONAL
Instalação, autorização
(41) Decreto de 19 de maio de 1998

3628

3602

p
PARAGUAI
Acordo de Alcance Parcial de Promoção de Comércio ns 4; Ata de retificação, execução; Brasil, Argentina, e Uruguai
Decreto nº 2.595, de 15 de maio de 1998

3493

PRIMEIRO PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO DE ALCANCE
PARC~L DE PROMOÇÃO DE ÇOMÊRCIO N' 4, SOBRE MEDIDAS
SANITARIAS E FITOSSANITARIAS
Execução; Brasil e Argentina
Decretonº2.589, de 12 de maio de 1998

3441

PROGRAMA DE APOIO Ã REESTRUTURAÇÃO E DE AJUSTE FISCAL
DOS ESTADOS
Operação financeira; Empréstimo interno; Estado da Bahia
Resolução nº 31, de 12 de maio de 1998 ..
Resolução nº32,de 12 de maio de 1998
Operação financeira; Empréstimo interno; Estado de Minas Gerais
Resolução nº44,de29demaiode 1998.......................................................
Resolução nº 45, de 29 de maio de 1998
Operação financeira; Empréstimo interno; Estado do Amazonas
Resoluçãonº41, de21 de maio de 1998
Resolução nº42, de21 de maio de 1998

3396
3397
3420
3423
3414
3416
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3702
Operação financeira; Empréstimo interno; Estado do Espírito Santo
Resoluçãonº38, de 21 de maio de 1998
Operação financeira; Empréstimo interno; Estado do Rio Grande do
Norte
Resoluçãonº43, de 29 de maio de 1998

3407

3417

PROGRAMA DE BANCO DE TESTES PARA DESENVOLVIMENTO DE
PROPULSORES DE SATÉLITES
Operação financeira; Empréstimo externo
Resoluçãonº39, de 21 de maio de 1998

3410

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DO
SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO (PROÁGUAl
Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução n Q 35, de 19 de maio de 1998

3401

PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDVl
Salários atrasados, pagamento; Operação financeira
Resolução nº34, de 14 de maio de 1998

3400

PROGRAMA DE REAPARELHAMENTO DA MARINHA
Operação financeira; Empréstimo externo
Resoluçãonº40, de21 de maio de 1998

3412

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Normas; Lei n" 9.491/97, regulamentação
Decretonº2.594, de 15 de maio de 1998

3464

PROPRIEDADE GARAÚ, CONDE (PBl
Interesse social, declaração
(47) Decreto de 22 de maio de 1998

3609

R
RÁDIO CULTURA DE LORENALTDA., LORENA(SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(16) Decreto de 12 de maio de 1998

3573

RÁDIO CULTURA DE PEDERNEIRAS LTDA., PEDERNEIRAS
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(60) Decreto de 27 de maio de 1998

3625
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3703
RÁDIO EDUCADORA GOITACÁ LTDA., CAMPOS (RJ)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(59) Decreto de 27 de maio de 1998

3624

RÁDIO ELDORADO LTDA., SÃO PAULO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(17) Decreto de 12 de maio de 1998

3574

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação
Fundação Educativa Nordeste, Lagoa Vermelha (RS)

(15) Decreto de 12 de maio de 1998

3572

Fundação N assa Senhora Aparecida, Aparecida (SP)

(14) Decreto de 12 de maio de 1998

3571

Rádio Cultura de Lorena Ltda., Lorena (SP)
(16) Decreto de 12 de maio de 1998
Rádio Cultura de Pederneiras Ltda., Pederneiras

3573

(60) Decreto de 27 de maio de 1998
Rádio Educadora Goitacá Ltda., Campos (RJ)

3625

(59) Decreto de 27 de maio de 1998
Rádio Eldorado Ltda., São Paulo (SP)
(17) Decreto de 12 de maio de 1998
TV Record de Rio Preto S.A., São José do Rio Preto (SP); Decreto
ns 91.819/85, alteração

3624
3574

(13) Decreto de 12 de maio de 1998

3570

Serviço, concessão, transferência
Fundação Cultural de Radiodifusão Arthur de Souza Valle; Liberal AM Ltda., Nova Odessa (SP)

(58) Decreto de 26 de maio de 1998

3623

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Avenca/CapivaralPrimavera e outros, Alagoa Grande (PB)

(46) Decreto de 22 de maio de 1998
Bacaba, Tuntum (MA)
(7) Decreto de 7 de maio de 1998

3608
3562

Baixa do Novilho, João Câmara (RN)

(70) Decreto de 27 de maio de 1998

3637

Buenos Aires!Data Gameleira, Caxias (MA)

(73) Decreto de 28 de maio de 1998

3640

Cascata, Barra do Choça (BA)
(6) Decreto de 6 de maio de 1998

3561
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3704
Castanhal e Fazenda Alto Bonito, Eldorado do Carajás (PA)
(74) Decreto de 28 de maio de 1998
,..
Chapada das Flores, Rio Grande do Piauí (PI)
(56) Decreto de 26 de maio de 1998
Contentes e Jurema, Mossoró (RN)
(27) Decreto de 13 de maio de 1998
Engenho Bom Jesus, Maragogi (AL)
,...............................
(54) Decreto de 26 de maio de 1998
Engenho Espírito Santo, Maragogi CAL)
(67) Decreto de 27 de maio de 1998
Engenho Mundo Novo, Buenos Aires (PE)
(28) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Alvorada I, Água Azul do Norte (PA)
(34) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Antas, Sapé (PB)
(57) Decreto de 26 de maio de 1998
Fazenda Barreiro, Jataí (GO)
(36) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Boi Preto, Santa Tereza do Oeste (PR)
(53) Decreto de 26 de maio de 1998
Fazenda Calmaria I, Acará (PA)
(11) Decreto de 7 de maio de 1998
Fazenda Colorada, Campo Novo do Parecis (MT)
(79) Decreto de 28 de maio de 1998
Fazenda Córrego do Café, Águia Branca (ES)
(1) Decreto de 4 de maio de 1998
Fazenda Cruzeiro do Sul Ceará Mirim e Maxaranguape (RN)
(30) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Doralúcia, Paranacity e Cruzeiro do Sul (PR)
(65) Decreto de 27 de maio de 1998
Fazenda Guarita, Coronel Domingos Soares (PR)
(39) Decreto de 14 de maio de 1998
Fazenda La Estância, Itupiranga (PA)
(77) Decreto de 28 de maio de 1998
Fazenda Luz, Faxinal (PR); Decreto Não Numerado (11) de
9.7.1997, alteração
(45) Decreto de 22 de maio de 1998...................................................
Fazenda Paraná, Itaú (RN)
(29) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazenda Princesa, Marabá (PA)
(75) Decreto de 28 de maio de 1998

3641
3621
3586
3619

3633
3587
3594
3622
3597
3618
3568
3646
3555
3590
3631
3601
3644

3607
3589
3642
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3705
Fazenda Santa Agueda, Ceará Mirim e Maxaranguape (RN)
(69) Decreto de 27 de maio de 1998
Fazenda Santo Antônio das Águas do Corvo I, Terra Rica (PR)
(66) Decreto de 27 de maio de 1998
Fazenda Terra dos Faraós, Ipixuna do Pará (PA)
(68) Decreto de 27 de maio de 1998
Fazenda União, Mimoso do Sul (ES)
(5) Decreto de 6 de maio de 1998
Fazenda Velha, Jandaia (GO)
(71) Decreto de 27 de maio de 1998
Fazendas Engenho Barra Nova do Padre Cícero, Catende (PE)
(26) Decreto de 13 de maio de 1998
Fazendas Reunidas Santa Terezinha, São Bento do Norte (RN)
(25) Decreto de 13 de maio de 1998
Floresta, Altos (PI)
(38) Decreto de 14 de maio de 1998
Genipapo, Alagoa Grande e Alagoa Nova (PB)
(55) Decreto de 26 de maio de 1998
Gleba Mogiana lI, Tapurah (MT)
(76) Decreto de 28 de maio de 1998
IpoeiraJMorros ou JacarélTapera, Jerumenha (PI)
(52) Decreto de 26 de maio de 1998
Mata Fome e outros, Pirapemas (MA)
(72) Decreto de 28 de maio de 1998
Olho D'Água do Canto, Itaueira (PI)
(33) Decreto de 13 de maio de 1998
Propriedade Garaú, Conde (PB)
(47) Decreto de 22 de maio de 1998
Retiro/Capão do Coco, Altos (PI)
(32) Decreto de 13 de maio de 1998
Santo Antonio do Anastácio, Dois Irmãos do Buriti (MS)
(78) Decreto de 28 de maio de 1998
Sítio Beija Flor, Água Azul do Norte (PA)
(35) Decreto de 13 de maio de 1998
Sítio do PadrelLorena, Upanema e Governador Dix-Sept Rosado

3635
3632
3634

3560
3638
3585
3584
3600
3620
3643
3616
3639
3593
3609
3592
3645
3595

(RN)

(31) Decreto de 13 de maio de 1998
Veados, Picos (PI)
(24) Decreto de 13 de maio de 1998
Vila Nova de Ana Dias, Viana (MA)
(8) Decreto de 7 de maio de 1998

3591
3583
3563
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3706
REGIÃO NORDESTE
Álcool, suprimento; Indústrias alcoolquímicas, normas
Decreto nº 2.590, de 14 de maio de 1998

3442

RETIRO/CAPÃO DO COCO, ALTOS (PI)
Interesse social, declaração

(32) Decreto de 13 de maio de 1998

3592

S.O.S. ABORTO, Campo Grande (MS)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

SANTA CATARINA (SC)
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Município de Xanxerê; Área de terra, doação
(37) Decreto de 14 de maio de 1998

3598

SANTO ANTONIO DO ANASTÁCIO, DOIS IRMÃOS DO BURITI (MS)
Interesse social, declaração

(78) Decreto de 28 de maio de 1998

3645

SEARA BENDITA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração

(49) Decretode25demaiode1998

3611

SERVIDOR PúBLICO
Programa de Desligamento Voluntário (PDV); Estado de Alagoas; Salários atrasados, pagamento
Rescluçtio ns Sé, de 14 de maio de 1998

3400

SÍTIO BEIJA FLOR, ÁGUA AZUL DO NORTE (PA)
Interesse social, declaração

(35) Decretode13demaiode1998

3595

SÍTIO DO PADREILORENA, UPANEMA E GOVERNADOR DIX-SEPT
ROSADO (RN)
Interesse social, declaração
(31) Decreto de 13 de maio de 1998

3591

SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGÉLICA EBENEZER, GUARANTÃ
DO NORTE (MT)
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603
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3707
SOCIEDADE ESPÍRITA SIMÃO PEDRO, ALVORADA(RS)
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ICONHA, ICONHA (ES)
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO VERDE, RIO VERDE (GO)
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA- HOSPITAL INFANTE DOM HENRIQUE, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de25 de maio de 1998

3611

SOCIEDADE SÃo VICENTE DE PAULO, MORRO DO CHAPÊU (BA)
Utilidade pública, declaração
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

SOCIEDADE SERVAS DOS POBRES, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

SPANAIR S.A.
Instalação, autorização
(50) Decreto de 25 de maio de 1998

3615

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SUNAB)
Inventário, encerramento
(44) Decreto de 22 de maio de 1998

3606

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Fundação Educativa Nordeste, Lagoa Vermelha (RS)
(15) Decreto de 12 de maio de 1998
Fundação Nossa Senhora Aparecida, Aparecida (SP)
(14) Decreto de 12 de maio de 1998
Rádio Cultura de Lorena Ltda.,Lorena (SP)
(16) Decreto de 12 de maio de 1998
'.................................

3572
3571
3573
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3708
Rádio Cultura de Pederneiras Ltda., Pederneiras
(60) Decreto de 27 de maio de 1998
Rádio Educadora Goitacá Ltda., Campos (RJ)
(59) Decreto de 27 de maio de 1998
Rádio Eldorado Ltda., São Paulo (SP)
(17) Decreto de 12 de maio de 1998
TV Record de Rio Preto S.A. São José do Rio Preto (SP); Decreto
n Q 91.819/85, alteração
(13) Decreto de 12 de maio de 1998

3625
3624
3574

3570

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação Cultural de Radiodifusão Arthur de Souza Valle; Liberal AM Ltda., Nova Odeesa (SP)
(58) Decreto de 26 de maio de 1998

3623

Serviços, concessão
Decretonº2.591, de 15 de maio de 1998

,.",.

3443

TELEFONIA
Plano Geral de Metas para Universalização do Serviço Telefônico Fixo
Comutado, aprovação
Decretonº2.592, de 15 de maio de 1998
"...............................

3444

,

""

TELEVISÃO
Serviços de Retransmissão e de Repetição de Televisão; Regulamento,
aprovação
Decretonº2.593,de 15 de maio de 1998
,
,

TV RECORD DE RIO PRETO S.A., SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SPl
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação; Decreto ns 91.819/85,
alteração
(13) Decreto de 12 de maio de 1998

3453

3570

u
UNIÃO FEDERAL
Orçamento; Receita e despesa, compatibilização; Exercício de 1998
Decreto n Q 2,580, de 6 de maio de 1998 .."....................................................

3442

URUGUAI
Acordo de Alcance Parcial de Promoção de Comércio n" 4; Ata de retificação, execução; Brasil, Argentina e Paraguai
Decreto nº2.595, de 15 de maio de 1998
".........................................

3493
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3709
USINA TERMELÉTRICADE CANDIOTAIlI - UNIDADE I
Operação financeira; Empréstimo externo; Companhia Estadual de
Energia Elétrica
Resoluçãonº36,de 19 de maio de 1998

3402

UTILIDADE PúBLICA
Declaração
Asilo Coronel Gustavo Ribeiro, Caconde (SP)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Asilo Dr. Carlos Romeiro - Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, Conselheiro Lafaiete (MG) e outros
(22) Decreto de 6 de abril de 1998
Publicado no DO de 7 de abril de 1998 e retificado no DO de 18 de
maio de 1998
Assistência Social A Colmeia, São Paulo (SP)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998
Assistência Social Pio XlI, Frutal (MG)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998
Assistência Sócio-Cultural Evangélica, Formosa (GO)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998
Associação Alma Mater, Mogi Mirim (SP)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998 ..,...................................................
Associação Assistencial e Educacional Jardim Santo André, Santo
André (SP)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Associação Beneficente de Pirangi, Pirangi (SP)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Associação Casa da Criança, Balneário Camboriú (SC)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998
Associação Civil Obras Sociais da Prelazia de Ponta de Pedras,
Belém (PA)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998
Associação Cultural e Educacional E. P. Moreira - Instituto Marcos Freitas, Duque de Caxias (RJ)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998
Associação de Proteção à Infância de Feira de Santana, Feira de
Santana (BA)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Iporã, Iporã
(PR)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

3653
3603

3603
3564
3564

3611
3611
3564

3564

3603

3611

3611
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3710
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Mandaguari,
Mandaguari (PR)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Primeiro de
maio, Primeiro de Maio (PR)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Terra Boa,
Terra Boa {PR}
(9) Decreto de 7 de maio de 1998
".....................
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de União da
Vitória, União da Vitória (PR)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998
Associação de Senhoras de Rotarianos de Foz do Iguaçu, Foz do
Iguaçu (PR)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998
Associação de Usuários do Centro Comunitário Urbano de Ouro
Verde, Ouro Verde (SP)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998
Associação Médica Educacional de Lavras da Mangabeira, Lavras
da Mangabeira (CE)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998
Associação Platinense dos Deficientes Físicos, Santo Antônio da
Platina (PR)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998
Associação Sul Catarinense de Turismo (Sulcatur), Criciúma (SC)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Caixa dos Pobres de Natividade, Natividade (RJ)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998
Casa da Criança «Ogum Beira-Mar», Barretos (SP)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998
Centro Comunitário Santa Rita de Cássia, Alvares Florence (SP)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Centro de Ensino e Reabilitação, Brasília (DF)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Centro de Recuperação Integral do Alcoolismo e Afins, Teresópolis

3611

3603

3564

3603

3603

3564

3564

3564
3611
3603
3603
3611
3611

(RJ)

(49) Decreto de 25 de maio de 1998

Clube das Mãezinhas, Barretos (SP)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998
Colégio Padre Rogério Dubois São Luís (MA)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3611
3564
3603
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3711
Conferência Nossa Senhora Aparecida - Asilo São Vicente de
Paulo, Itobi (SP)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Creche Amor Perfeito, Charqueadas (RS)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998
Creche Casinha da Vovó, Belo Horizonte (MG)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998
Creche Escola Infantil São Vicente de Paulo, Belo Horizonte (MG)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998
Creche Escola Maternal Auta de Souza, Penépolis (SP)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Creche Fraternidade Feminina Estrela do Triângulo Rouxinol,
Uberaba (MGl
(42) Decreto de 19 de maio de 1998
Creche Frei José Luiz Igea Sainz, Franca (SP)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Creche Imaculada Conceição, Londrina (PR)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Creche Perseverança, Paranaguá (PR)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998
Creche Santa Gertrudes, Santa Gertrudes (SP)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Desafio Jovem do Ceará, Fortaleza (CE)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998
Fundação Educacional Acácia Goiana (GO)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998
Fundação Educacional do Município de Assis, Assis (SP)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Fundação Raul Furtado Bacellar, Parnaíba (PI)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Grupo Assistencial de Apoio, Blumenau (SC)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998
Grupo Teatral Joartq Jovens Artistas de Queimadas, Queimadas
(BAl
(42) Decreto de 19 de maio de 1998
Hospital São Vicente de Paulo, Aiuruoca (MG)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998
Instituto de Desenvolvimento Cultural, Porto Alegre (RS)
(42J. Decreto de 19 de maio de 1998
Instituto Internacional de Projeciologia, Rio de Janeiro (RJ)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611
3564
3603
3564
3611

3603
3611
3611
3564
3611
3603
3564
3611
3611
3564

3603
3603
3603
3611
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3712
Instituto Maria Mãe do Divino Amor, Mogi das Cruzes (SP)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

Instituto São José, Patos (PB)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

Irmandade Civil Pró-Vila de São Vicente de Paulo, Atibaia (SP)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

Juvenato Maria Auxiliadora, Carpina (PE)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

Lar Assistencial Osório Maciel de Faria, Tapiratiba (SP)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque, Sorocaba (SP)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

Lar Evangélico de Amparo à Velhice, Santos (SP)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

Lar Infantil Aninha, Mogi Mirim (SP)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

Obras Sociais Centro Espírita Jesus Consolador, Paranaíba (MS)
(9) Decreto de 7 de maio de 1998

3564

Seara Bendita Instituição Espírita, São Paulo (SP)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

Sociedade Beneficente Evangélica Ebenezer, Guarantã do Norte
(MT)

(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

Sociedade Espírita Simão Pedro, Alvorada (RS)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

Sociedade Pestalozzi de Iconha, Iconha (ES)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

Sociedade Pestalozzi de Rio Verde, Rio Verde (GO)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

Sociedade Portuguesa de Beneficência Henrique, São José do Rio Preto (SP)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

Hospital Infante Dom

Sociedade São Vicente de Paulo, Morro do Chapéu (BA)
(42) Decreto de 19 de maio de 1998

3603

Sociedade Servas dos Pobres, Rio de Janeiro (RJ)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

3611

S.O.S. Aborto, Campo Grande (MS)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
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v
VEADOS, PICOS (PI)

Interesse social, declaração
(24) Decreto de 13 de maio de 1998

3583

VILA NOVA DE ANA DIAS, VIANA (MA)

Interesse social, declaração
(8) Decreto de 6 de maio de 1998

3563

w
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Instalação, autorização
(48) Decretode 25 de maio de 1998
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LEIS

LEI Nº 9.616, DE 1º DE ABRIL DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de R$ 54.926.158,00, para os fins que
especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997),
em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
R$ 54.926.158,00 (cinqüenta e quatro milhões, novecentos e vinte e
seis mil, cento e cinqüenta e oito reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
receitas vinculadas no valor R$ 32.794.000,00 (trinta e dois milhões,
setecentos e noventa e quatro mil reais) e da utilização de recursos
da reserva de contingência no valor de R$ 22.132.158,00 (vinte e dois
milhões, cento e trinta e dois mil, cento e cinqüenta e oito reais), na
forma indicada no Anexo H desta lei.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita do Fundo Penitenciário Nacional, na forma indicada no
Anexo IH desta lei.
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Art. 4º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 2.4.1998, págs. 1 e 2.

LEI Nº 9.617, DE 2 DE ABRIL DE 1998
Extingue a Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro (Lloydbrás) e dá outras
providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 1.592-5, de 1998, que o CONGRESSO NACIONAL
aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos
do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica extinta a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydhrás), sociedade de economia mista, instituída pelo
Decreto-Lei nº 67, de 21 de novembro de 1966, ora em fase de liquidação.
§ 1º O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionará o processo de extinção da companhia, cabendolhe a designação do Administrador da massa extinta.
§ 2º Ficam imediatamente transferidos para a União, na qualidade de sucessora, todos os direitos e obrigações da companhia extinta, bem como todos os seus bens imóveis, móveis, materiais e
equipamentos, podendo estes ser alienados, inclusive mediante leilão, pelo administrador, desde que desnecessários ao serviço público
federal.
§ 3º Os processos judiciais em que a companhia seja parte,
ativa ou passivamente, serão imediatamente transferidos para a
União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.
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Art. 2º O Poder Executivo disporá, em decreto, a respeito das
competências e atribuições do administrador da massa extinta, de
sua remuneração, bem como aquelas relativas à Assembléia Geral
de Acionistas e ao Conselho Fiscal.
Art. 3º Em função da extinção da companhia ficam rescindidos nesta data todos os contratos de trabalho dos seus empregados,
devendo o administrador providenciar o pronto pagamento aos empregados dos direitos decorrentes da relação de emprego extinta.
Art. 4º Aos acionistas minoritários fica assegurado o direito
ao recebimento do valor de suas ações, atualizado monetariamente a
partir do último balanço aprovado, acrescido dejuros de seis por cento ao ano.
Art. 5º Não se aplica à extinção de que trata esta lei o disposto
nos arts. 206 a 219 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.592-4, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 2 de abril de 1998;177º da Independência e
110º da República.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
LEI Nº 9.618, DE 2 DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre a extinção dos órgãos que
menciona e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 1.631-10, de 1998, que o CONGRESSO
NACIONAL aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) e a Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab).
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2059-2103, abro 1998

2062
§ 12 A extinção do Inan ocorrerá após absorção pelo Ministério
da Saúde de suas competências, direitos e obrigações, de modo a garantir a continuidade dos serviços prestados por aquela autarquia.
§ 22 Os processos judiciais em que a Sunab e o Inan sejam partes, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da
União.
§ 32 São suspensos, até 31 de janeiro de 1998, os prazos nas
causas ajuizadas pela Sunab, ou contra ela movidas.
§ 4" Os servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal
do Inan, na data de publicação do ato de sua extinção, passam automaticamente a integrar o Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, permitida a manutenção do seu exercício no órgão extinto, se imprescindíveis à conclusão do processo de inventário, mediante autorização do Ministro de Estado da Saúde.
§ 52 Os responsáveis pela condução dos inventários da Sunab
e do Inan poderão proceder à requisição de servidores, nos termos do
inciso I do art. 93 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 2º Ficam transferidas da Sunab para o Ministério da Fazenda, com a finalidade de instruir procedimentos no contexto da
Lei n? 8.884, de 11 de junho de 1994, as competências para:
I - estabelecer sistema de informações sobre produção, distribuição e consumo de bens e serviços, requisitando o fornecimento
de quaisquer dados, periódicos ou especiais, em poder de pessoas de
direito público ou privado;
II - proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaisquer empresas ou pessoas que se dediquem às atividades previstas
no inciso anterior.
Art. 3º Fica, também, o Poder Executivo autorizado a:
I - redistribuir os servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Sunab, mantido o seu exercício no órgão extinto, se
imprescindíveis à conclusão do inventário, mediante solicitação do
responsável pela condução do processo e autorização do Ministro de
Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
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II - transferir, após inventário, o acervo patrimonial do Inan
para o Ministério da Saúde e o da Sunab para o Ministério da Fazenda e para órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor;
III - ceder, nos termos do § 4' do art. 37 da Lei n" 8.112, de
1990, os servidores efetivos remanescentes do Quadro de Pessoal da
Sunab, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, com ônus para a
União, por prazo determinado, a ser fixado pelo Ministro de Estado,
para terem exercício em órgãos e entidades públicas integrantes do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), previsto na Lei
n' 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parágrafo único. A cessão de que trata o inciso III fica condicionada ao comprometimento dos órgãos e entidades cessionários de
prestarem colaboração em suas áreas de atuação aos órgãos e entidades federais integrantes do SNDC ou sucessores das competências legais da Sunab.
Art. 4' O pagamento dos inativos e pensionistas do Inan e da
Sunab .será transferido, respectivamente, para os Ministérios da
Saúde e da Fazenda, a partir de julho de 1997.
Art. 5' A Central de Medicamentos (Ceme) será desativada,
devendo suas atividades ser assumidas pelos órgãos integrantes da
estrutura do Ministério da Saúde, conforme disposto em regulamento.
Art. 6' Os Ministérios da Saúde e da Fazenda adotarão, em
suas respectivas áreas de competência, as providências necessárias
para o cumprimento do disposto nesta lei.
Art. 7' O Poder Executivo poderá remanejar, transferir ou
utilizar as dotações orçamentárias do Inan, da Ceme e da Sunab, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa
previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.631-9, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 9' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 10. Ficam revogados o art. 18 da Lei n'' 8.029, de 12 de
abril de 1990, e, após a extinção da Sunab, a Lei Delegada n" 5, de 26
de setembro de 1962.
Congresso Nacional, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e
110' da República.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
LEI N' 9.619, DE 2 DE ABRIL DE 1998
Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e a União a adquirirem
ações da Companhia Energética de Alagoas
(Ceai), da Companhia Energética do Piauí
(Cepiea), da Centrais Elétricas de Rondônia
S.A. (Ceron) e da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), para efeito de inclusão dessas empresas no Programa Nacional
de Desestatização (PND), bem como o aumento do capital social das Companhias
Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e Docas do
Estado de São Paulo (Codesp), e dá outras
providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DAREPÚBLICA adotou a Medida Provisória n' 1.580-8, de 1998, que o CONGRESSO NACIONAL
aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos
do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. F Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobrás)
autorizada a adquirir o controle acionário da Companhia Energética
de Alagoas (Ceal), da Companhia Energética do Piauí (Cepisa), da
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron) e da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre).
§ l' Para o fim previsto neste artigo, a Eletrobrás ampliará a
sua participação no capital social da Ceal, da Cepisa, da Ceron e da
Eletroacre, mediante a aquisição de ações preferenciais e ordinárias
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com direito a voto, pertencentes aos Estados de Alagoas, Piauí, Rondônia e Acre, respectivamente.

§ 2' Para a aquisição autorizada nesta lei, a Eletrobrás utilizará recursos do Fundo da Reserva Global de Reversão, nos termos
do disposto no § 4' do art. 4' da Lei n? 5.655, de 20 de maio de 1971,
alterada pela Lei n' 8.631, de 4 de março de 1993, com a redação
dada pela Lei n' 4.496, de 11 de setembro de 1997.
Art. 2' Efetivada a aquisição do controle acionário, na forma
prevista no artigo anterior, a Ceal, a Cepisa, a Ceron e a Eletroacre
serão incluidas no Programa Nacional de Desestatização (PND), cabendo à Eletrobrás implementar as medidas de saneamento econômico-financeiro e administrativo que se fizerem necessárias para a
privatízação dessas empresas, segundo as normas da Lei n' 9.491,
de 9 de setembro de 1997.
Parágrafo único. Até que se realize a privatização da Ceal, da
Cepisa, da Ceron e da Eletroacre, as ações representativas da participação acionária da Eletrobrás no capital daquelas empresas ficarão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização (FND), para
os efeitos do disposto na Lei n" 9.491, de 1997.
Art. 3' Os recursos obtidos com a alienação da participação
acionária da Eletrobrás serão depositados no Fundo da Reserva Global de Reversão (RGR), até o montante utilizado para a aquisição
autorizada por esta lei.
Art. 4' Fica a União autorizada a adquirir as ações preferenciais e ordinárias da CeaI, pertencentes ao Estado de Alagoas.
Parágrafo único. Poderá a União, em preparação à privatização da CeaI, transferir para empresas do Sistema BNDES as ações
adquiridas na forma deste artigo.
Art. 5' Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar em até
R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) o capital social da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e em até
R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) o capital social da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), que serão integralizados mediante transferência de ações de propriedade da União, inclusive as que se encontram depositadas no Fundo de Amortização da
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Dívida Pública Mobiliária Federal, de que trata o art. 29 da Lei nº
9.069, de 29 de junho de 1995.
Art. 6º ACDRJ, aCodesp, o Banco daAmazôniaS.A. e o Instituto Nacional do Seguro Socíal ficam autorizadas a vender à BNDS
Participaçôes S.A. (BNDESPAR) as ações que forem utilizadas na
integralização de seus respectivos aumentos de capital social e ressarcímento pela transferêncía de ações, conforme estabelece esta lei,
não se aplicando as exigêncías ou os impedimentos fixados em lei, ou
ato dela decorrente, para realização de operaçôes dessa natureza
com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta
ou indireta.
Art. 7º O ressarcimento ao INSS, de que trata o art. 1º da Lei
nº 9.482, de 13 de agosto de 1997, bem assim o aumento do capital socíal do Basa, autorizado pelo art. 1º, inciso I, da Medida Provisória nº
1.615-26, de 5 de março de 1998, poderão ser efetuados com a utilização de ações depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal, instituído pelo art. 29 da Lei nº 9.069, de 29 de
junho de 1995, ouvidos previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.580-7, de 5 de fevereiro de 1998.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e
110º da República.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
LEI Nº 9.620, DE 2 DE ABRIL DE1998
Cria carreiras no âmbito do Poder Executivo Federal, cria as Gratificações de Desempenho e Eficiência (GDE) e de
Desempenho de Atividade de DefesaAgropecuária (GDA) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. l' Ficam criadas as seguintes carreiras de nível superior
do Poder Executivo Federal e os seus respectivos cargos de provimento efetivo:
I - Supervisor Médico-Pericial, composta de quinhentos
cargos de igual denominação, lotados no quadro geral de pessoal do
Instituto Nacional do Seguro Social com atribuições voltadas para as
atividades de gestão governamental, nos aspectos relativos ao gerenciamento, supervisão, controle, físcalização e auditoria das atividades de perícia médica;
Ir - Analista de Comércio Exterior, composta de duzentos e
oitenta cargos de igual denominação, com lotação a ser definida em
ato do Presidente da República e com atribuições voltadas para as
atividades de gestão governamental, relativas à formulação, implementação, controle e avaliação de políticas de comércio exterior;
IrI - Fiscal de Defesa Agropecuária, composta de duzentos e
cinqüenta cargos de igual denominação, no quadro geral de pessoal
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, com atribuições
voltadas para as atividades de inspeção, fiscalização, certificação e
controle de produtos, insumos, materiais de multiplicação, meios
tecnológicos e processos produtivos na área de defesa agropecuária.
Art. 2' As carreiras referidas no artigo anterior terão a mesma estrutura de classes e padrões da Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo Ir da Lei n"
8.460, de 17 de setembro de 1992, e alterações posteriores.
Art. 3' A investidura nos cargos das carreiras de que trata
esta lei ocorrerá mediante aprovação em concurso público constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda constituída de
curso de formação.
§ l' Será exigido do candidato diploma de curso superior oficialmente reconhecido, assim como os demais requisitos definidos no
edital do concurso.
§ 2' Os editais dos concursos para provimento de cargos de nível superior das carreiras referidas nos incisos I e Ir do art. l' desta
lei deverão prever, necessariamente, a exigência de conteúdos nos
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exames que reflitam conhecimentos em nivel de pós-graduação dos
candidatos.
§ 3' O ingresso nos cargos dar-se-á na Classe D, Padrão L
Art. 4' A distribuição do quantitativo global dos cargos das
carreiras de que trata o inciso H do art. l' por órgão ou entidade do
Poder Executivo Federal será definida em ato do Presidente da República.
Parágrafo único. A redistribuição de servidor ocupante de cargo da carreira de que trata o caput fica condicionada à redistribuição
de cargo de igual denominação do órgão ou entidade de destino para
o órgão ou entidade de origem do servidor a ser redistribuido.
Art. 5' São qualificados como órgãos supervisores:
I - da carreira de Supervisor Médico-Pericial, o Ministério
da Previdência e Assistência Social;
H - da carreira de Analista de Comércio Exterior, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
IH - da carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 6' Os órgãos supervisores terão as seguintes competências
em relação às carreiras sob sua supervisão:
I - definir a distribuição inicial do quantitativo de cargos
providos em cada concurso público para fins de lotação nos respectivos órgãos e entidades, no caso da carreira referida no inciso H do
art. 1º;

H - definir o local de exercício dos ocupantes de cargos efetivos das carreiras referidas nos incisos I e IH do art. 1';
HI - definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições da carreira;
IV - definir os termos do edital dos concursos públicos para
provimento dos cargos, observando as atribuições da carreira, em
consonância com as normas definidas pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
V - definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;
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VI - formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições da carreira, inclusive para fins de promoção, em consonãncia com a Política de
Desenvolvimento de Recursos Humanos;
VII - supervisionar e acompanhar a aplicação das normas e
procedimentos para fins de progressão e promoção, bem como das demais regras referentes à organização da carreira, propondo o seu
aperfeiçoamento ao Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado.
§ l' O órgão supervisor, no desempenho das competências referidas neste artigo, será assessorado por representantes dos órgãos
ou entidades de lotação dos integrantes da carreira e por um Comitê
Consultivo, composto por integrantes da carreira sob sua supervisão, observadas as normas a serem estabelecidas pelo Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2' O Ministério da Previdência e Assistência Social poderá
delegar as competências referidas neste artigo ao Instituto Nacional
do Seguro Social, no caso da carreira de Supervisor Médico-Pericial.

Art. 7' Caberá ao órgão ou entidade em que o servidor estiver
em exercício a gestão, o controle, a supervisão das atividades desenvolvidas pelo servidor, a aplicação da avaliação de desempenho bem
como da regra de ajuste correspondente, a formulação e implementação do programa de desenvolvimento e capacitação profissional,
nos aspectos inerentes às competências do órgão ou entidade.
Art. 8' O vencimento básico das carreiras criadas por esta lei
é o fixado na Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da
União, estabelecida no Anexo II da Lei n' 8.460, de 1992, e alterações posteriores.
Art. 9' Os ocupantes de cargos efetivos das carreiras de que
trata o art. l' farão jus, além do vencimento básico, à Gratificação de
Atividade, instituída pela Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de
1992, no percentual de cento e sessenta por cento.
Parágrafo único. Os ocupantes de cargos efetivos da carreira
de Fiscal de Defesa Agropecuária de que trata o inciso III do art. l'
farão jus, além das vantagens referidas no caput, à gratificação a
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que se refere o art. 7º da Lei nº 8.460, de 1992, conforme valores constantes do anexo desta lei.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Eficiência (GDE), devida aos ocupantes dos cargos de que tratam os incisos I e U do art. 1 Q desta lei, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições das respectivas carreiras nos órgãos ali especificados.
Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária (GDA), que será concedida aos ocupantes dos cargos de que trata o inciso UI do art. 1º desta lei, quando
em exercício de atividades inerentes às atribuições da respectiva
carreira no Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 12. A GDE e a GDA serão calculadas pela multiplicação
dos seguintes fatores;
I

número de pontos resultantes da avaliação de desempe-

nho;
U
valor do maior vencimento da Tabela de Vencimento dos
servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo U da Lei n?
8.460, de 1992, e alterações posteriores;

UI -

percentuais específicos por carreira.

§ 1º O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir no
máximo dois mil, duzentos e trinta e oito pontos por servidor, divididos em duas parcelas de um mil, cento e dezenove pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e outra referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade respectivos no art. 1º.
§ 2' O percentual para as carreiras de que tratam os incisos I e
U do art. l' é de zero vírgula zero um mil oitocentos e vinte por cento.
§ 3º O percentual para a carreira de que trata o inciso UI do
art. 1º é de zero vírgula quinze mil seiscentos e cinqüenta e quatro
por cento.

Art. 13. A GDE e a GDA serão calculadas com base em setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho no primeiro período de avaliação após a nomeação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2059-2103, abro 1998

2071
Parágrafo único. O primeiro período de avaliação de que trata
o caput não poderá ser inferior a seis meses.
Art. 14. Os critérios para a determinação da avaliação de desempenho individual e institucional constarão de ato conjunto do
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado
com os Ministros de Estado dos órgãos supervisores das respectivas
carreiras.
Art. 15. A avaliação de desempenho individual das carreiras
de que trata o art. 1º deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham exercício;
I - no máximo oitenta por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de setenta e cinco
por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual, sendo que no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima
de noventa por cento de tal limite;
II - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ 1º Ato do Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado definirá normas para a aplicação da regra de
ajuste de que trata este artigo.
§ 2º Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:

I - quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou 5;
II - o seu primeiro período de avaliação.
Art. 16. O titular de cargo efetivo das carreiras de que trata
esta lei, quando investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus à respectiva gratificação de desempenho calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para a "valiação de desempenho.
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Art. 17. O titular de cargo efetivo das carreiras de que trata
esta lei, que não se encontre nas respectivas situações previstas no
art. F somente perceberá a gratificação correspondente:
I - quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da
República, perceberá a respectiva gratificação calculada com base
nas mesmas regras válidas como se estivesse em exercício nos órgãos
ou entidades cedentes;
II - quando cedido para órgãos ou entidades do Governo Federal, distintos dos indicados no art. 1º e no inciso anterior, da seguinte
forma:
a) servidor investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, ou equivalentes, perceberá a respectiva gratificação em valor calculado com base no disposto no art. 16;

b) o servidor investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalente, perceberá a respectiva gratificação em valor calculado com
base em setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados
para a avaliação de desempenho.

Parágcafo único. A avaliação institucional do servidor referido
no inciso I será a do órgão ou entidade de origem do servidor.
Art. 18. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional de que trata o art. 14, a GDE e a GDA serão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual e considerando-se o limite de dois mil, duzentos e trinta e
oito pontos.
Art. 19. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão, na
situação em que o referido aposentado ou o instituidor que originou
a pensão tenha adquirido o direito ao benefício quando ocupante de
cargo efetivo das carreiras referidas nesta lei, fará jus à respectiva
gratificação de desempenho calculada a partir da média aritmética
simples dos pontos de desempenho utilizados mensalmente para
fins de pagamento da gratificação durante os últimos vinte e quatro
meses em que a percebeu.
Parágcafo único. Na impossibilidade de cálculo da média referida no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
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equivalente a setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos
fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 20. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras de que trata esta lei.
Art. 21. Compete ao Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado a definição de normas e procedimentos para promoção nas carreiras de que trata esta lei.
Art. 22. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.588-6, de 5 de março de 1998.
.
Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ailton Barcelos Fernandes
Reinhold Stephanes
José Botafogo Gonçalves
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Gratificação de que trata o art. 7' da Lei n' 8.460/92 para a
Carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária
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LEI Nº 9.621, DE 2 DE ABRIL DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério de Minas e
Energia, crédito suplementar no valor de R$
64.784.121,00, para os fins que especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30
de dezembro de 1997), em favor do Ministério de Minas e Energia,
crédito suplementar no valor de R$ 64.784.121,00 (sessenta e quatro
milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e um reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', fica alterada a receita da Agência Nacional do Petróleo (ANP), na forma indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 4'

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 3.4.1998, pág. 5.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2059-2103, abro 1998

2075
LEI N' 9.622, DE 2 DE ABRIL DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favordoMinietério de Minas e Energia, crédito especial
até o limite de R$ 58.905.272,00, para os
fins que especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito especial até o limite de
R$ 58.905.272,00 (cinqüenta e oito milhões, novecentos e cinco mil,
duzentos e setenta e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita da Agência Nacional do Petróleo (ANP), na forma indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 3.4.1998, pág. 6.

LEI N' 9.623, DE 2 DE ABRIL DEI 998
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor da Companhia Hidroelétrica do São
Francisco (Chesf), crédito suplementar até o
limite de R$ 126.700.000,00, para os fins
que especifica.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997, crédito suplementar
até o limite de R$ 126.700.000,00 (cento e vinte e seis milhões e setecentos mil reais), em favor da Companhia Hidroelétrica do São
Francisco (Chesf), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes de repasses da controladora, conforme
indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 3.4.1998, pág. 6.

LEI N' 9.624, DE 2 DE ABRIL DE 1998
Altera dispositivos da Lei n"- 8.911, de
11 de julho de 1994, e dá outras providênci-

as,

Faço saber que o PRESIDENTE DAREPÚBLICA adotou a Medida Provisória n" 1.644-41, de 1998, que o CONGRESSO NACIONAL
aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente, para
os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 12 O art. I" da Lei n" 8.911, de 11 dejulho de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º Aremuneração dos cargos em comissão e das funções de direção, chefia e assessoramento, nos órgãos e entidades
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da Administração Federal direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo, para fins do disposto no parágrafo único do art.
62 da Lei n'' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é a constante do
anexo desta lei, observados os reajustes gerais e antecipações
concedidos ao servidor público federal.
•••....••...••••....•...•••...•.....••••...•....••••...••••....•..••••.........••••..••.....»

(NR)

Art. 2' Serão consideradas transformadas em décimos, a partir de l' de novembro de 1995 e até 10 de novembro de 1997, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o
limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo
dar-se-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.
Art. 3' Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de
janeiro de 1995 e a data de publicação desta lei, mas não incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei n" 8.911, de 1994, na redação original, para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19
de janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei n'' 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta lei, para o cálculo dos décimos, para os servidores que
completaram o interstício entre I" de março e 26 de outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a
partir de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos termos da Lei n' 8.911, de 1994, com a redação dada por esta
lei, com efeitos financeiros a partir da data em que completou o interstício.
Art. 4' As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência da remuneração fixada pela Lei n? 9.030, de 13 de abril de 1995,
com efeitos vigorantes a partir de l' de março de 1995, utilizando-se
a base de cálculo estabelecida pela Lei n' 8.911, de 1994, na redação
original.
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§ l' Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo,
as parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo VI da
Lei n' 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das parcelas referentes ã representação mensal e à gratificação de ativídade pelo
desempenho de função.

§ 2' O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 5' Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual
para a concessão da próxima parcela, até 10 de novembro de 1997,
observando-se o prazo exigido para a concessão da primeira fração
estabelecido pela legislação vigente à época.
Art. 6' Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servídores que, em 5 de julho de 1996, já o tiveram adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para a concessão do
adicional de que trata o art. 67 da Lei n" 8.112, de 1990.
Art. 7' É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei n? 8.112, de 1990, aos servídores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens prevístas no art.
192 da Lei n" 8.112, de 1990.
Art. 8' Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n" 1. 711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei n"
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração fixada pela Lei n" 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de I" de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa
data;
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II -

a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no

Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a I? de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n' 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n" 7.596, de
10 de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados após aquela data, com as vantagens de cargos de direção ou
funções gratificadas, previstas na Lei n' 8.168, de 1991.
Art. 9' O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n" 8.112, de 1990,
na redação dada pela Lei n'' 9.527, de 10 de dezembro de 1997, será
considerado uma única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou décimos em um único cargo.
Art. 10. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2'
da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de Estado.
Art. 11. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei n'' 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei n' 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da
Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei n" 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 12. O caput e o § l' do art. 7' da Lei n' 8.270, de 17 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, revogado
o § 5':
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«Art. 7' Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo órgão central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração e da essência das atribuições dos cargos de que são
ocupantes.
§ l' Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
§ 5'

(Revogado) .

(NR)
Art. 13. As vantagens de que trata esta lei incorporam-se aos
proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxilio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.
§ l' No caso de o candidato ser servidor da Administração PÚblica Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
••.....•..••••..•.....••••..••.....••••..••••....••..••••........••••..••....•••••..•..•..•••»

§ 2' Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e
promoção.
Art. 15. Para efeito do cálculo do limite máximo estabelecido
pelo art. 3' da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, excluem-se da
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remuneração as parcelas relativas à diferença de vencimentos nominalmente identificada decorrente de enquadramento e os décimos
incorporados.
Art. 16. Os servidores de que trata o art. 26 da Lei nº 8.691, de
28 de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 30 de junho de 1998,
pelo reenquadramento no cargo anteriormente ocupado, mantida a
sua denominação.
Parágrafo único. A partir do reenquadramento de que trata o
caput, o servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei
nº 8.691, de 1993, somente fazendo jus às vantagens do cargo que
voltar a ocupar.
Art. 17. A parcela dos vencimentos decorrente da carga horária complementar comprovadamente cumprida pelos servidores
ocupantes de cargo efetivo de Odontólogo da Fundação Nacional de
Saúde, em função de contrato de trabalho anterior à Lei nº 8.112, de
1990, será considerada, para todos os efeitos, COmo diferença de vencimentos.
Art. 18. A relação entre a maior e a menor remuneração dos
servidores públicos não poderá exceder o fator correspondente a vinte e cinco vírgula seiscentos e quarenta e um.
§ 1e O valor da menor e da maior remuneração devida aos servidores públicos é o constante do anexo a esta lei.
§ 2º

O disposto no caput aplica-se:

I - aos servidores ativos e inativos do Poder Executivo da administração direta, autárquica e fundacional;
II - aos empregados das empresas públicas, sociedades de
economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como das demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital com direito a voto.
Art. 19. O disposto no artigo anterior não se aplica às situações juridicamente constituídas até 18 de março de 1998.
Art. 20. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1º, exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2º, exceto os §§ 2º
e 3º do art. 3º da Lei nº 8.911, de 1994, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 12, 13 e 14 da
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Medida Provisória nº 1.160, de 26 de outubro de 1995 e nas Medidas Provisórias nOs 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14
de dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de
abril de 1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de
1996,1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de 12 de agosto de
1996, 1.480-21, de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de 1996, 1.480-23, de 24 de outubro de 1996, 1.480-24, de 22 de
novembro de 1996, 1.480-25, de 19 de dezembro de 1996, 1.480-26,
de 17 de janeiro de 1997, 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997,
1.480-28, de 14 de março de 1997, 1.480-29, de 15 de abril de 1997,
1.480-30, de 15 de maio de 1997, 1.480-31, de 12 de junho de 1997,
1.480-32, de 11 de julho de 1997, 1.480-33, de 8 de agosto de 1997,
1.480-34, de 9 de setembro de 1997, 1.480-35, de 9 de outubro de
1997,1.480-36, de 6 de novembro de 1997, 1.480-37, de 4 de dezembro de 1997, 1.480-38, de 31 de dezembro de 1997, 1.480-39, de 29
de janeiro de 1998, e 1.480-40, de 27 de fevereiro de 1998.
Art. 21.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 22. Revogam-se o art. 43 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o art. 3º da Lei nº 8.448, de 21 de julho de 1992, os arts.
5' e 6º da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, e a Medida Provisória
nº 1.480-40, de 27 de fevereiro de 1998.
Congresso Nacional, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e
110º da República.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional

Anexo
Valor
remuneração

R$ 312,00
- -

r-

i

Fator

Valor da maior
remuneração

----+---25.641

R$ 8.000,00
----
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LEI Nº 9.625, DE 7 DE ABRIL DE 1998 (*)
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, de Desempenho Diplomático (GDD), de
Desempenho de Atividade de Chancelaria
(ODe) e de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT), e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP), devida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos:
I - da carreira de Finanças e Controle, quando em exercício
no Ministério da Fazenda ou nos órgãos do Sistema de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo Federal;
II - da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de
Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500, quando em
exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento ou nos órgãos
dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento e de Controle Interno
do Poder Executivo Federal;
UI - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, quando em exercício em órgãos ou entidades do
Poder Executivo Federal nos quais haja previsão de lotação, em decorrência da distribuição do quantitativo global dos cargos da carreira por órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, definida em ato
do Presidente da República no desempenho de atividades inerentes
às atribuições da carreira;
IV - de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipoa), quando em exercício no Ipea,
no Ministério do Planejamento e Orçamento ou nos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Controle Interno do Poder Executivo
Federal;
(*) Retificada no DO de 9.4.1998 (pág. 2517 desta obra).
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v - de nível superior do Ipea, não referidos no inciso anterior,
quando em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento, no
Ipea ou nos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no desempenho de atividades de
elaboração de planos e orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, quando em exercício no
Ministério do Planejamento e Orçamento ou no Ipea no desempenho
de atividades de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em quantitativo fixado no ato a que se refere o § 3Q do art. 2Q
desta lei.
Parágrafo único. A GDP a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2Q A GDP terá como limite máximo dois mil, duzentos e
trinta e oito pontos por servidor, correspondendo cada ponto a zero
vírgula dois mil, cento e vinte e quatro por cento e zero vírgula zero
novecentos e trinta e seis por cento do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados
o disposto no art. 2Q da Lei n'' 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n" 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2Q da Lei n Q 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ )Q (Vetado).

§ 2Q A GDP devida aos ocupantes dos cargos ou carreiras referidos no art. 1Q será calculada obedecendo a critérios de desempenho
individual dos servidores e institucional dos órgãos e entidades.
§ 3Q A definição dos critérios de avaliação de desempenho individual e institucional, bem como as regras para sua aplicação,
constarão de ato conjunto do Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado e dos Ministros de Estado dos respectivos órgãos supervisores das carreiras e cargos referidos no art. 1º.
§ 4Q O ato de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á aos
cargos referidos no art. 1Q que não tenham órgão supervisor definido.
Art. 3 Q São qualificados como órgãos supervisores:
I - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
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H
zenda;

da carreira de Finanças e Controle, o Ministério da Fa-

IH
da carreira de Planejamento e Orçamento, dos cargos de
Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500 e de Técnico de
Planejamento e Pesquisa, o Ministério do Planejamento e Orçamento.

Art. 4º Os órgãos supervisores terão as seguintes competências em relação às carreiras ou cargos sob sua supervisão:

I - definir a distribuição inicial do quantitativo de cargos
providos em cada concurso público para fins de lotação nos respectivos órgãos e entidades, no caso das carreiras referidas nos incisos I e
IH do art. 1º;
H - definir o local de exercício dos ocupantes de cargos efetivos:
a) da carreira de Finanças e Controle;
b) da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de Técnico de Planejamento P-1500 do Grupo TP-1501;

c) do cargo de Técnico de Planejamento e Pesquisa.
HI - definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições da carreira ou cargo;
N - definir os termos do edital dos concursos públicos para
provimentos dos cargos, observando as atribuições da carreira ou
cargo, em consonância com as normas definidas pelo Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
V - definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;
VI - formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições da carreira ou
cargo, inclusive para fins de promoção, em consonância com a Política de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
VII - supervisionar e acompanhar a aplicação de normas e
procedimentos para fins de progressão e promoção, bem como das demais regras referentes à organização da carreira Ou cargo, propondo
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o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 1º O órgão supervisor, no desempenho das competências
referidas neste artigo, será assessorado por representantes dos órgãos ou entidades de lotação dos integrantes da carreira ou cargo e
por um Comitê Consultivo, composto por integrantes da carreira ou
cargo sob sua supervisão, observadas as normas a serem estabelecidas pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
ouvido o respectivo órgão supervisor.
§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento poderá delegar as competências referidas neste artigo ao Ipea, no caso do cargo
de Técnico de Planejamento e Pesquisa.
Art. 5º Caberá ao órgão ou entidade em que o servidor estiver
em exercício a gestão, o controle e a supervisão das atividades desenvolvidas pelo servidor; a aplicação da avaliação de desempenho, bem
como da regra de ajuste correspondente, a formulação e implementação do programa de desenvolvimento e capacitação profissional,
nos aspectos inerentes às competências do órgão ou entidade.
Art. 6º A avaliação de desempenho individual das carreiras e
cargos de que trata o art. 1º, exceto para os de nível intermediário do
Ipea, deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham
exercício:
I - no máximo oitenta por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de setenta e cinco
por cento do limite máximo de pontos fixados para avaliação de desempenho individual, sendo que no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima
de noventa por cento de tal limite;
Ir - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
§ 1º Ato do Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado definirá normas para a aplicação da regra de
ajuste de que trata este artigo.
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§ 2 Q Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargos efetivos:
I - quando investidos em cargos em comissão de Natureza
Especial. DAS-6 ou 5;
II -

no seu primeiro período de avaliação.

§ 3 O número de servidores de nível intermediário do Ipea,
com pontuação acima de setenta por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual, não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
Q

Art. 7Q O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referidos no art. 1', quando investido em cargo em comissão de Natureza
Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalente, em órgãos Ou entidades do
Governo Federal, fará jus à GDP calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de desempenho.

Art. 8Q O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referidos no art. 1 Q, que não se encontre nas respectivas situações ali definidas, somente fará jus à GDP:
I - quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da
República, perceberá a GDP calculada com base nas mesmas regras
válidas como se estivesse em exercício nos órgãos ou entidades cedentes;
II - quando cedido para órgãos ou entidades do Governo Federal, distintos dos indicados no art. 1Q e no inciso anterior, da seguinte
forma:
a) o servidor investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, ou equivalentes, perceberá a GDP em valor
calculado com base no disposto no art. 7 Q;

b) o servidor investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalente, perceberá a GDP em valor calculado com base em setenta e
cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho.

Parágrafo único. A avaliação institucional do servidor referido
no inciso I será a do órgão ou entidade de origem do servidor.
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Art. 9' Durante os períodos de definição dos critérios de avaliação de desempenho individual referidos no § 3' do art. 2' e de sua
primeira avaliação de desempenho, o servidor perceberá a gratificação de desempenho calculada com base em setenta e cinco por cento
do limite máximo de pontos fixados para avaliação de desempenho.
Parágrafo único. O primeiro período de avaliação de que trata
o caput não poderá ser inferior a seis meses.
Art. 10. Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e
a redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, para o Ipea.
Art. 11. A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do
Ipea depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda constituída de curso de formação.
§ l' As carreiras e o cargo de que trata o caput deste artigo
exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em
nível de pós-graduação.
§ 2' As carreiras e cargos referidos no art. l' desta lei terão a
mesma estrutura de classes e padrões da Tabela de Vencimento dos
servidores públicos civis da União, constante do Anexo II da Lei n"
8.460, de 17 de setembro de 1992, e o ingresso dar-se-á na Classe D,
Padrão r.

Art. 12. Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira
de Diplomata em exercício de atividades inerentes às atribuições da
carreira no Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. A GDD terá como limite máximo dois mil,
duzentos e trinta e oito pontos por servidor, correspondendo cada ponto a zero vírgula dois mil e cento e vinte e quatro por cento do maior
vencimento básico do nível superior, observados o disposto no art. 2'
da Lei n" 8.'~77, de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
n' 8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n" 8.852, de 1994.
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Art. 13. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Chancelaria (GDC), devida aos ocupantes de cargos efetivos da carreira de Oficial de Chancelaria em exercício de atividades
inerentes às atribuições da carreira no Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. A GDC terá como limite máximo dois mil e
duzentos e trinta e oito pontos por servidor, correspondendo cada
ponto aos percentuais estabelecidos no Anexo I, incidentes sobre o
maior vencimento básico do nível superior, observados o disposto no
art. 2º da Lei nº 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12
da Lei nº 8.460, de 1992, e no art. 2º da Lei nº 8.852, de 1994.
Art. 14. A GDD e a GDC serão calculadas obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado
das Relações Exteriores e da Administração Federal e Reforma do
Estado.
Art. 15. (Vetado).
Art. 16. (Vetado).
Art. 17. A GDP, a GDD e a GDC serão pagas em conjunto, de
forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata
a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.
Art. 18. Aplica-se o disposto nos arts. 6º, 7º, 8º e 9º aos servidores das carreiras de Diplomata, de Oficial de Chancelaria, de nível
superior das carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, e de
nível superior e intermediário da carreira de Desenvolvimento Tecnológico.
Art. 19. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional referidos nesta lei, as gratificações serão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individuaL
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos órgãos e
entidades que possuam critérios de avaliação de desempenho instítucionaljá implantados.
Art. 20. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão, na
situação em que o referido aposentado ou instituidor que originou a
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pensão tenha adquirido o direito ao benefício quando ocupante
de cargo efetivo das carreiras ou cargos referidos nesta lei, fará jus à
respectiva gratificação de desempenho calculada a partir da média
aritmética simples dos pontos de desempenho utilizados mensalmente para fins de pagamento da gratificação durante os últimos
vinte e quatro meses em que a percebeu.
Parágrafo único. Na impossibilidade de cálculo da média referida no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos
fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 21. Aos ocupantes dos cargos efetivos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental compete o
exercício de atividades de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos a formulação, implementação e avaliação de políticas
públicas.
Art. 22. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
da carreira de Finanças e Controle compete o exercício de atividades
de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à formulação e implementação de políticas na área econômico-financeira e patrimonial, de auditoria e de análise e avaliação de resultados.
Art. 23. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de Técnico de
Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500, compete o exercício de atividades de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à
formulação, implementação e avaliação de políticas nas áreas orçamentárias e de planejamento.
Art. 24. Aos ocupantes de cargos efetivos de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea compete o exercício de atividades de gestão governamental, nos aspectos relativos ao planejamento, à realização de pesquisas econômicas e sociais e à avaliação das ações governamentais para subsidiar a formulação de políticas públicas.

Art. 25. A redistribuição de servidor ocupante de cargo da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
fica condicionada à redistribuição de cargo de igual denominação do
órgão ou entidade de destino para o órgão ou entidade de origem do
servidor a ser redistribuído.
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Art. 26. Os servidores ocupantes de cargos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental ficam lotados no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
até que o quantitativo global de cargos dessa carreira seja distribuídono ato do Presidente da República referido no inciso III do art. 1'.
§ I" O Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado promoverá a redistribuição dos ocupantes dos cargos
da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental nomeados até a edição do ato referido no caput entre os órgãos e entidades nele definidos.
§ 2' Até que ocorra a redistribuição de que trata o parágrafo
anterior, a GDP será devida aos ocupantes de cargos efetivos da carreira referida no caput em exercício em órgão ou entidades do Poder
Executivo Federal, aplicando-se aos integrantes da carreira que não
estejam em exercício nesses órgãos ou entidades as restrições previstas no art. 8'.
§ 3' O disposto no art. 25 não se aplica à redistribuição de que
trata este artigo.

Art. 27. De outubro de 1997 a março de 1998, os servidores titulares de cargos de que tratam o art. I" perceberão a GDP calculada
com base nos critérios de concessão vigentes até setembro de 1997.
Art. 28. Se a aplicação do disposto no art. 20, para os servidores aposentados e beneficiários de pensão, resultar redução de proventos ou pensão, serão preservados os valores praticados até 30 de
outubro de 1997.
Art. 29. O Anexo I da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante do Anexo IV desta lei para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 30.
será:

A lotação dos ocupantes dos seguintes cargos efetivos

I - da carreira de Finanças e Controle, nos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal;
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II - da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de
Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500, no órgão central
do Sistema de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo Federal;

III - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal definidos no ato de que trata o inciso III do art. 1º;
IV - de nível superior e de nível intermediário do Ipea, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
§ 1º Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e
Orçamento e de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediários e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500 integram a estrutura de recursos humanos dos sistemas de Planejamento e de Orçamento do
Poder Executivo.
§ 2º Os cargos que integram a estrutura de recursos humanos
dos sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo
que não possuem órgão supervisor terão o local de exercício definido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
§ 3º Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500, poderão ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, o disposto no art. 8º
desta lei.

Art. 31. Fica estabelecido o quantitativo de quatro mil e quinhentos cargos de Analista de Finanças e Controle e de três mil cargos de Técnico de Finanças e Controle.

Art. 32. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.625-42, de 13 de março de 1998.
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Art. 33. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Edward Joaquim Amadeo Swaelen
Lelio Viana Lobo
José Serra
José Botafogo Gonçalves
Paulo Paiva
José Israel Vargas
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho
Anexo 1
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Chancelaria
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1--..

L __

Classe
C
C
C
C

D
D
D
D
D

----

Padrão

Porcentagem

IV
III

0,10288%
0,10158%
0,10028%
0,09899%

11
-,.-

I
V
IV
III

0,09769%
0,09639%

11

0,09380%
0,09250%

I

0,09509%

Anexo II
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia dos Cargos de Nível Superior
das Carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de
Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e
Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia
--Classe

Padrão
-

Porcentagem

A
A
A

III

0,08743%

11

0,08613%

I

0,08482%

B
B
B
B
B
B

VI
V
IV
III

0,08352%
0,08221%
0,08091 %
0,07961%

11

0,07830%

I

0,07700%

C
C
C
C
C
C

VI
V
IV
III

11

0,06933%
0,06166%
0,05400%
0,04667%
0,03933%

I

0,03200%

..~
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Anexo IH
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia dos Cargos de Nível
Intermediário da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico
I

Classe

Padrão

111

I

A
A
A
B
B
B
B
B
B

VI
V
IV

r-I
I
I

I

f--I
I
I

r
I

I

I

I
I
I

111

I

li

I

I

VI
V
IV

I
I

li

I
I

I

I

111

0,03600%
0,03506%
0,03413%

J
I

I

0,03319%
0,03226%
0,03132%
0,03039%
0,02945%
0,02851%

I

I
I

1

0,02758%
0,02664%
0,02571%
0,02477%
0,02384%
0,02290%

I
I

I

Anexo IV
(Anexo I da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993)
I

I

Valor

Correspondente
aos Padrões
I do Anexo II da
I Lei n" 8.460/92
I
D-I a C-lU
I

Carreiras

I

Classes

Padrões

I

I

Porcentagem

li

C
C
C
C
C
C

I

~

Oficial de
Chancelaria

I

I

Inicial

A
Especial

I

de I a VIII

Cargos

de

I

C-IV a B-IV

350

I

E-V a A-III

150

I

de I a VIII

D-I a C-lII
I-c-IV a B-IV

420

B-V a A-lII

180

~

1.000

Assistente de

de I a VII

Chancelaria

Especial

de I a V

Subtotal

,I

delaVII
delaV

A

Total Geral

Quant.

500

I

Subtotal

~icial

I
'I

600

1.200
2.200

...j

I
I

J
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LEI NQ 9.626, DE 8 DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre a inclusão no rito processual da Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990,
das liquidações do Banco de Roraima S.A.
(Banroraima) e da Companhia Usinas Nacionais (CUN), e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1Q As liquidações do Banco de Roraima S.A. (Banroraima) e da Companhia Usinas Nacionais (CUN) passam a reger-se
pela Lei n'' 8.029, de 12 de abril de 1990, com as alterações dadas
pela Lei n Q8.154, de 28 de dezembro de 1990, e pelas demais normas
dela decorrentes.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1998; 177 Qda Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
LEI NQ 9.627, DE 13 DE ABRIL DE 1998
Altera dispositivos da Lei n 2 9A73, de
22 dejulho de 1997, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária
de 1998 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1Q O § 7' do art. 6Qda Lei n Q9.473, de 22 de julho de 1997,
fica acrescido de um novo inciso com a seguinte redação:
«lII - atos administrativos próprios de cada Poder e do
Ministério Público da União para as modalidades de aplicação
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dos respectivos créditos orçamentários,justificada a inviabilidade técnica ou operacional ou econômica da execução na modalidade constante da lei aprovada.»

Art. 2º O § 1º do art. 7º da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
,,§ 1º Não se aplica a exigência estabelecida no inciso UI
do § 7º do art. 6º, quando da definição de que trata o inciso IV deste artigo.»

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 13 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua
LEI Nº 9.628, DE 14 DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre a criação da Escola Suoerior do Ministério Público da União e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica criada a Escola Superior do Ministério Público da
União, com sede em Brasília, Distrito Federal, diretamente vinculada ao Procurador-Geral da República.
Art. 2º A Escola Superior do Ministério Público da União tem
natureza jurídica de órgão autônomo, como prescreve o art. 172 do
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a redação dada
pelo Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de 1969.

Art. 3º São objetivos da Escola Superior do Ministério da União:
I - iniciar novos integrantes do Ministério Público da União
no desempenho de suas funções institucionais;
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II - aperfeiçoar e atualizar a capacitação técnico-profissional
dos membros e servidores do Ministério Público da União;
III - desenvolver projetos e programas de pesquisa na áreajurídica;
IV - zelar pelo reconhecimento e a valorização do Ministério
Público como instituição essencial à função jurisdicional do Estado.
Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, poderá a
Escola Superior do Ministério Público da União promover, direta ou
indiretamente, cursos, seminários e outras modalidades de estudo e
troca de informações, além de celebrar convênios com os Ministérios
Públicos dos Estados.
Art. 4' A implantação e o funcionamento da escola incumbirão ao Procurador-Geral da República, mediante dotação orçamentária específica.
Art. 5' A escola será administrada por:
I pública;

um diretor-geral, escolhido pelo Procurador-Geral da Re-

II - um conselho administrativo, presidido pelo diretor-geral,
composto de quatro membros e respectivos suplentes, oriundos de
cada ramo do Ministério Público da União, nomeados pelo Procurador-Gerai da República, após indicação dos respectivos procuradores-gerais.
Art. 6' Para cada ramo do Ministério Público da União haverá uma coordenação de ensino, cujo coordenador e seu suplente serão nomeados pelo Procurador-Geral da República, após indicação
do respectivo procurador-geral, dentre às membros dos respectivos
ramos.
Art. 7' Os serviços administrativos da escola ficarão a cargo
de funcionários dos ramos do Ministério Público da União.
Art. 8' Na composição do corpo docente, dar-se-á preferência
aos membros do Ministério Público da União, que farão jus aopro labore previsto no inciso VI do art. :<:27 da Lei Complementar n? 75, de
20 de maio de 1993, que será fixado anualmente pelo ProcuradorGeral da República.
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Art. 9' Para atender às exigências de trabalho técnico na escola, o conselho administrativo poderá autorizar contratações de
serviços de profissionais especializados.
Art. 10. A escola poderá realizar convênios com órgãos congêneres da Administração Pública e instituições de ensino, mediante
prévia autorização do Procurador-Geral da República, ouvido o conselho administrativo.
Art. 11. O Procurador-Geral da República baixará o Estatuto
da Escola Superior do Ministério Público da União em sessenta dias
após a publicação desta lei.
Art. 12. Ficam criados os cargos em comissão e as funções
gratificadas constantes do anexo, destinados à estrutura administrativa da Escola Superior do Ministério Público da União.
Art. 13. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias do Ministério Público da
União.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Anexo
Escola Superior do Ministério Público da União
Ns de
Cargos/funções
1
1
1
3

7
2
1

~

Denominação

Código

I

Diretor-Geral
Secretário de Cursos
Chefe de Divisão
Chefe de Setor
Secretário Administrativo
Secretário Administrativo
Secretário Administrativo

DAS-lü1.4
DAS-lül.3
DAS-10l.3
DAS 101 2
FG-l-'
FG-2
FG-3

liI

I

~I

-~~~~---
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LEI N' 9.629, DE 22 DE ABRIL DE 1998
Transforma cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) na Secretaria do Tribunal Superior
Eleitoral.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica transformado um cargo em comissão de Assessor
IV, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, Código DAS
102.4, em um cargo de Secretário, do mesmo Grupo, Código
DAS-101.5, no quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal Superior
Eleitoral, destinado à Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral.
Art. 2' A despesa decorrente da execução desta lei correrá à
conta das dotações consignadas ao Tribunal Superior Eleitoral no
Orçamento Fiscal da União.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
LEI N' 9.630, DE 23 DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' A partir de l' de julho de 1997 e até a data de publicação da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no
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art. 183 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a contribuição
mensal do servidor público civil, ativo e inativo, dos três Poderes da
União, para o financiamento do custeio com proventos e pensões dos
seus servidores, será de 11% (onze por cento), incidente sobre a remuneração conforme definida no inciso III do art. 1º da Lei nº 8.852,
de 4 de fevereiro de 1994 e sobre o total de proventos.
Parágrafo único. O servidor público inativo, independentemente da data de sua aposentadoria, ficará isento da contribuição
para o Plano de Seguridade Social de que trata este artigo, a partir
de 31 de março de 1998, estendendo-se a isenção às contribuições de
inativos não descontados na época própria.
Art. 2' A União, as autarquias e as fundações públicas federais continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso anterior, respeitado o disposto no art. 17 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 3' Até 30 de junho de 1997, a contribuição mensal do servidor público civil, ativo e inativo, a que se refere o art. 1º, será calculada mediante aplicação das alíquotas estabelecidas conforme a seguinte tabela:
-

-

-

-

-

-

-

-

· -

-

-

-

··

Faixas'

-.

_ _ _ ~ m ba~e na Lei nº ~.622, de 19.1.93, Anexo lII)

1

I

Alíquota

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes ovencimento básico da Classe D, I,
"Padrão IV --- NA, inclusive
_

I

1

Remuneração ;orresp~ndente a 2:6 vezes o vencimento básico da Classe D, '
_Padrão IV --- NA, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
L!?ásico da Classe C, Padrão IV --- NI, inclusive

I.

I
9

I

1

Rem,:neração corre~pon~ente ~ '2,6 vezes o ~encimento básico da Cl~sse C, I
Padrao IV - xr, .eXC!USlVe, ate o correspondent.e a 2,6 veze.s o venCImento,
, básico da Classe C, Padrão IV - N8, inclusive

~

I,

1

I
I·

11

I.

Re. muneração superior a 2,6 veze.s o vencimento básico da Classe C, Padrão,
.
I

~,NS

I

j.

t __i~

12

I
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Art. 4 2 Os recursos oriundos das contribuições de que trata
esta lei serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de
1990.
Art. 52 O art. 231 da Lei n'' 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas.
§ l' A contribuição do servidor, diferenciada em função da
remuneração mensal, bem como dos órgãos e entidades, será fixada em lei.
§ 2 2 O custeio das aposentadorias e pensões é de responsabilidade da União e de seus servidores.»

Art. 62 São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.646-47, de 24 de março de 1998.
Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 23 de abril de 1998; 177' da Independência e 110 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
LEI NO 9.631, DE 28 DE ABRIL DE 1998
Transforma cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) na Secretaria do Tribunal Superior
Eleitoral.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica transformado um cargo em comissão de Assessor-Chefe, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, Código
DAS 101.3, em um cargo de Assessor-Chefe, do mesmo Grupo, Código DAS 101.5, no quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, destinado à Assessoria de Articulação Parlamentar.
Art. 2º A despesa decorrente da execução desta lei correrá à
conta das dotações consignadas ao Tribunal Superior Eleitoral no
Orçamento Fiscal da União.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.653, DE 8 DE ABRIL
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$
2.500.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
extraordinário no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 9.4.1998, pág. 3.
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.654-23, DE 15 DE ABRIL
DE 1998
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira
bancária, dispõe sobre a privatização de
instituições financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Aredução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, no ãmbito de sua competência, preferencialmente mediante a prívatização, extinção, ou transformação em
instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de unidade da Federação.
§ l' A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de in-

corporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
§ 2' O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previsto neste artigo.

Art. 2' A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 3' Para os fins desta medida provisória, poderá a União,
a seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-Ia ou extingui-Ia;
Ir - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu
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respectivo controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes especiais;
lU - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 7º, financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ 1º A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da unidade da Federação respectiva.
§ 2º Os créditos de que trata o inciso N deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3º O refinanciamento de que trata o inciso N deste artigo
será precedido da assunção, pela unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4º O financiamento dos ajustes prévios imprescindiveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso UI do artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I -

autorização legislativa da unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos UI e N do
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artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta;
c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei nº 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 5º Os financiamentos de que trata esta medida provisória, quando concedidos pela União, serão pagos em até trezentas e
sessenta prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na
Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura
do contrato e as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente
atualizado;
II - atualização monetária calculada e debitada mensalmente, com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro
índice que vier a substituí-lo.
§ 1º As obrigações correspondentes ao serviço dos financiamentos concedidos pela União, nos termos desta medida provisória,
poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relatívas
ao refinanciamento de dívidas previsto pela Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, especificamente para fins de aplicação do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real (RLR) referido
no art. 5º da citada lei.
§ 2º Cessa a aplicação do disposto no parágrafo anterior se,
decorridos dezoito meses da data da assinatura do contrato de refinanciamento a que se refere a Lei nº 9.496, de 1997, detiver a unidade da Federação o controle de qualquer instituição financeira.
§ 3º Para o cumprimento do disposto neste artigo, a União poderá contratar com instituição pública federal os serviços de agente
financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos contraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, u. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2109
tos de financiamento ou refinanciamento, cuja remuneração será
custeada pelas unidades da Federação.

Art. 6' O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I - contar exclusivamente com a garantia da União;
H - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso H deste artigo sejam representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o
valor nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte
por cento o montante garantido.
Art. 7' Nas hipóteses dos incisos IH e V do art. 3º, quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá
ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante
pelo menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
H - assunção de dívidas de instituição financeira junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em balanço,
incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
IH - capitalização da instituição financeira.
Parágrafo único. O financiamento de que trata o inciso V do
art. 3º depende, ainda, de manifestação favorável do Banco Central
do Brasil, até 5 de dezembro de 1997, quanto à proposta do Estado
para o atendimento ao disposto no caput.
Art. 8º Quando a participação da União se der exclusivamente mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3', a aquisiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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ção dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do
crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta, ou transformada em instituição não financeira, o contrato de
refinanciamento deverá prever a entrega, pela unidade da Federação, de ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a, no minimo, cinqüenta por cento do total refinanciado,
para fins de posterior amortização.
Art. 9º Nos casos de que tratam o art. 7º e o parágrafo único do
art. 8º, a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal
do Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento da instituição financeira.
Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos e concederá os financiamentos de que trata o art. 3º, com titulos
do Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os titulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por titulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. Para efeito do disposto na alinea b do inciso I do art.
4º, o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro NacioCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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nal, em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente
ou em títulos da dívida pública federal.

Parágrafo único.

Títulos e créditos não compreendidos no ca-

put deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da

instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.
Art. 12. Na hipótese do inciso n do art. 4º, o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União
na quitação total ou parcial do financiamento on refinanciamento
concedido com base nesta medida provisória.
Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3º, inciso I, bem assim daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as
disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987.
Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá constar com adequadas garantias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155,
157 e 159, inciso I, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim,
quando for o caso, ações representativas do controle acionário da
instituição financeira.
Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
de que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
n - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores à sua celebração;
In - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não finanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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ceira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela
distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das
obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores independentes contratados pelas partes.
Art. 17. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais ou contratuais.
Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30
de junho de 1998, exceto os relativos ao inciso V do art. 3º, cujo prazo
de celebração esgotou-se em 31 de março de 1998.
Art. 19. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
com base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de
1987, e de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacionai de Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 20. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação
dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados
programas.
Art. 21. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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prorrogado, por até cento e oitenta dias, em adição aos prazos previstos no Decreto-Lei n' 2.321, de 1987, se a respectiva unidade da Federação tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a
instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste
artigo poderá ser feita por até quatrocentos e vinte dias, se a respectiva unidade da Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição financeira estadual, no ãmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.

Art. 22. No processo de redução da participação do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ l' A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2' Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis n's 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo
a União refinanciar a dívida nos termos da Lei n' 9.496, de 1997.

§ 3' A equalização de que trata o § l' observará o previsto no
art.10.

Art. 23. Os arts. 1',3' e 6' da Lei n" 9.496, de 1997, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 1º

.

§ 3' As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão
ao estabelecimento, pelas unidades da Federação, de Programa
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo
Federal.
.............................................................................................»

(NR)

«Art. 3º
§ 6º O não-estabelecimento do programa no prazo fixado
nos contratos de refinanciamento ou o descumprimento das metas e compromissos nele definidos, implicarão, enquanto não estabelecido o programa ou durante o período em que durar o
descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo
custo médio de captação da dívida mobiliáría federal, acrescido
de um por cento, e a elevação em quatro pontos percentuais do
comprometimento estabelecido com base no art. 5º.» (NR)

«Art. 6º Para fins de aplicação do limite estabelecido no
art. 5º, poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas efetivamente realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações;
VII - dívidas de que tratam os incisos I e lI, de entidades
da Administração indireta, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 31 de dezembro de 1997 .
.............................................................................................»

(NR)

Art. 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus decorrente
da redução de encargos prevista nos contratos, por ela garantidos,
celebrados, até 30 de outubro de 1997, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 25. Fica a União autorizada a equalizar a diferença acumulada, desde 30 de outubro de 1997, entre os custos médios de captação utilizados na composição dos encargos financeiros ajustados
nos contratos celebrados, pelos Estados, com instituições financeiras públicas federais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizados pelo Conselho MoColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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netário Nacional, e o custo médio de captação da instituição contratante no mês de referência.

Art. 26. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.612-22, de 2 de abril de 1998.
Art. 28.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 15 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiua
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.655, DE 20 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(ENDES).

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

Art. 1º Fica a União autorizada a emitir, sob a forma de colocação direta, em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), títulos da dívida pública mobiliária federal, cujas características serão definidas pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
§ 1º Em pagamento dos títulos a serem emitidos na forma
deste artigo, o BNDES poderá utilizar:

I - créditos securitizados de emissão do Tesouro Nacional, registrados junto à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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Títulos (Cetip), pelo seu valor presente, a ser definido pela Secretaria
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
II -

créditos detidos pelo BNDES contra a Itaipu Binacional.

§ 2' Na hipótese de utilização dos créditos a que se refere o inciso II do parágrafo anterior, será assegurada à União remuneração
mínima mensal equivalente à da Conta Única do Tesouro Nacional
junto ao Banco Central do Brasil, a ser paga pelo BNDES, no último
dia útil de cada mês.

§ 3º O BNDES poderá recomprar da União, a qualquer tempo,
os créditos referidos no inciso II do § 1'.

Art. 2º Serão integralmente utilizados para amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal os pagamentos efetuados:
I BNDES;
II

pela Itaipu Binacional, relativos aos créditos recebidos do
pelo BNDES relativos:

a) ao cumprimento do disposto no § 2º do artigo anterior;

b) à operação de recompra prevista no § 3º do artigo anterior.

Art. 3º Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento autorizado
a pagar, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, Obrigação do
Fundo Nacional de Desenvolvimento tituladas pela União, com participações acionárias de sua propriedade, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, do qual serão desvinculadas no momento
da transferência.
Art. 4' Fica a União autorizada a permutar participações
acionárias de sua propriedade por participações acionárias detidas
pela BNDESPAR - BNDES Participações S.A., desde que a operação não afete o controle acionário da União nas empresas envolvidas
na permuta.

Art. 5º O preço das participações acionárias a serem permutadas na forma desta medida provisória não poderá ser superior, no
caso de sociedade aberta, à cotação média verificada na semana anterior à lavratura do instrumento de permuta ou, no caso de ações
sem cotação em Bolsas de Valores, ao valor patrimonial constante do
último balanço ou de balanço especial.
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Art. 6º As operações de que trata esta medida provisória, com
exclusão das previstas no art. 3º, não poderão exceder, em conjunto,
ao limite de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de
reais).
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.656, DE 29 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Em l' de maio de 1998, após a aplicação dos percentuais de quatro virgula oitenta e um por cento, a título de reajuste, e de
três vírgula trezentos e sessenta e dois por cento, a título de aumento real, sobre o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), o salário mínimo será de R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,33 (quatro reais e trinta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,59 (cinqüenta
e nove centavos).
Art. 2º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
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REEDIÇÕES
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.531-17, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Altera dispositivos das Leis n "e 3.890-A,
de 25 de abril de 1961, 8.666, de 21 de junho
de 1993, 8.987 de 13 de fevereiro de 1995,
9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, autoriza o Poder Executivo a promover a reestruturação da Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e de
suas subsidiárias, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 5', 24, 26, 57, 65 e 120 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5Q

§ 3' Observado o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 deverão ser efetuados no prazo máximo de 72 horas, conforme dispuser o regulamento." (NR)

«Art. 24.

.

.

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos
pela Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;

XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de
energia elétrica, com concessionário ou permissionário do serviço público de distribuição ou com produtor independente ou autoprodutor, segundo as normas da legislação específica;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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XXIII - na contratação realizada por empresas públicas e
sociedades de economia mista com suas subsidiárias e controladas, direta ou indiretamente, para a aquisição de bens ou serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado;

XXN - para a celebração de contratos de prestação de
serviços com as organizações sociais, qualificadas no ãmbito das
respectivas esferas de governo, para atividades contempladas
no contrato de gestão.
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II
deste artigo serão de vinte por cento para compras, obras e serviços contratados por autarquias e fundações qualificadas como
agência executiva, na forma da lei.» (NR)
"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2' e 4' do art. 17 e
nos incisos III a XXIII do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8' desta lei deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior,
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de
cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único.

.

.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisas
aos quais os bens serão alocados.» (NR)
"Art. 57.

.

.

II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
§ 4' Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que traCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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ta o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.» (NR)
«Art. 65
.
§ 2º Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, facultada a supressão além dos limites nele estabelecidos, mediante acordo entre os contratantes.
.............................................................................................» (NR)
«Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão revistos,
sempre que necessário, pelo Poder Executivo Federal, que os
fará publicar no Diário Oficial da Uníão.» (NR)

Art. 2º Os arts. 7º, 9º e 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 7º
.

III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha
entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente;
.............................................................................................» (NR)
«Art. 9º
§ 5º Somente nos casos expressamente previstos em lei, a
cobrança da tarifa poderá estar condicionada à existência de alternativa de serviço prestado sem ônus para o usuário e que
atenda a padrôes mínimos estabelecidos nessa legislação.» (NR)

«Art. 15. No julgamento da licitação, será considerado um
dos seguintes critérios:
I
o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado;
II
a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder
concedente pela outorga de concessão;
III - a combinação dos critérios referidos nos incisos I e II
deste artigo;
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IV -

melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;

V - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado
com o de melhor técnica;
VI - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor
técnica; ou
VII - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas;
§ l' A aplicação do critério previsto no inciso IH só será
admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira.
§ 2' Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V, VI
e VII deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas.
§ 3' O poder concedente recusará propostas manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente incompatíveis com os
objetivos da licitação.
§ 4' Em igualdade de condições, será dada preferência à
proposta apresentada por empresa brasileira.» (NR)
Art. 3' Os arts. 10, 12, 15, 18,28 e 30 da Lei n" 9.074, de 7 de
julho de 1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 10. Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação
ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias
à implantação de instalações de concessionários, permissionários
e autorizados de energia elétrica.» (NR)
"Art. 12.

.

.

Parágrafo único. A venda de energia elétrica na forma prevista nos incisos IV e V deverá ser exercida a preços sujeitos aos
critérios gerais fixados pelo poder concedente.» (NR)
"Art. 15.

.

.
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§ l' Decorridos três anos da publicação desta lei, os consumidores referidos neste artigo poderão estender sua opção de
compra a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do mesmo sistema interligado.
§ 8º Os concessionários poderão negociar com os consumidores referidos neste artigo novas condições de fornecimento de
energia elétrica, observados os critérios a serem estabelecidos
pela Aneel.» (NR)

«Art. 18.

..

.

Parágrafo único. Os consórcios empresariais de que trata
o disposto no parágrafo único do art. 21 poderão manifestar ao
poder concedente, até seis meses antes do início do funcionamento da central geradora da energia elétrica, opção por qualquer
dos regimes previstos neste artigo, ratificando ou alterando o
adotado no respectivo ato de constituição." (NR)
«Art. 28.

..

.

§ l' Em caso de privatização de empresa detentora de
concessão ou autorização de geração de energia elétrica, é igualmente facultado ao poder concedente alterar o regime de exploração, no todo ou em parte, para produção independente,
inclusive quanto às condições de extinção da concessão ou autorização e de encampação das instalações, bem como da indenização porventura devida.
§ 2' A alteração de regime referida no parágrafo anterior
deverá observar as condições para tanto estabelecidas no respectivo edital, previamente aprovado pela Aneel.» (NR)

«Art. 30. O disposto nos arts. 27 e 28 aplica-se, ainda, aos
casos em que o titular da concessão ou autorização de competência da União for empresa sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, desde que as partes
acordem quanto às regras estabelecidas." (NR)
Art. 4' Os arts. 3' e 26 da Lei n'' 9.427, de 26 de dezembro de
1996, passam a vigorar com as seguintes alterações:
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«Art. 3º

VIII - estabelecer, com vistas a propiciar concorrência
efetiva entre os agentes e a impedir a concentração econômica
nos serviços e atividades de energia elétrica, restrições, limites
ou condições para empresas, grupos empresariais e acionistas
quanto à obtenção e transferência de concessões, permissões e
autorizações, à concentração societária e à realização de negócios
entre si;
IX - zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da
concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor de energia elétrica, na forma a ser estabelecida em regulamento;
X - fixar as multas administrativas a serem impostas
aos concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, observado o limite, por infração, de dois por cento do faturamento, ou do valor estimado da
energia produzida nos casos de autoprodução e produção independente, correspondente aos últimos doze meses anteriores à
lavratura do auto de infração.
§ 1º No exercício da competência prevista nos incisos VIII
e IX deste artigo, a Aneel deverá articular-se com a Secretaria de
Direito Econômico do Ministério da Justiça.
§ 2' Sem prejuízo de outras sançôes contratuais ou regulamentares, bem como da encampação ou desapropriação de
bens associados à concessão, permissão ou autorização, estas
mediante prévia autorização do poder concedente, a Aneellevará em conta, na determinação do valor da multa, a gravidade da
falta." (NR)

«Art. 26.

Depende de autorização da Aneel:

I - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a mil quilowatts e igualou inferior a vinte e cinco
mil quilowatts, destinado à produção independente ou autoprodução, mantidas as características de pequena central hidrelétrica;
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H - a comercialização de energia elétrica;
IH - a importação e exportação de energia elétrica, bem
como a implantação dos respectivos sistemas de transmissão associados;
N - a comercialização, por autoprodutor, de seus excedentes de energia elétrica.
Parágrafo único. A comercialização da energia elétrica resultante das atividades referidas nos incisos H, HI e N deste artigo far-se-a nos termos dos arts. 12, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de
1995, e de seu regulamento." (NR)
Art. 5º O Poder Executivo promoverá, com vistas à privatização, a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e de suas subsidiárias Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
(Eletrosul), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte),
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) e Furnas Centrais Elétricas S.A., mediante operações de cisão, fusão, incorporação, redução de capital, ou constituição de subsidiárias integrais, ficando autorizada a criação das seguintes sociedades:

I - até cinco sociedades por ações, a partir da reestruturação
da Eletrobrás, que terão por objetivo principal deter participação
acionária nas companhias de geração criadas conforme os incisos H,
HI e V, e na de geração relativa à Usina Hidrelétrica de Tucuruí, de
que trata o inciso N;
H - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletrosul, tendo uma como objeto social a geração e outra como objeto
a transmissão de energia elétrica;
HI - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Furnas Centrais Elétricas S.A., tendo uma como objeto social a geração e outra como objeto a transmissão de energia elétrica;
IV - cinco sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletronorte, sendo duas para a geração, transmissão e distribuição
de energia elétrica, relativamente aos sistemas elétricos isolados de
Manaus e de Boa Vista, uma para a geração pela Usina Hidrelétrica
de Tucuruí, uma para a geração nos sistemas elétricos dos Estados do
Acre e Rondõnia, e outra para a transmissão de energia elétrica;
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v - até três sociedades por ações, a partir da reestruturação
da Chesf, tendo até duas como objeto social a geração e outra como
objeto a transmissão de energia elétrica.
§ 1º As operações de reestruturação societária deverão ser
previamente autorizadas pelo Conselho Nacional de Desestatização
(CND), na forma da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e submetidas à respectiva assembléia geral pelo acionista controlador.
§ 2º As sociedades serão formadas mediante versão de moeda
corrente, valores mobiliários, bens, direitos e obrigações integrantes
do patrimônio das companhias envolvidas na operação.

Art. 6º Relativamente às empresas incluidas em programas
de privatização da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, o balanço a que se refere o art. 21 da Lei nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, deverá ser levantado dentro dos noventa dias que
antecederem a incorporação, fusão ou cisão.
Art. 7º Em caso de alteração do regime de gerador hídrico de
energia elétrica, de serviço público para produção independente, a
nova concessão será outorgada a título oneroso, devendo o concessionário pagar pelo uso do bem público, pelo prazo de cinco anos, a contar da assinatura do respectivo contrato de concessão, valor correspondente a até dois virgula cinco por cento da receita anual que auferir.
§ 1º A Aneel calculará e divulgará, com relação a cada produtor independente de que trata este artigo, o valor anual a ser pago
pelo uso do bem público.

§ 2º Até 31 de dezembro de 2002, os recursos arrecadados a título de pagamento pelo uso de bem público, de que trata este artigo,
serão destinados de forma idêntica à prevista na legislação vigente
para os recursos da Reserva Global de Reversão (RGR).
§ 3º Os produtores independentes de que trata este artigo depositarão, mensalmente, até o dia quinze de cada mês seguinte ao de
competência, em agência do Banco do Brasil S.A., as parcelas duodecimais do valor anual devido pelo uso do bem público na conta corrente das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) - Uso
de Bem Público (UBP).
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§ 4º AEletrobrás destinará os recursos da conta UBP conforme
previsto no § 2' deste artigo, devendo, ainda, proceder à sua correção
periódica, de acordo com os índices de correção que forem definidos
pela Arreei, e creditar a essa conta juros de cinco por cento ao ano sobre o montante corrigido dos recursos utilizados. Os rendimentos dos
recursos, não utilizados reverterão, também, à conta UBP.
§ 5' Decorrido o prazo previsto no § 2', e enquanto não esgotado o prazo estipulado no caput, os produtores independentes de que
trata este artigo recolherão diretamente ao Tesouro Nacional o valor
anual devido pelo uso do bem público.
§ 6' Decorrido o prazo previsto no caput, caso ainda haja fluxos de energia comercializados nas condições de transição definidas
no art. 10 desta medida provisória, a Arreei procederá à revisão das
tarifas relativas a esses fluxos, para que os consumidores finais, não
abrangidos pelo disposto nos arts. 12, inciso IH, 15 e 16 da Lei nº
9.074, de 1995, sejam beneficiados pela redução do custo do produtor
independente de que trata este artigo.
§ 7º O encargo previsto neste artigo não elide a obrigação de
pagamento da taxa de fiscalização de que trata o art. 12 da Lei n"
9.427, de 1996.
Art. 8' A cota anual da Reserva Global de Reversão (RGR) ficará extinta ao final do exercício de 2002, devendo a Arreei proceder
à revisão tarifária, de modo a que os consumidores sejam beneficiados pela extinção do encargo.
Art. 9' Para todos os efeitos legais, a compra e venda de energia elétrica, entre concessionários ou autorizados, deve ser contratada separadamente do acesso e uso dos sistemas de transmissão e de
distribuição.
Parágrafo único. Cabe à Arreei regular as tarifas e estabelecer
as condições gerais de contratação do acesso e uso dos sistemas de
transmissão e de distribuição de energia elétrica por concessionários, permissionários e autorizados do serviço de energia elétrica,
bem como pelos consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 da Lei
n' 9.074, de 1995.

Art. 10. Passa a ser de livre negociação a compra e venda de
energia elétrica entre concessionários ou autorizados, observados os
seguintes prazos e demais condições de transição:
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I - nos anos de 1998 a 2002, deverão ser contratados os seguintes montantes de energia e de demanda:
a) durante o ano de 1998, os montantes definidos e atualizados
pelo Grupo Coordenador para Operação Interligada (GCOI) e, na
falta destes, os montantes acordados entre as partes;

b) durante os anos de 1999, 2000 e 2001, os respectivos montantes de energia já definidos pelo Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas Elétricos (GCPS), nos Planos Decenais de Expansão 1996/2005, 1997/2006 e 1998/2007, a serem atualizados e
complementados com a definição dos respectivos montantes de demanda, até 11 de março de 1998, pelo Grupo Coordenador para Operação Interligada (GCOI) e referendados pelo Comitê Coordenador
de Operações Norte/Nordeste (CCON), para o Sistema Norte/Nordeste;

c) durante o ano de 2002, os mesmos montantes definidos para
o ano de 2001, de acordo com o disposto na alínea anterior;
II - no período contínuo imediatamente subseqüente ao prazo
de que trata o inciso anterior, os montantes de energia e de demanda
referidos em sua alínea c deverão ser contratados com redução graduaI, à razão anual de vinte e cinco por cento do montante referente
ao ano de 2002.
§ 1Q Cabe à Aneel regular as tarifas aplicadas à compra e venda
de energia e de demanda de que tratam os incisos I e II deste artigo.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput, a Aneel poderá estabelecer critérios para limitação do repasse do custo da compra de energia elétrica entre concessionários e autorizados para as tarifas de
fornecimento aplicáveis aos consumidores finais não abrangidos
pelo disposto nosarts. 12, inciso III, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995,
com vistas a garantir sua modicidade.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à comercialização da
energia elétrica gerada pela Itaipu Binacional e pela Eletrobrás Termonuclear S.A. (Eletronuclear).

Art. 11. As usinas termelétricas, situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, que iniciarem sua operação a partir de 6 de fevereiro de 1998, não farão jus aos benefícios da
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sistemática de rateio de ônus e vantagens decorrentes do consumo
de combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica, prevista
no inciso III do art. 13 da Lei n" 5.899, de 5 de julho de 1973.
§ 1Q Fica mantida temporariamente a aplicação da sistemática de rateio de ônus e vantagens, referida neste artigo, para as usinas termelétricas, situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas
elétricos interligados, em operação em 6 de fevereiro de 1998, conforme os seguintes prazos e demais condições de transição:

I - no período de 1998 a 2002, a sistemática de rateio de ônus
e vantagens, referida neste artigo, será aplicada integralmente para
as usinas termelétricas de que trata este parágrafo;
II - no período contínuo de três anos subseqüente ao término
do prazo referido no inciso anterior, o reembolso do custo do consumo
dos combustíveis utilizados pelas usinas de que trata este parágrafo
será reduzido, até a sua total eliminação, conforme percentuais fixados em ato do Poder Executivo.
§ 2Q

Excepcionalmente, o Poder Executivo poderá autorizar a
aplicação da sistemática prevista no parágrafo anterior, sob os mesmos critérios de prazo e redução ali fixados, a vigorar a partir da entrada em operação de usinas termelétricas situadas nas regiões
abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, desde que as respectivas concessões ou autorizações sejam anteriores a 6 de fevereiro de 1998, e estejam em vigor, ou, se extintas, venham a ser objeto
de nova outorga.
§ 3Q Fica mantida a aplicação da sistemática de rateio de ônus

e vantagens, referida neste artigo, para as usinas termelétricas situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos isolados.
Art. 12. Observado o disposto no art. 10 desta medida provisória, as transações de compra e venda de energia elétrica nos sistemas elétricos interligados serão realizadas no âmbito do Mercado
Atacadista de Energia Elétrica (MAE), instituído mediante Acordo
de Mercado a ser firmado entre os interessados.
§ 1 O poder concedente definirá, em regulamento, as regras
de participação no MAE, bem como os mecanismos de proteção aos
consumidores.
Q
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§ 2º A compra e venda de energia elétrica que não for objeto de
contratos bilaterais será realizada a preços que reflitam os custos
marginais de operação dos sistemas, que serão determinados conforme as regras do Acordo de Mercado.
§ 3º O Acordo de Mercado, que será submetido à homologação
da Aneel, estabelecerá suas regras comerciais e os critérios de rateio
dos custos administrativos decorrentes das atividades desenvolvidas no seu âmbito, bem assim a forma de solução das eventuais divergências entre os agentes, sem prejuízo da competência da Aneel
para dirimir os conflitos, em caso de impasse.
Art. 13. As atividades de coordenação e controle da operação
dos sistemas de geração e transmissão de energia elétrica nos sistemas elétricos interligados serão executadas por um operador independente do sistema, mediante autorização específica da Aneel, a ser
integrado por titulares de concessão, permissão ou autorização para
exploração de instalações ou serviços de energia elétrica e pelos consumidores a que se referem os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995.
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras funções que lhe forem
atribuídas, em contratos específicos celebrados com os agentes do
setor elétrico, constituirão atribuições do operador independente do
sistema:
I - o planejamento da operação, a programação e o despacho
centralizados da geração, com vistas à otimização dos sistemas eletroenergéticos interligados;
Il - a supervisão e coordenação dos centros de operação de
sistemas elétricos;
rII - a supervisão e controle da operação dos sistemas eletroenergéticos nacionais interligados e das interligações internacionais;
IV - a contratação e administração, em nome e por conta dos
agentes usuários do sistema, de serviços de transmissão de energia
elétrica e respectivas condições de acesso, bem como dos serviços ancilares;
V - sugerir, ao Ministério de Minas e Energia, as instalações
da rede básica de transmissão, bem como das ampliações e reforços
nos respectivos sistemas existentes, a serem licitados ou autorizados;
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VI - a definição de regras para a operação das instalações de
transmissão da rede básica dos sistemas elétricos interligados, a serem aprovadas pela Aneel.
Art. 14. Caberá ao poder concedente estabelecer a regnlamentação do MAE, coordenar a assinatura do Acordo de Mercado pelos agentes, definir as regras de organização do operador independente do sistema e implementar os procedimentos necessários para
seu funcionamento.
§ lº A regulamentação prevista no caput abrangerá, dentre
outros, os seguintes aspectos:
I - o processo de definição de preços de curto prazo;
II - a definição de mecanismo de realocação de energia para
mitigação do risco hidrológico;
IH - as regras para intercâmbios internacionais;
N - o processo de definição das tarifas de uso dos sistemas de
transmissão;
V - o tratamento dos serviços ancilares e das restrições de
transmissão;
VI - os processos de contabilização e liquidação financeira.
§ 2º Os atos de constituição do operador independente do sistema e suas alterações serão submetidos à homologação da Aneel.
§ 3º A assinatura do Acordo de Mercado e a constituição do
operador independente do sistema, de que tratam os arts: 12 e 13,
deverão estar concluídas até 30 de setembro de 1998.
Art. 15. Constituído o operador independente do sistema, a
ele serão progressivamente transferidas as atividades e atribuições
atualmente exercidas pelo Grupo Coordenador para Operação Interligada CGCOl), criado pela Lei nº 5.899, de 1973, e parte das desenvolvidas pelo Comitê Coordenador de Operações NorteiNordeste
CCCON).
§ 1º Ficam a Eletrobrás e suas subsidiárias autorizadas a
transferir ao operador independente do sistema, nas condições que
forem aprovadas pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, os ativos constitutivos do Centro Nacional de Operação do Sistema
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(CNOS) e dos Centros de Operação do Sistema (COS), bem como os
demais bens vinculados à coordenação da operação do sistema elétrico.
§ 2 Q A transferência de atribuições prevista no caput deverá
estar ultimada no prazo de nove meses, a contar da constituição do
operador independente do sistema, quando ficará extinto o GCOr.

Art. 16. O art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15. A Eletrobrás operará diretamente ou por intermédio de subsidiárias ou empresas a que se associar, para cumprimento de seu objeto social.
Parágrafo único. A Eletrobrás poderá, diretamente, aportar recursos, sob a forma de participação minoritária, em empresas ou consórcios de empresas titulares de concessão para
geração ou transmissão de energia elétrica, bem como nas que
eles criarem para a consecução do seu objeto, podendo, ainda,
prestar-lhes fiança.» (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.531-16, de 5 de março de 1998.

Art. 18.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 19. Ficam revogados o Decreto-Lei nº 1.872, de 21 de
maio de 1981, o art. 12 da Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973, e o art.
3º da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
Eliseu Padilha
José Luiz Perez Garrido
Paulo Paiva
Sergio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.569-13, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária, sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
H - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude
da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
IH - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até cento e oitenta dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento da Declaração de Importação.
§ 1Q A multa de que trata o caput será cobrada para os períodos de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado, quando for o caso, o disposto no § 2Qdeste artigo:

I - nas importações enquadradas nos incisos I e H do caput
deste artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com
base na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada
pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes
períodos de incidência, durante o período compreendido entre a data
limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a contratação do câmbio e a data da sua efetiva contratação, ou do pagamento em reais, descontada a variação cambial ocorrida no período;
H - nas importações enquadradas no inciso IH do caput deste
artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base na
taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo
Banco Central do Brasil, para vigência na data de ínício destes períoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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dos de incidência, durante o período compreendido entre o primeiro
dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento e a data do efetivo pagamento;

UI - nas importações enquadradas no inciso IV do caput deste
artigo, na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre
o equivalente, em reais, do valor da importação não liquidada e calculada com base na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil para vigência na data de início
destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre:
a) a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do câmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;
b) o primeiro dia do mês subseqüente ao prevsito para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;

c) a data do recolhimento da multa e cada novo período de cento
e oitenta dias.
§ 2' Sempre que o período de incidência da multa abranger
datas anteriores a 26 de setembro de 1997 ou, simultaneamente, datas anteriores e posteriores, o cálculo será efetuado com base no rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), para os valores devidos até 25 de setembro de 1997, inclusive, na forma a ser
definida pelo Banco Central do Brasil, e com base nas disposições do
parágrafo anterior, quando relativo aos valores devidos a partir de
26 de setembro de 1997, inclusive.
§ 3' São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata o caput:
I - o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em
moeda estrangeira;
U - o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;
UI - o importador, nas importações cujo pagamento não seja
efetuado até cento e oitenta dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
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Art. 22

O disposto nesta medida provisória não se aplica:

I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
n - aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;

In - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez mil
dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação,
cujos valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da
importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso
anterior.
Art. 32 O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.569-12, de 5 de março de 1998.
Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177 2 da Independência e 110 2 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.579-19, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Altera a redação dos arts. 14, 18,34,44
e 49 da Lei n" 9.082, de 25 dejulho de 1995,
dos arts. 18, 19, 34, 35 e § 4'do art. 53 da Lei
n" 9.293, de 15 de julho de 1996, que diepõem, respectivamente, sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária
para os exercícios de 1996 e 1997.
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F Os arts. 14, 18,34,44 e 49 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14.

§ 3' Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação origínal.» (NR)
«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na lei orçamentária anual, para Estados, Distrito Federal
ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e
contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma
da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação
específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas
a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
•••....••••...•••...•••..................••...••••..••••...••••..•........•...•••....••••..••»

(NR)

«Art. 34.

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

(NR)

«Art. 44.
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Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo
não se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)." (NR)

«Art. 49.
§ 4º Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:
I -

pessoal e encargos sociais:

II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo
do Instituto Nacional do Seguro Social;
III -

pagamento do serviço da dívida:

IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI -

o Sistema Nacional de Defesa Civil;

VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;

IX

os subprojetos e subatividades financiados com

doações;
X
XI

a atividade Crédito para Reforma Agrária;
pagamento a bolsas de estudo;

XII
pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2137

XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterior» (NR)
Art. 2º Os arts. 18, 19, 34 e 35 e o § 4º do art. 53 da Lei nº
9.293, de 15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18.
§ 8º Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do relatório de execução
orçamentária de que trata o § 3º do art. 165 da Constituição, relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 1997.
§ 9º Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados os valores constantes da lei orçamentária para o exercício de
1997 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo Municipal até 31 de outubro de 1997.» (NR)

"Art. 19.

.

.

§ 3º Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades
bancária e financeira.» (NR)

"Art. 34.

§ 4º A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2138
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público na atividade
financeira bancária." (NR)
«Art. 35. .
.

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos às
exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), previsto no art. 2' da Lei n'' 8.187, de 1991, devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
IX - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus
Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com a legíslação pertinente.
.....•••...•••...•••...•••..•..................•••...•••...••••..••••..••••...............•••»

«Art. 53.

(NR)

..

..

§ 4'

XV - O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)" (NR)

Art. 3' Fica a União autorizada a entregar recursos a Estado,
seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitados como limites
para as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8
do anexo da Lei Complementar n" 87, de 13 de setembro de 1996,
bem como o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos
e demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente o
respectivo protocolo.
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Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.579-18, de 5 de março de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso U do art. 18
da Lei nº 9.293, de 15 de julho de 1996.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.587-8, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Institui as Gratificações de Deeempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), de
Atividade de Informações Estratégicas
(GDI), de Atividade Fundiária (GAF) e Provisória (CP), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), que será concedida aos ocupantes dos
seguintes cargos efetivos, quando no desempenho de atividadesjurídicas:
I - das carreiras de Advogado da União e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e nos seus órgãos vinculados;
U - de Procurador e Advogado de autarquias e fundações públicas federais, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e
nos seus órgãos vinculados;
UI - de Assistente Jurídico, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e nos seus órgãos vinculados;
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IV - da carreira de Defensor Público da União, quando em
exercício na Defensoria Pública da União.
Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Informações Estratégicas (GDI), que será concedida aos
ocupantes de cargos efetivos de nível superior e de nível intermediário do Grupo de Informações, quando no desempenho de atividades
de inteligência na Casa Militar da Presidência da República.
Parágrafo único. Os servidores ocupantes dos cargos referidos
neste artigo, quando em exercícios nos demais órgãos de que trata o
caput do art. l' da Medida Provisória n" 1.642-41, de 13 de março de
1998, farão jus ã percepção da GDI nas condições estabelecidas nos
arts. 8' e 9', quanto aos limites máximos de pontos.
Art. 3' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Fundiária (GAF), que será concedida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos, quando lotados no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e no desempenho de atividades
voltadas para a colonização e reforma agrária, especialmente as relativas à fiscalização e cadastro do zoneamento agrário, a projetos de
assentamento e ao planejamento da organização rural nos aspectos
fundiários, de comercialização e de associativismo rural:
I
H

IH

de Fiscal de Cadastro e Tributação Rural;
de Orientador de Projeto de Assentamento;
de Engenheiro Agrõnomo.

Art. 4' A GF J, a GDI e a GAF serão calculadas pela multiplicação dos seguintes fatores:
I - número de pontos resultante da avaliação de desempenho;
H - valor do maior vencimento básico do nível correspondente ao da carreira ou cargo da Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo H da Lei n" 8.460, de 17
de setembro de 1992, e alterações posteriores;

IH - percentuais específicos por carreira ou cargo, correspondentes ao posicionamento do servidor na respectiva Tabela de Vencimento.
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§ l' O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir
no máximo dois mil, duzentos e trinta e oito pontos por servidor, divididos em duas parcelas de um mil, cento e dezenove pontos, uma
referente ao desempenho individual do servidor e outra referente ao
desempenho institucional do órgão ou entidade respectivos referidos
nos arts. 1º, 2º e 3º.
§ 2' Os percentuais para as carreiras e cargos de que trata o
art. l' são os constantes do Anexo L
§ 3' O percentual para os cargos de nível superior de que trata
o art. 2' é de zero virgula um mil, oitocentos e vinte por cento, e para
os cargos de nível intermediário é de zero virgula zero novecentos e
trinta e seis por cento.
§ 4' O percentual para os cargos de que trata o art. 3' é de zero
vírgula quinze mil, seiscentos e cinqüenta e quatro por cento.
Art. 5' Os critérios para a avaliação de desempenho individual e institucional constarão de ato:
I - do Advogado-Geral da União, no caso das carreiras e cargos referidos nos incisos I a HI do art. 1';
H - conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e:
a) do Ministro de Estado da Justiça, no caso da carreira de que
trata o inciso IV do art. 1';
b) do Chefe da Casa Militar da Presidência da República, no
caso dos cargos de que trata o art. 2';
c) do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária,
no caso dos cargos de que tratam os incisos I, H e IH do art. 3'.
Art. 6' A GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas com base em
setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a
avaliação de desempenho, até que os critérios de avaliação de desempenho individual de que trata o art. 5' sejam definidos e:
I - até que a primeira avaliação de desempenho dos servidores seja efetivamente aferida;
H - nos dois primeiros períodos de avaliação, para os servidores nomeados a partir de I" de setembro de 1997.
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Art. 7' A avaliação de desempenho individual deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham exercício:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
II - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de setenta e cinco por cento até noventa por cento do limite máximo de pontos fixados
para a avaliação de desempenho individual;
III - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ l' Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
ou cargos nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no
Anexo Il.
§ 2' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II do caput deste artigo exceda
em até vinte por cento o limite máximo de servidores previsto para
cada uma destas faixas, serão utilizados os seguintes critérios para
desempate:
I - maior nível do cargo em comissão ou função de confiança,
em exercício;
II
cargo de chefia;
III
maior grau de titulação;
N
maior tempo de permanência no órgão ou entidade;
V
melhor classificação no concurso para ingresso na carreira ou no cargo;
VI - data mais antiga de ingresso na carreira ou no cargo.
§ 3' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II do caput deste artigo exceda
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em mais de vinte por cento o limite máximo de servidores previsto
para cada uma destas faixas, a GFJ, a GDI e a GAF serão pagas em
valor equivalente a setenta e cinco por cento do limite máximo de
pontos fixados para a avaliação de desempenho a todos os beneficiários.
§ 4º Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:

I - quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;
II - nos períodos referidos no inciso II do art. 6º.
Art. 8º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
tratam os arts. 1º e 3º desta medida provisória, quando investido em
cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus à gratificação calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para
a avaliação de desempenho.
Art. 9º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
trata esta medida provisória, que não se encontre na situação prevista nos arts. 12 , 3º e 8º, somente perceberá a gratificação correspondente quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República ou se investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalentes em órgãos ou entidades do Governo Federal, calculada com base
em setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para
a avaliação de desempenho.
Art. 10. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional de que trata o art. 5º, a GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual e considerando-se o limite de dois mil, duzentos e trinta e
oito pontos.
Art. 11. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão fará
jus à GFJ, GDI ou GAF calculada na forma definida no art. 4º, considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aos dois últimos anos em que estava na atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
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equivalente a setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos
fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 12. Estão incluídos entre os beneficiários da Gratificação
Temporária instituída pelo art. 17 da Lei n' 9.028, de 12 de abril de
1995, os servidores cedidos dos demais Poderes da União e dos Estados, Distrito Federal e Municípios, para terem exercício na Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. A partir de l' de setembro de 1997, a gratificação de que trata o art. 17 da Lei n' 9.028, de 1995, fica estendida, no
seu nível I, aos ocupantes de cargos efetivos de Advogado da União e
de Assistente Jurídico dos quadros da Advocacia-Geral da União.
Art. 13. Até que seja promulgada lei dispondo sobre a remuneração dos ocupantes de cargos da área jurídica do Poder Executivo, poderá ser paga Gratificação Provisória (GP) aos ocupantes de
cargos efetivos de Procurador e Advogado de autarquias e fundações
públicas federais, de Assistente Jurídico não transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União na forma do disposto no inciso I
do art. 19 da Lei n' 9.028, de 1995, e da carreira de Defensor Público
da União.
§ l' A GP será paga em valor correspondente a oitenta e cinco
por cento do maior valor do vencimento básico de nível superior fixado na Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União,
estabelecida no Anexo II da Lei n" 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e não será paga cumulativamente com a Gratificação Temporária instituída pelo art. 17 da Lei n' 9.028, de 1995.
§ 2' A GP, compatível com as demais vantagens atribuídas ao
cargo efetivo, não se incorpora ao vencimento nem aos proventos de
aposentadoria ou pensão, e não servirá de base de cálculo para
quaisquer outros benefícios, vantagens, ou contribuições previdenciárias ou de seguridade.
§ 3' Não farão jus à GP os ocupantes de cargo ou função de
confiança ou titular de gratificação de representação de gabinete.

Art. 14. A GF J e a GP não são devidas aos ocupantes dos cargos de Procurador da Fazenda Nacional, Procurador do Banco Central do Brasil, Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social, e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2145
aos servidores que percebem a Retribuição Variável da Comissão de
Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP).

Art. 15. A GFJ será paga em conjunto com o respectivo vencimento básico fixado para a carreira ou cargo, com a vantagem prevista no art. 1', inciso I e § 1', do Decreto-Lei n" 2.333, de 11 de junho
de 1987, com a Gratificação de Atividade, instituída pela Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992, no percentual de cento e sessenta
por cento, com a gratificação a que se refere o art. 7' da citada Lei n"
8.460, de 1992, bem como com a GP ou alternativamente com a Gratificação Temporária instituída pelo art. 17 da Lei n'' 9.028, de 1995,
observado o disposto no § F do art. 13.
§ l' Para o cálculo da GFJ e da GP, não se aplica ao vencimento básico o disposto no § F do art. l' do Decreto-Lei n'2.333, de 1987.
§ 2' O vencimento básico dos cargos efetivos da carreira de
Defensor Público da União é o fixado no Anexo In desta medida provisória.
§ 3' O vencimento básico dos cargos efetivos de Assistente Jurídico da Carreira da Advocacia-Geral da União de que trata o art.
20, inciso IH, da Lei Complementar n' 73, de 10 de fevereiro de 1993,
é o fixado no Anexo IV desta medida provisória.
§ 4' O vencimento básico dos cargos de Assistente Jurídico
não transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União na forma do disposto no inciso I do art. 19 da Lei n' 9.028, de 1995, é o fixado na Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União,
estabelecida no Anexo H da Lei n'' 8.460, de 1992, e alterações posteriores.
§ 5' Os valores da gratificação a que se refere o art. 7' da Lei
n" 8.460, de 1992, devida aos ocupantes de cargos da carreira de Defensor Público da União e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral
da União são os fixados no Anexo V.

Art. 16. A GDI será paga em conjunto com o vencimento básico correspondente ao nível do cargo fixado na Tabela de Vencimento
dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da
Lei n' 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e com a Gratíficação
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de Atividade (GAE), instituída pela Lei Delegada nº 13, de 1992, no
percentual de cento e sessenta por cento.
Art. 17. A GAF será paga em conjunto com o vencimento básico fixado na Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da
União, estabelecida no Anexo H da Lei nº 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e com a Gratificação de Atividade (GAE), instituída
pela Lei Delegada nº 13, de 1992, no percentual de cento e sessenta
por cento.
Parágrafo único. O ocupante de cargo de Engenheiro Agrônomo de que trata o inciso IH do art. 3º fará jus, além das vantagens referidas no caput, à gratificação a que se refere o art. 7º da Lei nº
8.460, de 1992.
Art. 18. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras e cargos de que trata esta medida provisória.
Art. 19. Os cargos de Assistente Jurídico da Administração
Federal direta, que estejam vagos em 9 de setembro de 1997, não alcançados pelo art. 19 da Lei nº 9.028, de 1995, passam a integrar a
carreira de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União.
§ 1º Os cargos vagos a que se refere o caput, bem como aqueles
transpostos pelo inciso H do art. 19 da Lei nº 9.028, de 1995, serão
distribuídos pelas três categorias da carreira de Assistente Jurídico,
em ato do Advogado-Geral da União.
§ 2º Os demais cargos de Assistente Jurídico da Administração Federal direta, não alcançados pelo art. 19 da Lei nº 9.028, de
1995, serão extintos, automaticamente, em caso de vacância.

Art. 20. O ingresso nos cargos de Procurador e de Advogado
de todos os órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União ocorre na
Classe D, Padrão L
Art. 21. O ingresso nos cargos de nível superíor do Grupo de
Informações ocorrerá mediante aprovação em concurso público
constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias,
sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda constituída de curso de formação.
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Art. 22. Os Assistentes Jurídicos, Procuradores e Advogados
a que se refere o art. l' terão lotação e exercício na Consultoria Jurídica, ou na Procuradoria ou órgão equivalente, da estrutura organizacional, ou da entidade, em que desempenhem suas atividadesjurídicas próprias.
§ l' Os servidores de que trata o caput poderão, excepcionalmente, ter exercício em outro setor da respectiva estrutura organizacional, ou entidade, sempre no desempenho de atividades
eminentemente jurídicas e no atendimento do interesse público
envolvido.
§ 2' O exercício excepcional de que trata o parágrafo anterior
dependerá de designação do respectivo Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou equivalente.
§ 3' A designação a que se refere o parágrafo anterior somente
será possível nos termos deste artigo, e observará, a cada caso, o seguinte procedimento:

I - solicitação motivada de outra autoridade da estrutura
organizacional, ou entidade, ao Consultor Juridico, Procurador-Geralou equivalente;
II - autorização do Ministro de Estado ou do dirigente máximo da entidade para que seja expedido o ato de designação; e

III - publicação do ato designatório no boletim interno ou seu
correspondente.
Art. 23. As situações funcionais anteriores a 13 de dezembro
de 1997, que comprovadamente reúnam os pressupostos citados no §
l' do artigo anterior, serão, a cada caso, objeto de ato declaratório do
respectivo consultor jurídico, procurador-geral ou equivalente, inclusive para os efeitos do art. 1'.
§ I" O ato declaratório referido no caput, necessariamente
motivado, deverá ter publicação no boletim interno ou seu correspondente.
§ 2' As situações funcionais de que trata o caput, se mantidas,
serão ajustadas ao que dispõe o artigo anterior até 13 de fevereiro de
1998.
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Art. 24. É vedado aos servidores ocupantes das carreiras e
cargos referidos nos arts. 1º e 14 exercer advocacia fora das atribuições institucionais.
Art. 25. As gratificações criadas por esta medida provisória
são devidas a partir de 1º de setembro de 1997.
Art. 26. Ficam prorrogados, até 11 de fevereiro de 1999, os
prazos referidos no art. 6º da Lei nº 9.366, de 16 de dezembro de
1996.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.587-7, de 5 de março de 1998.
Art. 28.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasilia, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
José de Jesus Filho
Luiz Carlos Bresser Pereira
Raul Belens Jungmann. Pinto
Geraldo Magela da Cruz Quintão

Anexo I
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho da
Atividade Jurídica das Carreiras de Advogado da União,
Assistente Jurídico da AGU e Defensor Público da União
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Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho
da Atividade Jurídica das Carreiras e Cargos de Procurador e
Advogado de Autarquia e de Fundação Pública Federal,
Assistente Jurídico
Classe
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Anexo H
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
~----~----~----------

Total de ocupantes
de cargo ou de integrantes da carreira
no órgão

Número mínimo de
ocupantes de cargo
ou de integrantes

Número máximo de
ocupantes de cargo
ou de integrantes
da carreira com

da carreira com desempenho até 75%
do limite máximo de

desempenho acima
de 75% até 100% do
pontos de desemlimite máximo de
penho individual
pontos de desem, penho individual _..___

i

Número máximo de
ocupantes de cargo
ou de integrantes
da carreira com

desempenho acima
de 90% até 100% do
limite máximo de
pontos de desempenho individual
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Anexo IH
Defensor Público da União
Denominação

Defensor Público da União de Cat.::e"g':o_d.::a_E_s'-'p.::e.::c.::ia.::I
Defensor Público da União de 1~ Categoria

Vencimento (R$)

f-

==::....__

524,30
490,57

Defensor Público da União de 2ª Categoria

458,43

Anexo IV
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento (R$)

Assistente Jurídico da AGU de Categoria Especial
Assistente Jurídico da AGU de li! _C_a_te..'g-..o_'_ia

i Assistente.,Jurídico da AGU de 2~ Categori~

524,30

+-

490,57

_

458,43
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Anexo V
Gratificação de que trata o art. 7º da Lei nº 8.460/92 para as
Carreiras de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União e de
Defensor Público da União

,--

Classe

R$

,----.-c-:-----~ategoria Espe~~a_l

i

1ª Categoria

!

2ª Categoria

L

-----

_

208,64
199,43

J _ _190,63
---'---_-----.J

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.593-6, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
partes e peças destinadas à industrialização de bens de informática a serem adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto de Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) as matérias-primas e os produtos intermediários que se destinem à industrialização dos coletores eletrônicos de votos de que trata o art. 1º da Lei nº 9.359, de 12 de
dezembro de 1996, e dos produtos sob os códigos 8504.40.21,
8471.60.61,8471.60.52,8534.00.00 e 8473.30.49, constantes da Nomenclatura Comum do Mercosul, a eles destinados.
Art. 2' Para efeito de reconhecimento da isenção a que se refere o artigo anterior, a empresa beneficiária deverá, previamente,
apresentar à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda relação quantitativa das mercadorias a serem importadas ou adquiridas no mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.593-5, de 5 de março de 1998.
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Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.599-43, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Dá nova redação a dispositivos da Lei
nº 8. 742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Soeial, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os dispositivos abaixo indicados da Lei n' 8.742, de 7
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18.

.

.

VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de
Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada
quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que
terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
......••...•••..••••....•••...••••....•••.....•...............•..........•••....••••...•••...»

(NR)

«Art. 20.
§ 1Q Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
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§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no município
de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista
em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura.
§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do pedido.» (NR)
«Art. 29.
Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao
INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção.» (NR)
"Art. 37. O benefício de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive
apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até quarenta e cinco dias após cumpridas
as exigências de que trata este artigo.
Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização
o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro
pagamento de benefício previdenciário em atraso." (NR)
"Art. 38. A idade prevista no art. 20 desta lei reduzir-se-á
para sessenta e sete anos a partir de 1º de janeiro de 1998." (NR)
"Art. 40.
§ 1º A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de
continuidade.
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§ 2º É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § I" do art. 139
da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991.» (NR)

Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do
art. 20 e no art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, deverão, até 31 de dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que consta daqueles dispositivos.
Art. 3' O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de L" de janeiro de 1996.
Art. 4' A revisão do benefício de prestação continuada prevista no art. 21 da Lei n" 8.742, de 1993, terá início em l' de setembro de
1997.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.599-42, de 5 de março de 1998.
Art. 6'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.604-31, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema-Financeiro Nacional e dá outras
providências.

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

III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso lI, registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto
no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodos-base anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a
trinta por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação aplicável;
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VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ l' O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência
de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o
§ 2' do art. 1'.
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 3' Nas reorganizações societárias ocorridas no ãmbito do
programa de que trata o art. l' não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2', 264, § 3', e 270, parágrafo único, da Lei n" 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4' O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções n's 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de
Renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda
fixa e de renda variável, bem como da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.604-30, de 5 de março de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.605-22, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Dá nova redação ao art. 44 da Lei n Q
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na
Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4º, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permissível desde que
permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta por
cento da área de cada propriedade.
§ 1º A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, será averbada à margem da inscrição da
matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão
a qualquer título ou de desmembramento da área.
§ 2º Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às propriedades ou às posses em processo de regularização, assim declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com áreas de até
cem hectares, nas quais se pratique agropecuária familiar.
§ 4º Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região
Norte a parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regiões situadas ao norte do paralelo 13'S, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44 'W, no Estado
do Maranhão.
§ 5º Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igualou superior a 1:250.000, executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e aprovado por órgão técnico por ela designado, a distribuição
das atividades econômicas será feita conforme as indicações do
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zoneamento, respeitado o limite mínimo de cinqüenta por cento
da cobertura arbórea de cada propriedade, a título de reserva legal.» (NR)
Art. 2' Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agricolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n' 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspendem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o
incremento de área convertida.
Art. 3' A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente
será permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso
múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos
naturais, conservação da estrutura da floresta e de suas funções,
manutenção da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em
regulamento.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, no prazo de cento e vinte dias, contados da data
de sua publicação.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.605-21, de 5 de março de 1998.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ailton Barcelos Fernandes
Gustavo Krause
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.606-19, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo II, passam a integrar Quadro em Extinção.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei n" 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.
Art. 2º As atividades correspondentes aos cargos extintos ou
em extinção, constantes dos Anexos desta medida provisória, poderão ser objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em
regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades de motorista e motorista oficial.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.606-18, de 5 de março de 1998.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Os anexos estão publicados no DO de 3.4.1998, págs. 15/31.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.607-16, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Altera a legislação que rege o salárioeducação, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e A contribuição social do salário-educação, a que se refere o art. 15 da Lei n'' 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ 1º Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
salário-educação:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
bem como suas respectivas autarquias e fundações;
II - as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
IH - as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da
Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991;
IV - as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a ser definidas em regulamento;
V - as organizações hospitalares e de assistência social, desde que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos
incisos I a V do art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991.
§ 2º Integram a receita do salário-educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3º Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do salário-educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou ruCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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ral, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.
Art. 2º A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 1º, inciso Il, da Lei nº 9.424, de 1996, será redistribuída entre o Estado e os respectivos municípios, de conformidade com critérios estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental
nas respectivas redes de ensino.

Art. 3º O salário-educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 4º A contribuição do salário-educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de
administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1º, da Lei nº 9.424,
de 1996.
Art. 5' A fiscalização da arrecadação do salário-educação
será realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre
a matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.
Art. 6º As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do salário-educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo.
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Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parãmetros fixados pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Art. 7º O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará,
por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do
Salário-Educação, na forma do regulamento e das instruções que
para este fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.607-15, de 5 de março de 1998.
Art. 10.
publicação.
Art. 11.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
Revoga-se a Lei n' 8.150, de 28 de dezembro de 1990.

Brasília, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.608-13, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições
sociais e outras importâncias devidas ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
altera dispositivos das Leis nQs 8.212 e
8.213, ambas de 24 dejulhode 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dividas para com o Instituto Nacionai do Seguro Social (INSS), oriundas de contribuições sociais, bem
como as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência
março de 1997, mediante o emprego de um percentual de quatro por
cento do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e nove por cento
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
§ 1º Observado o emprego mínimo de três por cento do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), os percentuais estabelecidos no caput deste artigo serão reduzidos ou acrescidos para que o prazo de amortização
não seja inferior a noventa e seis meses.
§ 2' As unidades federativas mencionadas poderão optar por
incluir nesta espécie de amortização as dívidas, até a competência
março de 1997, de suas autarquias e das fundações por elas instituídas e mantidas, hipótese em que haverá o acréscimo de três pontos
nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e de
três pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), referidos no caput.
§ 3º Mediante o emprego de mais quatro pontos percentuais
do respectivo Fundo de Participação, as unidades federativas a que
se refere este artigo poderão optar por incluir, nesta espécie de
amortização, as dívidas constituídas até a competência março de
1997, para com o INSS, de suas empresas públicas, mantendo-se os
critérios de atualização e incidência de acréscimos legais aplicáveis
às empresas desta natureza, a elas se aplicando as vantagens previstas nos incisos I e II do art. 7º.

Art. 2º As unidades federativas mencionadas no artigo anterior poderão assumir as dívidas para com o INSS de suas empresas
públicas e sociedades de economia mista, facultando-se-Ihes a subrogação no respectivo crédito para fins de parcelamento ou reparcelamento, seja na forma convencional estabelecida no art. 38 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, sem a restrição do seu § 5º, seja na
forma excepcional prevista no art. 7º desta medida provisória, mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos legais
aplicáveis a essas entidades.
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Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento das prestações referentes ao acordo de parcelamento celebrado na forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer
após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 3º
zido em:

O percentual de que trata o caput do art. 1º será redu-

I - seis pontos, para os mil Municípios de menor capacidade
de pagamento, medida pela receita per capita, das transferências
constitucionais da União e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e em três pontos, para os mil Municípios seguintes; ou
H - seis pontos, para os Municípios com até vinte mil habitantes e onde estão localizados os bolsões de pobreza, identificados
como áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária, e em
três pontos, para os municípios com mais de vinte mil e menos de
trinta mil habitantes e identificados por aquele programa; ou
IH - seis pontos, para os Municípios com Índice de Condições
de Sobrevivência (ICS) nacional, das crianças de até seis anos, calculado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em conjunto com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), maior do que zero virgula sessenta e cinco e em três pontos,
para os municípios com ICS nacional maior do que zero vírgula cinco
e menor ou igual a zero vírgula sessenta e cinco.
§ 1º Excluem-se do disposto nos incisos I e H deste artigo os
Municípios com Índice de Condições de Sobrevivência (ICS) nacional, das crianças de até seis anos, menor de que zero vírgula três.
§ 2º A aferição da receita a que se refere o inciso I deste artigo
terá como base as transferências observadas no exercício de 1996.
§ 3º Os Municípios a que se refere o inciso H deste artigo são
aqueles identificados pelo Programa Comunidade Solidária até o final do ano de 1996.
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§ 4º A população de cada Município será a informada pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo a estimativa disponível em 31 de dezembro de 1996.

Art. 4º Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias e as fundações por eles instituídas e mantidas, ao celebrarem acordos na forma do art. 1º desta medida provisória, terão todas
as outras espécies de parcelamento ou amortização de dívida para
com o INSS por eles substituídas.
Art. 5º O acordo celebrado com base nos arts. 1º a 3º desta medida provisória conterá cláusula em que o Estado, o Distrito Federal
ou o Município autorize, quando houver a falta de pagamento de débitos vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no cumprimento
das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora,
por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 6º Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas
ao INSS, até a competência março de 1997, pelas entidades ou hospitais contratados ou conveniados com o Sistema U nico de Saúde
(SUS), bem como pelas entidades ou hospitais da Administração PÚblica direta e indireta, integrantes desse sistema, poderão ser parceladas em até noventa e seis meses, mediante cessão de créditos que
tenham junto ao SUS, na forma do disposto nos arts. 1.065 a 1.077,
do Código Civil.
§ 1º As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribuições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até trinta meses, sem redução da milita prevista no § 7º deste
artigo, mediante a cessão estabelecida no caput.
§ 2º O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Unico de
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Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
§ 3º Os prestadores de serviços de assistência médica e ambulatorial, mediante contrato ou convênio com municípios, somente
poderão formalizar o acordo de parcelamento com a interveniência
do órgão do Sistema Único de Saúde competente para pagá-los.
§ 4º Insuficiente o pagamento mensal efetuado pelos órgãos
integrantes do Sistema Único de Saúde ao INSS, em cumprimento à
notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia de
recolhimento complementar da diferença verificada a menor, com
vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo
pagamento será efetuado diretamente pela entidade ou hospital beneficiário do parcelamento acordado.
§ 5' Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 200,00 (duzentos reais).
§ 6º Os hospitais ou entidades que já tenham celebrado acordo de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis nOs 8.212, de
1991,8.620, de 5 de janeiro de 1993, ou 9.129, de 20 de novembro de
1995, poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.

§ 7º Para os efeitos do parcelamento a que se refere este artigo, ressalvado o disposto no § 1º, as importãncias devidas a título de
multa moratória serão reduzidas, atendidos aos seguintes prazos
contados a partir do dia 1º de abril de 1997, inclusive:

I - oitenta por cento, se o parcelamento for requerido até o
terceiro mês;
Il
quarenta por cento, se requerido até o sexto mês;

rII
IV

vinte por cento, se até o nono mês;
dez por cento, se até o décimo segundo mês, inclusive.

§ 8º As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão estabelecidas se os respectivos créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo,
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aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no parágrafo anterior.

§ 9' O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta medida provisória, denunciar o convênio ou rescindir o contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS),
ou for por este descredenciado, terá o seu parcelamento rescindido,
podendo reparcelar o saldo devedor na modalidade convencional
prevista no art. 38 da Lei n? 8.212, de 1991, com restabelecimento da
multa e demais acréscimos legais.
§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração de acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 11. Do total de recursos financeiros a serem repassados a
municípios habilitados para gestão semiplena do Sistema Único de
Saúde, serão, mensalmente, retidos e recolhidos ao INSS os valores
correspondentes às parcelas de créditos que lhe foram cedidos pelos
hospitais e entidades, decorrentes de serviços médicos e ambulatoriais prestados mediante contrato ou convênio com a administração
municipal.

Art. 7' Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal até a competência março de 1997,
incluídas ou não em notificação, poderão ser parceladas em até noventa e seis meses, sem a restrição do § 5' do art. 38 da Lei n' 8.212,
de 1991, com redução das importâncias devidas a título de multa
moratória nos seguintes percentuais:
I - cinqüenta por cento, se o parcelamento for requerido até
31 de dezembro de 1997;
II - trinta por cento, se o parcelamento for requerido até 31 de
março de 1998.
§ I" O acordo será lavrado em termo específico, respondendo
como seus fiadores os acionistas ou sócios controladores com seus
bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações nele assuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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midas, por dolo ou culpa, ou em caso de insolvência das pessoas jurídicas.
§ 2º As pessoas jurídicas, que já tenham celebrado acordo de
parcelamento com o INSS, poderão optar pelo parcelamento a que se
refere este artigo, exceto quanto aos valores parcelados na forma da
Lei nº 9.129, de 1995, os quais não poderão ser reparceladas nos termos desta medida provisória.

§ 3º As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo,
aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no caput.
§ 4º O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração do acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 5º O prazo de parcelamento definido no caput poderá ser
ampliado para até cento e vinte meses, no caso das micro e pequenas
empresas, definidas no art. 2º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de
1996.
§ 6º As dívidas provenientes das contribuições descontadas
dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30
da Lei nº 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até dezoito meses, sem redução da multa prevista no caput.
§ 7º Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).
§ 8º Na hipótese de pagamento à vista das dívidas, a redução
da multa será de oitenta por cento.
Art. 8º Fica a União autorizada a contratar operação de crédito com o INSS, até o limite de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de
reais).

§ 1º Os recursos a que se refere este artigo destinar-se-ão a financiar o déficit financeiro do INSS e serão representados por Letras Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas para esse fim, com caCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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racterísticas a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 2º O INSS fica autorizado a garantir a operação de que trata
este artigo com bens integrantes de seu ativo, podendo, inclusive,
caucionar créditos decorrentes de parcelamento de débitos de pessoas jurídicas.

Art. 9º Os arts. 38, 45 e 48 da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 38.

..

.

§ 9º O acordo celebrado com o Estado, o Distrito Federal
ou o Município conterá cláusula em que estes autorizem a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do fundo de
Participação dos Municípios (FPM) e o repasse ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do valor correspondente a cada
prestação mensal, por ocasião do vencimento desta.
§ 10. O acordo celebrado com o Estado, o Distrito Federal
ou o Município conterá, ainda, cláusula em que estes autorizem,
quando houver o atraso superior a sessenta dias no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes, a retenção do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) e o repasse ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do valor correspondente à mora, por ocasião da
primeira transferência que ocorrer após a comunicação da autarquia previdenciária ao Ministério da Fazenda." (NR)

«Art. 45.

..

.

§ 5º O direito de pleitear judicialmente a desconstituição
de exigência fiscal fixada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no julgamento de litígio em processo administrativo
fiscal extingue-se com o decurso do prazo de cento e oitenta dias,
contados da intimação da referida decisão." (NR)

«Art. 48.

.
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§ 2' Em se tratando de alienação de bens do ativo de empresa em regime de liquidação extrajudicial, visando à obtenção
de recursos necessários ao pagamento dos credores, independentemente do pagamento ou da confissão de dívida fiscal, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), poderá autorizar a
lavratura do respectivo instrumento, desde que o valor do crédito previdenciário conste, regularmente, do quadro geral de credores, observada a ordem de preferência legal.
§ 3' O servidor, o serventuário da Justiça, o titular de serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão que infringirem o
disposto no artigo anterior incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida no art. 92, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível.» (NR)

Art. 10. O art. 126 da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991, com
a redação dada pela Lei n' 9.528, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 126.
§ l' Em se tratando de processo que tenha por objeto a discussão de crédito previdenciário, o recurso de que trata este artigo somente terá seguimento se o recorrente, pessoa jurídica,
instruí-lo com prova de depósito, em favor do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) de valor correspondente a trinta por
cento da exigência fiscal definida na decisão.

§ 2' Após a decisão final no processo administrativo fiscal,
o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário
será:
a) devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;

b) convertido em pagamento, devidamente deduzido do valor da exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo.»
(NR)

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.608-12, de 5 de março de 1998.
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Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Reinhold Stephanes
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.609-12, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre o reajuste do salário minimo e dos benefícios da Previdência Social.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O salário mínimo será de R$ 120,00 (cento e vinte
reais), a partir de 1º de maio de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro reais) e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
Art. 2º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1º de junho de 1997, em sete vírgula setenta e seis
por cento.
Art. 3º Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
anexo a esta medida provisória.
Art. 4º Para os benefícios que tenham sofrido majoração em 1º
de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$ 120,00
(cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do disposto no art. 2º, de acordo com normas a serem
baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
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Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.609-11, de 5 de março de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Augusto Junho Anastasia
Reinhold Stephanes
Paulo Paiva

Anexo
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de Acordo com as
Respectivas Datas de Início
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.610-8, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Cria o Fundo de Garantia à Exportação
(FGE), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE),
de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas
operações de seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida provisória.
Art. 2º O patrimônio inicial do FGE será constituído mediante a transferência de noventa e oito bilhões de ações preferenciais
nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A. e um bilhão e duzentos milhões de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD), criado pela Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.
§ 1º Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FAD.
§ 2º O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as
ações tenham sido negociadas.
§ 3º As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4º O produto da venda das ações transferidas ao FGE deverá constituir reserva de liquidez, nas condições definidas pelo conselho a que se refere o art. 6º, e o restante será aplicado em títulos públicos federais, com cláusula de resgate antecipado.

Art. 3º Constituem recursos do FGE:
I - o produto da alienação das ações;
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H

a reversão de saldos não aplicados;
IH
os dividendos e remuneração de capital das ações;
IV
o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
V
as comissões decorrentes da prestação de garantia;
VI
recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.
Art. 4º O FGE proverá recursos para cobertura de garantias
prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
I - contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da
operação;
H -

contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.

Art. 5º Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para a cobertura de garantias prestadas pela União:
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total
da operação de financiamento de exportações brasileiras de bens e
serviços, desde que o prazo da operação não seja inferior a dois anos;
H - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e condições de oferta, para operações de
exportação de bens de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso
H deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes à cobertura do risco assumido.
Art. 6º Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado
o disposto no artigo seguinte.
§ 1º O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.
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§ 2' Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDES a alienar as
ações vinculadas ao FGE.
Art. 7' Compete à Câmara de Comérgio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE:
I - as diretrizes, os critérios, 08 parâmetros e as condições
para a prestação de garantia prevista nesta medida provisória;
II - os limites globais e por paises para concessão de garantia.
Art. 8' O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as determinações da Câmara de Comércio Exterior e do
CFGE:
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à
cobertura de garantias;
II - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do
BNDES;
III - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
IV - autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.
Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos
relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.
Art. 9' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28
de agosto de 1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31
de maio de 1997.
Art. 10. O Poder Executivo poderá pôr termo ao provimento
de recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias às
operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos
desta medida provisória.
§ l' Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integral
de todas as obrigações já assumidas.
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§ 2º Caso haja recursos remanescentes, estes serão transferidos, anualmente, à conta do Tesouro Nacional.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.610-7, de 5 de março de 1998.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
José Botafogo Gonçalves
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.611-7, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Altera dispositivos da Lei nº 8.313, de
23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 3', 4', 9', 18, 19, 20, 25, 27, 28 e 30 da Lei n'
8.313, de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 3º
.

V-

.

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas
relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura." (NR)
«Art. 4º
.
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§ 1º O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura
e gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios estabelecidos nos arts. 1º e 3º.
§ 2' Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico
competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.
§ 6º Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens
necessários ao cumprimento das finalidades do fundo .
•....••.....••..••.....••...•.••...••.....••...•.....••...•.•...•••.....••..••.•...•••...•.•.»

(NR)

«Art. 9º São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além de outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura:

v - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura." (NR)
«Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas fisicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda, a título de
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas ftsicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos
do art. 5º, inciso Il, desta lei, desde que os projetos atendam aos
critérios estabelecidos no art. l' desta lei.
§ 1º Os contribuintes poderão deduzir do Imposto de Renda devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos
elencados no § 3º, previamente aprovados pelo Ministério da
Cultura, nos limites e condições estabelecidos na legislação do
Imposto de Renda vigente, na forma de:
a) doações; e

b) patrocínios.
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§ 2Q As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional.

§ 3 Q As doações e os patrocínios na produção cultural, a
que se refere o § 1Q, atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos:
a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;

c) música erudita ou instrumental;
d) circulação de exposições de artes plásticas;

e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus." (NR)
"Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar
atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do Pronac.
§ 1Q O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco
dias.
§ 2Q Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura,
a ser decidido no prazo de sessenta dias.
§ 7Q O Ministério da Cultura publicará anualmente, até
28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário.
§ 8 Q Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não concentração por segmento e por beneficiário, a ser
aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos,
pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fiscal.» (NR)
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«Art. 20.

§ 2 2 Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a
ser decidido no prazo de sessenta dias .
••...........•...•••..••••..••••...........••..•••..••••...........•...•••...•••....•••......»

(NR)

«Art. 25.
Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com
os segroentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções
culturais-educativas de caráter não comercial, realizadas por
empresas de rádio e televisão.» (NR)
«Art. 27.
§ 2 2 Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador,
desde que devidamente constituídas e em funcionamento, na
forma da legislação em vigor.» (NR)
«Art. 28.
Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo.» (NR)
«Art. 30.

.

.

2

§ 1 Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto.
§ 2 2 A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura
suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até a efetiva regularização.
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§ 3º Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes
desta lei.» (NR)

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.611-6, de 5 de março de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Weffort
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.612-22, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira

bancária, dispõe sobre a privatização de
instituições financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. lº Aredução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação em
instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de unidade da Federação.
§ 1e A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de inCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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corporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.
Art. 2º Aadoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida provisória.

Art. 3º Para os fins desta medida provisória, poderá a União,
a seu exclusivo critério:
I - adquirir O controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
II - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu
respectivo controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes especiais;
III - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 7º, financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ 1º A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da unidade da Federação respectiva.
§ 2º Os créditos de que trata o inciso N deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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tratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3º O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo
será precedido da assunção, pela unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4º O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso IH do artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I -

autorização legislativa da unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos IH e IV do
artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta;

c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
H - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei nº 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 5º Os financiamentos de que trata esta medida provisória, quando concedidos pela União, serão pagos em até trezentas e
sessenta prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na
Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura
do contrato e as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
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de Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou
outro índice que vier a substituí-lo.
§ l' As obrigações correspondentes ao serviço dos financiamentos concedidos pela União, nos termos desta medida provisória,
poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas
ao refinanciamento de dívidas previsto pela Lei n' 9.496, de 11 de setembro de 1997, especificamente para fins de aplicação do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real (RLR) referido
no art. 5' da citada lei.
§ 2' Cessa a aplicação do disposto no parágrafo anterior se,
decorridos dezoito meses da data da assinatura do contrato de refinanciamento a que se refere a Lei n' 9.496, de 1997, detiver a unidade da Federação o controle de qualquer instituição financeira.
§ 3º Para o cumprimento do disposto neste artigo, a União poderá contratar com instituição pública federal os serviços de agente
financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos contratos de financiamento ou refinanciamento, cuja remuneração será
custeada pelas unidades da Federação.

Art. 6º O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I -

contar exclusivamente com a garantia da União;

II - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o
valor nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte
por cento o montante garantido.
Art. 7º Nas hipóteses dos incisos III e V do art. 3', quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá
ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
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unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante
pelo menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
H - assunção de dívidas de instituição financeira junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em balanço,
incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
IH - capitalização da instituição financeira.
Parágrafo único. O financiamento de que trata o inciso V do
art. 3º depende, ainda, de manifestação favorável do Banco Central
do Brasil, até 5 de dezembro de 1997, quanto à proposta do Estado
para o atendimento ao disposto no caput.
Art. 8º Quando a participação da União se der exclusivamente mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3º, a aquisição dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do
crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta, ou transformada em instituição não financeira, o contrato de
refinanciamento deverá prever a entrega, pela unidade da Federação, de ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a, no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado,
para fins de posterior amortização.
Art. 9º Nos casos de que tratam o art. 7º e o parágrafo único do
art. 8º, a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
H - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal
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do Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento da instituição financeira.
Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos e concederá os financiamentos de que trata o art. 3', com títulos
do Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Naciona!.
Art. 11. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art.
4º, o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional, em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente
ou em títulos da dívida pública federa!.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por Títulos
da Dívida Pública Federal, para efeito de repasse ao Tesouro Nacional.
Art. 12. Na hipótese do inciso II do art. 4º, o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União
na quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento
concedido com base nesta medida provisória.
Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3º, inciso I, bem assim daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as
disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987.
Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155,
157 e 159, inciso I, letra a, e inciso II, da Constituição, bem assim,
quando for o caso, ações representativas do controle acionário da
instituição financeira.
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Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
de que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores à sua celebração;
Hl - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela
distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das
obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores independentes contratados pelas partes.
Art. 17. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais ou contratuais.
Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30
de junho de 1998, exceto os relativos ao inciso V do art. 3', cujo prazo
de celebração esgotou-se em 31 de março de 1998.
Art. 19. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
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com base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n' 2.321, de
1987, e de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 20. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação
dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados
programas.
Art. 21. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no Decreto-Lei n' 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente
ajustado com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste
artigo poderá ser feita por até quatrocentos e vinte dias, se a respectiva unidade da Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição financeira estadual, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 22. No processo de redução da participação do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ l' A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2' Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis n's 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404,
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de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo
a União refinanciar a dívida nos termos da Lei n' 9.496, de 1997.
§ 3' A equalização de que trata o § I" observará o previsto no
art. 10.

Art. 23. Os arts. 12,3' e 6' da Lei n' 9.496, de 1997, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 1º

.

§ 3' As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão
ao estabelecimento, pelas unidades da Federação, de Programa
de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo
Federal.
.............................................................................................»

(NR)

«Art. 3º

§ 6' O não-estabelecimento do programa no prazo fixado
nos contratos de refinanciamento ou o descumprimento das metas e compromissos nele definidos, implicarão, enquanto não estabelecido o programa ou durante o período em que durar o
descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo
custo médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido
de um por cento, e a elevação em quatro pontos percentuais do
comprometimento estabelecido com base no art. 5'.» (NR)

«Art. 6' Para fins de aplicação do limite estabelecido no
art. 5', poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas efetivamente realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações:

VII - dívidas de que tratam os incisos I e Il, de entidades
da Administração indireta, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 31 de dezembro de 1997.
.........•••...•••.........••••..•••••........•••...•••......•...•••...••••.....•...••••...••»

(NR)
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Art. 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus decorrente
da redução de encargos prevista nos contratos, por ela garantidos,
celebrados, até 30 de outubro de 1997, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 25. Fica a União autorizada a equalizar a diferença acumulada, desde 30 de outubro de 1997, entre os custos médios de captação utilizados na composição dos encargos financeiros ajustados
nos contratos celebrados, pelos Estados, com instituições financeiras públicas federais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, e o custo médio de captação da instituição contratante no mês de referência.
Art. 26. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.612-21, de 5 de março de 1998.
Art. 28. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.613-6, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, de que
trata a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de
1997, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica a União autorizada a transferir:
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I - para a Caixa Econômica Federal (CEF), ações ordinárias
nominativas, de sua propriedade, representativas do capital social
da Companhia Vale do Rio Doce e da Light Serviços de Eletricidade
S.A., até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais);
II - para o Fundo Nacional de Desestatização (FND), ações representativas do capital social da Petróleo Brasileiro SA. (Petrobrás),
depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária
Federal (FAD).
§ lº A CEF, em contrapartida à transferência das ações pela
União, a que se refere o inciso I deste artigo, deverá assumir dívidas
caracterizadas e novadas da União, nos termos da legislação em vigor, relativas ao Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVAS), pelo valor nominal equivalente ao valor de venda das referidas ações.
§ 2' As ações de que trata o inciso I deste artigo permanecerão
depositadas no FND, em nome da CEF.
§ 3' Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o inciso I deste artigo o disposto no inciso III do art. 6' e no art.
13 da Lei n' 9.491, de 9 de setembro de 1997, e no art. 30 da Lei n'
8.177, de l' de março de 1991, com a redação ora vigente.
§ 4' A CEF somente poderá vender as ações a que se refere o
inciso I deste artigo para Fundos Mútuos de Privatização de que trata o inciso XII do art. 20 da Lei n' 8.036,de 11 de maio de 1990, com a
redação dada pela Lei n" 9.491, de 1997.
§ 5' A transferência das ações a que se refere o inciso I deste
artigo fica condicionada à aprovação, por parte do Conselho N acionai de Desestatização (CND), do limite para participação dos Fundos Mútuos de Privatização (FMP-FGTS), de que trata o inciso XII
do art. 20 da Lei n' 8.036, de 1990, nas respectivas ofertas públicas e
leilões de privatização, e dar-se-á no momento em que for estabelecido o preço de venda dessas ações.
Art. 2' O § 6' do art. 20 da Lei n" 8.036, de 1990, introduzido
pelo art. 31 da Lei n' 9.491, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:
«§ 6' Os recursos aplicados em quotas de Fundos Mútuos
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nados, nas condições aprovadas pelo CND, a aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de
Desestatizaçâo, de que trata a Lei nº 9.491, de 1997, e de programas estaduais de desestatização, desde que, em ambos os casos,
tais destinações sejam aprovadas pelo CND." (NR)
Art. 3º O parágrafo único do art. 18 da Lei nº 9.491, de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Na contratação dos serviços a que se refere o inciso IV deste artigo poderá o gestor do fundo estabelecer,
alternativa ou cumulativamente, na composição da remuneração dos contratados, pagamento a preço fixo ou comissionado,
obedecidos aos dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993." (NR)
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.613-5, de 5 de março de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Augusto Junho Anastasia
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.614-17, DE 2 DE ABRIL
DE 1998 (*)
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
(*) Retificada no DO de 9 de abril de 1998 (pág. 2519 desta obra).
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Art. 1º Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 1997:
I -

os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:

a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres),
de que trata o art. 1º, parágrafo único, alíneas a, b eg, do Decreto-Lei
nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974;

b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei nº 8.167, de 16
de janeiro de 1991;

c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei nº 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do Decreto-Lei nº 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. 1º da Lei nº 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
nº 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei nº 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de 1998, os incentivos de que trata este artigo observarão o disposto nos arts. 2º, 3º e 4º
da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 2º Os dispositivos da Lei nº 8.167, de 1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.
§ 4º As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
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concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5' A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.

§ 8' Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro.» (NR)
«Art. 7º
II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
.•••................••....•••...••••...•••...............••....•••....••...••••...•••........»

(NR)

«Art. 9º

§ 4' Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem
como aos considerados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, estruturadores para a
economia regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o
limite de que trata o § 2' deste artigo será de cinco por cento.

§ 6' Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à
aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do
controle acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria ExecuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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tiva, 8, nos casos de participação conjunta minoritária, quando
observadas as condições previstas no § 8º deste artigo.
§ 7º

I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
§ 8º Os Conselhos Deliberativos das Superintendências
de Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autorizar, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva,
o ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida
no § 2º ou no § 4º, com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desde que:

I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada por subscrição e integralização de capital novo e não por transferência de ações existentes;
Ir - a nova participação acionária minoritária venha garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas que:
a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liquidação; ou

b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos dois últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência do Desenvolvimento Regional.

§ 9º Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo, será
automaticamente transferido à pessoajurídica sucessora.» (NR)

"Art. 12.
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§ 1º O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:

n - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de mora
de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
§ 4º Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:

I - que não tenham iniciado a implantação física de
seus projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo
motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência de Desenvolvimento Regional;

n - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis
meses consecutivos;
In - cujos projetos tenham se tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica, financeira, mercadológica ou legal;
IV - que tenham desistido da implantação de seus projetos.
§ 5º Nas hipóteses de que tratam os incisos n, In e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra das
ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
§ 6º Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
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transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 72 Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei.» (NR)
«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos Fundos será feita mediante processo administrativo a
ser instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional, que solicitará, quando julgar necessário, a participação
do banco operador, admitida ao infrator ampla defesa.» (NR)
Art. 32 Fica vedada a transferência para fora da região de máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela
Sudene ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da
Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico que a justifique.
§ 12 O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias
liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo índice
oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 22 Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3ºdo art. 12 e dos arts. 13, 15 e 17 da Lei n 2S.167, de 1991.
Art. 42 Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes
benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 52 O art. 22 da Lei n 2 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive, às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
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«Art. 22

§ 12 As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 22 O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de
aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua
Secretaria Executiva.
§ 32 No caso de debêntures cujo prazo de carência tenha
expirado anteriormente a 13 de novembro de 1995, poderão,
igualmente, ser prorrogados os prazos de amortização e vencimento, observadas as condições do parágrafo anterior." (NR)

Art. 62 Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei n 2 1.376, de 1974, autorizados a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscritas pelos referidos fundos, na forma prevista no art. 52 da Lei n?
8.167, de 1991, exclusivamente.
Art. 72 A exigência da garantia real, de que trata o § 42 do art.
52 da Lei n 28.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 2' desta medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de 1996.
Art. 8' Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.
Art. 92 Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem adotadas.
Art. 10. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
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Art. 11. O art. 77 da Lei n' 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 77. .

..

§ l' O disposto no caput deste artigo deixará de produzir
efeitos se as leis mencionadas nos incisos I e II não forem sancionadas e publicadas até 15 de maio de 1998.
§ 2' Ficam extintos, a partir de 4 de outubro de 2013, os
benefícios fiscais a que se referem os dispositivos legais mencionados no caput deste artigo.
§ 3' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos projetos protocolizados no órgão competente para sua apreciação
até 14 de novembro de 1997.» (NR)
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.614-16, de 5 de março de 1998.
Art. 13.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 14. Revoga-se o art. 14 da Lei n" 8.167, de 16 de janeiro de
1991.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paioa
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.615-27, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTNJ destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a:
1 - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
da Amazônia SA, até o limite de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro
Nacional (NTN), nas modalidades nominativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos,
para principal e encargos, e taxas de juros calculada na forma do § 3º
do art. 2º da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização de outras fontes, a critério do Poder Executivo;
n - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
In - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 9.491, de 9
de setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária Federal, de que trata a Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
~ pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento de efeito equivalente, no período compreendido entre 1º de junho
de 1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre 1º de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;
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c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferenciai entre o custo de captação de recursos, Taxa Referencial (TR) e juros de vinte e um por cento ao ano, e a taxa pactuada, Taxa Referencial(TR) e juros de nove por cento ao ano, em empréstimo concedido,
por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de
Janeiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto
Linha Vermelha;

d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 26 de abril de
1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei nº
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo).
VII - pagar ao Brasiliari American Merchant Bank (BAMB),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre o
custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com O investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas
pelo BAMB naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela
subsidiária da importância ali investida;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis
por cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes (PNLCC);
IX - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de doze por cento ao ano, com
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sub-rogação nos respectivos créditos, a dívida do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) decorrente de saldo devedor na conta de benefícios do extinto Instituto de Administração Financeira da Previdência Social (Iapas), no período de 1a de janeiro de 1984 a 31 de
março de 1986, até o valor de R$ 1.363.000.000,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e três milhões de reais) - posição em 31 de dezembro de 1995, objeto de acordo entre aquela instituição financeira e o
INSS.
§ 1º Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data da alienação.
§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso L

§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5º A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia
geral ordinária que aprovar o balanço da companhía.
§ 6º A dívida referida no inciso IX deste artigo será paga pela
União com títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
(Cetip), após homologação judicial do acordo e encerramento do feito.
§ 7º O INSS pagará a obrigação para com a União, decorrente
do pagamento com sub-rogação de que trata o inciso IX, com créditos
por ele titulados, relativos a parcelamentos de débitos contratados
por pessoas jurídicas, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios da Fazenda e da Previdência e Assistência Social.

Art. 2º As dívidas da União, a que se referem os incisos V a
VIII do art. I" desta medida provisória, assim como as dívidas da
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União para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como liquidas,
certas e exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria
MF n' 150, de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro
de Estado da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro
Nacional, emitidos para esse fim, regístrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ I" Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo de
vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados pelo
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento ao ano.
§ 2' Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de propriedade da União, depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização (FND),
de quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em bolsa de valores, representativas de participação em sociedades anõnimas de capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente os
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 3' As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:
I - no caso de sociedades anônimas com ações negociadas
em bolsa de valores, pela sistemática prevista no § l' desta medida
provisória;
H - no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de acordo com
o preço mínimo estipulado no respectivo edital de privatização;
IH - no caso de sociedades anõnimas não abrangidas pelos incisos I e H, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço publicado pela companhia.
§ 4' As ações de que tratam o inciso IH do art. l' e o § 2' do
art. 2' desta medida provisória, depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito
naquele fundo.
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Art. 3º Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy
W Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado na referida operação.
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos fundos a que se referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei nº 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. I" da Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Naciona!.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5' As sociedades de economia mista de capital aberto, detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei n"
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente
nos casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado pelo Conselho de administração e se dele constar, expressamente, provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro semestre de 1994.
Art. 6º O art. 2º da Lei n" 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3'.
«§ 3' Será admitida, para fins de cálculo dos juros das
NTN, a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do
Tesouro Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de
cada período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade, a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»

Art. 7' O caput do art. 2º da lei nº 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 2' O FND fica autorizado a resgatar quotas da União
ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior,» (NR)
Art. 8' Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.615-26, de 5 de março de 1998.

Art. 10. Esta medida provisória, entra em vigor na data da
sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Reinhold Stephanes
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.637-3, DE 2 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre a regulação, fiscalização e
supervisão dos mercados de títulos ou coatratos de investimento coletivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Constituem valores mobiliários, sujeitos ao regime da
Lei n" 6.385, de 7 de dezembro de 1976, quando ofertados publicamente, os títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem
direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2205
§ l' Aplica-se aos valores mobiliários a que se refere este artigo
a ressalva prevista no art. 2º, parágrafo único, da Lein' 6.385, de 1976.
§ 2' Os emissores dos valores mobiliários referidos neste artigo, bem como seus administradores e controladores, sujeitam-se à
disciplina prevista na Lei nº 6.385, de 1976, para as companhias
abertas.
§ 3º Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:

I - exigir que os emissores se constituam sob a forma de sociedade anônima;
II - exigir que as demonstrações financeiras dos emissores,
ou que as informações sobre o empreendimento ou projeto, sejam auditadas por auditor independente nela registrado;
III - dispensar, na distribuição pública dos valores mobiliários
referidos neste artigo, a participação de sociedade integrante do
sistema previsto no art. 15 da Lei nº 6.385, de 1976;
N - estabelecer condições específicas para o exercício, no âmbito desse mercado, das atividades previstas no art. 16 da Lei nº
6.385, de 1976, inclusive quanto a requisitos de idoneidade, habilitação técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os administradores de sociedades e demais pessoas que atuem nesse
mercado;
V - estabelecer padrões de cláusulas e condições que devam
ser adotadas nos títulos ou contratos de investimento, destinados à
negociação em bolsa ou balcão e recusar a admissão ao mercado da
emissão que não satisfaça a esses padrões.
Art. 2' As alíneas b e g do inciso I e o inciso II do art. 9º da Lei
n" 6.385, de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9 Q

I-

.

b) das companhias abertas e demais emissoras de valores
mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais,
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das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum;
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, quando da ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada nos
termos do inciso V deste artigo, desde que, direta ou indiretamente, tenham tido qualquer participação nessas irregularidades;
II - intimar as pessoas referidas no inciso anterior a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11;
........•.•...•••...••...••..............•..•••...••....••.................••...••••...•••...»

(NR)

Art. 3º Fica incluído o inciso VI ao art. 15 da Lei nº 6.385, de
1976, com a seguinte redação:
«Art. 15.

..

.

VI - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.»
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.637-2, de 5 de março de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.649-17, DE 7 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das instituições Federais de Ensino Superior, dos
Centros Federais de Educação Tecnológica e
das Escolas Agrotécnicas Federais, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força lei.
Art. I" Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior, dos Centros Federais de
Educação Tecnológica e das Escolas Agrotécnicas Federais observarão, quanto ao número e classificação, os quantitativos constantes
dos Anexos I e II a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos nos Anexos
I e II serão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 4'
desta medida provisória.
Art. 2' Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados a expedir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções indicados no
caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.
§ l' As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes
da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados no
Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte dias, a
contar da publicação do ato de distribuição dos cargos e funções.
§ 2' No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos

mencionados no parágrafo anterior, as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se referem os Anexos I e II, indicando, inclusive, o número de cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos níveis.

Art. 3' Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
Reitor ou Vice-Reitor, Diretor ou Vice-Diretor, pro tempore, cujo
exercício das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter
custeio de sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a
ser aprovado pelo Poder Executivo.
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Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, ao
servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino superior.
Art. 4º Ficam excluídos do Quadro II do Anexo I, a que se refere a alínea b, art. 4º da Lei nº 8.670, de 30 de junho de 1993, onze
CD-3, vinte e dois CD-4, trinta e três FG-l, cento e trinta e duas
FG-4, quarenta e quatro FG-5, cinqüenta e cinco FG-6, onze FG-7 e
quarenta e quatro FG-8.

Art. 5º Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo pertinentes à distribuição de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, editados até 18 de dezembro de 1996, das Instituições Federais de Ensino Superior e Centros Federais de Educação Tecnológíca, e editados até 31 de janeiro de 1998, das Escolas Agrotécnicas
Federais.
Art. 6º Fica instituído o Programa de Bolsas de Incentivo a
Docência nas Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), com a
finalidade de estimular e valorizar o envolvimento de docentes com o
ensino, especialmente com a modernização e transformação do ensino de graduação.
§ 1º Poderão ser beneficiários do programa ora instituído os
docentes do quadro efetivo em regíme de trabalho de dedicação exclusiva ou quarenta horas semanais, com dedicação pelo menos dez
horas semanais à docência, incluindo obrigatoriamente seis horas
semanais em classe no ensino de graduação, que não recebam proventos de aposentadoria de qualquer órgão público e não sejam beneficiários de bolsas de formação.

§ 2º Os docentes contemplados com bolsas do programa ora
instituído poderão manter, na sua integralidade, as bolsas de produtividade e pesquisa concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológíco (CNPq).
§ 3º A atribuição de quotas de bolsas às Ifes, seus valores e duração, bem como os critérios para sua concessão serão objeto de regulamentação específica.

Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.616-16, de 13 de março de 1998.
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Art. 8" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9' Revogam-se o Quadro V do Anexo III à Lei n" 8.670, de
30 de junho de 1993, o Anexo III da Lei n" 8.956, de 15 de dezembro
de 1994, o Anexo I à Lei n" 8.957, de 15 de dezembro de 1994, o art. 2"
da Lei n" 9.192, de 21 de dezembro de 1995, e a Medida Provisória n"
1.616-16, de 13 de março de 1998.
Brasilia, 7 de abril de 1998; 177" da Independência e 110" da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira

Anexo I
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior e
dos Centros Federais de Educação Tecnológica
Cargo/Função .

~

~~antitativos

Cargos de Direção

40
210
625
1.486

CD-1
CD-2
CD-3
CD-4
Subtotal

f-----== ==----1--

2.361

--

,

Funções Gratificadas

,FG-1
'FG-2
FG-3
FG-4
FG·5
FG-6
FG-7
FG-8
FG-9
---=-:--Subtotal
Total

------'----

4.094
1.122
899
2.796
1.608
2.012
2.282
457
209
15.479
17.840
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Anexo II
Cargos e Funções das Escolas Agrotécnicas Federais
I

~~rg>:o"lFc:u:on",ça:::-0'--

+-

=====
Quantitativos

Cargos de Direção
, CD-2
CD-3
CD-4

_

!

46
92
232

370

8ubtotal
Funções Gratificadas
FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5

46
48
192
322
552

Subtotal

1.160

Total

1.530

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.650-17, DE 7 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
Servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1e O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é formado pela Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil, composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível superior, e por cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil, de nível médio, e pela Carreira Jurídica do Banco Central do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2211
Brasil, composta por cargos de Procurador do Banco Central do Brasil, de nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 22 Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
CAPÍTULOII
Das Atribuições
Art. 3º
do Brasil:

São atribuições do cargo de Analista do Banco Central

I - formulação e implementação de planos, programas e projetos de gestão das reservas internacionais, da dívida pública interna
e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
II - regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;

III - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econômicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País;
IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas relacionadas.
Art. 4º São atribuições do cargo de Procurador do Banco Central do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial
e à defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, em juízo e
fora dele;
II - consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
próprias da profissão de advogado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2212

Art. 5' São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades
dos Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;
H - operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sisbacen);
IH - suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda
ao sistema bancário;
IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida pelo
Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico quem por envolverem sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam ser terceirízadas;
VII - operação de máquinas em geral, excetuadas as referentes a atividades terceirizadas.
CAPÍTULO IH
Do Ingresso

Art. 6' O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-se-á mediante concurso público específico, de provas ou de
provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.
§ L? O concurso público a que se refere este artigo realizarse-á em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo
a primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.
§ 2' Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de provas de
títulos.

§ 3' O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua direCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abr. 1998

2213
toria definir normas específicas e os pré-requisitos de formação e titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
CAPÍTULOrv
Do Desenvolvimento
Art. 7º O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. 1º ocorrerá mediante progressão funcional
e promoção.
§ 1a Progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de setecentos e trinta dias, redutível,
mediante processo de avaliação de desempenho em até cento e oitenta e dois dias, exceto o do Padrão I da Classe D dos cargos das Carreiras de Especialista e Jurídica do Banco Central do Brasil.
§ 2º Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o interstício mínimo de trezentos e sessenta e cinco dias.
§ 3º Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.

CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações
Art. 8º A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos
dos servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II desta medida provisória.
Art. 9º Os vencimentos dos cargos da Carreira Jurídica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e
Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes
aplicando as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei nº 8.270, de 17
de dezembro de 1991, a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992, e
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a prevista no art. 1º, inciso I, e § I" do Decreto-Lei nº 2.333, de 11 de
junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ),
em percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
I -

Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;
b) de quinze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialista
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de mestrado, até o máximo de trinta por cento do quadro de pessoal de nível superior;

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

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;

b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2' grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.

§ l' A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções sobre:

I - os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a quantidade de oportunidades, as
áreas de formação, bem como o enquadramento dos servidores na
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gratificação, considerados o exercício de funções e a participação nos
programas de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especialização lato e stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo banco, inclusive, anteriormente à edição desta medida provisória.
II - a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.
§ 2º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.
Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo lII.

§ 1º O percentual da GABC para o servidor do Padrão I da
Classe D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do
Brasil será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para
cinqüenta e cinco por cento a partir do 366º dia de exercício, mediante avaliação de desempenho vinculada ao estágio probatório.
§ 2º Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até dez pontos percentuais, nas condições a serem fixadas
pela Diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em exercício de atividades:
I - externas de fiscalização do sistema financeiro nacional,
inclusive de câmbio;
II - que importem risco de quebra de caixa;

III -

que requeiram profissionalização específica.

Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exercício privativo por servidores ativos da Autarquia, nos valores e
distribuição previstos na forma constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 1º O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos do
cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi designado.
§ 2º O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
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I - a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa
retribuição for igualou inferior à soma dos décimos incorporados;

II - à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas incorporadas, acrescidas de vinte e cinco por cento da soma das
parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior à
soma dos décimos.
§ 3º Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 4º As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida provisória serão incorporadas, observados os valores equivalentes aos percentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo VII, gerando efeitos financeiros somente a partir de 1º de dezembro de 1996.
§ 5º A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a
realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da
estrutura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valores de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecido no Anexo IV.
§ 6º Os quantitativos das FCBC, observados os valores unitários e o custo global previstos no Anexo IV desta medida provisória,
poderão ser alterados por regulamento.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e
de Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada na forma do Anexo V desta medida provisória.
Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos empregados do Banco Central do Brasil que se aposentaram sob o Regime Geral de Previdência Social até 31 de dezembro de 1990, bem como todas as responsabilidades do Banco Central do Brasil em relação a esses empregaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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dos, inerentes à condição de patrocinador da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus).
§ l' O Banco Central do Brasil permanece como responsável
pela indicação dos administradores e membros do Conselho de
Curadores da Centrus nas proporções previstas no respectivo estatuto,
podendo, a qualquer tempo, substituir os administradores e conselheiros que indicar.
§ 2' Observado o disposto no caput, o Banco Central do Brasil
poderá exercer patrocínio não-contributivo à Centrus, relativamente aos servidores regidos pela Lei n" 8.112, de 1990.
§ 3' A fração patrimonial da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), correspondente às «reservas de benefícios a conceder" relativas aos participantes incluídos no Regime Jurídico Úníco, no volume global das reservas, será dividida na razão
do custeío de sua formação até 6 de setembro de 1996, por parte do
patrocinador e de cada participante, observado o seguinte:

I - da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições do patrocinador serão deduzidos e devolvidos ao Banco Central do Brasil, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21,
desta medida provisória, os valores relativos às contribuições realizadas desde l' de janeiro de 1991, incluida a rentabilidade patrimonial correspondente;
II - da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições dos participantes, nominalmente identificada, serão deduzidos e devolvidos aos respectivos titulares, por ocasião do acerto de
contas previsto no art. 21 desta medida provisória, os valores relativos às contribuições individuais realizadas desde l' de janeiro de
1991, incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;
III - a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente das contribuições do patrocinador será administrada pela Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), para custeio de
aposentadorias e pensões concedidas com base na Lei n" 8.112, de
1990, na forma em que vier a dispor o regulamento;
IV - a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente das contribuições dos participantes será liberada aos respectivos
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2218
titulares a partir da edição do regulamento a que se refere o art. 21
desta medida provisória, em até doze parcelas mensais consecutivas,
de acordo com as disponibilidades financeiras da instituição, ou, a
critério dos servidores, mantida, total ou parcialmente, sob a administração da Centrus, com a finalidade de obtenção de benefícios no
sistema de contribuição definida, a serem estabelecidos por essa entidade de previdência privada, com base exclusivamente em contribuições dos participantes.
§ 4' Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores do Banco
Central do Brasil exonerados, demitidos, e no que couber aos sucessores dos servidores falecidos, após 31 de dezembro de 1990.
§ 5º Na forma que dispuser convênio específico a ser celebrado
entre o Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus) e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), serão centralizadas na Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus)
as devoluções e complementações de responsabilidade direta ou indireta da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
(Previ), e do Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., enquanto seus patrocinadores, relativas aos participantes optantes pelo
quadro de pessoal do Banco Central do Brasil, na forma da Lei n'
4.595, de 31 de dezembro de 1964.
§ 6' O convênio de que trata o parágrafo anterior disporá sobre a destinação dos recursos garantidores das reservas matemáticas necessárias ao custeio dos compromissos nele previstos.
§ 7' Aos recursos que forem repassados à Centrus, em razão
do convênio a que se referem os §§ 5' e 6', aplica-se o disposto no § 3'
deste artigo.

Art. 15.

O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de

assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionis-

tas, mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
mensal dos participantes.
§ l' A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista correspondente a um por cento de sua remuneração, inclusive o

adicional por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos dependentes não presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.
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§ 2' A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se
refere este artigo.
Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro Naciona!.
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei n"
8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercício no
Banco Central do Brasil:
I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancário), de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;
II - as seguintes proibições:
a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;
b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
ou privada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.
§ l' A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132
e 134 da Lei n' 8.112, de 1990.
§ 2' As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os
arts. 129, 130 e seu § 2', da Lei n" 8.112, de 1990.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias
Art. 18. A partir de l' de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
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Procurador da Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários
do Banco Central do Brasil.
Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de 1º de janeiro de 1991 até 30 de novembro de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos
aos servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão considerados
como pro labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para
apuração dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do
Brasil estabelecidas nesta medida provisória.
§ 1a O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto
no caput quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos,
direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos
aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for o caso, o débito verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto pelo
Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das
quais caiba recurso ou ação rescisória ou de deci-são liminar ou de
sentença posteriormente cassada ou revista.
§ 3º São também consideradas como pro labore facto, apenas
para efeito de mútua quitação entre o Banco Central do Brasil e seus
dirigentes, ex-dirigentes e servidores, todas as demais verbas remuneratórias efetivamente pagas, a qualquer título, no período de 1º de
janeiro de 1991 a 30 de novembro de 1996.

Art. 20. Se o enquadramento nas carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos de Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos
na função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente
identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geralou antecipação de reajustes de vencimento.
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Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 31 de julho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor para efeito de acerto de contas entre as Instituições e entre estas e o servidor, na forma
que dispuser o regulamento.
§ 1º Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere o caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir
de 1º de janeiro de 1991.
§ 2º Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro
de 1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 de janeiro de 1997, descontados os saques efetuados
após aquela data.
§ 3' Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores
do Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de
1990, ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques autorizados com base no art. 20 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990,
até a completa apuração e edição do regulamento de que trata o caput.
§ 4º A Caixa Econômica Federal, a partir da edição do regulamento previsto no caput, providenciará a devolução, ao Banco Central do Brasil, dos depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores da autarquia, de competência após 31 de dezembro de 1990,
tornados indisponíveis na forma desta medida provisória.

§ 5' Os servidores ativos e inativos, como também aqueles
exonerados ou demitidos, titulares das contas vinculadas ao FGTS,
que realizaram saques de saldos constituídos por depósitos efetuados pelo Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de 1990, indenizarão a autarquia pelo valor de responsabilidade
de cada um, observado o seguinte, quanto à indenização:
I - aos servidores ativos e inativos, bem como aos exonerados
e aos pensionistas que permaneçam na condição de servidores da
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União, autarquia e fundações públicas federais, aplicar-se-á o previsto no art. 46, § 1', da Lei n' 8.112, de 1990;
II - aos ex-servidores do Banco Central do Brasil que tenham
sido demitidos, bem como aos exonerados após L" de janeiro de 1991,
que não permaneçam no serviço público federal, é facultado requerer
à autarquia o parcelamento, em até sessenta meses, dos valores de
sua responsabilidade.
§ 6' O disposto no parágrafo anterior aplica-se, ainda, aos sucessores dos servidores do Banco Central do Brasil, falecidos, que
permaneçam como pensionistas da União, das autarquia e das fundações públicas federais.
Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de contas com as entidades privadas de previdência complementar por ele
patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos a aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social, na
forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo
ser transferidos integralmente à entidade de previdência privada,
patrocinada pela autarquia e seus servidores, mediante constituição
das reservas necessárias, apuradas atuarialmente.
Art. 23. Os anuênios adquiridos pelos servidores do Banco
Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço, conforme disposto no art. 67 da Lei n'' 8.112, de 1990.
Art. 24. Os períodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria, ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da

legislação em vigor até aquela data.
Art. 25. Ressalvado o contido no § I" do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei n" 8.112, de
1990, o disposto nesta medida provisória.
§ I" As aposentadorias e pensões concedidas aos servidores do
Banco Central do Brasil e a seus dependentes, respectivamente, pelo
Regime Geral de Previdência Social, a partir de l' de janeiro de 1991,
ficam transformadas em benefícios previstos no regime instituído
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pela Lei n' 8.112, de 1990, considerando-se o tempo de serviço computado pelo INSS no ato da concessão, observado o seguinte:
I - na transformação de que trata este parágrafo, o tempo
em que o servidor esteve aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social será contado apenas para estabelecer a proporcionalidade
de sua aposentadoria estatutária, respeitado o disposto nas alíneas a
e c do inciso III do art. 186 da Lei n' 8.112, de 1990;
II - o Banco Central do Brasil procederá ao enquadramento
dos servidores inativos e das pensões de que trata este parágrafo nas
disposições desta medida provisória, com efeitos financeiros a partir
de I" de dezembro de 1996;
III - será promovida de ofício, pelo Banco Central do Brasil, a
revisão das aposentadorias transformadas na forma desta medida
provisória que tenham sido concedidas pelo INSS com base em contagens especiais de tempo de serviço não previstas na Lei n' 8.112, de
1990, procedendo-se às necessárias correções.
§ 2' É assegurado prazo de trinta dias, contados da data de publicação dos respectivos enquadramentos, para, sob pena de decadência:

I - os aposentados e pensionistas de que trata o parágrafo
anterior requererem a revisão prevista no § l' do art. 19 desta medida provisória;
II - os aposentados de que trata o parágrafo anterior requererem o retorno à atividade, nos casos de aposentadoria voluntária, hipótese em que lhes será aplicado o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei n'
8.112, de 1990.
Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até l' de dezembro
de 1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
Art. 27. Ficam criados, até 31 de dezembro de 1999, trinta
Cargos Comissionados Temporários, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
jurídico de seus servidores.
§ l' A Diretoria do Banco Central do Brasil estabelecerá o valor da retribuição pecuniária dos cargos de que trata o caput, observado o limite máximo de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
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§ 2' O servidor inativo do Banco Central do Brasil, ocupante de
Cargo Comissionado Temporário, poderá, em caráter excepcional, ser
investido em FCBC, sem direito a qualquer remuneração adicional.

Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.641-16, de 13 de março de 1998.
Art. 29.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 30. Revoga-se a Medida Provisória n" 1.641-16, de 13 de
março de 1997.
Brasília, 7 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Joaquim Amadeo Swaelen
Waldeck Vieira Ornelas
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras
do Banco Central do Brasil
Carreira

Cargo

-

T-Servidores

Carreira de Especialista do Banco Técnico de Suporte do Banco Central!
Central do Brasil

861

, do Brasil
Analista do Banco Central do Brasil

Total para a Carreira

----r----

Carreira Jurídica do Banco Central
do Brasil

5.309
6.170
200
200
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Anexo II
1. Quadro de Pessoal- Estrutura e Vencimento
1.1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
1.1.1 Cargo de Analista do Banco Central do Brasil

".----

Vencimento Básico

r

(VBs)

Padrão

Classe

4üh semanais

____L
A

I

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

IV
III

B

--

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

IV
III
11

11
I
IV

III

c

11
I
III

D

11
I

11
..2 Cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Classe

Padrão

Vencimento Básico (VEm)

f--~'

4üh semanais

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

A

IV
III
11
I

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

B

IV
III
11
I

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

C

,,------

III
11
I

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

III
11
I

640,80
604,50
570,00

IV

-

D
-
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1.2. Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
1.2.1. Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil

---------r-o---.-Classe
.
Padrão

~ --

I

r---

o

-

-

A- " -

-

+

TV;;Ve~cimeni;oBásic~(VBs).','I
~

o.

. - -

40h semanais

,

fjf--'-j- -nn:~g--j
!

L.'-'

IL---·----· , ·--]~--I-- :::::~: ----l
~
If
~~~~:~~ ._1
'o

B

_ _ .o _ _ •

_ _•• '

•• _ _

0

_ _

] ,

C

2.358,90
2.268,00

OI

~180,70

,

'
I,

o

--+ ]\f_I_~m:ig=J
~=

1

I

2.757,00

I

r---]V
lo
III
U

0

0

III

I

_D

2.096,70

Anexo III
1. Gratificação de Atividade do Banco Central do Brasil (GABC)
1.1. Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil

--"--"-'--::-1"-'-"-'-'--1
I

Analista do Banco Central do Brasil

r

Cl

o

Se

-

:

,

I
0

10

•

olo.

-

'

pa]:ao
III
U
]

00

C1---"n'] --r
U

1_ _

6~~B~I'

I
65%·A·]
65%·A·]'
,65%.":1....1

O

C,
,

Técnico de

Supor~er~~iranco Central do

~%eBaseda+---'---',

•

',Ol-B-'~ol,lY-]--'1"

'

'

o

IV
III
U

~_]

_ . '

%eBaseda

pa~ao-+90~:~V-1

,III
U

I

90%'A'U..]
90%·A·U'
o 90%·A·]
1'0

-+]
~~~tl l--B-"I lril ~~~:~:ifl,OI

75%·B·]
75%·B·]
o

75%-C-1
,75%.C·]
75%·C·]

I

C
C l:se_+

I

o,

o,
I

1

1

o'
._----.--1-.--.

~90%'B'U

U
o]

90%·B·]

0

' - - - - ' - - ,

I V . 90%-C-IV I
Co
III
I'
90%.C.III
,U
90%·C·I1
o
75%.~ _ _
90%.C.].J
I

.---.L.._]

'
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Técnico de Suporte do Banco Central do
Brasil
Classe

l

Padrão
I

D

III
II
I

% e Base da
GABC

90%-D-III
90%-D-1I
90%-D-I

1.2 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil

r
!

i

Procurador do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

r~Base da
GABC

I

IA

N

65%-A-I

III

65%-A-I

II

65%-A-I

!

65%-A-I

L
!

C

N

75%-E-I

III

75%-B-I

II

75%-B-I

75%-E-I
IV

75%-C-l

III

75%-C-l

II

75%-C-l

75%-C-l
III
D

II

75%-D-I

75%-D-I

55%-D-I(l)
35%-D-I(1)

(1) Conforme disposto no § P do art. 11 desta MP.
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Anexo IV
1. Funções Comissionadas do Banco Central
(FCBC) Criadas
Direção/Assessoramento
Código

Valor unitário

FDS-1
FDE-1/FCA-1
FDE-2/FCA-2
FDT-1/FCA-3
FDO-1/FCA-4
FCA-5

1.975,20
1.876,20
1.678,80
1.086,30
987,60
592,50

1

50
85
263
643
229

-------

Suporte

--~-------1

FST-1
FST-2
FST-3

12
96
56

354,90
213,00
177,30

R$ 1.329.525,00

Custo Global Autorizado

---~

2. Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
r-r-:

Nível

Cargos

Servidores

- -------

Técnico

e
Procurador
I

i

I

,

Auxiliar

AP01
AP03
AP04
AP06
AP08
AP 13
AP 15
AP16
AP 18
AP20
AP23

i

I

-------

Total
AP83
AP85
AP86
AP88
AP89

1
44
85
186
217
922
115
976
150
713
289

Total
R$

2.218,50
1.941,38

2.218,50
85.420,72
155.582,30
247.612,50
240.707,25
716.052,86
63.782,45
433.344,00
49.950,00
197.857,50
64.158,00

1.830,38

1.331,25
1.109,25
776,63
554,63

444,00
333,00
277,50
222,00

3.698
11
102
56
162
132

......

Vr. Unitário
R$

I
I
!

222,00
166,50
138,75
111,00
83,25

2.442,00
16.983,00
7.770,00
17.982,00
10.989,00

-----

Adicional Especial

.....

Total

-

463

Total

238
4.399

,

-

2.256.686,08

._-

56.166,00
185.353,14
2.498.205,22
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Anexo V
Cargos de Natureza Especial

·F
I.-

Nív~-~ervidor~s

;:::::-_+_

P;:;;;idente
Diretor

1

I

8

l

'------.~al

9

1

Total
R$ ._ _

ValOfRU$lllta_'n_o_-+_

I.

8 000,00

=-==r==
I

~

8.000,00

I

~OOO,OO

8.000,00

__

72.000,00

Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras

I
I

ca,gOextinto~;ico de Suporte do Ba~co Central-d-O-B-,-as-i-I-J

I ~". t ' ;;
.~ ~ 1- ~

C"~'I ~;.:"'.
I

-"'~~-'-

"~

,

F·

li

106

II

9

r:r

:

II

2

~~.
r: w~:
~
c
I:~
~:

Auxilia,

B

L

~

L

I

I

:
o

=-lD'

--'-----p_~r

Total para a Carrelra/Cargo

J

2

.

j.

711

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2230

Técnica

-----+~-I
J

c

L

L~
I

I

g
P

I
I,

- - : - - ~--,-'-
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Anexo VII
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para efeito de Incorporação de Décimos
!

l

Estruturas Extintas
(Código)

!

259'0 FCA-4

019097,
100595,
122599,
140597,
200590,
205591,
300691,

020192,
110590,
123595,
141593,
200638,
205630,
301566,

sorzoa, soseos,

020109,
111597,
124591,
142590,
201634,
206598,
303690,

00_

020206, 071633, OS0594, 081590, 085561,
113590, 114596, 115592,120596, 121592,
125598, 126594, 127590, 128597, 130591
143596, 144592, 145599, 146595, 147591,
202630, 203599, 203637, 204595, 204633,
207594, 208590, 209597, 210595, 211591,
500208, 502200, 503207, 505200, 506206,

sioaos, nm" nm" srrsas. rooo""

923869, 924865, 925004, 926841, 927864, 928887, 929867, 930008,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005

_

~.

._.

._

495182,496189,600628,605573,611620,612677, 630179, 795208,
! 796182
,
------,40% FCA-4
018082, 018155, 018163, 021083, 031313, 070602, 071609, 072605, '
083593, 087564, 100560, 110531, 111562, 112569, 113565, 114561,
,
115568, 120561, 121568, 122564, 123560, 124567, 125563, 126560,
1 27566, 130567, 140562, 141569, 142565, 143561, 144568, 145564,
146560, 147567, 200565, 201561, 201600, 202568, 202592, 202606,
203564,204560, 350664, 428167, 472166, 473162, 480169, 482161"
!. 483168, 484164, 486167, 487163, 488160, 489166, 491160, 492167,
,493163, 501204, 915920, 918890, 940909, 967912, 979880, 980870, ,
981001,982881,983888,985880, 98HOOS, 987883, 991872, 994006
30% FCA-4

' Ii
l

.I
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------,

Estrutur;J
Criada

Estruturas Extintas
(Código)

(Equivalên~ia)

, 50% FCA-4'

'!-1-1-05-6-6-,-47-0-155,790168,791164,792152,793159,916897

52,50% FCA-4

610623

70% FCA-4

011061,012068,016071,017086,019186,019178,070505, 101508, 110507,'
111503, 112500, 112593, 113506, 114502, 115509, 121509, 122505, 123501,
124508, 125504,126500, 127507, 128503, 130508, 140503, 141500, 142506,
143502, 144509,145505,146501,200506,200530,201502,201537,201596,
202509, 202533, 203505, 203530, 204501, 425133, 460133, 461130, 462136,
463132, 464139, 465135, 466131, 481165, 973815, 975940, 977942, 978949,
984914

~00%FCA_4

009~59, 009113, 009;21, 100501,450;;81,451088,453080,457086, 4,5,9089'1
,908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932
i

-..

___o

, 100% FDE-l

001023,002020,003018,002011,004030,051438, 053430, 054437, 064467,
401030, 403032, 404039, 405035, 406031, 407038, 408034, 409030, 750034,
898007, 934992, 935999, 954993, 962007, 963992, 964000, 965987, 974994,
976997,990981

100% FDE-2

005037,061468,062464,063460,405043,409049, 751049, 899003, 900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009

- - -

i

1100% FDO-1

008052, 008214, 010057, 010065, 014133, 014141, 014079, 015075, 015130,
015148,060500,061506,061530,062502,063509, 080560, 082562, 082597,
083569,084565, 086568, 088560,416088,417084,418080,420131, 421138,
422134,424137,426164, 427136, 427160,429155,440086,452084,454087,
455083, 458082, 760137, 904945, 943940, 949930, 946001, 947954, 948004, !
956945,957941,958948, 959944,9","_"_0"".00'00" _O_,",~ ,
001015,050407,051403,400017,938009

,----f- - - - , "- - - ,
100% FDT-l
007048,061492,062499,063495,081566,414069, 413062, 423130, 755060,

761133,936979,944980,945978

r-----~0-43-3-70,
37,5% FST-l
044385, 300730, 301698,301736, 302694, 60~676'834882'8~089~:j
,920819,921815,931810

50% FST-l

52,5% FST-l

30~667,

, 037346,
300705, 30-1-66-3-,-30-3-6-66-'-350737, 351709: 352691, 354694,
817880,832880,933830,951811,955809
'
350702,833886

--~
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------1

Estrutura

~

Estruturas Extintas

Criada
(Equivalência)

,

(Código)
I

70% FST-l

070700,939820,941824

100% FST-1

040312,070637,810835,950858

100% FST-2

070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852

-----------

75% FST-3
100% FST-3

-----I

665878
041343,042366,071668,200603,351695,353698,816868,825867

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1,651-42, DE 7 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá
outras providências.

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

Art. 1º A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e
pela Casa Militar,
§ 1º Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
I
o Conselho de Governo;
II
o Advogado-Geral da União;
III
o Alto-Comando das Forças Armadas;
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IV -

o Estado-Maior das Forças Armadas;
§ 2' Junto à Presidência da República funcionarão, como órgão de consulta do Presidente da República:
I
H -

o Conselho da República;
o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
Das Competências e da Organização
Art. 2º À Casa Civil da Presidência da República, compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3' À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e execução das atividades administrativas da Presidência da República e
supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
H

IH
IV -

V -

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

Art. 4' À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediamente o Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e a coordenação da publicidade dos órgãos e das entidaCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p- 2105-2516, abro 1998
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des da Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob controle da União, tendo como estrutura básica o gabinete
e até quatro subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5º À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas, na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação
da concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração, coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o gabinete
e até três subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do
Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como
pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
executiva.

Art. 7º Ao Conselho de Governo, compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República:
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II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único Ministério, integradas pelos Ministros de Estado
das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo Ministro
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidências da República.
§ l' Para desenvolver as ações executivas das Câmaras mencionadas no inciso II, serão constituídos Comitês Executivos, integrados pelos Secretários Executivos dos Ministérios, cujos titulares
as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência
da República, presididos por um de seus membros, designado pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2' O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.

§ 3' É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a criação das demais câmaras.
§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais Câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5' O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das Câmaras e dos Comitês a que se referem o inciso II
do caput e o § 1'.

Art. 8' Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração, sugerir-lhe medidas de caráter jurídico, reclamadas pelo interesse público, e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao
Poder Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial,
dentre outras atribuições fixadas na Lei Complementar n' 73, de 10
de fevereiro de 1993.
Art. 9' O Alto-Comando das Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
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Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto-Comando das Forças Armadas reunir-se-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de operações militares, levando em consideração os estudos e as
sugestões dos Ministros Militares, na coordenação das informações
estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os
programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação
das representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa NacionaI, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs
8.041, de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril e 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as
ações visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o
combate à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária, a que se refere o art. 2 Q•
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CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Art. 13.
I
IIIIIIV-

vVI
VIIVIII IX -

XXI
XII
XIII
nia Legal;

Seção I
Da Denominação
São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado
da Aeronáutica;
da Agricultura e do Abastecimento;
da Ciência e Tecnologia;
das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;
da Fazenda;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô-

XIV - de Minas e Energia;
XV - do Planejamento e Orçamento;
XVI
da Previdência e Assistência Social;
XVII - das Relações Exteriores;
XVIII - da Saúde;
XIX - do Trabalho;
XX - dos Transportes.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil e da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2239
Seção II
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Es-

tado:
a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no setor
público;

fJ desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec);
II - Ministério da Aeronáutica:
a) formulação e condução da Política Aeronáutica Nacional, civil e militar e contribuição para a formulação e condução da Política
Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento da
Força Aérea Brasileira;
c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à defesa interna e externa do País, no campo aeroespacial;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;

fJ planejamento, estabelecimento, equipamento, operação e exploração, diretamente ou mediante concessão ou autorização, conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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forme o caso, da infra-estrutura aeronáutica e espacial, de sua competência, inclusive os serviços de apoio necessários à navegação
aérea;
g) incentivo e realização de pesquisa e desenvolvimento relacionados com as atividades aeroespaciais;
h) estímulo à indústria aeroespacial;

III -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário, inclusive das atividades
pesqueira e da heveicuItura;

c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d)

informação agrícola;

e) defesa sanitária animal e vegetal;
f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;

I) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
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c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifu-

são;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;

c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;

V1 -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;

b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII a)

Ministério da Educação e do Desporto:

política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;

e) pesquisa e extensão universitária;
j) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;

VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento
das forças terrestres;

c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
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d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do Pais;

e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;

fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, pou-

pança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;

c) administração orçamentária e financeira, controle interno,

auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;

e) administração patrimonial;

fJ negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos

serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;

e) turismo;
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fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais;

b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;

h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;

I) assistênciajurídica,judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse
da Marinha;
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e) política marítima nacional;

fJ orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;

i) inspeção naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;

b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;

c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambien-

tal;
e)

política integrada para a Amazônia Legal;

XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b) aproveitamento da energia hidráulica;

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

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;

c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
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d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;

e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;

fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;

i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;

j) defesa civil;

I) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;
b) previdência complementar;

c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) polítíca internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;

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

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

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;

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

d) informações de saúde;

e) insumos criticas para a saúde;

fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX a)

Ministério do Trabalho:

política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;

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

e) relações do trabalho;

fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e
aquaviário;

b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ l' Em casos de calamidade pública ou de necessidade de especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2' A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a alínea h, inciso X, deste artigo, inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas
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atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
§ 3º A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de
que trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário, bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.
§ 4º Acompetência atribuída ao Ministério do Planejamento e
Orçamento, de que trata a alínea c, do inciso XV deste artigo, será
exercida pelo Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.

Seção Ill
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15.

Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:

I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
Il

In -

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;

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

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos
Art. 16.

Integram a estrutura básica:

I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro Secretarias;
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U - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agrícola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;
lU - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro secretarias;
IV -

do Ministério das Comunicações, até duas secretarias;

V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do
Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional de
Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1', 2' e 3' Conselhos de Contribuintes, do Conselho Diretor do Fundo de Garantia à
Exportação (CFGE), do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e daJunta de
Programação Financeira, até sete secretarias;
VIU - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do ConCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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selho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho
Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacionai, da Ouvidoria da República e da Defensoria Pública da União, até
cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho
Nacional dos Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional
de Recursos Hidricos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até
quatro secretarias;
XI - do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;
XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social,
além do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacionai de Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Sociai, do Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de
Gestão da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência Social, até três secretarias;
XN - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde, até quatro secretarias;
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XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias;
Parágrafo único. O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XN deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado
das Relações Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da SecretariaGeral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro
de Estado das Relações Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção, e Criacão de
.
Órgãos e Cargos'

Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
H - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e
Orçamento;
IH - a Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
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a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18.
I -

Ficam transferidas as competências:
para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

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

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

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério do Bem-Estar Social;

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

onal;
b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

IH - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria de Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
V - para o Ministério da Justiça:
a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;

b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n' 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei n" 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis n's 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em
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ato conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;
VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas,
da Casa Civil da Presidência da República;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp);

b) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei nº
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19.

Ficam extintos:

I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CEIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II - o Ministério do Bem-Estar Social;
III - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão;

b) a Secretaria de Polícia Federal;

c) a Secretaria de Trânsito;
d)

a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
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v - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração Geral, em cada ministério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior do Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art.
16, será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimerito urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais de desenvolvimento;
III - defesa civil.
Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia Federal, todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
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IV - de Presidente das Fundações de que tratam os incisos I
e VIII, alínea d., do art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos II e III
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência
da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazõnia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral
da Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social.
da Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, teCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abr. 1998
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rão prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos
de Ministro de Estado.

Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
Ir - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
IrI - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de açõesintegradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo, a que se refere o § 3' do art. 7' desta medida provisória, será também o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento
e Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o
art. 43, § 1', inciso Ir, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria Especial, a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios, órgãos
e entidades que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, meCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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diante autorização legislativa especifica, a instituições de educação,
de saúde ou de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas
na forma da lei.
§ 1º O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que

tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder ao Distrito Federal, a
Estados e Municipios, com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles descentralizados.
§ 2º Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de saúde ou de assistência social, mediante termos de doação,
desde que já estejam de posse das citadas entidades, em função de
convênios ou termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos
de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas em
decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4º Durante o processo de inventário, o Presidente da comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado
os requisitos previstos na legislação pertinente.

§ 5º Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do MiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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nistério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o disposto
no § 1º deste artigo.
§ 6º O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se lhe aplicando o disposto nos §§ 2' e 3º deste artigo.
§ 7º Os processos judiciais em que a FAE seja parte serão imediatamente transferidos:

I - para a União, na qualidade de sucessora, representada
pela Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;
II - para a Procuradoria Geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito Federal.
§ 8º Ficam transferidos para o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS) os projetos de irrigação denominados Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba e Platôs de Guadalupe, no
Estado do Piauí, Tabuleiros de São Bernardo, Baixada Ocidental
Maranhense e Hidroagrícola de Flores, no Estado do Maranhão, e
J aguaribelApodi, no Estado do Ceará, e os direitos e obrigações deles
decorrentes.
§ 9º Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o
DNOCS, após inventário, os bens móveis e imóveis integrantes do
Patrimônio da União, relacionados aos projetos mencionados no parágrafo anterior, localizados nos Municípios de Parnaíba, Buriti dos
Lopes, Antônio Almeida, Floriano, Jerumenha, Landri Sales, Magalhães de Almeida, Marcos Parente e Nova Guadalupe, no Estado do
Piauí, São Bernardo, Palmeirândia, Pinheiro e Joselândia, no Estado do Maranhão, e Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo
em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em
19 de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar,
transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos,
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vades os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa
previstos na Lei Orçamentária Anual.

Art. 30. No prazo de cento e oitenta dias contados da data da
publicação desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
§ l' Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2' Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados à ora extinta Consultoria Juridica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se
refere o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a
seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n' 8.672, de 6 de julho de
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1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto e exercer outras competências
específicas atribuídas em lei.
§ 1º O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de uma diretoria integrada por um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da República.
§ 2º As competências dos órgãos que integram a estrutura regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recurso Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil.

CAPÍTULO IV
Dos Órgãos Reguladores
Art. 35. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a
Agência Nacional do Petróleo (ANP) poderão requisitar, com ônus
para as Agências, servidores ou empregados de órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública Federal direta, indireta ou
fundacional, quaisquer que sejam as atividades a serem exercidas.
§ 1e Durante os primeiros trinta e seis meses subseqüentes à
instalação da Aneel e da ANP, as requisições de que trata o caput serão irrecusáveis e desde que aprovadas pelos Ministros de Estado de
Minas e Energia e da Administração Federal e Reforma do Estado.

§ 2º A Aneel e a ANP poderão solicitar, nas mesmas condições
do caput, a cessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da administração pública do Distrito Federal, dos
Estados ou dos Municípios, mediante prévio consentimento do órgão
ou entidade de origem.
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§ 3' Quando a requisição ou cessão implicar redução de remuneração do servidor requisitado, ficam a Aneel e a ANP autorizadas
a complementá-la até o limite da remuneração percebida no órgão de
origem.
§ 4' Os empregados requisitados pela ANP de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta ou fundacionalligados à indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido no caput deste artigo, não poderão ser alocados em processos organizacionais relativos às atividades do monopólio da União.
§ 5º Após o período indicado no § l' a requisição para a ANP
somente poderá ser feita para o exercício de cargo do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores, vedada, também a utilização de pessoal de entidades vinculadas à indústria do petróleo.
Art. 36. Ficam criados cento e trinta cargos em comissão denominados, Cargos Comissionados de Energía Elétrica (CCE), sendo: trinta e dois CCE V, no valor unítário de R$ 1.170,20 (um mil,
cento e setenta reais e vinte centavos); trinta e três CCE IV, no valor
unitário de R$ 855,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco reais); vinte e
seis CCE III, no valor unitário de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais); vinte CCE II, no valor unitário de R$ 454,00 (quatrocentos e
cinqüenta e quatro reais); e, dezenove CCE I, no valor unitário de R$
402,00 (quatrocentos e dois reais).

§ l' Os CCE são de ocupação exclusiva de servidores do quadro efetivo da Aneel, podendo, conforme dispuser o regulamento ser
ocupados por servidores ou empregados requisitados na forma do artigo anterior.
§ 2' O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos dos CCE dentro da estrutura organizacional da Aneel,
mantido o custo global correspondente aos cargos definidos no caput.
§ 3º O servidor ou empregado investido em CCE exercerá atribuições de assessoramento e coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente,
acrescida do valor do cargo para o qual foi nomeado.

§ 4' A nomeação para CCE é inacumulável com a designação
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sando o seu pagamento durante as situações de afastamento do servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os
períodos a que se referem os incisos I,
~

VI, VIII, alíneas a a e, e inciso

X do art. 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais, Finais e Transitórias
Art. 37.

Ficam criados:

I - na Administração Pública Federal, cento e vinte e um
cargos em comissão, sendo dez de Natureza Especial, e cento e
onze do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim
distribuídos: trinta e nove DAS 101.5; dezesseis DAS 102.5; um
DAS 101.4; vinte e dois DAS-102.4; vinte e um DAS 102.3; e doze
DAS 102.1;
II - no Ministério de Minas e Energia, cento e dois cargos em
comissão denominados Cargos Comissionados de Petróleo (CCP),
sendo dezenove CCP V, no valor unitário de R$ 1.170, 20 (um mil,
cento e setenta reais e vinte centavos); trinta e seis CCP IV, no valor
unitário de R$ 855,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco reais); oito CCP
II, no valor unitário R$ 454,00 (quatrocentos e cinqüenta e quatro reais); e trinta e nove CCP I, no valor unitário de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais).
§ 12 O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos dos CCP, mantido o custo global correspondente aos
cargos definidos no inciso II.
§ 22 O servidor ou empregado investido em CCP exercerá atribuições de coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida do valor do
cargo para o qual foi nomeado.
§ 3º A nomeação para CCP é inacumulável com a designação
ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento, cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento de servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incísos I, IV, VI, VIII, alíneas a a
e, inciso X, do art. 102 da Lei n" 8.112, de 1990.
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Art. 38. Até que sejam aprovados os planos de carreira da Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício no
Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos da
Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei n?
8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 39. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos Ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo único do art. 4' e § 2' do art. 5' do Decreto-Lei n' 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades
realizadas ou em fase final de realização, com base na autorização
concedida pela Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo pode se fazer diretamente ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
Art. 40. O Poder Executivo disporá, até 31 de março de 1999,
sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de sua lotação de pessoal.
Art. 41. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções
e atribuições:
I - da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma a separar as funções e atividades diversas da utilização de
recursos hídricos, com o objetivo de transferi-Ias para a Secretaria
Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento;
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II - do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), de forma a separar as funções de desenvolvimento e fomento dos recursos pesqueiros e da heveicultura,
com o objetivo de transferi-las para o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.
Art. 42. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
na forma estabelecida em regulamento;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça;
IV - pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE):
a) no Distrito Federal para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);
b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e do
Desporto.

Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, 8, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados
pelos órgãos extintos e seus antecessores.
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Art. 44. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério
da Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter
exercício naquele instituto.
Art. 45. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 46. O art. 2' da Lei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. No sistema federal de ensino, a autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamenta de universidade ou de instituição não-universitária, o
reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, assim como a autorização prévia dos cursos oferecidos
por instituições de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos mediante ato do Poder Executivo."
Art. 47. O art. 3' da Lei n" 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos.
,,§ 5' Aexpansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente poderá ocorrer em parceria com Estados, Municípios,
Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não-governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos
novos estabelecimentos de ensino.
§ 6' Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros para a
execução de projetos a serem realizados em consonância ao disposto no parágrafo anterior, obrigando-se o beneficiário a prestar contas dos valores recebidos e, caso seja modificada a
finalidade para a qual se destinarem tais recursos, deles ressarcirá a União, em sua integralidade, com os acréscimos legais,
sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis.
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§ 7' O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5' deste artigo nos casos das escolas técnicas e agrotécnicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de março
de 1997.»

Art. 48. O art. 17 da Lei n' 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel estiver ocupado.
§ l' O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2' Julgada improcedente a ação de reintegração de posse em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à
disposição do juízo dentro de cinco dias da intimação para fazêlo.» (NR)

Art. 49. O art. 3' da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um conselho curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes
da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
II

III
IV
V
VI

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;
Ministério da Fazenda;
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.
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§ 2' Os Ministros de Estado e os presidentes das entidades mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares no conselho curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao presidente do conselho, que os nomeará.
••...•......•...........•••..........••..........••...........••......•••...........•••....••»

(NR)

Art. 50. O art. 22 da Lei n' 9.028, de 12 abril de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da
República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e
de ocupantes de cargos e funções de direção em autarquias e fundações públicas federais, concernente a atos praticados no exercício de suas atribuições institucionais ou legais,
competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em nome desses titulares ou ocupantes para defesa de
suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
previstos na Lei n" 6.024, de 13 de março de 1974, e nos Decretos-Leis n's 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 defevereiro de 1987." (NR)
Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência
Executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
I - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;
II - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo ministério supervisor.
§ l' A qualificação como Agência Executiva será feita em ato
do Presidente da República.
§ 2' O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as agências executivas, visando assegurar
a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade e de recursos
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orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e metas definidos nos Contratos de Gestão.

Art. 52. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas
voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores, a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos humanos e o fortalecimento da identidade institucional da
Agência Executiva.
§ 1º Os Contratos de Gestão das Agências Executivas serão
celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os
objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos
para a avaliação do seu cumprimento.
§ 2º O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos Contratos de Gestão e
dos programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento
institucional das Agências Executivas.

Art. 53. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar,
sem aumento de despesa, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em
Departamento de Informática do SUS (Datasus), vinculando-o à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde.
§ 1º Os servidores da Fundação Nacional de Saúde, ocupantes
de cargos efetivos, que, em 13 de agosto de 1997, se encontravam lotados no Datasus passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente do
Ministério da Saúde, e os que, em 28 de agosto de 1997, se encontravam lotados na Escola de Enfermagem de Manaus passam a integrar o
Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade do Amazonas, devendo ser enquadrados nos respectivos planos de cargos.
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§ 2' Se do enquadramento de que trata o parágrafo anterior
resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou antecipação
de reajuste de vencimento.

Art. 56. Enquanto não forem reestruturadas, mediante ato do
Poder Executivo, as atividades de administração de pessoal, material, patrimonial, de serviços gerais e de orçamento e finanças, dos órgãos civis da Administração Pública Federal direta, poderão ser
mantidas as atuais subsecretarias vinculadas às secretarias executivas dos ministérios.
Parágrafo único. O ato do Poder Executivo de que trata o caput
designará os órgãos responsáveis pela execução das atividades a que
se refere este artigo, inclusive no âmbito das unidades descentralizadas nos Estados.

Art. 57. Os arts. 11 e 12 da Lei n" 5.615, de 13 de outubro de
1970, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 11. O exercício financeiro do Serpro corresponde ao
ano civil. (NR)
Art. 12. O Serpro realizará suas demonstrações financeiras no dia 31 de dezembro de cada exercício, e do lucro líquido
apurado, após realizadas as deduções, provisões e reservas, exceto as estatutárias, o saldo remanescente será destinado ao pagamento de dividendos, no mínimo de 25%, dando-se ao restante
a destinação determinada pelo Conselho Diretor, observado o
disposto no inciso XI do art. 7' da Constituição.» (NR)
Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.
§ l' A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas serão disciplinados mediante decisão do plenário do conselho federal da respectiva
profissão.
§ 2' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, dotados de personalidade jurídica de direito privado, não manCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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terão com os órgãos da Administração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico.
§ 3' Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo
vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.

§ 4' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas ficam autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições
anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como preços de
serviços e multas, que constituirão receitas próprias, considerandose título executivo extrajudicial a certidão relativa aos créditos decorrentes.
§ 5' O controle das ativídades financeiras e administrativas
dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos regionais
prestar contas, anualmente, ao conselho federal da respectiva profissão.

§ 6' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, por constituírem serviço público, gozam de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços,
§ 7' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas promoverão, até 30 de junho de 1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo.
§ 8' Compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias que envolvam os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, quando no exercício dos serviços a eles delegados, conforme disposto no caput.

Art. 59. O Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), criado pelo
Decreto-Lei n" 1.186, de 3 de abril de 1939, regido pelo Decreto-Lei
n" 73, de 21 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n"
9.482, de 13 de agosto de 1997, passa a denominar-se IRB-Brasil
Resseguros S.A., com a abrevíatura IRB-Brasil RE.
Art. 60. As funções de confiança denominadas Funções Comissionadas de Telecomunicações (FCT) ficam transformadas em
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cargos em comissão denominados Cargos Comissionados de Telecomunicações (CCT).
Art. 61. Nos conselhos de administração das empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto, haverá sempre um
membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
Art. 62. Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir o cargo
de que trata o art. 25, desta medida provisória e o gabinete a que se
refere o art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998.
Art. 63. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de l' de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996,
1.384, de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de
7 de junho de 1996, 1.498-19, de 9 de julho de 1996,1.498-20, de 8 de
agosto de 1996, 1.498-21, de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2
outubro de 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de 1996, 1.498-24, de 29
de novembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de 1996, 1.549-26, de
16 de janeiro de 1997, 1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.549-28,
de 14 de março de 1997, 1.549-29, de 15 de abril de 1997, 1.549-30,
de 15 de maio de 1997, 1.549-31, de 13 de junho de 1997, 1.549-32, de
11 de junho de 1997, 1.549-33, de 12 de agosto de 1997, 1.549-34, de
11 de setembro de 1997, 1.549-35, de 9 de outubro de 1997, 1.549-36,
de 6 de novembro de 1997, 1.549-37, de 4 de dezembro de 1997,
1.549-38, de 31 de dezembro de 1997, 1.549-39, de 29 de janeiro de
1998, 1.549-40, de 26 de fevereiro de 1998, e 1.642-41, de 13 de março de 1998.
Art. 64.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 65. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1º, 2º e 3'
do art. 22 da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967, a Lei n" 5.327, de
2 de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2' do Decreto-Lei nº
701, de 24 dejulho de 1969, os arts. 2' e 3' do Decreto-Lei n" 1.166, de
15 de abril de 1971, os §§ 1º e 2º do art. 36 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, aLeinº 6.994, de 26 de maio de 1982, a Lei nº 7.091, de
18 de abril de 1983, os arts. 1º, 2º e 9' da Lei n'' 8.948, de 8 de dezembro de 1994, o § 2ºdo art. 4ºe o § lºdo art. 34 da Lei nº 9.427, de 26de
dezembro de 1996, e a Medida Provisória nº 1.642-41, de 13 de março
de 1998.
Brasília, 7 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Edward Joaquim Amadeo Swaelen
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalhos
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.652-42, DE 8 DE ABRIL
DE 1998
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização (GDAF) a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA) e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei.
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização (GDAF) devida aos ocupantes dos cargos efetivos de Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das
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atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal
ou vegetal.
Parágrafo único. A GDAF será concedida aos servidores com
carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA) devida aos ocupantes dos cargos efetivos de níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (DACTA).
Parágrafo único. A GDACTA será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3º As gratificações de que tratam os arts. l' e 2º terão
como limite máximo dois mil, duzentos e trinta e oito pontos por servidor, correspondendo cada ponto da GDAF a zero virgula zero novecentos e trinta e seis por cento, de 1º de janeiro de 1995 a 31 de outubro de 1997, e a zero vírgula quinze mil, seiscentos e cinqüenta e
quatro por cento, a partir de 1º de novembro de 1997, e da GDACTAa
zero vírgula zero novecentos e trinta e seis por cento, a partir de 1Q
de janeiro de 1995, do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior e intermediário, observados o disposto no art. 2º da Lei
nº 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art.
12 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2º da Lei nº
8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1º As gratificações serão calculadas obedecendo a critérios
de desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos
e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2º O titular dos cargos efetivos referidos nos arts. 1º e 2º,
quando investido em cargo em comissão de Natureza Especial,
DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus à respectiva gratificação calculada com
base no limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
§ 3º Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts.
1º e 2º, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo FedeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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ral, para o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
I - calculadas com base no disposto no § 2" deste artigo,
quando para o exercício de cargos em comissão de níveis DAS-5,
DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
H - calculadas com base em setenta e cinco por cento dos pontos fixados para a avaliação de desempenho, quando para o exercício
de cargos em comissão de nível DAS-4, ou equivalente;
IH - calculadas com base nas mesmas regras válidas como se
estivessem em exercício nos órgãos ou entidades cedentes, quando
cedidos para a Presidência ou Vice-Presidência da República.
§ 4' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargos de direção, chefia e assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 5' As gratificações a que se referem os arts. 1º e 2' serão pagas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de
Atividade de que trata a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 6' Durante os períodos de definição dos critérios de avaliação de desempenho individual referidos no § l' e da primeira avaliação de desempenho, as gratificações serão pagas em valor equivalente a setenta e cinco por cento do previsto no caput deste artigo.
Art. 4' O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão, na
situação em que o referido aposentado ou instituidor que originou a
pensão tenha adquirido o direito ao benefício quando ocupante de
cargo efetivo referido nesta medida provisória, fará jus à respectiva
gratificação de desempenho calculada a partir da média aritmética
simples dos pontos de desempenho utilizados mensalmente para
fins de pagamento da gratificação durante os últimos vinte e quatro
meses em que a percebeu.
Parágrafo único. Na impossibilidade de cálculo da média referida no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos
fixados para a avaliação de desempenho.
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Art. 5º O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n? 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei n' 8.911, de 11 dejulho de 1994.
§ l' O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equívalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2' O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Mínístério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.
Art. 6º Os servidores ocupantes de cargos efetivos em exercício na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e em suas unidades,
no desempenho de atividades de apoio administrativo, farão jus à
Gratificação Temporária (GT) instituída pelo art. 17 da Lei n' 9.028,
de 12 de abril de 1995, observado o seguinte:
I - a gratificação será atribuída pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional a, no máximo, novecentos e setenta e dois servidores, e obedecerá aos mesmos critérios e valores previstos para os de
mesmo nível em exercício na Advocacia-Geral da União;

n -

o pagamento da gratificação será devido até que seja definida e implantada a estrutura de apoio administrativo da Procuradoria-GeraI da Fazenda Nacional e limitado a 31 de dezembro de
1999;

In - não se incluem entre os beneficiários da gratificação os
servidores que integram carreiras específicas de órgãos ou entidades
do Ministério da Fazenda.
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Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.624-41, de 13 de março de 1998.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9' Revoga-se a Medida Provisória nº 1.624-41, de 13 de
março de 1998.
Brasília, 8 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.617-50, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas
a que se refere o § 1 º do art. 22 da Lei n"
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei n' 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
crédito baixados como prejuízo, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de inCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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vestimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;

IH - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;

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

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

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;

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

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 1Q É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas
na cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
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§ 2º Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3º As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente.

Art. 2º A contribuição de que trata esta medida provisória
será calculada mediante a aplicação da alíquota de zero virgula setenta e cinco por cento sobre a base de cálculo apurada nos termos
deste ato.
Art. 3º As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4º O pagamento da contribuição apurada de acordo
com esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia
útil da quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.617-49, de 13 de março de 1998.

Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
At. 7º Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 7.691, de 15 de dezembro de 1988, e os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.398, de 7 de janeiro de
1992.
Brasília, 9 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.618-52, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata aLei n'29.491, de 9desetembro de 1997, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei nº 8.177, de
1'1 de março de 1991, e da Lei n'28.249, de 24
de outubro de 1991, e altera os arts. 2'1 e 3 2
da Lei n' 8.249, de 1991.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F O art. 30 da Lei nº 8.177, de 1s de março de 1991, alterado pela Lei nº 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:

«Art. 30. É criada aNota do Tesouro Nacional (NTN), aser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para
cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1s Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata aLeinº 9.491, de 9de setembro de 1997, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;
b)

permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2º Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do
meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3' A exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, a NTN poderá ainda ser emitida para troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida
externa brasileira.
§ 4' A troca por títulos emitidos em decorrência de acordos
de reestruturação da dívida externa para utilização em projetos
voltados às atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra audiovisual brasileira,
preservação de sua memória e da documentação a ela relativa,
aprovados pelo Ministério da Cultura, bem como mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), nos termos do inciso
XI, do art. 5', da Lein' 8.313, de 23 de dezembro de 1991, será regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.» (NR)

Art. 2' Os arts. 2' e 3' da Lei n'' 8.249, de 24 de outubro de
1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2'
ticas gerais:
I III -

a NTN será emitida com as seguintes caracterís-

prazo: até trinta anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;

b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do
Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por
valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par, quando se tratar de emissão para
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atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex),
instituído pela Lei nº 8.187, de 1º de junho de 1991, e nas operações de troca por Brazil lnvestment Bond (BIE) instituída pelo
art. 1º desta lei;
d) direta, em favor do interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par nas operações de troca para
utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro e doações ao FNC, de que trata o art. 30, § 3º, da Lei nº 8.177,
de 1º de março de 1991, em sua redação atual e colocada ao par,
com ágio ou deságio, nas demais operações de troca por títulos
emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa.

§ 2º

.

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
............................................................................................... (NR)
«Art. 3º

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997... (NR)
Art. 3º O art. 1º do Decreto-Lei nº 1.079, de 29 de janeiro de
1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras do
Tesouro Nacional (LTN), com as seguintes características gerais:
I -

formas de colocação:

a) oferta pública, por meio de realização de leilões;

b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do
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Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por
valor inferior ao par;
H
modalidade: nominativa e negociável;

IH

rendimento: definido pelo deságio sobre o valor no-

minal;

IV

resgate: pelo valor nominal.

§ 1º O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LTN, podendo, inclusive, criar séries específicas desse título com fluxos intermediários de pagamento.
§ 2º A emissão das LTN processar-se-á exclusivamente
sob a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia por intermédio do qual
serão também creditados os resgates do principal e os rendimentos.
§ 3º O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação e
resgate das LTN." (NR)

Art. 4º O art. 5º do Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de
1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras
Financeiras do Tesouro (LFT), destinadas a prover recursos necessários à cobertura de déficit orçamentário ou para a realização de operações de crédito por antecipação de receita
orçamentária, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo.
§ 1º As LFT terão as seguintes características gerais:
a) formas de colocação:

1.

oferta pública, por meio de realizações de leilões;

2. direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro
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de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior
ao par;
b) modalidade: nominativa e negociável;

c) rendimento: definido pela taxa média ajustada dos financiamentos apurados em sistema centralizado de liquidação e
custódia para títulos públicos federais, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, calculado sobre o valor nominal e pago no resgate do título;
d) resgate: pelo valor nominal, acrescido do respectivo rendimento.

§ 2º O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LFT.
§ 3º A emissão das LFT processar-se-á exclusivamente
sob a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em
sistema centralizado de liquidação e custódia, por intermédio
do qual serão também creditados os resgates do principal e os
rendimentos.
§ 4º As LFT terão poder liberatório, pelo seu valor nominal, acrescido dos rendimentos, dez dias após o vencimento, para
pagamento, na forma de instruções baixadas pelo Ministro de
Estado da Fazenda, de qualquer tributo federal.
§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação e
resgate das LFT." (NR)

Art. 5º É criado o Certificado do Tesouro Nacional (CTN), destinado a prover recursos necessários à cobertura de déficit orçamentário, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo.
§ 1º O Poder Executivo poderá emitir CTN, ao par, com ágio
ou deságio, em favor de interessado específico, o qual deverá utilizálo para fins de garantia em operações de crédito.
§ 2º Os CTN serão emitidos mediante expressa autorização do
Ministro de Estado da Fazenda, que fixará as demais condições de
colocação dos certificados.
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Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.618-51, de 13 de março de 1998.
Art. 7º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 9 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.619-43, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição.
Art. 2' A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
por estes escolhida, integrada, ainda, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria.

§ 1º Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa;
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II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2' O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3' Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:

I
II

a pessoa fisica;
a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:

a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;

b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;

c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.

Art. 3' A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ l' Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3' A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 1998, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou previdenciárias.
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§ 4' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguíntes mecanismos de solução do lítígio:
I
II

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ I'' Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que
o árbítro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.

Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o
trabalho aos domingos no comércio varejista em geral, observado o
art. 30, inciso I, da Constituição.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas,
com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras previstas em acordo ou convenção coletiva.
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Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.619-42, de 13 de março de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.620-36, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real,
pelo seu valor nominal.
Parágrafo único.
quer estipulações de:

São vedadas, sob pena de nulidade, quais-

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3º do Decreto-Lei nº
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei nº
8.880, de 27 de maio de 1994;
II - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária da conta de qualquer natureza;
In - correção monetária ou de reajuste por índices de preço
gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou
dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a vaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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riação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igualou superior a um ano.
§ 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data
em que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3º Ressalvado o disposto no § 7º do art. 28 da Lei nº 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4º Nos contratos de prazo de duração igualou superior a
três anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou
a aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada
a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória
até 11 de outuliro de 1997.
§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
Art. 3' Os contratos em que sej a parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta medida
provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
§ l' A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2º

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
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Art. 4' Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5' do art. 27 da Lei n" 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5' Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para
ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6' A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I
II

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
anualmente, a partir de l' de janeiro de 1997.

Art. 7' Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de I? de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de l' de janeiro de 1996.
§ l' Em l' de julho de 1995 e em l' de janeiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta
extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real,
com observância do disposto no art. 44 da Lei n' 9.069, de 1995, no
que couber.
§ 2' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.

Art. 8º A partir de I" de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2289
§ F Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 12 de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para esse fim.
§ 2º Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, 8, caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na forma
de regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3º A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6' do art.
20 e no § 2' do art. 21, ambos da Lei n' 8.880, de 1994.

Art. 9º É assegurado aos trabalhadores, na primeira database da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última database, anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual, por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 1º O mediador será designado de comum acordo pelas partes ou, a pedido destas, pelo Ministério do 'Irabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5º deste artigo.
§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.
§ 3º O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as
causas motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza ecoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abr. 1998
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nômica, documento que instruirá a representação para o ajuizamento do dissídio coletivo.
§ 5º

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do tribunal, na sentença
normativa.
§ 1º A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com
o interesse da coletividade.
§ 2º A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços.
§ 1º Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2º Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas
a correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes
de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude
de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção
e liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 32 do art. 54 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei nº 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3º Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
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de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em vinte por cento de um mercado
relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)." (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.620-35, de 13 de março de 1998.
Art. 18.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 19. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1º e 2º do art. 1º da Lei n? 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n'' 8.177, de l' de março de 1991.
Brasília, 9 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.621-34, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
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Art. 2º

O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas

que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;

II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministérío da Fazenda, em uma das seguintes situações:
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas

(CPF);
b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes

(CGC).
§ 1º Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade,
às inclusões no Cadín, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2º Na data do registro, o órgão ou a entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin, fornecendo-lhe todas as ínformações pertinentes ao débito.
§ 3º A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa atenderá ao disposto no parágrafo anterior.
§ 4º Comprovado ter sido regularizada a situação que deu
causa à inclusão no Cadin, O órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 5º A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2º e 3º, ou a não exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 4º, sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho).
Art. 3º As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2293
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin.
Art. 4º A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5'

O Cadin conterá as seguintes informações:

I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ouno Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas ou físicas que estejam na situação prevista no art. 22 , inciso 11, inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2º manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender ao que dispõe o parágrafo único do art. 3º.
Art. 6' É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
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IH - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos
que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único.

O disposto neste artigo não se aplica:

I - à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade pública decretada pelo Governo Federal;
H - às operações destinadas à composição e regularização
dos créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso
de recursos por parte do órgão ou entidade credora;

HI - às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7' A exístência de registro no Cadin há mais de trinta
dias constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos
atos previstos no artigo anterior.
§ I" Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que;
I - ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da
obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idõnea e suficiente
ao Juízo, na forma da lei;
H - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
§ 2' O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3' Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou
a inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4' Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão
suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este artigo.
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Art. 8º A não-observância do disposto no § I" do art. 2º e nos
arts. 6º e 7º desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei nº 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Art. 9º Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a aplicação do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2º, do Decreto-Lei nº
147, de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4º do
Decreto-Lei nº 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do DecretoLei nº 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis
de inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ 1º Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei nº 9.317, de 5
de dezembro de 1996.

§ 2º Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
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§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não-manifestação da autoridade fazendária no
prazo de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
§ 6' Atendendo ao princípio da economicidade, observados os
termos, os limites e as condições estabelecidos em ato do Ministro de
Estado da Fazenda, poderá ser concedido, de ofício, parcelamento
simplificado, importando o pagamento da primeira parcela confissão irretratável da dívida e adesão ao sistema de parcelamentos de
que trata esta medida provisória.
§ 7' Ao parcelamento de que trata o parágrafo anterior não se
aplica a vedação contida no parágrafo único do art. 14.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma
do disposto no art. 11 e seu § 2', e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ l' Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do
pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da
data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um
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por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo
efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento 8, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
H - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
HI - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n'' 8.981, de
20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou
empresa de pequeno porte, como definidas na Lei n" 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra exação.
Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos
nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até
31 de outubro de 1996 poderão ser efetuados em até:
I - setenta e duas prestações, se solicitados até 31 de maio
de 1997;
H
sessenta prestações, se solicitados até 30 de junho de
1997;
IH
quarenta e oito prestações, se solicitados até 31 de julho
de 1997;
trinta e seis prestações, se solicitados até 31 de agosto de
IV
1997.
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§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal j á ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2º A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.
Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrente
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da
extinção de entidades públicas federais, existentes em 3D de setembro de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados com prazo de até setenta e dois meses, desde que os pedidos
de parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos aos requisitos e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ 1º O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
zero vírgula cinco por cento ao ano sobre o saldo devedor destinado à
administração do crédito pelo agente financeiro.
§ 2º O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívída, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Naciona!.
§ 3º Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes
de honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente, cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à
falta de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do
vencimento.
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei nº 8.981, de 1995:
«Art. 84.
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§ 8º O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda N acional.»

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidentes sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
nº 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9º da Lei nº 7.689, de
1988, na alíquota superior a zero vírgula cinco por cento, conforme
Leis nOs 7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de
1989, e 8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de
zero vírgula um por cento sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de
dezembro de 1987;
IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou a transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira
(IPMF), instituído pela L6i Complementar nº 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com aredação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto de comércio de navegação de longo curso;
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VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n' 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n'' 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n? 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), nos termos do art. 7' da Lei Complementar n" 70, de
30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. I" da Lei Complementar n' 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ l' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
de a decisão versar sobre:
I - matérias de que trata o artigo anterior;
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ l' Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da
Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar expressamente o seu desinteresse em recorrer.
§ 2' A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3' Encontrando-se o processo no tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da
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União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções
de débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ l' Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2' Serão extintas as execuções que versem exclusivamente
sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo juiz, pelo relator do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ 1º Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao
juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão dos depósitos em renda da União, independentemente do retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de
origem.
§ 2' A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
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acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.
§ 3º Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.
Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em juízo.
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por
chancela mecãnica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
Art. 26. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a restrição para transferência de recursos federaís a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais e ações em
faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin) e no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (Siafi),
§ 1º Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da
apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos
normativos.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3' Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas entidades da Administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados
nas seguintes condições:
I - o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até
31 de agosto de 1998, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
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submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
II - o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a ec,
e II, da Constituição;

III - o débito objeto do parcelamento será consolidado na data
da concessão;
IV - o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do
Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro
N acional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
V - o vencimento da primeira prestação será trinta dias após
a assinatura do contrato de parcelamento;
VI - o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4º Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas
no parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida
provisória.
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo a restituição de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 28. O inciso II do art. 3º da Lei nº 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«II - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados." (NR)
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Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expresso em quantidade de Ufir,
serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para
1º de janeiro de 1997.
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em reais.
§ 2º Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda vigente à época da ocorrência do fato gerador da
obrigação.

Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1º de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês
de pagamento.
Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a inscrição na sua Dívida Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata aLei
nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida a partir de 1º de janeiro
de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias
de incentivos fiscais;
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a
essas companhias nos termos da Instrução CVM nº 92, de 8 de
dezembro de 1988.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias que tenham patrimônio líquido igualou inferior a R$
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nanceiras do último exercício social, devidamente auditadas por auditor independente registrado na CVM e procedam ao cancelamento
do seu registro na CVM, mediante oferta pública de aquisição da totalidade desses títulos, nos termos do art. 20 e seguintes da Instrução CVM n? 265, de 18 de julho de 1997, caso tenham ações disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997.
§ 22 Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 32 O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.

Art. 32. Os arts. 33 e 43 do Decreto n" 70.235, de 6 de março de
1972, que, por delegação do Decreto-Lei n'' 822, de 5 de setembro de
1969, regula o processo administrativo de determinação e exigência
de créditos tributários da União, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 33.
§ 12 No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o prazo para a interposição de recurso voluntário começará a
fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida no julgamento do recurso de ofício.
§ 22 Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá
seguimento se o recorrente o instruir com prova do depósito de
valor correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência
fiscal definida na decisão." (NR)

"Art. 43.

.

.

§ 32 Após a decisão final no processo administrativo fiscal,
o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário
será:
a)

devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;

b) convertido em renda, devidamente deduzido do valor da
exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo e este não
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houver interposto ação judicial contra a exigência no prazo previsto na legislação.
§ 4º Na hipótese de ter sido efetuado o depósito, ocorrendo
a posterior propositura de ação judicial contra a exigência, a autoridade administrativa transferirá para conta à ordem do juiz
da causa, mediante requisição deste, os valores depositados, que
poderão ser complementados para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário .» (NR)
Art. 33. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição
de exigência fiscal fixada pela primeira instância no julgamento de
litigio em processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto n"
70.235, de 1972, extingue-se com o decurso do prazo de cento e oitenta dias, contado da intimação da referida decisão.
§ 1º No caso em que for dado provimento a recurso de oficio, o
prazo previsto no caput começará a fluir a partir da ciência da primeira decisão contrária ao sujeito passivo.
§ 2º Não se aplica à hipótese de que trata este artigo o disposto no art. lº do Decreto n" 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e no art. 2º
do Decreto-Lei nº 4.597, de 19 de agosto de 1942.
§ 3º A decisão administrativa final que eventualmente fixe
exigência superior a definida pela primeira instância de julgamento,
enseja a abertura de novo prazo, como previsto no caput para desconstituição da exigência fiscal.
Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.621-33, de 13 de março de 1998.
Art. 35. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 36. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de 17
dejunho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei nº
2.049, de 1a de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.163, de 1984, e os
arts. 91, 93 e 94 da Lei n' 8.981, de 1995.
Brasília, 9 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.622-34, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções de
Confiança existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 10 Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança nos órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ 1º O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação
entre as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis
dos cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções de Confiança, de acordo com a legislação pertinente.
§ 2º No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.

Art. 2º O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada até a data da publicação desta medida provisória.
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Art. 3" Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível, cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 4º Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias, contado da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.622-33, de 13 de março de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Revoga-se a Lei nº 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 9 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
----

Cargo/Funçã~

Quantitativos-'-----

I

Natureza Especial

,

76

Direção e Assessoramento Superiores
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1
___
Subtotal
-----':

76
145
665

.

~
__

--~

--=-'---

Subtotal

.

~;~~

.

6.259
7 8.
7_.2_c..
---19.096
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,

Quantitativos

CargolFunção

Função Gratificada
'FG-l
'FG-2
I FG-3

~

8.957
8.430
_ 11.510

Subtotal

12~8'897=----

Cargo Comissionado de Telecomunicações (")
CCT-V
CCT-IV
I
CCT-I1I
, CCT-II
! CCT-I

~

' C argo Comissionado de Energia Eletnca (X)
Subtotal
CCE-V
CCE-IV
CCE-I1I
CCE-II
CCE-I

'1'

- - - - -

Subtotal

-c--Função Comissionada do Banco Central (")
FDS-l
,FDE-I
I

iFDE-2

38
53
43
53
63

. -.. . 250
32
33
26
20

19

- - - -

130
1

39
46
246
531
11
39

FDT-l
FDO-l
FCA-l
FCA-2
FCA-3
FCA-4
FCA-5
FTS-l
I FTS-2
, FTS-3

17
112

229

------c:--:-----:----Subtotal

Cargo Comissionado de Petróleo (*)
CCP-V
CCP-IV
CCP-II
CCP-I
Subtotal
Total

12
96
56
1.435

19
36
6
39
102
49.986

---~

(") Níveis e quantitativos sujeitos a alterações, sem aumento de despesa, consoante
legislação específica.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.623-31, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS IPasep), e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares n? 7, de 7 de setembro de
1970, e nº 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2º A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
n - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista e as fundações, com base na
folha de salário;
In - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ 1º As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
§ 22 Exclui-se do disposto no inciso n deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
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§ 3' Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
§ 4' Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
os recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento GeraI da União.

§ 5' O disposto nos §§ 2', 3' e 4' somente se aplica a partir de l'
de novembro de 1996.
Art. 3' Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do
Imposto de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de
conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.
Art. 4' Observado o disposto na Lei n" 9.004, de 16 de março
de 1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;

n - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
In -

ao transporte internacional de cargas ou passageiros.

Art. 5' A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuinte e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto no varejo, multiplicado por um vírgula trinta e oito.
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente a que se refere este artigo.

Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para a venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7' Para os efeitos do inciso III do art. 2', nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
zero virgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;
II
III
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Art. 9' À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas
do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § I" do art. 22 da Lei n" 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição
para o PIS/Pasep observarão legislação específica.
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Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de F de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso III do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de F de março de 1996.
Art. 15. A contribuição do Banco Central do Brasil para o
Pasep terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas e consideradas como fonte para atender às suas dotações
constantes do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de F de novembro de 1996.
Art. 16. O art. 7' da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 7' Os contratos de repasse de recursos do Fundo de
Participação PIS/Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nardeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) e de outros fundos ou
instituições oficiais federais, quando lastrearem dividas de financiamentos rurais objeto do alongamento de que trata o art.
59, terão seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados às respectivas operações de alongamento.
Parágrafo único. O custo da equalização nessas operações
de alongamento correrá à conta do respectivo fundo, excetuados os
casos lastreados com recursos do Fundo de Participação PIS/Pasep
e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), em observância ao
disposto no art. 239, § F, da Constituição, para os quais o ônus da
equalização será assumido pelo Tesouro Nacional.» (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.623-30, de 13 de março de 1998.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l'
de outubro de 1995.
Brasília, 9 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.626-51, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Organiza e disciplina os Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal e de
Controle Interno do Poder Executivo e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
TÍTULO I
Do Planejamento e Orçamento Federal e do Controle Interno do
Poder Executivo
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares
Art. l' Serão organizados sob a forma de sistemas as atividades de planejamento e orçamento federal e de controle interno do Poder Executivo Federal.
TÍTULon
Do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal

CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 2' O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal tem
por finalidade:
I - formular o planejamento estratégico nacional;
II - formular planos nacionais, setoriais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
III - formular o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos anuais;
IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal;
V - promover a articulação, por intermédio do respectivo órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, com
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os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos sistemas, nos planos federal, estadual e municipal.
CAPÍTULO II
Da Organização e das Competências
Art. 3º O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação
de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e pesquisas socioeconômicas,
Art. 4º Integram o Sistema de Planejamento e Orçamento
Federal:
I - o Ministério do Planejamento e Orçamento, como órgão
central do sistema;
II - órgãos setoriais;
III - órgãos específicos de planejamento e orçamento.
§ 1º Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios e dos órgãos da Presidência da República.
§ 2º Os órgãos específicos são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para as
atividades de planejamento e orçamento.
§ 3º Os órgãos setoriais e específicos ficam sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em
cuja estrutura administrativa estiverem integrados.

§ 4º As unidades de planejamento e orçamento das entidades
vinculadas ou subordinadas aos ministérios e órgãos setoriais ficam
sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber, do respectivo órgão setorial.

Art. 5º Sem prejuizo das competências constitucionais e legais de outros poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do
sistema.
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Art. 6' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal,
os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e as unidades responsáveis pelo planej amento e orçamento dos
demais poderes realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos e programas respectivos.

Seção I
Do Planejamento Federal
Art. 7' Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
planejamento:
I - elaborar e supervisionar a execução de planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico e
social e de ordenação do território;
II - coordenar a elaboração dos projetos de lei do plano plurianual e o item, metas e prioridades da Administração Pública Federal, integrante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, bem
como de suas alterações, compatibilizando as propostas de todos os
poderes, órgãos e entidades integrantes da Administração Pública
Federal com os objetivos governamentais e os recursos disponíveis;
III - acompanhar física e financeiramente os planos e programas referidos nos incisos I e II deste artigo, bem como avaliá-los,
quanto à eficiência, eficácia e efetividade, com vistas a subsidiar o
processo de alocação de recursos públicos, a política de gastos e a coordenação das ações do Governo;
IV - assegurar que as unidades administrativas responsáveis pela execução dos programas, projetos e atividades da Administração Pública Federal mantenham rotinas de acompanhamento e
avaliação da sua programação;

V - manter sistema de informações relacionados a indicadores econômicos e sociais, assim como mecanismos para desenvolver previsões e informação estratégica sobre tendências e mudanças
no âmbito nacional e internacional;
VI - identificar, analisar e avaliar os investimentos estratégicos do Governo, suas fontes de financiamento e sua articulação com
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os investimentos privados, bem como prestar o apoio gerencial e institucional à sua implementação;

VII - realizar estudos e pesquisas socioeconâmicas e análises
de políticas públicas;
VIII - estabelecer políticas e diretrizes gerais para a atuação
das empresas estatais.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais, para efeito do disposto no inciso VIII, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Seção 11
Do Orçamento Federal

Art. 8º
orçamento:

Compete às unidades responsáveis pelas atividades de

I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos
projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária
da União, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Empresas Estatais;
II - estabelecer normas e procedimentos necessários à elaboração e à implementação dos orçamentos federais, harmonizando-os
com o Plano Plurianual;
III - realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
IV - acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos;
V - estabelecer classificações orçamentárias, tendo em vista as necessidades de sua harmonização com o planejamento e o
controle;
VI - propor medidas que objetivem a consolidação das informações orçamentárias das diversas esferas de governo.
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TÍTULO UI
Do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 9' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa a administração financeira do Tesouro Nacional, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
o acompanhamento dos programas de governo e a avaliação da gestão dos administradores públicos federais.
Parágrafo único.

O órgão central do Sistema de que trata o

caput é o Ministério da Fazenda.

Art. 10. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo,
sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes, bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem
as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados; quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária e financeira da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
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CAPÍTULO II
Da Organização e das Competências
Art. 11. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Administração Financeira, de Contabilidade, de Auditoria, de Acompanhamento dos Programas de Governo, de Fiscalização e de Avaliação de Gestão dos Administradores
Públicos Federais.
Parágrafo único. O Poder Executivo, ao disciplinar a estruturação do Sistema de Controle Interno, disporá sobre o órgão central
e demais unidades responsáveis pelas atividades mencionadas
nocaput deste artigo.
Art. 12. Compete às unidades responsáveis pelas atividades
mencionadas no art. 11:
I - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
II - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
III - elaborar a programação financeira mensal e anual
do Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional
e subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
IV - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito
de responsabilidade, direta e indireta, do Tesouro Nacional;
VI - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - manter controle dos compromissos que onerem, direta ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
VIII - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
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x - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização
dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XI - elaborar os Balanços Gerais da União que comporão a
Prestação de Contas do Presidente da República e consolidar os balanços dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

XII - editar normas sobre a programação financeira e a
execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa pública;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de administração financeira e contabilidade;
XIV - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos;
XV - realizar auditoria sobre a gestão dos administradores
públicos federais e sobre a gestão de recursos federais feita por órgãos e entidades públicos e privados;
XVI - certificar, por expressa delegação do Tribunal de
Contas da União, a regularidade das contas dos gestores públicos
federais;

XVII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de
irregulares, praticados por agentes públicos federais, ou privados,
na utilização de recursos públicos, propondo às autoridades competentes as providências cabíveis e representando ao Tribunal de
Contas da União e ao Ministério Público da União quando a ocorrência possa caracterizar infração a norma legal ou dano ao patrimônio público;
XVIII - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria interna das entidades da administração indireta do Governo Federal;
XIX -

exercer o controle da execução dos orçamentos da União;
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xx - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e
patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XXI - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, quanto à economicidade, efetividade, legitimidade e finalidade;
XXII -

supervisionar e orientar a correta aplicação da legis-

lação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimoni-

al, no âmbito da Administração Pública Federal;
XXIII - examinar os Balanços Gerais da União e emitir parecer conclusivo, quanto à observância dos limites fixados na legislação
orçamentária e aos procedimentos contábeis e elaborar a prestação
de contas anual do Presidente da República a ser encaminhada ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 84, inciso XXIV,da Constituição Federal;
XXIV - criar condições para o exercício do controle social sobre os programas executados com recursos oriundos dos orçamentos
da União;
XXV - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
XXVI - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
XXVII - editar normas sobre matérias de sua competência.
Art. 13. Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.

Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em
exercício nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente
ao qual a entidade esteja vinculada.
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CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias e da Correição
Art. 14. Observadas as disposições contidas no art. 117 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado aos dirigentes das unidades dos sistemas referidos no art. 1º exercer:
I
atividade político-partidária;
H
profissão liberal;
IH
demais atividades incompatíveis com os interesses da Administração Pública Federal, na forma que dispuser o regulamento.
Art. 15. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão e de manutenção dos registros contábeis.
§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 2º Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado
tratamento especial de acordo com o estabelecido em regulamento
próprio.
§ 3º O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a
que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 4º Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão o código de ética profissional específico aprovado pelo Presidente
da República.
Art. 16. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos
da União.
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Art. 17. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal, ou em desacordo com a
classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da União.
Art. 18. O órgão central responsável pelas atividades de auditoria desenvolverá atividades de correição com finalidade de promover ações preventivas e repressivas relativas à ética funcional e à
disciplina de seus servidores.
TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 19. É vedada a nomeação para o exercício de cargo, inclusive em comissão, no ãmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares por decisão
definitiva pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas
de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho de contas de Município;
II - punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público
de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ 1º As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se
também às nomeações para cargos em comissão que impliquem
gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de
patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como para as nomeações como membros de comissões
de licitações;
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§ 2' Serão exonerados os servidores ocupantes de cargos em
comissão que forem alcançados pelas hipóteses previstas nos incisos
I, H e IH deste artigo.

Art. 20. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal, de Administração Financeira
Federal e de Controle Interno, do Poder Executivo, serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes das carreiras Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle.
Parágrafo único. Na hipótese de provimento dos cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores das unidades responsáveis pelas atividades de auditoria, de fiscalização e de avaliação
da gestão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, excluídas as
unidades setoriais, por não integrantes da Carreira Finanças e Controle, será exigida a comprovação de experiência de, no mínimo, cinco anos em atividades de auditoria, de finanças públicas ou de contabílidade públíca.
Art. 21. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes dos sistemas de que trata esta medida provisória, bem como sobre as atribuições de seus titulares e
demaís dirigentes.
Art. 22. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de janeiro de 1999, servidores públicos de suas entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função
de confiança.
Art. 23. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário proporão, no
prazo de cento e vinte dias, a organização dos respectivos Sistemas
de Planejamento e Orçamento.
Art. 24. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida
a especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro
de 1995.
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Art. 25. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Nas unidades seccionais do Sistema de
Controle Interno, poderá, excepcionalmente, ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo dos quadros de órgãos em que a
unidade tiver atuação..
Art. 26. Os órgãos e entidades, da Administração direta e indireta, da União, ao celebrarem compromissos em que haja a previsão de transferências de recursos financeiros, de seus orçamentos,
para Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecerão nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes recebedores de fazerem incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos.
§ 1º Ao fixarem os valores a serem transferidos, conforme o
disposto neste artigo, os entes nele referidos farão análise de custos,
de maneira que o montante de recursos envolvidos na operação seja
compatível com o seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, nem O excesso que permita
uma execução por preços acima dos vigentes no mercado.
§ 2º Os órgãos do Sistema de Controle Interno e o controle externo, a que se vincule a entidade governamental recebedora dos recursos transferidos por órgão ou entidade de outra esfera de governo, incumbir-se-ão de verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade da gestão dos recursos, bem como a eficiência e a eficácia
de sua aplicação.

§ 3º Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, zelarão pelo cumprimento do disposto neste artigo, e
nos seus trabalhos de fiscalização, verificarão se o objeto pactuado
foi executado obedecendo aos respectivos projeto e plano de trabalho, conforme convencionado, e se a sua utilização obedece à destinação prevista no termo pactua!.
§ 4º O disposto nos parágrafos anteriores não impede que, nos
casos em que julgar conveniente, o órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal verifique a aplicação dos recursos
em questão sob os aspectos da legalidade, da eficiência, da eficácia,
da legitimidade e da economicidade.
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§ 5º Nas hipóteses de haver descumprimento de cláusulas ou
de obrigações por parte do convenente, ou de qualquer forma de inadimplência, os órgãos de controle referidos no § 2º tomarão as providências no sentido de regularizar as impropriedades ou irregularidades constatadas, inclusive, promovendo, ou determinando, o levantamento da tomada de contas especial, quando for o caso.
§ 6º Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, ao desempenhar o seu trabalho, constatando indícios
de irregularidades comunicarão aos respectivos órgãos de controles
interno e externo para que sejam tomadas as providências de suas
competências.
Art. 27. Os órgãos e entidades, de outras esferas de governo,
que receberem recursos financeiros do Governo Federal, para execução de obras, para a prestação de serviços ou a realização de quaisquer projetos, usarão dos meios adequados para informar à sociedade e aos usuários em geral a origem dos recursos utilizados.
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.626-50, de 13 de março de 1998.
Art. 29. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 30. Revogam-se o Decreto-Lei nº 2.037, de 28 de junho de
1983, e o § 2º do art. 19 da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992.
Brasília, 9 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.627-34, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMMJ, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Os arts. 2º, 3º, 5º, 9º, 10, 16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei nº 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei nº 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2º O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem
em porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque
e o manifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá
apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do
Fundo da Marinha Mercante.
.•••......•.....................................•••...••....•••...•••....••....•••....•••...•»

(NR)

«Art. 3º

I

vinte e cinco por cento, na navegação de longo curso;

H

dez por cento, na navegação de cabotagem;
IH
vinte por cento, na navegação fluvial e lacustre, observado o disposto no art. 2º.
.............................................................................................»

«Art. 5º

IH -

(NR)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • i •••••••••••••••••••••••

.

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

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

N-

.
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c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação
de importadores e o valor global, por entidade, das importações
autorizadas;

v-

.

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

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

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
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2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;

fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas
alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;

j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

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

2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduneiros atípicos:
1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.» (NR)
«Art. 9º As parcelas recolhidas às contas a que se refere o
item III do art. 8º serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações
próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que trata o §
1º do art. 8º, incluídas as embarcações fluviais que participarem
do transporte de bens para exportação.
......................................................................................» (NR)
«Art. 10.
I-

.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior." (NR)
«Art. 16. .
.
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
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a) a empresas brasileiras de navegação, até oitenta e cinco
por cento do valor do projeto aprovado:

1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiTOS;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção
de embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento
do seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
f) para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II - no pagamento ao agente financeiro;
a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;

b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
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§ 5' do art. 12 do Decreto-Lei n? 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;

IH - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
N - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ l' As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso H
deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e
revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com
recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta
Superintendência Nacional da Marinha Mercante (Sunamam).
§ 2' As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos HI e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26." (NR)

«Art. 29.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha
mercante e dos serviços administrativos da arrecadação." (NR)
Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ l' A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro
Nacional.
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§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos

que detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra
o Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n"
2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à indústria naval.
§ 5' A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a
emissão de títulos do Tesouro Nacional, com regístro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip),
§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade
com o disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência
estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.

Art. 3' Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5' do Decreto-Lei n" 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos do § 2' do art. l' da Lei n" 8.402, de 1992.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.627-33, de 13 de março de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
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11 da Lei n" 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9' da Lei
n' 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília,9 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' daRepública.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
Eliseu Padilha
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.628-22, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favordo Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$lD6.000.000,OO (cento e seis milhões de reais), para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo U desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo Ill.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.628-21, de 13 de maio de 1998.
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Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 13.4.1998, págs. 12 e 13.

MEDIDAPROVISORIANº 1.629-12, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex),
Art. 2º Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no
artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens
destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compatíveis com 08 praticados no mercado internacionaL
§ l' O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das ResoluCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105·2516, abro 1998
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ções n's 509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de l' dejulho de 1991,
ambas do Conselho Monetário Nacional.
Art. 3' Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4' Os arts. 2' e 3' da Lei n" 9.531, de 10 de dezembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2'
mediante a:

O patrimônio inicial do FGPC será constituido

I - transferência de quarenta por cento dos recursos
atribuidos à União por força do art. 2' da Lei n? 9.526, de 8 de dezembro de 1997;
II - vinculação de um bilhão e quinhentos milhões de
ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas
no Fundo de Amortização da Divida Pública Mobiliária Federal
(FADPMF), criado pela Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995;

§ l' Poderão, ainda, ser vinculada ao FGPC, mediante
prévia e expressa autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da União, negociadas em bolsas de valores inclusive aquelas que estejam depositadas na FADPMF.
§ 2' O valor das ações para os fins previstos no inciso II
deste artigo será determinado pela cotação média dos últimos
cinco pregões em que as ações tenham sido negociadas.
§ 3' As ações vinculadas ao FGPC serão depositadas no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).
§ 4' Fica o BNDES autorizado a alienar as ações vinculadas ao FGPC, devendo encaminhar os demonstrativos de prestação de contas relativos a cada alienação ao Tribunal de Contas
da União (TCU).
§ 5' As despesas, encargos e emolumentos relacionados
com a alienação das ações serão abatidos do produto da alienação. (NR)
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Art. 3'

.

v - o produto da alienação das ações integrantes do seu
patrimônio;
VI - os dividendos e remuneração de capital das ações de
que trata o inciso anterior;
VII -

outros recursos destinados pelo Poder Público.

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

(NR)

Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.629-11, de 13 de março de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Fica revogada a Lei n'' 8.187, de l' dejunbo de 1991.
Brasília, 9 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
José Botafogo Gonçalves
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.630-11, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Observado o disposto nos arts. 18 e seu parágrafo único, 19 e seus parágrafos, 20, 21, 22, 25 e 27 e seus parágrafos 29, 47,
49 e 56 e seu parágrafo único, da Lei n' 8.630, de 25 de fevereiro de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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1993, a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2º

Para os fins previstos no art. 1edesta medida provisória:

I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes
à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a décimo terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de vinte e quatro
horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador portuário avulso;
II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes
a décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário avulso.
§ 1s o pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de quarenta e oito horas após o término do serviço.
§ 2º Os prazos previstos neste artigo podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o
prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários.

§ 3º O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do
benefício de ordem.
§ 4º O pagamento das parcelas referentes ao décimo terceiro
salário e férias e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e
previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder
Executivo, observado o disposto no inciso II deste artigo.
Art. 32 O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente.
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§ 1º Enquanto durar a cessão de que trata o caput deste artigo, o trabalhador deixará de concorrer à escala como avulso.
§ 2º É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter
permanente.

Art. 4º É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala
diária complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5º A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, far-sa-á nos termos da Lei nº 8.630, de 1993.
Art. 6º Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de mãode-obra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores
constantes da escala diária.
Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo
serviço.

Art. 7º O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exigir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por
operador portuário e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados
nas listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que
não haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.
Art. 8º Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas
consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais,
constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 9º Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes a saúde e segurança do trabalho portuário.
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Parágrafo umco. O Ministério do Trabalho estabelecerá as
normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.
Art. 10. O descumprimento do disposto nesta medida provisória sujeitará o infrator às seguintes multas:
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1.730,00
(um mil, setecentos e trinta reais) por infração ao caput do art. 7º;
H - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a R$
5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às
normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos
termos do art. 92 ;

IH - de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$
3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador
em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 7º e aos
demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação previdenciária.
Art. 11. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei nº
8.630, de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o
dos arts. 26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso HI do artigo
anterior, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 12. O processo de autuação e imposição das multas previstas nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII
da Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária, conforme o caso.
Art. 13. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.
Art. 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observãncia das disposições contidas nesta medida provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3º da Lei nº 8.630,
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de 1993, colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais
do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a
bordo de navios.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.630-10, de 13 de março de 1998.
Art. 16.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 9 de abril de 1998; 177º da Independência e 1l0' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Eliseu Padilha
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
MEDIDA PROVISÓRlA Nº 1.632-11, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Altera a redação dos arts. 2º, 6º, 7º, 11 e
12 da Lei n' 8. 629, de 25 de fevereiro de 1993,
acresce dispositivos à Lei nº 8.437, de 30 de
junho de 1992, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 2º, 6º, 7', II e 12 da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

§ 2' Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações,
mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
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§ 3' Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, emjornal de grande circulação
na capital do Estado de localização do imóvel.

§ 4' Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, a dimensão e às condições de
uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data
da comunicação para levantamento de dados e informações de
que tratam os §§ 2' e 3'.
§ 5' No caso de fiscalização decorrente do exercício de poder de polícia, será dispensada a comunicação de que tratam os
§§ 2' e 3'.» (NR)
«Art. 6º

§ 3'

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente
conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
•••••...•••..•...............•...••••...••••...•••....•••...•••••...•.••.....................»

(NR)

«Art. 7º

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes da comunicação de que tratam os §§ 2' e 3' do art. 2'.
...••••.........•.....•••••..•••••...•••..•••••...•................•••...••••....••••....••••»

(NR)

«Art. 11. Os parãmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e
tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos
Ministros de Estado Extraordinário de Política Fundiária e da
Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de
Política Agrícola.» (NR)
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«Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas
as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I

localização do imóvel;

H

aptidão agrícola;
dimensão do imóvel;

IH

IV
área ocupada e ancianidade das posses;
V
funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ l' Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a
ser indenizado em TDA.
§ 2' Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de
mercado do imóvel.
§ 3' O Laudo de Avaliação será subscrito por engenheiro
agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na
identificação das informações.» (NR)

Art. 2' A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais.
§ l' O convênio de que trata o caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária no âmbito estadual.
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§ 2º Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural
para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força policial.

Art. 3º No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive
para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço
ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em
termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se também às
ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial
aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o
valor fixado na sentença.
§ 2º Nas ações referidas no parágrafo anterior, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da
ação.

Art. 4º O direito de propor ação rescisória por parte da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem como das autarquias e das fundações instituídas pelo Poder Público extingue-se
em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão.
Parágrafo único. Além das hipóteses referidas no art. 485 do
Código de Processo Civil, será cabível ação rescisória quando a indenização fixada em ação de desapropriação, em ação ordinária de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, e também em ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à
proteção ambiental, for flagrantemente superior ao preço de mercado do bem objeto da ação judicial.
Art. 5º Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.
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Art. 6' ALei n" 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
"Art. 4'-A. Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias
e fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal a qualquer
tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da
sentença rescindenda.»
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.632-10, de 13 de março de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Edward Amadeo
Gustavo Krause
Raul Belens Jungmann Pinto
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.633-8, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Autoriza a União a receber em valores
mobiliários os dividendos ejuros sobre o capital próprio a serem pagos por entidades de
cujo capital o Tesouro Nacional participe.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
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I - a receber de empresas públicas, sociedade de economia
mista e outras entidades de cujo capital o Tesouro Nacional participe' ainda que minoritariamente, valores mobiliários como pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos a que tem direito;
II - a alienar, ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), os
valores mobiliários que receber na forma do inciso r.
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.633-7, de 13 de março de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.634-4, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Dá nova redação ao art.lº da Lei n"
9.530, de 10 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. l' da Lei n" 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

.

II - o superávit financeiro dos fundos, das autarquias e das
fundações, integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social,
apurado no balanço patrimonial do exercício de 1997 e seguintes,
nos termos do art. 43, § 2', da Lei n'' 4.320, de 17 de março de 1964,
ressalvados o do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o do Fundo Nacional da Cultura (FNC), o do Fundo
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de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e os recursos provenientes de contribuições diretas dos servidores públicos com finalidade específica;
..••••....••...•••...••....•..................•.••..•••....•...••..................••••..••••»

(NR)

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.634-3, de 13 de março de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.635-20, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e
as Leis nºs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
dejulho de 1993, respectivamente; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
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§ F

Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:

I - dívida caracterizada vencida, a originária de contratos
encerrados, por decursos de prazo, transferências com desconto ou
por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e expirado o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;
II - dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a responsabilidade do fundo está definida,
mas o prazo para quitação das parcelas mensais ainda não chegou a
seu termo;
III - dívida não caracterizada, a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2' A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
I - prazo máximo de trinta anos, contados a partir de l' de janeiro de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos
para o principal;
II - remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao
índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida:
a) de juros à taxa efetiva de três vírgula doze por cento ao ano
para as operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
b) de juros de seis vírgula dezessete por cento ao ano, correspondente à taxa efetiva de juros aplicada aos depósitos de poupança,
para as demais operações;

III - registro sob a forma escrituraI em sistema centralizado
de liquidação e de custódia.
§ 3' As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
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§ 4º As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido transferidos a terceiros.
§ 5º Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de 1º de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se os critérios estabelecidos no inciso II do § 2º deste artigo.
§ 6º A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de 1º de janeiro de
1997, de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do
Ministro de Estado da Fazenda.
§ 7º As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 30 de junho de 1998,
manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às condições de novação estabelecidas neste artigo.

§ 8º A adesão a que se refere o § 7º deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos desta medida provisória.
Art. 2º As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas aos
contratos de financiamento habitacional do SFH, celebrados com
mutuários finais e que contam com cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderão ser equiparadas
às dívidas caracterizadas vencidas, de que trata o inciso I do § 1a do
artigo anterior, para efeito de novação antecipada desses créditos,
observando-se as condições estabelecidas nos §§ 2º a 7º do artigo anterior.
§ 1e As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser
novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do
saldo devedor posicionado na data de reajustamento do contrato no
mês de janeiro de 1998, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS
sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado entre o
agente financeiro e o mutuário.

§ 2º O saldo que remanescer da aplicação do disposto no parágrafo anterior será objeto de renegociação entre as partes por meio
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de aditivo contratual particular, com força de escritura pública, onde
se estabelecerá novas condições financeiras relativas a prazo, taxa
nominal de juros, sistema de amortização e plano de reajuste, preservando-se a prerrogativa de os mutuários utilizarem os recursos
da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos
V e VI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 3º A formalização das disposições contidas no caput e §§ 1º e
2º deste artigo condiciona-se à prévia e expressa anuência do devedor.
§ 4º Fica dispensado de registro, averbação ou arquivamento
no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos e Documentos o aditivo contratual decorrente da novação da dívida de que trata o caput
deste artigo, mantendo-se a garantia hipotecária em favor do agente
financeiro.
Art. 3º A novação de que trata o art. 1º far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas,
apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no § 5º
do art. 1º desta medida provisória, ainda que a conciliação entre credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);
c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
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comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso II
deste artigo;

N - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8º do art. 1º desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a Iiquidez e a certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores, quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
VIII
parecer da Secretaria do Tesouro Nacional;
IX - parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ 1º As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento
de créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS,
desde que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou curadores.
§ 2º A CEF, como administradora ou gestora dos diversos fundos do SFH, no ãmbito de sua competência, apurará os valores dos
débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3º A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará o
valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
§ 4º O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com a
imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
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nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 5º A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
§ 6º As instituições financiadoras do SFH que prestarem informações inverídicas, destinadas à constituição do Cadastro Nacional de Mutuários (Cadmut), e receberem valor indevido do FCVS,
serão cobradas, a qualquer época, na forma do § 4º deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.
§ 7º As Companhias de Habitação Popular (Cohab's), e assemelhadas, que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória, poderão, excepcionalmente, pagar seus débitos, existentes até 31 de dezembro de 1997, junto ao Seguro Habitacional do
Sistema Financeiro da Habitação, mediante prévio encontro de contas com créditos do FCVS, no ato da primeira novação, observada a
equivalência econômica da operação, sem prejuízo da incidência dos
encargos previstos na legislação pertinente.
§ 8º O encontro de contas previsto no parágrafo anterior será
operacionalizado pela CEF, na qualidade de administradora do
FCVS, por meio da subconta Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional (Fesa/FCVS), ouvida a Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 9º As instituições operadoras do Seguro Habitacional do
SFH não farão jus a qualquer remuneração sobre o montante dos valores envolvidos no encontro de contas, citado no § 7º deste artigo.

Art. 4º Ficam alterados o caput e o § 3º do art. 3º da Lei nº
8.100, de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4º, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º O Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do evento
caracterizador da obrigação do FCVS.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abr. 1998

2353
§ 3º Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4º O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os
atos normativos necessários à administração e manutenção do
cadastro a que se refere o § 3º deste artigo.» (NR)

Art. 5º As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independentemente da adesão a que se refere o § 7º do art. l' desta medida provisória, deverão encaminhar, até
31 de dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do Cadmut, conforme disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº 8.100,
de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
§ 1º As informações correspondentes aos contratos de financiamentos imobiliários com recursos do SFH, firmados a partir do exercício de 1997, deverão ser encaminhadas mensalmente ao Cadmut.
§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo importará,
para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.

Art. 6º Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e no art. 7º, são livremente negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso II do art. 3º desta medida provisória;
II - pagamento de até setenta e cinco por cento da contribuição trimestral dos agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme
disposto no inciso II do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro
de 1988, na redação dada por esta medida provisória;
III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PNDl, obCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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servados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em
moedas de privatização.
§ 1e A utilização dos créditos novados para os fins previstos
nos incisos U e UI deste artigo ficará limitada àqueles substituídos
por dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2º As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos U e lU deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por títulos a serem emitido para este fim, na forma de regulamentação a
ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 7º Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
agente operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
Art. 8º O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade de agente operador do FGTS; a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dividas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições previstas no art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990;
U - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior;

lU - promover amortização extraordinária da dívida de responsabilidade das instituições financiadoras, relativamente às operações de financiamento a mutuários do SFH realizadas com
repasses de recursos oriundos do FGTS, em montante correspondente a eventual diferença, se positiva, entre os valores:
a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caracterizador da obrigação do FCVS; e
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b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS,
apurado nas condições estabelecidas na alínea a do inciso H do § 2' e
§ 5' do art. l' desta medida provisória.

§ I" A amortização extraordinária prevista no inciso IH deste
artigo será integralmente assumida pelo FGTS, aplicando-se apenas às instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 2' O dispositivo previsto no inciso HI deste artigo alcança também as dívidas de responsabilidade do FCVS, relativas às operações de
financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos conceitos definidos nos incisos I e H do § l' do art. l' desta medida provisória.

Art. 9' Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei n? 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
na utilização dos crédito de que trata o art. 6', como contrapartida da
aquisição de bens e direitos no ãmbito do PND, observado o disposto
nos §§ 3' e 4' do art. 65 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos
créditos de que trata o art. 6' desta medida provisória ou dos bens e
direitos adquiridos no âmbito do PND.
Art. 10. O valor correspondente aos créditos a que se refere o
art. 6' desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como
aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório
dos recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos
saldos de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos
créditos a que se refere o caput deste artigo.
Art. 11. A partir de l' de março de 1998, somente as instituições financiadoras, que exercerem a opção pela novação prevista
nesta medida provisória, poderão computar, como operações de financiamento habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto ao
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FCVS, para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de recursos captados em depósitos de poupança.
Art. 12. O art. 6º do Decreto-Lei n? 2.406, de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º

.

II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em zero vírgula um por cento, incidente sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedido a adquirentes de
moradia própria com cobertura do FCVS, existente no último dia
do trimestre, podendo ser pago, em até setenta e cinco por cento,
com títulos recebidos da quitação da dívida do FCVS para com os
agentes financiadores;
§ 1º A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso II deste artigo, é devída
desde 26 de setembro de 1996.
§ 2º Enquanto não for efetivada a primeira novação da dívida do FCVS, o valor que corresponder a até setenta e cinco por
cento da contribuição trimestral não será exigido.
§ 3' O valor da parcela de contribuição, a que se refere o
§ 2' deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização dos saldos de cadernetas de poupança com data de crédito
de rendimento no dia l' de cada mês, acrescido de juros correspondentes à taxa dos títulos recebidos na primeira novação, incidindo desde o último dia do trimestre de referência da contribuição até o dia do efetivo pagamento.
§ 4' A prerrogativa prevista no inciso II deste artigo somente poderá ser exercida pelos agentes financiadores que, nos
termos desta medida provisória, se manifestarem pela novação e
se encontrarem em dia com as contribuições ao FCVS.» (NR)

Art. 13. O saldo de recursos existente no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto Seguro de Crédito do SFH.
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Art. 14.

Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.

Art. 15. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF,
na qualidade de agente operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as carcterísticas descritas nos incisos I a UI do § 2º do art. 1º desta medida
provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5º do
art. 1º desta medida provisória.
§ 1º Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradorado FCVS.

§ 2º A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 16. A partir de 1º de abril de 1998, o mutuário do SFH
que tenha firmado contrato com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá, até 30 de dezembro
de 1998, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento
de montante correspondente a cinqüenta por cento do saldo devedor
contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data de liquidação.
§ 1º As instituições financiadoras suportarão valores equivalentes a vinte por cento do saldo devedor contábil da operação atualizado na forma do caput deste artigo, podendo o montante ser diferido em vinte semestres, sendo facultado a elas arcar com os valores
remanescentes de responsabilidade do FCVS.
§ 2º O FCVS quitará o saldo remanescente de sua responsabilidade junto às instituições financiadoras, nas condições previstas
no art. 1º desta medida provisória.

Art. 17. A partir de 1º de abril de 1998, alternativamente ao
disposto no art. l' da Lei nº 8.004, de 14 de março de 1990, com a redação dada pelo art. 18 desta medida provisória, as transferências
de contratos do SFH que tenham cobertura do FCVS poderão ser efeCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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tuadas mediante assunção pelo novo mutuário de montante equivalente a setenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da transferência, observados os requisitos legais e regulamentares da casa
própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação
aO valor do novo encargo mensal.
O saldo remanescente da aplicação do disposto no caput
deste artigo será assumido integralmente pelo FCVS na forma de
participação antecipada e ressarcido às instituições financiadoras
na forma do art. F desta medida provisória.

§ 1Q

§ 2Q Efetivada a transferência, cessa a responsabilidade do

FCVS relativamente ao contrato transferido, devendo tal condição
constar dos instrumentos respectivos.
Art. 18. O parágrafo único do art. 1Q e os arts. 2Q , 3Q e 5Q da Lei
n 8.004, de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
Q

«Art. lQ

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória
da instituição financiadora. (NR)
Art. 2Q Nos contratos que tenham cláusula de cobertura
de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato original, desde que se trate de financiamento destinado à
casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo
mensal, bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento desse encargo até a data da formalização da transferência,
com base no índice de atualização das contas de poupança manCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p- 2105-2516, abro 1998
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tidas no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE),
e acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros e, quando devida,
da contribuição mensal ao FCVS;

b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n' 2.164, de 19 de setembro de
1984, o enquadramento na categoria profissional do novo mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal,
após a transferência, os contratos não enquadrados na alínea
anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data do
último reajustamento contratual até a data da formalização da
transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo
devedor neste período, sendo que cinqüenta por cento serão destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ l' Nas transferências dos contratos de financiamento
da casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n"
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribuição ao FCVS.
§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;

b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do imóvel objeto da transferência;
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c) localização do imóvel no domicílio do comprador. (NR)
Art. 32 A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data da transferência,
observados os percentuais de pagamento previstos no caput e
nos incisos I, H e HI do art. 52 desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de
pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo
mensal.» (NR)
«Art. 52 O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 31 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:

I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986; cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
H - contratos firmados de 1º de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
IH - contratos firmados de 12 de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizados pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§12 A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor
total das mensalidades vincendas, que será integralmente utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abr. 1998
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passe para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se encerra
no momento da liquidação do contrato.
..........••...•••...•••....•••...•••...•••....•••..•....................................••••»

(NR)

Art. 19. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996, sem a inteveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Parágrafo único. A condição de cessionário poderá ser comprovadajunto à instituição financiadora, por intermédio de documentos
formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do
imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
Art. 20. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH
até 25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 21. Na liquidação antecipada da dívida de contratos do
SFH, o comprador de imóvel, cuja transferência foi efetuada sem interveniência da instituição financiadora, equipara-se ao mutuário
final, para todos os efeitos inerentes aos atos necessários à liquidação e habilitação junto ao FCVS, inclusive quanto à possibilidade de
utilização de recursos de sua conta vinculada do FGTS.
§ 1s A condição de cessionário poderá ser comprovada junto à
instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos,
ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
§ 2' Para os fins a que se refere o parágrafo anterior, poderá
ser admitida a apresentação dos seguintes documentos:

I - contrato particular de cessão de direitos ou de promessa
de compra e venda, com firma reconhecida em cartório em data anterior à liquidação do contrato, até 25 de outubro de 1996.
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II - procuração por instrumento público outorgada até 25 de
outubro de 1996 ou, se por instrumento particular, com firma reconhecida em cartório até 25 de outubro de 1996.
Art. 22. O § 2º do art. 21 da Lei nº 8.692, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2º Para efeito de registro e averbação de contratos de financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até zero vírgula um por cento sobre o valor do financiamento, quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não
no SFH;
b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos demais contratos pactuados no âmbito do SFH." (NR)
Art. 23. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do
FCVS de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do
FCVS.
Art. 24. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de
taxa de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab,
correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 25. O FCVS será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador a ser regulamentado em ato
do Poder Executivo, que disporá sobre a estrutura, funcionamento e
competência do colegiado.
Parágrafo único. Além das atribuições definidas no ato regulamentador a que se refere o caput, competirá ao Conselho Curador do
FCVS (CCFCVS) julgar, em instância administrativa única, os litígios decorrentes da aplicação das condições de cobertura, normas e
rotinas do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, relativamente aos contratos de financiamentos habitacionais
cujo equilíbrio da apólice esteja sob garantia do FCVS, podendo delegar essa competência a um comitê de recursos integrante de sua estrutura.
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Art. 26. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do SBPE, nos termos da Lei nº 4.380, de 21 de
agosto de 1964.
Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do CMN
que dispuserem sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput.
Art. 27. O FCVS é autorizado a transferir ao Tesouro Nacional Letras Hipotecárias, de emissão da CEF, ficando credor da União em valor equivalente.
Parágrafo único. A União pagará a dívida decorrente da transferência dos ativos de que trata este artigo mediante a securitização
das obrigações, pelo Tesouro Nacional, observadas as condições previstas no art. 1º desta medida provisória, mantendo a equivalência
econômica entre os ativos.
Art. 28. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente, observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário de sociedade anônima que tenha por objeto social a securitização de créditos hipotecários e imobiliários.
Art. 29. O prazo de um ano a que se refere o art. 5º da Lei nº
8.004, de 1990, com redação dada por esta medida provisória, contar-se-á a partir de 31 de março de 1997.
Art. 30. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
Art. 31. Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a compensar os créditos decorrentes dos contratos
de refinanciamento de que trata a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de
1997, com créditos detidos pelas unidades da Federação e que tenham
sido objeto da novação a que se refere esta medida provisória.
Parágrafo único. Na compensação, observar-se-ão os seguintes critérios:
I - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida de juros a taxa efetiva de seis virgula dezessete por cento ao ano
serão aceitos pelo seu valor de face;
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Ir - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida de juros a taxa efetiva de três virgula doze por cento ao ano serão
aceitos com deságio sobre seu valor de face a ser estabelecido pelo Ministério da Fazenda.

Art. 32. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.635-19, de 13 de março de 1998.
Art. 33.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 34.
de 1990.

Fica revogado o art. 6º da Lei nº 8.004, de 14 de março

Brasília, 9 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Edward Amadeo
Paulo Paiua
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.636-4, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe acerca de incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate de quotas dos fundos de investimento de que trata o § 6º do art. 28 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a alteração introduzida pelo artigo subseqüente, fica reduzida para dez por cento.
Art. 2º O percentual de oitenta por cento a que se refere o § 6º
do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997, fica reduzido para sessenta e sete
por cento.
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Art. 3º A determinação da base de cálculo do Imposto de Renda
na fonte, em conformidade com o disposto no art. 28 da Lei nº 9.532,
de 1997, será aplicável somente a partir de 1º de julho de 1998.
Art. 4º No primeiro semestre de 1998, a incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos em aplicações em
fundos de investimentos dar-se-á no resgate de quotas, se houver, às
seguintes alíquotas:
I -

de dez por cento, no caso:

a) dos fundos mencionados no art. 1º desta medida provisória; e
b) dos fundos de que trata o art. 31 da Lei nº 9.532, de 1997, enquanto enquadrados no limite previsto no § 1º do mesmo artigo;

n -

de vinte por cento, no caso dos demais fundos.

Parágrafo único. Abase de cálculo do Imposto de Renda de que
trata este artigo será determinada conforme o disposto no § 7º do art.
28 da Lei nº 9.532, de 1997.
Art. 5º Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte,
consideram-se pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que se completar o primeiro período de carência no segundo semestre de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota, em 30 de julho de
1998; e
I - o respectivo custo de aquisição, no caso dos fundos referidos no art. 31 da Lei nº 9.532, de 1997;
n - o respectivo custo de aquisição, no caso de quotas adquiridas a partir de 1º de janeiro de 1998;
In - o valor da quota verificado em 31 de dezembro de 1997,
nos demais casos.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos fundos que, no
mês de junho de 1998, se enquadrarem no limite de que trata o § 6º
do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997, com a alteração do art. 2º desta
medida provisória.
§ 2º No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de
quotas com rendimento ou cujo prazo de carência seja superior a noCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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venta dias, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no
dia l' de julho de 1998.
Art. 6' Os dispositivos, a seguir enumerados, da Lei n' 9.532,
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o art. 6', H:
«Art. 6Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
H - o art. 26 da Lei n' 8.313, de 1991, e o art. l' da Lei n'
8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá exceder quatro por cento do imposto de renda devido." (NR)
H - o art. 34:
"Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se aplica às hipóteses de que trata o art. 81 da Lei n' 8.981, de 1995, que continuam sujeitas às normas de tributação previstas na legislação
vigente." (NR)
IH - o art. 82, inciso H, alínea f:
"Art. 82. .
..

H-

.

fJ o art. 3' daLein' 7.418, de 16 de dezembro de 1985, renumerado pelo art. l' da Lei n' 7.619, de 30 de setembro de 1987."
(NR)
Parágrafo único. O art. 4' da Lei n' 7.418, de 1985, renumerado pelo art. l' da Lei n'' 7.619, de 1987, cujos efeitos são restabelecidos em virtude do disposto no inciso HI deste artigo, permite a dedução dos correspondentes gastos como despesa operacional.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.636-3, de 13 de março de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de l' de janeiro de 1998.
Brasília, 9 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.638-3, DE 9 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do
protesto de titulo de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O arquivamento, nas juntas comerciais, dos atos constitutivos das microempresas e empresas de pequeno porte, bem
como de suas alterações, fica dispensado das seguintes exigências:
I - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito
referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza, salvo no
caso de extinção de firma individual ou sociedade;
II - certidão de inexistência de condenação criminal, que será
substituída por declaração do titular ou administrador, firmada sob
as penas da lei, de não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal.
Art. 2º Não se aplica às microempresas e empresas de pequeno
porte o disposto no art.1º, § 2º, daLeinº 8.906, de 4 de julho de 1994.
Art. 3' Fica mantida a dispensa de prova de quitação fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte no caso do art. 29 da Lei
nº 8.864, de 28 de março de 1994.
Art. 4º Aplica-se ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
que couber, o disposto no art. 1º desta medida provisória.
Art. 5º O protesto de título, quando o devedor for microempresa ou empresa de pequeno porte, fica sujeito às normas estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 6º Os emolumentos devidos ao tabelião de protesto não
excederão um por cento do valor do título, observado o limite máximo de R$ 20,00 (vinte reais).
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Parágrafo único. Incluem-se nos limites deste artigo as despesas de apresentação, protesto, intimação, certidão e quaisquer outras relativas à execução dos serviços.
Art. 7º Para o pagamento do título em cartório, não poderá ser
exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o
pagamento por meio de cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto ficará condicionada à efetiva liquidação do cheque.
Art. 8º O cancelamento do registro de protesto, fundado no
pagamento do título, será feito independentemente de declaração de
anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado.
Art. 9º Para os fins do disposto nos arts. 5º e 8º, caberá ao devedor provar sua qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante documento expedido pela junta comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso.
Art. 10. Os arts. 29 e 31 da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção
do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a
nota de se cuidar de informação reservada da qual não se poderá
dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.
§ 1º O fornecimento da certidão será suspenso caso se desatenda ao disposto no caput ou se forneçam informações de protestos cancelados.

§ 2º Dos cadastros ou bancos de dados, das entidades referidas no caput, somente serão prestadas informações restritivas
de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívidas regularmente protestados, cujos registros não foram cancelados.» (NR)
«Art. 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos,
não cancelados, a quaisquer interessados, desde que requeridas
por escrito.» (NR)
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Art. 11. Para os efeitos desta medida provisória, consideramse microempresa e empresa de pequeno porte as assim definidas na
Lei n' 8.864, de 1994.

Art. 12. O caput do art. 294 da Lei n'' 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, com a alteração introduzida pela Lei n' 9.457, de 5 de maio
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 294. A companhia fechada que tiver menos de vinte
acionistas, com patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), poderá:" (NR)

Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.638-2, de 13 de março de 1998.
Art. 14.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 9 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Botafogo Gonçalves
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.639-40, DE 16 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre o pagamento dos militares
e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
mista e de suas subsidiárias, e dá outras
providências.

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

Art. l' A partir do mês de março de 1998, o pagamento da remuneração dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos
empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
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mista e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente
pela União, independentemente da fonte de recursos utilizada para
pagamento destas despesas, será efetuado dentro do mês de competência, a partir do dia 25.
§ 1º Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa pública e da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela União, deverá providenciar,
por ocasião do próximo dissídio ou acordo coletivo, a alteração da
data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput
deste artigo.
§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
§ 3' O pagamento referente ao mês de dezembro será efetuado
no período compreendido entre o segundo e o quinto dia útil do mês
de janeiro seguinte.

Art. 2' Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderá ser concedido adiantamento de remuneração, conforme dispuser ato do Poder Executivo.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.639-39, de 19 de março de 1998.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6' da Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993.
Brasília, 16 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.643-1, DE 16 DE ABRIL
DE 1998
Altera a redação dos arts. 31 e44 da Lei
n Q 9.473, de 22 de julho de 1997, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária de 1998.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 31 e44 da Lei n? 9.473, de 22 de julho de 1997,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 31.

..

VI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos
da Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
§ 4' Os empréstimos e financiamentos para custeio e investimentos agropecuários destinados aos mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações, à formação de
estoques reguladores e estratégicos, obedecidos aos limites e
condições estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacionai, e o financiamento aos Estados e ao Distrito Federal, ao abrigo da Lei n' 9.424, de 1996, poderão ser lastreados também com
recursos não previstos no § 1'." (NR)

«Art. 44.

.

.

XI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos
da Lei n" 9.424, de 1996.
.••••...•••....•••..••••..••••..•••••.........••••...•••••.••••..••••••.....••..••••...••••..»

(NR)

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.643, de 17 de março de 1998.
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Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Luciano Oliva Patrício
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.645-1, DE 16 DE ABRIL
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no uolor de
R$ 4.400.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
extraordinário no valor de R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.645, de 18 de março de 1998.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 17.4.1998, pág. 2.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.512-22, DE 23 DE ABRIL
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 2 Q da Lei n"
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1', 2' e
3º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992,
que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural,
autoriza o Poder Executivo a renegociar as
obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal (EGF), vencidas e prorrogadas a
partir de 1991, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O art. 2' da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1998, não se
aplica o disposto no § 2º do art. 16 da Lei n" 8.880, de 27 de maio
de 1994.» (NR)
Art. 2' Os arts. 1', 2' e 3' da Lei n'' 8.427, de 27 de maio de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. l' É o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta lei, subvenções econômicas a produtores
rurais, sob a forma de:
I - equalização de preços de produtos agropecuários ou vegetais de origem extrativa;
II - equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros de operações de crédito rural.
Parágrafo único. Considera-se, igualmente, subvenção de
encargos financeiros os rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais concedidos, direta ou indiretamente, por bancos oficiais federais. (NR)
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Art. 2º
§ 1º Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação a operações de crédito rural;
a) a concessão de prêmio ou bonificação, apurado em leilão
ou em outra modalidade de licitação, para promover o escoamento do produto pelo setor privado;

b) a diferença entre o preço de exercício em contratos de opções de venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder
Executivo e o valor de mercado desses produtos.

§ 2º A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado.(NR)

Art. 3º A concessão de subvenção econômica, sob a forma
de equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de
empréstimos rurais, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios e à forma estabelecidos, em conjunto, pelos Ministérios da
Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Agricultura e do
Abastecimento." (NR)
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a renegociar, pelo
valor do saldo devedor na data de assinatura dos respectivos contratos de renegociação, incluídas as parcelas constantes dos incisos I e
II deste artigo, junto aos agentes financeiros componentes do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), de acordo com os critérios e
as condições a serem estabelecidos em decreto, as obrigações financeiras da União, relativas a operações de Empréstimos do Governo
Federal com Opção de Venda (EGF-COV), realizadas sob o amparo
do Decreto-Lei nº79, de 19 de dezembro de 1966, cujos vencimentos
tenham sido prorrogados por autorização do Conselho Monetário
Nacional (CMN), a partir de 1991:
I - o valor correspondente à equalização de preços que ainda
não tenha sido paga até a data de formalização do contrato de renegociação, apurada nos termos da legislação vigente e atualizada de
acordo com as condições previstas nos respectivos instrumentos de
crédito;
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II - o valor correspondente à diferença entre o saldo devedor
dos contratos de EGF-COV, nos quais tenha havido perda total ou
parcial dos produtos dados em garantia, e o valor de indenizações de
perdas ocorridas até a data de formalização do contrato de renegociação, realizadas com base no valor determinante de sobretaxa de armazenagem fixado contratualmente entre o agente financeiro e o
armazenador, com atualização de acordo com as condições previstas
nos respectivos instrumentos de crédito.

Parágrafo único. Os contratos mencionados no caput deste artigo conterão cláusulas prevendo a aquisição, pela União, de todos os
produtos agrícolas que garantam as operações de EGF-COV de que
trata esta medida provisória, assim como, observado o art. 42 do Código de Processo Civil, a aquisição, pela união, dos direitos litigiosos
inerentes às ações judiciais em curso, propostas para assegurar o
cumprimento dos contratos de EGF-COV.
Art. 4' Fica a União autorizada a celebrar contrato com entidade pública federal especializada para a administração, armazenagem e comercialização dos estoques de produtos agrícolas adquiridos nos termos do parágrafo único do artigo anterior.

Art. 5' Os recursos provenientes da venda de produtos e os
decorrentes da realização dos direitos litigiosos adquiridos pela U nião serão destinados à amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal.
Art. 6' Para efeito do disposto nesta medida provisória, a subvenção de que trata o art. 2' da Lei n'' 8.427, de 1992, e suas alterações, será apurada da seguinte forma:
I - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COVe o valor dos produtos dados em garantia, calculado com
base no preço mínimo, de que trata o Decreto-Lei n" 79, de 1966, vigente na data de assinatura do contrato de renegociação;
II - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COV e o valor apurado na multiplicação da quantidade de produto objeto de cobrança judicial pelo valor da sobretaxa de armazenagem divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento,
vigente na data de assinatura do contrato de renegociação.
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Art. 7º O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria Federal de Controle, aferirá a exatidão dos valores relativos às
obrigações referidas no art. 3º, podendo solicitar a participação de
outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Art. 8º Os contratos de renegociação deverão conter cláusula
prevendo que, verificada qualquer inexatidão nos valores de que trata o artigo anterior, fica a União autorizada a promover, por intermédio do Banco Central do Brasil, o débito automático à conta de
«Reservas Bancárias» do agente financeiro, com a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças eventualmente apuradas.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.512-21, de 26 de março de 1998.

Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 23 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paioa
Gustavo Krause
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.554-27, DE 23 DE ABRIL
DE 1998
Altera os arts. 2º, 3º, 4'1, 5º, 6 2, 7º e 9º da
Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2377
Art. 12 Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas
de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi);
IX - atividades finalísticas do Hospital das Forças Armadas;
X - atividades de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à segurança de sistemas de informações, sob
responsabilidade do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
para a Segurança das Comunicações (Cepesc).
Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a
falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de
concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art.
87 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990." (NR)
«Art. 3º

.

§ 2º A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI,
VIII, IX e X do art. 2º, poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise
do curriculum vitae.,,(NR)
«Art. 4º

.

II - até vinte e quatro meses, nos casos dos incisos III,
VII e X do art. 2º;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v, 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2378

UI art. 22 ;

doze meses, nos casos dos incisos IV, VIU e IX do

§ 1º Nos casos dos incisos UI e VII do art. 2', os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não exceda vinte
e quatro meses.
§ 2' Nos casos dos incisos V e VI do art. 2', os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.
§ 3' No caso do inciso X do art. 2', os contratos poderão ser
prorrogados pelo prazo de até doze rneses.» (NR)

«Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.» (NR)
«Art. 6º

§ I" Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de magistério de que trata a Lei n" 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2º O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3' Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for O
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.» (NR)
«Art. 7º
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H - nos casos dos incisos I a IH e V a X do art. 2º, em importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
HI - no caso do inciso HI do art. 2º, quando se tratar de coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido ao disposto no inciso H
deste artigo .
............................................................................................." (NR)
«Art. 9º

IH - ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei, antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento
de seu contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I
do art. 2º, mediante prévia autorização, conforme determina o
art. 5'.
............................................................................................." (NR)

Art. 2º Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
H - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2º,
inciso H, da Lei nº 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1999, com redução escalonada no
período;

IH - para atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Inpi, de que trata o art. 2º, inciso VIH, da Lei nº 8.745, de
1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro
de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
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v - comfundamentonoincisoIVdoart.2ºdaLeinº8.745,de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;
VI - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanítário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 1990, vigentes em 15 de
abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
VII - com fundamento no art. 5º, § 1º, da Lei nº 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de seiscentos e noventa prestadores de serviços, e com vigência até 28 de junho de 1998.
Art. 3º Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá
contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1º e 2º graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos colégios militares, observado o disposto no art. 5º da Lei n" 8.745, de 1993.
§ 1º Os contratos de professores de ensino de 1º e 2º graus de
que trata o caput deste artigo poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998.
§ 2' Fica autorizado o Ministério do Exército a celebrar contratos novos de professores de ensino de 1º e 2' graus, com vigência
até 31 de dezembro de 1998,em substituição aos contratos de que
trata o caput deste artigo que não forem prorrogados, respeitado o limite máximo de duzentos e quarenta e dois, correspondente à soma
de contratos prorrogados e novos.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.554-26, de 26 de março de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revoga-se o parágrafo único do art. 5' da Lei nº 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 23 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.559-25, DE 23 DE ABRIL
DE 1998
Altera a legislação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Apessoajurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
missão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do disposto nos §§ 3' e 4' do art. 10 do Decreto-Lei n'' 1.598, de 26
de dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base
do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2' O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3' da Lei n' 8.003, de
14 de março de 1990, da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3º O disposto no art. 65 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal
ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas
de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 4' Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer natureza.
Art. 5' Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
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pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa
ou entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil e no exterior.
Art. 6' Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 7' Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de I" de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 8' Serão admitidos como despesas com instrução, previstas no art. 8', inciso lI, alínea b, da Lei n' 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 9' O art. 10 da Lei n'' 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 3' O disposto neste artigo aplica-se, independentemente do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado,
desde que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$
8.000,00 (oito mil reais).»

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.559-24, de 26 de março de 1998.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.586-8, DE 23 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre a recuperação de haveres
do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a utilização
de Títulos da Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação
de débitos com o INSS, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fica autorizado a receber, até 31 de dezembro de 1998, Títulos da Dívida
Agrária a serem emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), especificamente
para aquisição, para fins de reforma agrária:
I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas jurídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal
acessória;
II - de imóveis rurais pertencentes a pessoas físicas integrantes de quadro societário ou a cooperados, no caso de cooperativas, com a finalidade única de quitação de dívidas das pessoas
jurídicas referidas no inciso anterior;
III - de imóveis rurais pertencentes ao INSS.
§ I" Os Títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo
serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social.
§ 2' Os valores pagos em títulos e em moeda corrente pela
aquisição de imóveis rurais, na forma deste artigo, serão utilizados,
até o limite da dívida, para amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:
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I

valores em moeda corrente;

II

Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.

§ 3º Para efeitos deste artigo, serão consideradas as dívidas
previdenciárias cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de

1997.
Art. 2º Os Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na
forma do art. 1º, serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro
Nacional, conforme estabelecido no § l' do artigo anterior.
Art. 3º A União poderá promover leilões de certificados da dívida pública mobiliária federal a serem emitídos com a finalidade
excl usiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em
permuta por títulos de responsabilidade da Secretaria do Tesouro
Nacional ou por créditos decorrentes de securitização de obrigações
da União.
§ 1 º A emissão dos certificados de que trata o caput processar-se-á sob a forma escriturai, mediante registro dos respectivos direitos creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia.
§ 2º Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições para a
efetivação de cada leilão previsto no capui, tais como;
I -

a quantidade de certificados a serem leiloados;

II - definição dos títulos ou créditos a serem aceitos em permuta pelos certificados, bem como a quantidade mínima por unidade
de certificado;

III - natureza, período e situação dos débitos previdenciários
que poderão ser amortizados ou quitados com os certificados.
Art. 4º O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados
de sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a equivalência econômica do leilão previsto no caput do artigo
anterior.
Art. 5º Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda a promover a compensação de créditos vencidos de
natureza não tributária, observadas as seguintes condições;
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I - o encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e, simultaneamente, contra ela detiver,
em 31 de julho de 1997, créditos líquidos, certos e exigíveis;
II - não poderão ser utilizados no presente mecanismo os créditos contra a União origínários de títulos representativos da dívida
pública federal.
Art. 6' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não tributários, mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
créditos recíprocos, com abatimentos sempre das parcelas finais
para as mais recentes.
Parágrafo único. Para efeito da compensação a que se refere
este artigo, entre a União e as unidades da Federação, o abatimento
dos créditos da união decorrentes de contratos celebrados no âmbito
da Lei n" 9.496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória
n? 1.654-23, de 15 de abril de 1998, poderá ser efetuado sobre o estoque da dívida contratada.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.586-7, de 26 de março de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
Milton Seligman
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.647-15, DE 23 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos
dos Decretos-Leis nºs 9.760, de 5 de setembro
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá
outras providências.
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por
intermédio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, cadastrar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização ordenada dos bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto,
firmar convênios com os Estados e Municípios em cujos territórios se
localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em
lei, celebrar contratos com a iniciativa privada.
Art. 2º Concluído, na forma da legislação vigente, o processo
de identificação e demarcação das terras de domínio da União, a
SPU lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o termo competente, incorporando a área ao patrimônio da União.
Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel, será
registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Art. 3º A regularização dos imóveis de que trata esta medida
provisória, junto aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registro
de Imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), com o concurso, sempre que necessário,
da Caixa Econômica Federal (CEF).
Parágrafo único. Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais e os Cartórios de Registro de Imóveis darão preferência ao
atendimento dos serviços de regularização de que trata este artigo.

Seção I
Da Celebração de Convênios
Art. 4º Os Estados, Municípios e a iniciativa privada, ajuízo e
a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções que
expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convêniCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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os ou contratos a serem celebrados com a SPU, para executar a identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos
elaborados na forma da legislação pertinente.
§ l' Na elaboração e execução dos projetos de que trata o caput
deste artigo, serão sempre respeitados a preservação e o livre acesso
às praias marítimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de uso comum do povo.
§ 2' Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados, Municípios e a iniciativa privada farão jus a parte das receitas
provenientes da:
I - arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas pelos trabalhos que tenham executado:
II - venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos
projetos urbanísticos por eles executados.
§ 3' A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos respectivos convênios ou contratos, observados os limites previstos em regulamento e as instruções a serem baixadas pelo Ministro de Estado da Fazenda, que considerarão a complexidade, o volume e o custo dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastramento, recadastramento e fiscalização das áreas vagas existentes, bem como de elaboração e execução dos projetos de
parcelamento e urbanização e, ainda, o valor de mercado dos imóveis na região e, quando for o caso, a densidade da ocupação locaL
§ 4' A participação dos Estados e Munícípios nas receitas de
que tratam os incisos I e II poderá ser realizada mediante repasse de
recursos financeiros.
§ 5' Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, quando
os serviços contratados envolverem, também, a cobrança e o recebimento das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.
Art. 5' A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamentos, realizados com base no disposto no art. 4º, somente terão
validade depois de homologados pela Secretaria do Patrimônio da
União.
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Seção II
Do Cadastramento das Ocupações
Art. 6' O cadastramento de terras ocupadas dependerá da
comprovação, nos termos do regulamento, da existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento do imóvel.
§ l' Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito
de inscrição, a área de até duas vezes a área de projeção das edificações de caráter permanente existentes sobre o terreno, acrescida das
medidas correspondentes às demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas em regulamento, principalmente daquelas ocupadas
com outras benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação vigente sobre o parcelamento do solo.
§ 2º As áreas de acesso necessárias ao terreno, quando possível, bem como as remanescentes que não puderem constituir unidades autônomas, a critério da administração, poderão ser incorporadas àquelas calculadas na forma do § 1', observadas as condições
previstas em regulamento.
§ 3' Poderão ser consideradas, a critério da administração e
nos termos do regulamento, no cadastramento de que trata este artigo, independentemente da comprovação de que trata o caput deste
artigo, as faixas de terrenos de marinha e de terrenos marginais que
não possam constituir unidades autônomas, utilizadas pelos proprietários de imóveis lindeiros, observado 5' disposto no Decreto n'
24.643, de 10 de julho de 1934 (Código de Águas), e legislação superveniente.
§ 4' Fica vedada a inscrição de posse sem a comprovação da
existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento de que trata este artigo.
Art. 7' Os inscritos até 15 de fevereiro de 1997, na Secretaria
do Patrimônio da União, deverão recadastrar-se, situação em que
serão mantidas, se mais favoráveis, as condições de cadastramento
utilizadas à época da realização da inscrição originária, desde que
estejam ou sejam regularizados os pagamentos das taxas de que tratam os arts. l' e 3' do Decreto-Lei n' 2.398, de 21 de dezembro de
1987, independentemente da existência de edificações de caráter
permanente e de efetivo aproveitamento.
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Parágrafo único. A vedação de que trata o § 6º do art. 32 do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, não se aplica aos casos previstos neste artigo.
Art. 82 Na realização do cadastramento ou recadastramento
de ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art.
128 do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as alterações desta medida provisória.
Parágrafo único. As eventuais despesas que a administração
tiver com o cadastramento ou recadastramento poderão ser repassadas ao ocupante, na forma do regulamento.
Art. 9º Fica vedada a inscrição de ocupações que:
I - vierem a ocorrer após 15 de fevereiro de 1997;
II - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional, de preservação ambiental, das necessárias à
proteção dos ecossistemas naturais, das reservas indígenas, das
ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias
federais de comunicação, das reservadas para construção de hidrelétricas, ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei.
Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em
desacordo com o disposto nesta medida provisória, a União deverá
imitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente realizadas.
Parágrafo único. Até a efetiva desocupação, será devida à União indenização pela posse ou ocupação ilícita, correspondente a dez
por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou
fração de ano em que a União tenha ficado privada da posse ou ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Seção II!
Da Fiscalização e Conservação
Art. 11. Caberá à Secretaria do Patrimõnio da União a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o
interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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tes ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de
seus técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força policial federal e solicitar o necessário auxílio de força pública estadual.
§ l' Para fins do disposto neste artigo, quando necessário, a
SPU poderá, na forma do regulamento, solicitar a cooperação de força militar federal.
§ 2' A incumbência de que trata o presente artigo não implicará prejuízo para:

I - as obrigações e responsabilidades previstas nos arts. 70 e
79, § 2', do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946;
II - as atribuições dos demais órgãos federais com área de atuação direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legislação
vigente, com O patrimônio da União.
§ 3' As obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou
contratadas na forma dos arts. l' e 4'.
§ 4' Constitui obrigação do Poder Público em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, observada a legislação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental, das necessárias à proteção dos ecossistemas naturais e de uso comum do povo, independentemente da celebração de convênio para
esse fim.

SeçãoN
Do Aforamento

Art. 12. Observadas as condições previstas no § l' do art. 22 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5' do Decreto-Lei n'' 2.398, de 1987, os imóveis dominiais da União, situados em
zonas sujeitas ao regime enfitêutico, poderão ser aforados, mediante
leilão ou concorrência pública, respeitado, como preço mínimo, o valor de mercado do respectivo domínio útil, estabelecido em avaliação
de precisão, realizada, especificamente para esse fim, pela Secretaria do Patrimônio da União ou, sempre que necessário, pela Caixa
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Econômica Federal, com validade de seis meses a contar da data de
sua publicação.
§ 1º Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida a avaliação expedita.
§ 2º Para realização das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar serviços especializados de terceiros,
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida
provisória, ser homologados por quem os tenha contratado, quanto à
observância das normas técnicas pertinentes.
§ 3º Não serâo objeto de aforamento os imóveis que, por sua
natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser considerados indisponíveis e inalienáveis.

Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
quem, comprovadamente, em 15 de fevereiro de 1997, já ocupava o
imóvel há mais de um ano e esteja, até a data da formalização do
contrato de alienação do domínio útil, regularmente inscrito como
ocupante e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimõnio da União.
§ 1º Previamente à publicação do edital de licitação, dar-se-á
conhecimento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
da preferência de que trata este artigo, que poderá adquiri-lo por
esse valor, devendo, para este fim, sob pena de decadência, manifestar o seu interesse na aquisição e apresentar a documentação exigida em lei na forma e nos prazos previstos em regulamento e, ainda,
celebrar o contrato de aforamento de que trata o art. 14 no prazo de
seis meses, a contar da data da notificação.
§ 2º O prazo para celebração do contrato de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e observadas as condições previstas em regulamento, por mais seis meses, situação em que, havendo variação significativa no mercado
imobiliário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de sua
realização por conta do respectivo ocupante.
§ 3º A notificação de que trata o § 1º será feita por edital publicado no Diário Oficial da União e, sempre que possível, por carta reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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gistrada a ser enviada ao ocupante do imóvel que se encontre inscrito na SPU.
§ 4º O edital especificará o nome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação, bem como o local e
horário de atendimento aos interessados.
§ 5º No aforamento com base no exercicio da preferência de
que trata este artigo, poderá ser dispensada, na forma do regulamento, a homologação da concessão pelo Secretário do Patrimônio
da União, de que tratam os arts. 108 e 109 do Decreto-Lei nº 9.760,
de 1946.

Art. 14. O domínio útil, quando adquirido mediante o exercício da preferência de que tratam os arts. 13 e 17, § 3º, poderá ser
pago:
I - à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;
II - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do
contrato de aforamento, de entrada mínima de vinte por cento do preço, a título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em até cento
e vinte prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas,
observando-se, neste caso, que o término do parcelamento não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de
idade.
Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras,
as condições de que trata o art. 26.

Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, o aforamento
dos terrenos de domínio da União, situados em zonas sujeitas ao regime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um ano em
15 de fevereiro de 1997, bem assim daqueles cujos ocupantes não tenham exercido a preferência ou a opção de que tratam os arts. 13 e
17 desta medida provisória e o inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº
2.398, de 1987.
§ 1º O domínio pleno das benfeitorias incorporadas ao imóvel,
independentemente de quem as tenha realizado, será também objeto de alienação.
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§ 2' Os ocupantes com até um ano de ocupação em 15 de fevereiro de 1997, que continuem ocupando o imóvel e estejam regularmente inscritos e em dia COm suas obrigações junto à Secretaria do
Patrimônio da União na data da realização da licitação, poderão adquirir o domínio útil do imóvel, em caráter preferencial, pelo preço,
abstraído o valor correspondente às benfeitorias por eles realizadas,
e nas mesmas condições oferecidas pelo vencedor da licitação, desde
que manifestem seu interesse no ato do pregão ou no prazo de quarenta e oito horas, contado da publicação do resultado do julgamento
da concorrência.
§ 3' O edital de licitação, nesses casos, especificará, com base
na proporção existente entre os valores apurados no laudo de avaliação, o percentual a ser subtraído da proposta ou do lance vencedor,
correspondente às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este
exerça a preferência de que trata o § 2'.
§ 4' Ocorrendo a venda, na forma deste artigo, do domínio útil
do imóvel a terceiros, será repassado ao ocupante, exclusivamente
neste caso, o valor correspondente às benfeitorias por ele realizadas
calculado com base no percentual apurado na forma do § 3', ficando
vedada a extensão deste benefício a outros casos, mesmo que semelhantes.
§ 5' O repasse de que trata o § 4' será realizado nas mesmas
condições de pagamento, pelo adquirente, do preço do domínio útil.

§ 6' Caso o domínio útil do imóvel não seja vendido no primeiro certame, serão promovidas, após a reintegração sumária da União na posse do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada nenhuma preferência ao ocupante.
§ 7º Os ocupantes que não exercerem, conforme o caso, as preferências de que tratam os arts. 13 e 15, § 2', e a opção de que trata o
art. 17, nos termos e condições previstos nesta medida provisória e
em seu regulamento, terão o prazo de sessenta dias para desocupar o
imóvel, findo o qual ficarão sujeitos ao pagamento de indenização
pela ocupação ilícita, correspondente a dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou fração de ano, até que a
União seja reintegrada na posse do imóvel.
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Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquirentes prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários ao
exercício da preferência de que tratam os arts. 13, 15, § 2', e 17, § 3',
desta medida provisória, e o inciso I do art. 5' do Decreto-Lei n' 2.398,
de 1987, os respectivos contratos de aforamento serão nulos de pleno
direito, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, retornando automaticamente o imóvel ao domínio pleno da União e perdendo os compradores o valor correspondente aos pagamentos eventualmente já efetuados.

Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regularmente Inscritos até 5 de
Outubro de 1988
Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro de 1988, que não exercerem a preferência de que trata o art. 13,
terão os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.
§ l' A opção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observando-se os mesmos prazos previstos no art. 13, para
exercício da preferência ao aforamento.
§ 2' Havendo interesse do serviço público, a União poderá, a
qualquer tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse do imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação
administrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo
reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a
indenização por benfeitorias realizadas.
§ 3' A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de ceSsão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 5' do Decreto-Lei n? 2.398, de 1987.
Seção VI
Da Cessão
Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos,
gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes
previstos no Decreto-Lei n' 9.760, de 1946, imóveis da União a:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2395
I - Estados, Municípios, entidades educacionais, culturais
ou de finalidades sociais;
II - pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse
público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional, que mereça tal favor.
§ 1º A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada,
ainda, sob o regime da concessão de direito real de uso resolúvel,
previsto no art. 7º do Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 2º O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço físico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
domínio da União, insusceptíveis de transferência de direitos reais a
terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo, observadas as prescrições legais vigentes.
§ 3º A cessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão
expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á
nula, independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou
em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e conseqüente termo ou contrato.
§ 4º A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
§ 5º A cessão, quando destinada à execução de empreendimento de fim lucrativo, será onerosa 8, sempre que houver condições
de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.
§ 6º Não será considerada utilização em fim diferente do previsto no termo de entrega, a que se refere o § 2º do art. 79 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, a cessão de uso a terceiros, a título gratuito
ou oneroso, de áreas para exercício de atividades de apoio, definidas
em regulamento, necessárias ao desempenho da atividade do órgão
a que o imóvel estiver jurisdicionado.

§ 7º A cessão de que trata o § 6º será formalizada pelo chefe da
repartição, estabelecimento ou serviço público federal a que tenha
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sido entregue o imóvel, desde que aprovada a sua realização pelo Secretário-Geral da Presidência da República, respectivos Ministros
de Estado ou autoridades com competência equivalente nos Poderes
Legislativo ou Judiciário, conforme for o caso, e tenham sido observadas as condições previstas no regulamento e os procedimentos licitatórios previstos em lei.
Art. 19.
derá:

O ato autorizativo da cessão de que trata o art. 18 po-

I - permitir a alienação do domínio útil ou de direitos reais
de uso de frações do terreno cedido mediante regime competente,
com a finalidade de obter recursos para execução dos objetivos da cessão, inclusive para construção de edificações que pertencerão, no
todo ou em parte, ao cessionário;
II - permitir a hipoteca do domínio útil ou de direitos reais de
uso de frações do terreno cedido, mediante regime competente, e de
benfeitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas
no inciso I;
III - permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso
imediato do cessionário;
IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
domínio útil do terreno fizer parte do seu patrimônio, e de laudêmios,
nas transferências de domínio útil de que trata este artigo;
V - conceder prazo de carência para início de pagamento das
retribuições devidas, quando:
a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;

b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não
desenvolvida no País ou em alguma de suas regiões; ou

c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.
Art. 20. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno, justificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de
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dez anos, estabelecido no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei
nº 9.760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá
ser realizada por prazo superior, observando-se, neste caso, como
prazo de vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização
econômico-financeira do empreendimento.

Seção VII
Da Permissão de Uso
Art. 21. A utilização, a título precário, de áreas de domínio da
União para a realização de eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser
autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de
uso, em ato do Secretário do Patrimônio da União, publicado no Diário Oficial da União.
§ 1º A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimônio da União nos Estados.

§ 2º Em áreas específicas, devidamente identificadas, a competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada
aos Estados e Municípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas
lhes serem cedidas sob o regime de cessão de uso, na forma do art. 18.
CAPÍTULO II
Da Alienação
Art. 22. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
autorização, mediante ato do Presidente da República, e será sempre precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União
quanto à sua oportunidade e conveniência.
§ 1e A alienação ocorrerá quando não houver interesse público, econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União,
nem inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional, no desaparecimento do vínculo de propriedade.
§ 2º A competência para autorizar a alienação poderá ser
delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2398

Seção I
Da Venda
Art. 23. A venda de bens imóveis da União será feita mediante concorrência ou leilão públicos, observadas as seguintes condições:
I - na venda por leilão público, a publicação do edital observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência pública;
II - os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos
para cada imóvel;
III - a caução de participação, quando realizada licitação na
modalidade de concorrência, corresponderá a dez por cento do valor
de avaliação;
IV - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato
do pregão, sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor da arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições previstas no edital, sob pena de perder, em favor da União, O
valor correspondente ao sinal e, em favor do leiloeiro, se for o caso, a
respectiva comissão;
V - o leilão será realizado por leiloeiro oficial ou por servidor especialmente designado;
VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial,
a respectiva comissão será, na forma do regulamento, de até cinco
por cento do valor da arrematação e será paga pelo arrematante,juntamente com o sinal;
VII - o preço minimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação de precisão feita
pela SPU, cuja validade será de seis meses;
VIII - demais condições previstas no regulamento e no edital
de licitação.
§ 12 Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida avaliação expedita.
§ 22 Para realização das avaliações de que trata o inciso VII,
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do os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida provisória, ser homologados pela SPU, quanto à observância das normas
técnicas pertinentes.
§ 3' Poderá adquirir o imóvel, em condições de igualdade com
o vencedor da licitação, o cessionário, o locatário ou o arrendatário
que esteja em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União, bem corno o expropriado.
§ 4' A venda, em qualquer das modalidades previstas neste
artigo, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor de aquisição e o restante em até quarenta e oito prestações mensais e consecutivas, observadas as condições previstas nos arts. 26 e 27.
Art. 24. A preferência de que trata o art. 13, exceto com relação aos imóveis sujeitos aos regimes dos arts. 80 a 85 do Decreto-Lei
n' 9.760, de 1946, e da Lei n' 8.025, de 12 de abril de 1990, poderá, a
critério da administração, ser estendida, na aquisição do domínio
útil ou pleno de imóveis residenciais de propriedade da União, que
venham a ser colocados à venda, àqueles que, em 15 de fevereiro de
1997, já os ocupavam, na qualidade de locatários, independentemente do tempo de locação, observadas, no que couber, as demais
condições estabelecidas para os ocupantes.

Parágrafo único. A preferência de que trata este artigo poderá,
ainda, ser estendida àquele que, atendendo as demais condições previstas no caput deste artigo, esteja regularmente cadastrado como
locatário, independentemente da existência de contrato locativo.
Art. 25. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de famílias de baixa renda, a venda do domínio pleno ou útil observará os critérios de habilitação fixados em regulamento, podendo o pagamento ser efetivado mediante um sinal de, no
mínimo, dez por cento do valor da avaliação, permitido o parcelamento deste sinal em até quatro vezes, e do saldo em até trezentas
prestações mensais e consecutivas, observando-se, como mínimo, a
quantia correspondente a trinta por cento do valor do salário mínimo vigente.
§ l' Quando o projeto se destinar ao assentamento de famílias
carentes, será dispensado o sinal, e o valor da prestação não poderá
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ser superior a trinta por cento da renda familiar do beneficiário, observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 40.
§ 2º As situações de baixa renda e de carência serão definidas
e comprovadas, por ocasião da habilitação e periodicamente, conforme dispuser o regulamento.
§ 3º Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que
couber, as condições previstas no art. 26, não sendo exigido, a critério da administração, o pagamento de prêmio mensal de seguro, nos
projetos de assentamento de famílias carentes.

Art. 26. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda ou promessa de compra e venda em que estarão previstas, dentre outras, as seguintes condições:
I - garantia, mediante hipoteca, do domínio pleno ou útil,
em primeiro grau e sem concorrência, quando for o caso;
II - valor da prestação de amortização e juros calculados
pela TabelaPrice, com taxa nominal de juros de dez por cento ao ano,
exceto para as alienações de que trata o art. 25, cuja taxa de juros
será de sete por cento ao ano;
III - atualização mensal do saldo devedor e das prestações
de amortização ejuros e dos prêmios de seguros, no dia do mês correspondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente de
atualização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com aniversário na mesma data;
IV - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte e
invalidez permanente e, quando for o caso, contra danos físicos ao
imóvel;
V - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o saldo devedor será atualizado, pro rata die, com base no último índice
de atualização mensal aplicado ao contrato, no período compreendido entre a data do último reajuste do saldo devedor e o dia do evento;
VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer
obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor da
obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no primeiro dia de cada mês, desde a data do vencimento até a do efetivo
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pagamento, acrescido de multa de mora de dois por cento, bem como
de juros de zero vírgula zero trinta e três por cento por dia de atraso
ou fração;
VII - a falta de pagamento de três prestações importará o
vencimento antecipado da dívida e a imediata execução do contrato;
VIII - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever, ainda, a possibilidade, a critério da administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade superior à prevísta no inciso IH, mediante recálculo do seu valor
com base no saldo devedor à época existente.

Art. 27. O término dos parcelamentos de que tratam os arts.
23, § 3', 25, caput, e 26 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de idade.
Art. 28. As condições de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3',
poderão, a critério da administração, ser aplicadas, no que couber,
na venda do domínio pleno de imóveis de propriedade da União situados em zonas não submetidas ao regime enfitêutico.

Seção II
Da Permuta

Art. 29. Poderá ser autorizada, na forma do art. 22, a permuta de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por
imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir.
§ 1Q Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos
de residências de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85
do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946.

§ 2º Na permuta, sempre que houver condições de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.
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Seção lJI
Da Doação
Art. 30. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério, poderá ser autorizada a doação de bens imóveis de domínio da União a
Estados, Municípios e a fundações e autarquias públicas federais,
estaduais e municipais, observado o disposto no art. 22.
§ l' No ato autorizativo e no respectivo termo constarão a finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.
§ 2' O encargo de que trata o parágrafo anterior será permanente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à propriedade da União, independentemente de qualquer indenização por
benfeitorias realizadas, se:

não for cumprida, dentro do prazo a finalidade da doação;
I
cessarem as razões que justificaram a doação; ou
II
III
ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação
diversa da prevista.
§ 3' Fica vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar o
imóvel recebido em doação, exceto quando a finalidade for a execução, por parte do donatário, de projeto de assentamento de famílias
carentes, na forma do art. 25, e desde que o produto da venda seja
destinado à instalação de infra-estrutura, equipamentos básicos ou
de outras melhorias necessárias ao desenvolvimento do projeto.

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais
Art. 31. Os arts. 79, 81, 82, 101, 103, 104, 110, 118, 123 e 128
do Decreto-Lei n' 9.760, de 1946, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração
Pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do
Patrimônio da União (SPU).
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§ 3º Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de
entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime de cessão de uso." (NR)
"Art. 81.
.
§ 5º A taxa de uso dos imóveis ocupados por servidores militares continuará a ser regida pela legislação específica que dispõe sobre a remuneração dos militares, resguardado o disposto
no § 3º em se tratando de residência em alojamentos militares ou
em instalações semelhantes." (NR)
"Art. 82
.
Parágrafo único. Os imóveis residenciais administrados
pelos órgãos militares e destinados à ocupação por servidor militar, enquanto utilizados nesta finalidade serão considerados de
caráter obrigatório, independentemente dos procedimentos previstos neste artigo." (NR)
"Art. 101.
.
Parágrafo único. O não-pagamento do foro durante três
anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, importará a caducidade do aforamento." (NR)
"Art. 103. O aforamento se extinguirá por inadimplemento de cláusula contratual, por acordo entre as partes, ou, a
critério do Presidente da República, por proposta do Ministério
da Fazenda, pela remição do foro nas zonas onde não mais subsistam os motivos determinantes da aplicação do regime enfitêutico.
§ 1º Consistindo o inadimplemento de cláusula contratual
no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou
quatro anos intercalados, é facultado ao foreiro, sem prejuízo do
disposto no art. 120, revigorar o aforamento mediante as condições que lhe forem impostas.
§ 2º Na consolidação pela União do domínio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do
mesmo domínio a importância equivalente a dezessete por cento, correspondente ao valor do domínio direto." (NR)
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«Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a
terrenos compreendidos em determinada zona, a SPU notificará
os interessados com preferência ao aforamento nos termos dos
arts. 105 e 215, para que o requeiram dentro do prazo de cento e
oitenta dias, sob pena de perda dos direitos que porventura lhes
assistam.
Parágrafo único. Anotificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdição
na localidade do imóvel, e publicado no Diário da Oficial da União,
mediante aviso publicado três vezes, durante o periodo de convocação, nos dois jornais de maior veiculação local e, sempre que
houver interessados conhecidos, por carta registrada." (NR)
«Art. 110. Expirado o prazo de que trata o art. 104 e não
havendo interesse do serviço público na manutenção do imóvel
no domínio pleno da União, a SPU promoverá a venda do domínio útil dos terrenos sem posse, ou daqueles que se encontrem na
posse de quem não tenha atendido à notificação a que se refere o
mesmo artigo ou de quem, tendo requerido, não tenha preenchido as condições necessárias para obter a concessão do aforamento." (NR)
«Art. 118. Caduco o aforamento na forma do parágrafo
único do art. 101, o órgão local da SPU notificará O foreiro, por
edital, ou quando possível por carta registrada, marcando-lhe o
prazo de noventa dias para apresentar qualquer reclamação ou
solicitar a revigoração do aforamento.
..•••...•.....••••....••..•••••....•••..••.....••••.....•....•••....••••...........••••....•• »

(NR)

«Art. 123. Aremição do aforamento será feita pela importância correspondente a dezessete por cento do valor do domínio
pleno do terreno.» (NR)
«Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
dos ocupantes, ex officio, ou à vista da declaração destes, notificando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias, o seu cadastramento.

§ 1º A falta de inscrição não isenta o ocupante da obrigação do pagamento da taxa, devida desde o início da ocupação.
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§ 2º A notificação de que trata este artigo será feita por
edital afixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional,
publicado no Diário Oficial da União, e mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais
de maior veiculação local.

§ 3º Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as condições para obter a sua inscrição, sem prejuízo da cobrança das
taxas, quando for o caso, devidas no valor correspondente a dez
por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por
ano ou fração." (NR)
Art. 32. Os arts. 3º, 5º e 6º do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º
§ 2º Os Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, sob pena
de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão
nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área
de seu domínio:

I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) que declare:
a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entre vivos;

b) estar o transmitente em dia com as demais obrigações
junto ao Patrimônio da União; e

c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área de interesse do serviço público;
II - sem a observância das normas estabelecidas em regulamento.
§ 3º A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio, mediante solicitação do interessado.
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§ 4' Concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no
art. 116 do Decreto-Lei n? 9.760/46

§ 5' Anão-observância do prazo estipulado no § 4' sujeitará O adquirente à multa de zero vírgula zero cinco por cento, por
mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele existentes.
§ 6' Fica vedado o loteamento ou o desmembramento de
áreas objeto de ocupação sem preferência ao aforamento, nos
termos dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei n' 9.760/46, exceto
quando:
a) realizado pela própria União, em razão do interesse pú-

blico;
b) solicitado pelo próprio ocupante, comprovada a existência de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos termos da legislação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da
parcela a ser desmembrada.» (NR)

"Art. 5' Ressalvados os terrenos da União que, a critério
do Poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á o aforamento:
I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do domínio útil, nos casos previstos nos arts.
105 e 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46;
II - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei n'' 9.760/46.
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço público todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos, sociais ou econômicos de interesse nacional, à
preservação ambiental, à proteção dos ecossistemas naturais e à
defesa nacional, independentemente de se encontrar situado em
zona declarada de interesse do serviço público, mediante portaria do Secretário do Patrimônio da União." (NR)
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«Art. 6' A realização de aterro, construção ou obra e, bem
assim, a instalação de equipamentos no mar, lagos, rio e quaisquer correntes de água, inclusive em áreas de praias, mangues
e vazantes, ou em outros bens de uso comum, de domínio da
União, sem a prévia autorização do Ministério da Fazenda, importará:
I - na remoção do aterro, da construção, obra e dos equipamentos instalados, inclusive na demolição das benfeitorias, à
conta de quem as houver efetuado; e
II - na automática aplicação de multa mensal em valor
equivalente aR$ 30,00 (trinta reais), atualizados anualmente
em I" de janeiro de cada ano, mediante portaria do Ministério
da Fazenda, para cada metro quadrado das áreas aterradas,
construídas ou em que forem realizadas obras ou instalados
equipamentos, que será cobrada em dobro após trinta dias da
notificação, pessoal, pelo correio ou por edital, se o infrator
não tiver removido o aterro e demolido as benfeitorias efetuadas." (NR)

Art. 33. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 26, cabendo-lhe,
ainda, administrá-los no tocante à venda do domínio útil ou pleno,
efetuando a cobrança e o recebimento do produto da venda.
§ I" Os contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal, mediante instrumento particular, terão força de escritura
pública.
§ 2' Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas, inclusive a cobrança e o recebimento de foros e laudêmios, continuarão a ser administradas pela Secretaria do Patrimônio da União.
§ 3' O seguro de que trata o inciso IV do art. 26 será realizado
por intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econômica Federal.

Art. 34. A Caixa Econômica Federal fará jus a parte da taxa
de juros, equivalente a três virgula quinze por cento ao ano, nas vendas a prazo de que trata o art. 33, como retribuição pelos serviços
prestados à União, de que dispõe esta medida provisória.
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Art. 35. Nas vendas de que trata esta medida provisorra,
quando realizadas mediante licitação, os adquirentes poderão, a critério da administração, utilizar, para pagamento à vista do domínio
útil ou pleno de imóveis de propriedade da União, créditos securitizados ou títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional.
Art. 36. Fica instituído o Programa de Administração Patrimonial Imobiliário da União (Proap), destinado ao incentivo à regularização, administração, aforamento, alienação e fiscalização de
bens imóveis de domínio da União, ao incremento das receitas patrimoniais, bem como à modernização e informatização dos métodos e
processos inerentes à Secretaria do Patrimônio da União.
Parágrafo único. Comporão o fundo instituído pelo DecretoLei n' 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta especial destinada a atender às despesas como programa instituído neste artigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
receitas patrimoniais decorrentes de:
I - multas; e
II - parcela do produto das alienações de que trata esta medida provisória, nos percentuais adiante indicados, observado o limite
de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao ano:
a) vinte por cento, nos anos 1997 e 1998;

b) quinze por cento, no ano 1999;

c) dez por cento, no ano 2000;
d) cinco por cento, nos anos 2001 e 2002.

Art. 37. No desenvolvmento do Proap, a SPU priorizará ações
no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo,
sempre que possível, à execução indireta, mediante convênio com
outros órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e contrato
com a iniciativa privada, ressalvadas as atividades típicas de Estado
e resguardados os ditames do interesse público e as conveniências
da segurança nacional.
Art. 38. As disposições previstas no art. 29 aplicam-se, no que
couber, às entidades da Administração Pública Federal indireta, inCol. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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clusive às autarquias e fundações públicas e às sociedades sob controle direto ou indireto da União.
Art. 39. Será de competência exclusiva da SPU, observado o
disposto no art. 37 e sem prejuízo das competências da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, previstas no Decreto-Lei n? 147, de 3
de fevereiro de 1967, a realização de aforamentos, concessões de direito real de uso, locações, arrendamentos, entregas e cessões a
qualquer título, de imóveis de propriedade da União, exceto nos seguintes casos:
I - cessões, locações e arrendamentos especialmente autorizados nos termos de entrega, observadas as condições fixas em regulamento;
II - locações de imóveis residenciais de caráter obrigatório,
de que tratam os arts. 80 a 85 do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946;
III - locações de imóveis residenciais sob o regime da Lei n"
8.025, de 1990;
IV - cessões de que tratam os §§ 6' e 7' do art. 18; e
V - as locações e arrendamentos autorizados nos termos do
inciso III do art. 19.
Art. 40. Será observado como valor mínimo para efeito de aluguel, arredamento, cessão de uso onerosa, foro e taxa de ocupação,
aquele correspondente ao custo de processamento da respectiva cobrança.
Art. 41. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à gestão ambiental, à implantação de projetos demonstrativos de uso sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas
costeiros, de compensação por impactos ambientais, relacionados
com instalações portuárias, marinas, complexos navais e outros
complexos náuticos, desenvolvimento do turismo, de atividades pesqueiras, da aqüicultura, da exploração de petróleo e gás natural, de
recursos hídricos e minerais, aproveitamento de energia hidráulica
e outros empreendimentos considerados de interesse nacional.
Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente
envolve áreas originariamente de uso comum do povo, poderá ser
autorizada a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na forCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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ma do art. 18, condicionada, quando for o caso, à apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente
aprovados pelos órgãos competentes, observadas as demais disposições legais pertinentes.
Art. 42. Nos aterros realizados até 15 de fevereiro de 1997,
sem prévia autorização, a aplicação das penalidades de que tratam
os incisos I e II do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, será suspensa a partir do
mês seguinte ao da sua aplicação, desde que o interessado solicite,
junto ao Ministério da Fazenda, a regularização e a compra à vista
do domínio útil do terreno acrescido, acompanbado do comprovante
de recolhimento das multas até então incidentes, cessando a suspensão trinta dias após a ciência do eventual indeferimento.
Parágrafo único. O deferimento do pleito dependerá da prévia
audiência dos órgãos técnicos envolvidos.
Art. 43. As condições previstas nesta medida provisória aplicar-se-ão às ocupações existentes nas terras de propriedade da União
situadas na área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São
Bartolomeu, no Distrito Federal, que se tornarem passíveis de regularização, após o rezoneamento de que trata a Lei nº 9.262, de 12 de
janeiro de 1996.
Parágrafo único. A alienação dos imóveis residenciais da União,
localizados nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das Graças e Santa Alice, no Conjunto Residencial Salgado Filho, em Xerém, no Município de Duque de Caxias (RJ), e na Vila Portuária Presidente Dutra, na Rua da América n'' 31, no Bairro da Gamboa, no Município do
Rio de Janeiro (RJ), observará, também, o disposto nesta medida
provisória.
Art. 44. As receitas líquidas provenientes da alienação de
bens imóveis de Domínio da União, de que trata esta medida provisória, deverão ser integralmente utilizadas na amortização da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo
para o disposto no inciso II do § 2º e § 4' do art. 4º, no art. 34 e no inciso II do parágrafo único do art. 36.
Art. 45. O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de noventa dias, contados da sua publicação.
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Art. 46. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de noventa dias, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, e
legislação superveniente.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.647-14, de 24 de março de 1998.
Art. 48.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data da sua

Art. 49. Ficam revogados os arts. 65, 66, 125, 126 e 133, e os
itens 5º, 8º, 9º e 10 do art. 105 do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, o Decreto-Lei nº 178, de 16 de fevereiro de 1967, o art.
195 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, o art. 4º do Decreto-Lei nº 1.561, de 13 de julho de 1977, a Lei nº 6.609, de 7 de dezembro de 1978, o art. 90 da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
o art. 4º do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e a Lei
nº 9.253, de 28 de dezembro de 1995.
Brasília, 23 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.648-7, DE 23 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do
Programa Nacional de Publicização, a extinção do Laboratório Nacional de Luz Siricrotron e da Fundação Roquette Pinto e a
absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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CAPÍTULO I
Das Organizações Sociais
Seção I
Da Qualificação
Art. l' O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do
meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta medida provisória.
Art. 2' São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social:
I -

comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo so-

bre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área
de atuação;

b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;

c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta
medida provisória;
d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação
superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;

e) composição e atribuições da diretoria;

fJ obrigatoriedade de publicação anual, no Diáro Oficial da
União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;
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g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados,
na forma do estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;

i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados
ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou
desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no ãmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na
proporção dos recursos e bens por estes alocados;

II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade
de sua qualificação como organização social, do Ministro ou titular
de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.

Seção II
Do Conselho de Administração

Art. 3' O conselho de administração deve estar estruturado
nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados, para aos
fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos:
I -

ser composto por:

a) vinte a quarenta por cento de membros natos representantes
do Poder Público, definidos pelo estatuto da entidade;

b) vinte a trinta por cento de membros natos representantes de
entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto;

c) até dez por cento, no caso de associação civil, de membros
eleitos dentre os membros ou os associados;
d) dez a trinta por cento de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
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e) até dez por cento de membros indicados ou eleitos na forma
estabelecida pelo estatuto;

II - os membros eleitos ou indicados para compor o conselho devem ter mandato de quatro anos, admitida uma recondução;
III - os representantes de entidades previstos nas alíneas a
e b do inciso I devem corresponder a mais de cinqüenta por cento do
conselho;
IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou
indicados deve ser de dois anos, segundo critérios estabelecidos no
estatuto;
V - o dirigente máximo da entidade deve participar das
reuniões do conselho, sem direito a voto;
VI - o conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo,
três vezes a cada ano 8, extraordinariamente, a qualquer tempo;
VII - os conselheiros não devem receber remuneração pelos
serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem;
VIII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas.

Art. 4' Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do conselho de administração, dentre outras:
I - fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução
do seu objeto;
II - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;
III - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
IV - designar e dispensar os membros da diretoria;
V - fixar a remuneração dos membros da diretoria;
VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros;
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VII -

aprovar o regimento interno da entidade, que deve dis-

por, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos
e respectivas competências;

VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que
deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;
IX - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução
do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;
X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas
anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa.

Seção lII
Do Contrato de Gestão
Art. 5' Para os efeitos desta medida provisória, entende-se
por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e
a entidade qualificada como organização social, com vistas a formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1'.
Art. 6' O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisara e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público
e da organização social.
Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser submetido,
após aprovação pelo conselho de administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente
à atividade fomentada.
Art. 7' Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respecCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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tivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios
objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante
indicadores de qualidade e produtividade;
II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas
pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício
de suas funções.
Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade devem definir as demais
cláusulas dos contratos de gestão de que sejam signatários.

Seção IV
Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão
Art. 8º A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da
área de atuação correspondente à atividade fomentada.
§ 1º O contrato de gestão deve permitir ao Poder Público requerer a apresentação pela entidade qualificada, ao término de cada
exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse
público, de relatório pertinente à execução do contrato de gestão,
contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.
§ 2º Os resultados atingidos com a execução do contrato de
gestão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente,
composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação.
§ 3º A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora
relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.
Art. 9º Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública
por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da
União, sob pena de responsabilidade solidária.
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Art. 10. Sem prejuízo da medida a que alude o artigo anterior,
quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria da
entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus
dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
§ lº O pedido de seqüestro será processado de acordo com o
disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.
§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo
demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
§ 32 Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como
depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da entidade.

Seção V
Do Fomento às Atividades Sociais
Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais
ficam declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais.
Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do
contrato de gestão.
§ lº Ficam assegurados às organizações sociais os créditos
previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de
acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de
gestão.
§ 2 2 Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que hajajustificativa
expressa da necessidade pela organização social.
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§ 3 2 Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada licitação, mediante permissão de uso,
consoante cláusula expressa do contrato de gestão.
Art. 13. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão
ser substituídos por outros de igualou maior valor, condicionado a
que os novos bens integrem o patrimônio da União.
Parágrafo único. A permuta de que trata o caput deste artigo
dependerá de prévia avaliação do bem e expressa autorização do Poder Público.
Art. 14. Fica facultado ao Poder Executivo a cessão especial
de servidor para as organizações sociais, com ônus para a origem.
§ 1º Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração
de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier
a ser paga pela organização social.
§ 2 2 Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por organização social a servidor cedido com recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese de
adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria.
Art. 15. São extensíveis, no âmbito da União, os efeitos dos
arts. 11 e 12, § 3', para as entidades qualificadas como organizações
sociais pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
quando houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie os preceitos desta medida provisória e a legislação específica
de ãmbito federal.

Seção VI
Da Desqualificação
Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação
da entidade como organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.

§ I" A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos
ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.
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§ 2' A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização da organização social, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.

CAPÍTULO II
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 17. A organização social fará publicar, no prazo máximo
de noventa dias contados da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego
de recursos provenientes do Poder Público.
Art. 18. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no ãmbito da área de saúde deverá considerar no
contrato de gestãç, quanto ao atendimento da comunidade, os princípios do Sistema Unico de Saúde, expressos no art. 198 da Constituição Federal e no art. 7' da Lei n" 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Art. 19. As entidades que absorverem atividades de rádio e
televisão educativa poderão receber recursos e veicular publicidade
institucional de entidades de direito público ou privado, a título de
apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e
projetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos.
Art. 20. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o
Programa Nacional de Publicização (PNP) com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por
entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art. 1', por organizações sociais, qualificadas na forma
desta medida provisória, observadas as seguintes diretrizes:
r - ênfase no atendimento do cidadão-cliente;
II - ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos
prazos pactuados;
IIr - controle social das ações de forma transparente.
Art. 21. Ficam extintos o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, integrantes da estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação Roquette Pinto.
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§ l' O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionará o processo de inventário do Laboratório Nacionai de Luz Síncrotron, a cargo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) cabendo-lhe realizá-lo para a
Fundação Roquette Pinto.
§ 2' No curso do processo de inventário da Fundação Roquette
Pinto e até a assinatura do contrato de gestão, a continuidade das
atividades sociais ficará sob a supervisão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos desta medida provisória, as pessoas jurídicas de direito privado indicadas no anexo desta medida provisória, bem assim a permitir a absorção de atividades desempenhadas
pelas entidades mencionadas no caput.
§ 4' Os processos judiciais em que a Fundação Roquette Pinto
seja parte, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União,
na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.
Art. 22. A extinção a que alude o artigo anterior e a absorção
de atividades e serviços por organizações sociais, qualificadas na
forma desta medida provisória, observarão os seguintes preceitos:
I - os servidores integrantes dos quadros do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto terão garantidos todos os díreitos decorrentes do respectivo regime jurídico e
integrarão quadro em extinção do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, respectivamente, sendo facultada
aos órgãos e entidades supervisaras, a seu critério exclusivo, a cessão
de servidor, irrecusável para este, com ônus para a origem, à organiza-

ção social que vier a absorver as correspondentes atividades;
H - a desativação das unidades extintas será realizada mediante inventário de seus bens imóveis e de seu acervo físico, documen-

tal e material, bem como dos contratos e convênios, com a adoção de
providências dirigidas à manutenção e ao prosseguímento das atividades sociais a cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso;
IH - os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às unidades extintas, serão utilizadas no processo
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de inventário e para a manutenção e o financiamento das atividades
sociais até a assinatura do contrato de gestão;
IV - quando necessário, parcela dos recursos orçamentários
poderá ser reprogramada, mediante crédito especial a ser enviado ao
Congresso Nacional, para o órgão ou entidade supervisora dos contratos de gestão, para o fomento das atividades sociais, assegurada a
liberação periódica do respectivo desembolso financeiro para a organização social;
V - encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos
vagos e os em comissão serão considerados extintos;
VI - a organização social que tiver absorvido as atribuições
das unidades extintas poderá adotar os simbolos designativos destes, seguidos da identificação "OS",
§ l' A absorção pelas organizações sociais das atividades das
unidades extintas efetivar-se-á mediante a celebração de contrato
de gestão, na forma dos arts. 6' e 7' desta medida provisória.
§ 2' Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas no inciso IV deste artigo, parcela dos recursos decorrentes da
economia de despesa, incorrida pela União com os cargos e funções
comissionadas existentes nas unidades extintas.
Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e
os servidores da Fundação Roquette Pinto no Estado do Maranhão
ao Governo daquele Estado.
Art. 24. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.648-6, de 24 de março de 1998.
Art. 25. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 23 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
José Israel Vargas
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho
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Anexo

I~~+---~--+---~-I
Órgão e Entidade

Entidade Autorizada
a ser Qualificada

Extinta

; Laboratório Nacional de

Associação Brasileira de
Tecnologia
de
Luz
Sfncrotron (ABTLuS)

Primeiro Oficio de Registro
de Títulos e Documentos da
i Cidade de Campinas (SP),
: nv de Ordem 169367,
, averbado. na Inscrição n" I
10.814, LIVro A-36, fi. 1.
:

Associação de Comunicação
, Educativa Roquette Pinto
(Acerp)

Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, Av. Presidente
Roosevel t, 126, Rio de
Janeiro (RJ), apontado sob
o n" de ordem 624205 do
protocolo do Livro A n'' 54,
! registrado sob o n" de
Ordem 161374 do Livro A :
n" 39 do Registro Civil das I
Pessoas Jurídicas.

i Luz Síncrotron

Fundação Roquette Pinto

Registro Cartorial

'I

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.463-25, DE 28 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social e
altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais), a partir de 1º de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais e
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setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1º de maio de 1996, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3º Para os benefícios mantidos pela Previdência Social
com data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente anterior ao do reajuste.
Art. 4º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5º A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6º e 7º desta medida provisória, os benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma
a totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril
de 1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2º.
Art. 6º O art. 21 da Lei nº 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso IH do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Soeial.» (NR)

Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.463-24, de 27 de março de 1998.

Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 9' Revoga-se o art. 29 da Lei n? 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 28 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
Claudia Maria Costin
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.469-30, DE 28 DE ABRIL
DE 1998
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhôes de reais) com recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM),
destinado exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas, exceto pessoal, nelas incluídas as destinadas ao custeio
de reparo e manutenção de embarcações próprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o
prazo de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe
aplicando as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato
dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou indiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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reta, assim com as limitações associadas ao endividamento do setor
público.
Art. 2º O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta,
liberar os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3º A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na forma do artigo precedente.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.469-29, de 27 de março de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.475-39, DE 28 DE ABRIL
DE 1998
Altera as Leis nºs 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

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

Art. lº Os arts. 6º e 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 62 O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para atender aos gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego,
abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES." (NR)
«Art. 92 .
§ 72

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos
aos Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo
em vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei n"
7.998, de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível
de emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação
de contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações de espécie, desde que justificado em exposição de motivos
conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda» (NR)

Art. 22 Os arts. 17 e 19 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários
da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social
referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na
forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de
recursos para as ações de Saúde e Assistência Social." (NR)
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mensionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social." (NR)

Art. 32 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.475-38, de 27 de março de 1998.
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Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.477-48, DE 28 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matricula, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ l' O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada em 1997, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
§ 2' Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previsto para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento
de ensino, assim com os relativos à variação de custos a título de pessoal e custeio.
§ 3' O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam o valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
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§ 4' Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.

§ 5' Para os fins do disposto no § 12, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2' O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por salaclasse, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.

Art. 3' Quando as condições propostas nos termos do art. I'
não atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4' A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n?
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental requerente a qualquer cláusula contratual.
§ l' Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados
termo de compromisso, na forma da legislação vigente.

§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § l' do art. l'
os valores adicionados às mensalidades de 1995, de 1996 e de 1997,
que estejam sob questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
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Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7º São legitimados à propositura das ações previstas na
Lei nº 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos, de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8º O art. 39 da Lei nº 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
<XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido."
Art. 9º A Administração Pública Federal não poderá repassar recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem
respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever
ou cassar seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. ALei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
«Art. 7º-A. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, previstas no inciso II do art. 19 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, de
natureza civil ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil brasileiro.
Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e
do Desporto, para as devidas providências.
Art. 7º-B. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
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I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;
II - manter escrituração completa e regular de todos os
livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;
III - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
N - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público;
V - destinar seu patrimõnio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária
correspondente;
VI - comprovar, sempre que solicitada:
a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins
da instituição de ensino superior mantida;

b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;
c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e técnico-administrativo, incluídos os encargos e benefícios sociais,
de pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades
escolares proveniente da instituição de ensino superior mantida, deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedidas e excetuando-se, ainda, os gastos com pessoal, encargos
e benefícios sociais dos hospitais universitários.

§ 1Q As instituições a que se refere o caput, que não tenham caráter filantrópico, poderão incluir no percentual mencionado na letra c as despesas com a contratação de empresas
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prestadoras de serviços, até o limite de dez por cento da receita das mensalidades.
§ 2' A comprovação do disposto neste artigo é indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior.
Art. 7'-C. As entidades mantenedoras de instituições privadas de ensino superior, comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como fundações não poderão ter finalidade
lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do Código Tributário Nacional e do art. 55 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de
1991, além de atender ao disposto no artigo anterior.
Art. 7'-D. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza
civil, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras, certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente;
II - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público."
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.477-47, de 27 de março de 1998.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 13. Revogam-se a Lei n' 8.170, de 17 dejaneiro de 1991; o
art. 14 da Lei n? 8.178, de l' de março de 1991; e a Lei n" 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 28 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
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Anexo I
Nome do estabelecimento:
Nome fantasia:

CGC:

: Registro no MEC ns

Data do Registro:

Endereço:
Cidade:

Estado:

CEPo

Telefone:

Fax:

Telex:

~---------~

(

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade rnantenedora:
Endereço:
Estado:

Telefone: (

CEPo

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

Participação
do Capital

CPF/CGC

1
.-

2
3

4

5

I

,

i

6
7

8
9

10
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Controle Acionário da Mantenedora
N orne dos Sócios
(Pesso a Física ou Jurídica)

~

CPF/CGC
-

\

i

=F..

Participação
do Capital

I

-

I

...

-

t=
Indicadores Globais

~

de funcionários:

Ano de Aplicaçâoí")

Ano-base

...-

N" de professores:

Ca rga horária total anual:

I

i

turamento total em R$:

i

(*l Valor estimado para o ano de aplicação
Endereço para Correspondência:
(se diferente do que consta acima)

_

Endereço:
Cidade:

Estado:

CEP:

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

_
_

Data:

_
_
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Anexo II
Nome do Estabelecimento
Componentes de Custos
(Despesas)

,

Ano-base
i (Valores
em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

1.0 Pessoal
,1.1 Pessoal docente

i 1.2

Encargos sociais

1.3 Pessoal técnico e administrativo
f---------...
1.4 Encargos sociais

I
!

2.0 Despesas gerais e administrativas

I

2.1 Despesas com material

2.2 Conservação e manutenção
2.3 Serviços de terceiros
_.
2.4 Serviços públicos

,
I

I

2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)

,2.6 Outras despesas tributárias
2.7 Aluguéis
2.8 Depreciação

I

2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal . (1+2)
: 4.0 Pro labore
5.0 Valor locativo

-

6.0 Subtotal ~ (4+5)
7.0 Contribuições sociais

i

7.1 PIS/Pasep

,

-

.7.2 Cofins

8.0 Total Geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes

I

Valor da última mensalidade do ano-base R$

Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
Local:

_
, em __/__/1998
Data:-I__/__

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.587-9, DE 28 DE ABRIL
DE 1998
Institui as Gratificações de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJJ, de
Atividade de Informações Estratégicas
(GDI), deAtividade Fundiária (GAF) e Provisória (CP), e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1a Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Função Essencia! à Justiça (GFJ), que será concedida aos ocupantes dos
seguintes cargos efetivos, quando no desempenho de atividadesjurídicas:
I - das carreiras de Advogado da União e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e nos seus órgãos vinculados;
II - de Procurador e Advogado de autarquias e fundações públicas federais, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e
nos seus órgãos vinculados;
III - de Assistente Jurídico, quando em exercício na Advocacia-Gera! da União e nos seus órgãos vinculados;
IV - da carreira de Defensor Público da União, quando em
exercício na Defensoria Pública da União.

Art. 22 Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Informações Estratégicas (GDI), que será concedida aos
ocupantes de cargos efetivos de nível superior e de nível intermediário do Grupo de Informações, quando no desempenho de atividades
de inteligência na Casa Militar da Presidência da República.
Parágrafo único. Os servidores ocupantes dos cargos referidos
neste artigo, quando em exercício nos demais órgãos de que trata o
caput do art. 12 da Medida Provisória nº 1.651-42, de 7 de abril de
1998, farão jus à percepção da GDI nas condições estabelecidas nos
arts. 82 e 9º, quanto aos limites máximos de pontos.
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Art. 3º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Fundiária (GAF), que será concedida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos, quando lotados no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e no desempenho de atividades
voltadas para a colonização e reforma agrária, especialmente as relativas à fiscalização e cadastro do zoneamento agrário, a projetos de
assentamento e ao planejamento da organização rural nos aspectos
fundiários, de comercialização e de associativismo rural:
I
U

UI

de Fiscal de Cadastro e Tributação Rural;
de Orientador de Projeto de Assentamento;
de Engenheiro Agrônomo.

Art. 4º A GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas pela multiplicação dos seguintes fatores:
I -

número de pontos resultante da avaliação de desempenho;

U - valor do maior vencimento básico do nível correspondente ao da carreira ou cargo da Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo U da Lei n? 8.460, de 17
de setembro de 1992, e alterações posteriores;

III - percentuais específicos por carreira ou cargo, correspondentes ao posicionamento do servidor na respectiva Tabela de Vencimento.
§ 1º O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir
no máximo dois mil, duzentos e trinta e oito pontos por servidor, divididos em duas parcelas, de um mil, cento e dezenove pontos, uma
referente ao desempenho individual do servidor e outra referente ao
desempenho institucional do órgão ou entidade respectivos referidos
nos arts. P, 2º e 3º.
§ 2º Os percentuais para as carreiras e cargos de que trata o
art. 1º são os constantes do Anexo r.
§ 3' O percentual para os cargos de nível superior de que trata
o art. 2º é de zero vírgula um mil, oitocentos e vinte por cento, e para
os cargos de nível intermediário é de zero vírgula zero novecentos e
trinta e seis por cento.
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§ 4' O percentual para os cargos de que trata o art. 3' é de zero
vírgula quinze mil, seiscentos e cinqüenta e quatro por cento.

Art. 5' Os critérios para a avaliação de desempenho individual e institucional constarão de ato:
I - do Advogado-Geral da União, no caso das carreiras e cargos referidos nos incisos I a IH do art. 1';
H - conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e:
a) do Ministro de Estado da Justiça, no caso da carreira de que
trata o inciso IV do art. 1';

b) do Chefe da Casa Militar da Presidência da República, no
caso dos cargos de que trata o art. 2';

c) do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária,
no caso dos cargos de que tratam os incisos I, H e IH do art. 3'.

Art. 6' A GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas com base em
setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a
avaliação de desempenho, até que os critérios de avaliação de desempenho individual de que trata o art. 5' sejam definidos e:
I - até que a primeira avaliação de desempenho dos servidores seja efetivamente aferida;
H - nos dois primeiros períodos de avaliação, para os servidores nomeados a partir de l' de setembro de 1997.
Art. 7' A avaliação de desempenho individual deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham exercício:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenhc individual;
H - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de setenta e cinco por cento até noventa por cento do limite máximo de pontos fixados
para a avaliação de desempenho individual;
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III - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho índívidual até setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ I" Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
ou cargos nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no
Anexo lI.
§ 2' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II do caput deste artigo exceda
em até vinte por cento o limite máximo de servidores previsto para
cada uma destas faixas, serão utilizados os seguintes critérios para
desempate:

I - maior nível do cargo em comissão ou função de confiança,
em exercício;

II

cargo de chefia;

III

maior grau de titulação;

IV
V

maior tempo de permanência no órgão ou entidade;

VI -

data mais antiga de ingresso na carreira ou no cargo.

melhor classificação no concurso para ingresso na carreira ou no cargo;
§ 3' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II do caput deste artigo exceda
em mais de vinte por cento o limite máximo de servidores previsto
para cada uma destas faixas, a GFJ, a GDI e a GAF serão pagas em
valor equivalente a setenta e cinco por cento do limite máximo de
pontos fixados para a avaliação de desempenho a todos os beneficiários.
§ 4' Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:

I - quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;
II -

nos períodos referidos no inciso II do art. 6'.
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Art. 8º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
tratam os arts. l' e 3' desta medida provisória, quando investido em
cargo em comissão de natureza Especial, DAS-Ge DAS-5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus à gratificação calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para
a avaliação de desempenho.
Art. 9º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
trata esta medida provisória, que não se encontre na situação prevista nos arts. 1º, 32 e 8º, somente perceberá a gratificação correspondente quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República ou se investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalentes em órgãos ou entidades do Governo Federal, calculada com base
em setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para
a avaliação de desempenho.
Art. 10. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional de que trata o art. 5', a GF J, a GDI e a GAF serão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individuaI e considerando-se o limite de dois mil, duzentos e trinta e
oito pontos.
Art. 11. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão
fará jus à GFJ, GDI ou GAF calculada na forma definida no art. 4º,
considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aos dois últimos anos em que estava na atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos
fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 12. Estão incluídos entre os beneficiários da Gratificação
Temporária, instituída pelo art. 17 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de
1995, os servidores cedidos dos demais Poderes da União e dos Estados, Distrito Federal e Municípios, para terem exercício na Advocacia-GeraI da União.
Parágrafo único. A partir de I" de setembro de 1997, a gratificação de que trata o art. 17 da Lei n? 9.028, de 1995, fica estendida, no seu nível I, aos ocupantes de cargos efetivos de Advogado da
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União e de Assistente Jurídico dos quadros da Advocacia-Geral da
União.
Art. 13. Até que seja promulgada lei dispondo sobre a remuneração dos ocupantes de cargos da área jurídica do Poder Executivo, poderá ser paga Gratificação Provisóría CGP) aos ocupantes de
cargos efetivos de Procurador e Advogado de Autarquias e fundações
públicas federais, de Assistente Jurídico não transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União na forma do disposto no inciso I
do art. 19 da Lei nº 9.028, de 1995, e da carreira de Defensor Público
da União.
§ 1º A GP será paga em valor correspondente a oitenta e cinco
por cento do maior valor do vencimento básico de nível superíor fixado na Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União,
estabelecida no Anexo II da Lei nº 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e não será paga cumulativamente com a Gratificação Temporária instituída pelo art. 17 da Lei nº 9.028, de 1995.
§ 2º A GP, compatível com as demais vantagens atribuídas ao
cargo efetivo, não se incorpora ao vencimento nem aos proventos de
aposentadoria ou pensão, e não servirá de base de cálculo para
quaisquer outros benefícios, vantagens, ou contribuições previdenciárias ou de seguridade.
§ 3º Não farão jus à GP os ocupantes de cargo ou função de
confiança ou titular de gratificação de representação de gabinete.

Art. 14. A GFJ e a GP não são devidas aos ocupantes de cargos de Procurador da Fazenda Nacional, Procurador do Banco CentraI do Brasil, Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social, e
aos servidores que percebem a Retribuição Variável da Comissão de
Valores Mobiliários CRVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados CRVSUSEP).

Art. 15. AGFJ será paga em conjunto com o respectivo vencimento básico fixado para a carreira ou cargo, com a vantagem prevista no art. 1º, inciso I e § 1º, do Decreto-Lei nº 2.333, de 11 de junho
de 1987, com a Gratificação de Atividade, instituída pela Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992, no percentual de cento e sessenta
por cento, com a gratificação a que se refere o art. 7º da citada Lei nº
8.460, de 1992, bem como com a GP ou alternativamente com a GraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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tificação Temporária instituída pelo art. 17 da Lei n" 9.028, de 1995,
observado o disposto no § l' do art. 13.
§ l' Para o cálculo da GFJ e da GP, não se aplica ao vencimento básico o disposto no § l' do art. l' do Decreto-Lei n" 2.333, de 1987.

;\
§ 2' O vencimento básico dos cargos efetivos da carreira de
Defensor Público da União é o fixado no Anexo HI desta medida provisória.

§ 3' O vencimento básico dos cargos efetivos de Assistente Jurídico da Carreira da Advocacia-Geral da União de que trata o art.
20, inciso IH, da Lei Complementar n' 73, de 10 de fevereiro de 1993,
é o fixado no Anexo IV desta medida provisória.
§ 4' O vencimento básico dos cargos de Assistente Jurídico
não transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União, na forma do disposto no inciso I do art. 19 da Lei n' 9.028, de 1995, é o fixado na Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União,
estabelecida no Anexo H da Lei n" 8.460, de 1992, e alterações posteriores.
§ 5' Os valores da gratificação a que se refere o art. 7' da Lei
n? 8.460, de 1992, devida aos ocupantes de cargos da carreira de Defensor Público da União e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral
da União são os fixados no Anexo V

Art. 16. A GDI será paga em conjunto com o vencimento básico correspondente ao nível do cargo fixado na Tabela de Vencimento
dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo H da
Lei n'' 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e com a Gratificação
de Atividade (GAE), instituída pela Lei Delegada n' 13, de 1992, no
percentual de cento e sessenta por cento.
Art. 17. A GAF será paga em conjunto com o vencimento básico fixado na Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da
União, estabelecida no Anexo H da Lei n" 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e com a Gratificação de Atividade (GAE), instituída
pela Lei Delegada n" 13, de 1992, no percentual de cento e sessenta
por cento.
Parágrafo único. O ocupante de cargo de Engenheiro Agrõnomo de que trata o inciso IH do art. 3' fará jus, além das vantagens reCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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feridas no caput, à gratificação a que se refere o art. 7' da Lei n"
8.460, de 1992.
Art. 18. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras e cargos de que trata esta medida provisória.
Art. 19. Os cargos de Assistente Jurídico da Administração
Federal díreta, que estejam vagos em 9 de setembro de 1997, não alcançados pelo art. 19 da Leí n' 9.028, e 1995, passam a íntegrar a
carreira de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União.
§ I" Os cargos vagos a que se refere o caput, bem como aqueles
transpostos pelo inciso II do art. 19 da Lei n" 9.028, de 1995, serão
distribuídos pelas três categorias da carreira de Assístente Juridico,
em ato do Advogado-Geral da União.
§ 2' Os demais cargos de Assistente Jurídico da Administração Federal direta, não alcançados pelo art. 19 da Lei n' 9.028, de
1995, serão extintos, automaticamente, em caso de vacância.

Art. 20. O ingresso nos cargos de Procurador e de Advogado
de todos os órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União ocorre na
Classe D, Padrão r.
Art. 21. O ingresso nos cargos de nível superior do Grupo de
Informações ocorrerá mediante aprovação em concurso público
constituído de duas fases, ambas eliminatórias e cIassificatórias,
sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda constituída de cursos de formação.
Art. 22. Os Assistentes Jurídicos, Procuradores e Advogados
a que se refere o art. l' terão lotação e exercício na Consultoria Jurídica, ou na Procuradoria ou órgão equivalente, da estrutura organizacional, ou da entidade, em que desempenhem suas atividadesjurídicas próprias.
§ l' Os servidores de que trata o caput poderão, excepcionalmente, ter exercício em outro setor da respectiva estrutura organizacional, ou entidade, sempre no desempenho de atívidades
eminentemente jurídicas e no atendimento do interesse público
envolvido.
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§ 2º O exercício excepcional de que trata o parágrafo anterior
dependerá de designação do respectivo Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou equivalente.
§ 3º A designação a que se refere o parágrafo anterior somente
será possível nos termos deste artigo, e observará, a cada caso, o seguinte procedimento:

I - solicitação motivada de outra autoridade da estrutura
organizacional, ou entidade, ao Consultor Jurídico, Procurador-Geralou equivalente;
II - autorização do Ministro de Estado ou do dirigente máximo da entidade para que seja expedido o ato de designação; e
III - publicação do ato designatório no boletim interno ou seu
correspondente.
Art. 23. As situações funcionais anteriores a 13 de dezembro
de 1997, que comprovadamente reúnam os pressupostos citados no §
1º do artigo anterior, serão, a cada caso, objeto de ato declaratório do
respectivo Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou equivalente, inclusive para os efeitos do art. 1º.
§ 1º O ato declaratório referido no caput, necessariamente
motivado, deverá ter publicação no boletim interno ou seu correspondente.
§ 2º As situações funcionais de que trata o caput, se mantidas,
serão ajustadas ao que dispõe o artigo anterior até 13 de fevereiro de
1998.

Art. 24. É vedado aos servidores ocupantes das carreiras e
cargos referidos nos arts. 1º e 14 exercer advocacia fora das atribuições institucionais.
Art. 25. As gratificações criadas por esta medida provisória
são devidas a partir de 1º de setembro de 1997.

Art. 26. Ficam prorrogados, até 11 de fevereiro de 1999, os
prazos referidos no art. 6º da Lei nº 9.366, de 16 de dezembro de
1996.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.587-8, de 2 de abril de 1998.
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Art. 28. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Claudia Maria Costin
Milton Seligman
Geraldo Magela da Cruz Quintão
Anexo I
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho da
Atividade Juridica das Carreiras de Advogado da União,
Assistente Jurídico da AGU e Defensor Público da União
Classe

Porcentagem

Especial

0,14986%

1e Categoria

0,13881%

2ª Categoria

0,12776%

Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho
da Atividade Juridica das Carreiras e Cargos de Procurador e
Advogado de Autarquia e de Fundação Pública Federal,
Assistente Juridico
Classe

Padrão

Porcentagem

A
A
A

III
II
I

0,14986%
0,13881%
0,12776%

I!

i

B
B
B
B
B
B

VI
V
IV
III
II
I

0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%

!

C
C

VI
V

0,12776%
0,12776%

I

I
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I

Classe

I

8

~

8

I

g

L

g

I

.-J

Padrão

Porcentagem

IV
III
II
I

0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%

I

V

0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%

I

+-~__~__+--------,~_~
IV
III
II
I

I

Anexo n
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual

2
I
1
1
1
1
1

o
o
Anexo In
Defensor Público da União
Denominação
Defensor Público da União de Categoria Especial
Defensor Público da União de lª Categoria

490,57

Defensor Público da União de 2ª Categoria

458,43
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Anexo IV
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União

_-_-,==

De~-onn-'n-aç-ã~---_-_-

Assistente Jurídico da AGU de Categoria Especial
Assistente Jurídico da AGU de 1ª Categoria
[Assistente da AGU de 2ª Categoria

Vencimento (R$~

I

!

524!3?

i

490,57-1

-----Jr ---4-5-8,~4-3-'=:J
---"------"-

Anexo V
Gratificação de que trata o art. 7' da Lei n" 8.460/92 para as
Carreiras de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União e de
Defensor Público da União
Classe
Categoria Especial

I!! Categoria

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.606-20, DE 28 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo lI, passam a integrar Quadro em Extinção.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei n' 8.112, de 11 de
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dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.
Art. 2º As atividades correspondentes aos cargos extintos ou
em extinção, constantes dos anexos desta medida provisória, poderão ser objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em
regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades de Motorista e Motorista Oficial.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.606-19, de 2 de abril de 199B.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 28 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Claudia Maria Costin
Os anexos estão publicados no DO de 29.4.1998, págs. 6/22.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.608-14, DE 28 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições
sociais e outras importâncias devidas ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
altera dispositivos das Leis nºs 8.212 e
8.213, ambas de 24 dejulho de 1991, e da outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dívidas para com o Instituto NacionaI do Seguro Social (INSS), oriundas de contribuições sociais, bem
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como as decorrentes de obrigações acessorias, até a competência
março de 1997, mediante o emprego de um percentual de quatro por
cento do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e nove por cento
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
§ 1º Observado o emprego mínimo de três por cento do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), os percentuais estabelecidos no caput deste artigo serão reduzidos ou acrescidos para que o prazo de amortização
não seja inferior a noventa e seis meses.
§ 2' As unidades federativas mencionadas poderão optar por
incluir nesta espécie de amortização as dívidas, até a competência
março de 1997, de suas autarquias e das fundações por elas instituídas e mantidas, hipótese em que haverá o acréscimo de três pontos
nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e de
três pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), referidos no caput.
§ 3' Mediante o emprego de mais quatro pontos percentuais
do respectivo fundo de participação, as unidades federativas a que se
refere este artigo poderão optar por incluir, nesta espécie de amortização, as dívidas constituidas até a competência março de 1997, para
com o INSS, de suas empresas públicas, mantendo-se os critérios de
atualização e incidência de acréscimos legais aplicáveis às empresas
desta natureza, a elas se aplicando as vantagens previstas nos incisos
I e II do art. 7'.

Art. 2' As unidades federativas mencionadas no artigo anterior poderão assumir as dívidas para com o INSS de suas empresas
públicas e sociedades de economia mista, facultando-se-lhes a subrogação no respectivo crédito para fins de parcelamento ou reparcelamento, seja na forma convencional estabelecida no art. 38 da Lei
n' 8.212, de 24 de julho de 1991, sem a restrição do seu § 5', seja na
forma excepcional prevista no art. 7' desta medida provisória, mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos legais
aplicáveis a essas entidades.
Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento das prestações referentes ao acordo de parcelamento celebrado na forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de ParticiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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pação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor corres-

pondente à mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer
após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.

Art. 3' O percentual de que trata o caput do art. l' será reduzido em;
I - seis pontos, para os mil Municípios de menor capacidade
de pagamento, medida pela receita per capita das transferências
constitucionais da União e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e em três pontos, para os mil municípios seguintes; ou
II - seis pontos, para os municípios com até vinte mil habitantes e onde estão localizados os bolsões de pobreza, identificados
como áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária, e em
três pontos, para os Municípios com mais de vinte mil e menos de
trinta mil habitantes e identificados por aquele programa; ou
III - seis pontos, para os Municípios com Índice de Condições
de Sobrevivência (ICS) nacional- das crianças de até seis anos, calculado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância - Unicef em
conjunto com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), maior do que zero vírgula sessenta e cinco e em três pontos, para os municípios com ICS nacional maíor do que zero vírgula
cinco e menor ou igual a zero vírgula sessenta e cinco.
§ l' Excluem-se do disposto nos incisos I e II deste artigo os
municípios com Índice de Condições de Sobrevivência (ICS) nacional
- das crianças de até seis anos, menor do que zero vírgula três.
§ 2' A aferição da receita a que se refere o inciso I deste artigo terá como base as transferências observadas no exercício de
1996.

§ 3' Os municípios a que se refere o inciso II deste artigo são
aqueles identificados pelo Programa Comunidade Solidária até o final do ano de 1996.
§ 4' A população de cada município será a informada pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo a estímativa disponível em 31 de dezembro de 1996.
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Art. 4' Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias e as fundações por eles instituídas e mantidas, ao celebrarem acordos na forma do art. l' desta medida provisória, terão todas
as outras espécies de parcelamento ou amortização de dívida para
com o INSS por eles substituídas.
Art. 5' O acordo celebrado com base nos arts. l' a 3' desta medida provisória conterá cláusula em que o Estado, o Distrito Federal
ou o Município autorize, quando houver a falta de pagamento de débitos vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no cumprimento
das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora,
por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 6' Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas
ao INSS, até a competência março de 1997, pelas entidades ou hospitais contratados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde
(SUS), bem como pelas entidades ou hospitais da Administração PÚblica direta e indireta, integrantes desse sistema, poderão ser parceladas em até noventa e seis meses, mediante cessão de créditos que
tenham junto ao SUS, na forma do disposto nos arts. 1.065 a 1.077,
do Código CiviL
§ l' As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribuições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso N do art. 30 da Lei n' 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até trinta meses, sem redução da multa prevista no § 7' deste
artigo, mediante a cessão estabelecida no caput.
§ 2' O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Único de
Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
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§ 3º Os prestadores de serviços de assistência médica e ambulatorial, mediante contrato ou convênio com municípios, somente
poderão formalizar o !,cordo de parcelamento com a interveniência
do órgão do Sistema Unico de Saúde competente para pagá-los.
§ 4º Insuficiente o pagamento mensal efetuado pelos órgãos
integrantes do Sistema Único de Saúde ao INSS, em cumprimento à
notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia de
recolhimento complementar da diferença verificada a menor, com
vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo
pagamento será efetuado diretamente pela entidade ou hospital beneficiário do parcelamento acordado.
§ 5º Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 200,00 (duzentos reais).

§ 6º Os hospitais ou entidades que já tenham celebrado acordo de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis nº 8.212, de
1991,8.620, de 5 de janeiro de 1993, ou 9.129, de 20 de novembro de
1995, poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.
§ 7º Para os efeitos do parcelamento a que se refere este artigo, ressalvado o disposto no § 1º, as importâncias devidas a título de
multa moratória serão reduzidas, atendidos aos seguintes prazos
contados a partir do dia 1º de abril de 1997, inclusive:

I - oitenta por cento, se o parcelamento for requerido até o
terceiro mês;
II
quarenta por cento, se requerido até o sexto mês;

III
IV

vinte por cento, se até o nono mês;
dez por cento, se até o décimo segundo mês, inclusive.

§ 8º As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo,
aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no parágrafo anterior.

§ 9º O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta medida provisória, denunciar o convênio ou rescindir o contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS),
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ou for por esse descredenciado, terá o seu parcelamento rescindido,
podendo reparcelar o saldo devedor na modalidade convencional
prevista no art. 38 da Lei n 2 8.212, de 1991, com restabelecimento da
milita e demais acréscimos legais.
§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração de acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 11. Do total de recursos financeiros a serem repassados a
Municípios habilitados para gestão semiplena do Sistema Único de
Saúde, serão, mensalmente, retidos e recolhidos ao INSS os valores
correspondentes às parcelas de créditos que lhe foram cedidos pelos
hospitais e entidades, decorrentes de serviços médicos e ambulatoriais prestados mediante contrato ou convênio com a administração
municipal.

Art. 72 Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal até a competência de março de
1997, incluídas ou não em notificação, poderão ser parceladas em
até noventa e seis meses, sem a restrição do § 52 do art. 38 da Lei n"
8.212, de 1991, com redução das importâncias devidas a título de
milita moratória nos seguintes percentuais:
I - cinqüenta por cento, se o parcelamento for requerido até
31 de dezembro de 1997;
II - trinta por cento, se o parcelamento for requerido até 31 de
março de 1998.
§ 12 O acordo será lavrado em termo específico, respondendo
como seus fiadores os acionistas ou sócios controladores com seus
bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações nele assumidas, por dolo ou culpa, ou em caso de insolvência das pessoas jurfdicas.

§ 22 As pessoas jurídicas, que já tenham celebrado acordo de
parcelamento com o INSS, poderão optar pelo parcelamento a que se
refere este artigo, exceto quanto aos valores parcelados na forma da
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Lei nº 9.129, de 1995, os quais não poderão ser reparcelados nos termos desta medida provisória.
§ 3º As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo,
aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no caput.
§ 4º O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração do acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 5º O prazo de parcelamento definido no caput poderá ser
ampliado para até cento e vinte meses, no caso das micro e pequenas
empresas, definidas no art. 2º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de
1996.
§ 6º As dívidas provenientes das contribuições descontadas
dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30
da Lei nº 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até dezoito meses, sem redução da multa prevista no caput
§ 7º Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 500,00 reais (quinhentos reais).
§ 8º Na hipótese de pagamento à vista das dívidas, a redução
da multa será de oitenta por cento.

Art. 8º Fica a União autorizada a contratar operação de crédito com o INSS, até o limite de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de
reais).
§ 1º Os recursos a que se refere este artigo destínar-se-ão a financiar o déficit financeiro do INSS e serão representados por Letras Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas para esse fim, com características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 2º O INSS fica autorizado a garantir a operação de que trata
este artigo com bens integrantes de seu ativo, podendo, inclusive,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2454
caucionar créditos decorrentes de parcelamento de débitos de pessoas jurídicas.
Art. 9' Os arts. 38,45 e 48 da Lei n' 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n'' 9.528, de 10 de dezembro de 1997, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 38.

.

..

§ 9' O acordo celebrado com o Estado, o Distrito Federal
ou o Município conterá cláusula em que estes autorizem a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) e o repasse ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do valor correspondente a cada
prestação mensal, por ocasião do vencimento desta.
§ 10. O acordo celebrado com o Estado, o Distrito Federal
ou o Município conterá, ainda, cláusula em que estes autorizem,
quando houver o atraso superior a sessenta dias no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes, a retenção do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) e o repasse ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do valor correspondente à mora, por ocasião da
primeira transferência que ocorrer após a comunicação da autarquia previdenciária ao Ministério da Fazenda .» (NR)

«Art. 45.

.

..

§ 5' O direito de pleitear judicialmente a desconstituição
de exigência fiscal fixada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no julgamento de litígio em processo administrativo
fiscal extingue-se com o decurso do prazo de cento e oitenta dias,
contados da intimação da referida decisão." (NR)

«Art. 48.

..

..

§ 2' Em se tratando de alienação de bens do ativo de empresa em regime de liquidação extrajudicial, visando à obtenção
de recursos necessários ao pagamento dos credores, independentemente do pagamento ou da confissão de dívida fiscal, o InstituCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abr. 1998
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to Nacional do Seguro Social (INSS) poderá autorizar a
lavratura do respectivo instrumento, desde que o valor do crédito previdenciário conste, regularmente, do quadro geral de credores, observada a ordem de preferência legal.
§ 3º O servidor, o serventuário da Justiça, o titular de serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão que infringirem o
disposto no artigo anterior incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida no art. 92, sem prejuizo da responsabilidade administrativa e penal cabível.» (NR)
Art. 10. O art. 126 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com
a redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997, passa a vigorar com a seguinte alteração:
«Art. 126. .
.
§ 1º Em se tratando de processo que tenha por objeto a discussão de crédito previdenciário, o recurso de que trata este artigo somente terá seguimento se o recorrente, pessoa jurídica,
instruí-lo com prova de depósito, em favor do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) de valor correspondente a trinta por
cento da exigência fiscal definida na decisão.
§ 2º Após a decisão final no processo administrativo fiscal,
o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário
será:
a) devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;
b) convertido em pagamento, devidamente deduzido do valor da exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo.»
(NR)
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.608-13, de 2 de abril de 1998.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.640-2, DE 28 DE ABRIL
DE 1998
Restaura a vigência daLei n" 8.989, de
24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis
destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º É restaurada a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que, com as alterações determinadas pelo art. 29 da
Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar até 31 de dezembro de 1998.
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.640-1, de 27 de março de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.531-18, DE 29 DE ABRIL
DE 1998
Altera dispositivos das Leis nºs
3.890-A, de 25 de abril de 1961, 8.666, de 21
de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995,9.074, de 7 dejulho de 1995, 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, autoriza o Poder
Executivo a promover a reestruturação da
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e de suas subsidiárias, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 5',24,26,57,65 e 120 da Lei n' 8.666, de 21 de
junho de 1993, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5º

.

§ 3' Observado o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 deverão ser efetuados no prazo máximo de 72 horas, conforme dispuser o regulamento.» (NR)

"Art. 24

.

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de
fomento a pesquisas credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;
XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de
energia elétrica, com concessionário ou permissionário do serviço público de distribuição ou com produtor independente ou autoprodutor, segundo as normas da legislação específica;
XXIII - na contratação realizada por empresas públicas e
sociedades de economia mista com suas subsidiárias e controladas, direta ou indiretamente, para a aquisição de bens ou serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado;
XXIV - para a celebração de contratos de prestação de
serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das
respectivas esferas de governo, para atividades contempladas
no contrato de gestão.
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II
deste artigo serão de vinte por cento para compras, obras e serviços contratados por autarquias e fundações qualificadas como
agência executiva, na forma da lei.» (NR)
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«Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2' e 4' do art. 17 e
nos incisos III a XXIII do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta lei deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior,
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de
cinco dias, com condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único. ..
.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisas
aos quais os bens serão alocados." (NR)
«Art. 57. ..
..
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a administração, limitada a
sessenta meses;
§ 4' Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses." (NR)
.

«Art. 65.

..

..

§ 2' Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, facultada a supressão além dos limites nele estabelecidos, mediante acordo entre os contratantes.

(NR)
«Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão revistos,
sempre que necessário, pelo Poder Executivo Federal, que os
fará publicar no Diário Oficial da União." (NR)
••••..••••..••••..•••......•..••••...••••.•••••..•••.........•••••..•••••...••••..••••.....•.»

Art. 2' Os arts. 7', 9', 15 e 42 da Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
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«Art. 7º

IH - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha
entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente;
..•.....•......•.....••....•••.....••.....•.....••....•••....••.....•......•.....••.....••...»

«Art. 9º

(NR)
.

§ 5' Somente nos casos expressamente previstos em lei, a
cobrança da tarifa poderá estar condicionada à existência de alternativa de serviço prestado sem ônus para o usuário e que
atenda apadrões mínimos estabelecidos nessa legislação." (NR)

«Art. 15. No julgamento da licitação, será considerado um
dos seguintes critérios:
I

o menor valor da tarifa do serviço público a ser pres-

tado;
H
a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder
concedente pela outorga de concessão;
HI - a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos
incisos I, H e VII deste artigo;
IV -

melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;

V - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado
com o de melhor técnica;
VI - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor
técnica; ou
VII - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
§ l' A aplicação do critério previsto no inciso IH só será
admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira.
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§ 2' Para fins de aplicação do disposto nos incisos Iv, V, VI
e VII deste artigo, o edital de licitação conterá parãmetros e exigências para formulação de propostas técnicas.
§ 3' O poder concedente recusará propostas manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente incompatíveis com os
objetivos da licitação.
§ 4' Em igualdade de condições, será dada preferência à
proposta apresentada por empresa brasilaira,» (NR)

«Art. 42

.

§ 3' As permissões de exploração de serviços postais, denominadas Agências de Correio Franqueadas (ACF) permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos
levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações que precederão à delegação das concessões ou permissões que as substituirão, prazo esse que não poderá exceder a
data limite de 31 de dezembro de 1999.
§ 4' As concessões ou as permissões dos serviços postais
serão objeto de regulamentação específica.» (NR)

Art. 3' Os arts. 1', 10, 12, 15, 18,28 e 30 da Lei n'' 9.074, de 7
de julbo de 1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 1º
.
VII -

serviços postais.» (NR)

«Art. 10. Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação
ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias
à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica.» (NR)

«Art. 12.

.

.

Parágrafo único. A venda de energia elétrica na forma prevista nos incisos N e V deverá ser exercida a preços sujeitos aos
critérios gerais fixados pelo poder concedsnte.» (NR)
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«Art. 15.
§ l' Decorridos três anos da publicação desta lei, os consumidores referidos neste artigo poderão estender sua opção de
compra a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do mesmo sistema interligado.

§ 8 Q OS concessionários poderão negociar com os consumidores referidos neste artigo novas condições de fornecimento de
energia elétrica, observados os critérios a serem estabelecidos
pela Aneel.» (NR)

«Art. 18.

.

.

Parágrafo único. Os consórcios empresariais de que trata
o disposto no parágrafo único do art. 21 poderão manifestar ao
poder concedente, até seis meses antes do início de funcionamento da central geradora da energia elétrica, opção por qualquer
dos regimes previstos neste artigo, ratificando ou alterando o
adotado no respectivo ato de constituição.» (NR)
«Art. 28.

.

.

§ 1º Em caso de privatização de empresa detentora de
concessão ou autorização de geração de energia elétrica, é igualmente facultado ao poder concedente alterar o regime de exploração, no todo ou em parte, para produção independente,
inclusive quanto às condições de extinção da concessão ou autorização e de encampação das instalações, bem como da indenízação porventura devida.
§ 2º A alteração de regime referida no parágrafo anterior
deverá observar as condições para tanto estabelecidas no respectivo edital, previamente aprovado pela Aneel.» (NR)

«Art. 30. O disposto nos arts. 27 e 28 aplica-se, ainda, aos
casos em que o titular da concessão ou autorização de competência da União for empresa sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, desde que as partes
acordem quanto às regras estabeleeidas.» (NR)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2462
Art. 4' Os arts. 3' e 26 da Lei n" 9.427, de 26 de dezembro de
1996, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 3º
.
VIII - estabelecer, com vistas a propiciar concorrência
efetiva entre os agentes e a impedir a concentração econômica
nos serviços e atividades de energia elétrica, restrições, limites
ou condições para empresas, grupos empresariais e acionistas
quanto à obtenção e transferência de concessões, permissões e
autorizações, à concentração societária e à realização de negócios entre si;
IX - zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da
concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor de energia elétrica, na forma a ser estabelecida em regulamento;
X - fixar as multas administrativas a serem impostas
aos concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, observado o limite, por infração, de dois por cento do faturamento, ou do valor estimado da
energia produzida nos casos de autoprodução e produção independente, correspondente aos últimos doze meses anteriores à
lavratura do auto de infração.
§ l' No exercício da competência prevista nos incisos VIII
e IX deste artigo, a Aneel deverá articular-se com a Secretaria de
Direito Econômico do Ministério da Justiça.
§ 2' Sem prejuízo de outras sanções contratuais ou regulamentares, bem como da encampação ou desapropriação de
bens associados à concessão, permissão ou autorização, estas
mediante prévia autorização do poder concedente, a Aneellevará em conta, na determinação do valor da multa, a gravidade da
falta.» (NR)
"Art. 26. Depende de autorização da Aneel:
I - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a mil quilowatts e igualou inferior a vinte e cinco
mil quilowatts, destinado à produção independente ou autoprodução, mantidas as características de pequena central hidrelétrica;
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II -

a comercialização de energia elétrica;

III - a importação e exportação de energia elétrica, bem
como a implantação dos respectivos sistemas de transmissão associados;
IV - a comercialização, por autoprodutor, de seus excedentes de energia elétrica.
Parágrafo único. A comercialização da energia elétrica resultante das atividades referidas nos incisos lI, III e IV deste artigo far-se-á nos termos dos arts. 12, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de
1995 e seu regulamento." (NR)
Art. 5º

O Poder Executivo promoverá, com vistas à privatiza-

ção, a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletro-

brás) e de suas subsidiárias Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
(Eletrosul), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte),
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) e Furnas Centrais Elétricas S.A., mediante operações de cisão, fusão, incorporação, redução de capital, ou constituição de subsidiárias integrais, ficando autorizada a criação das seguintes sociedades:
I - até cinco sociedades por ações, a partir da reestruturação
da Eletrobrás, que terão por objetivo principal deter participação
acionária nas companhias de geração criadas conforme os incisos II,
III e V, e na de geração relativa à usina hidrelétrica de Tucuruí, de
que trata o inciso IV;
II - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletrosul, tendo uma como objeto social a geração e outra como objeto
a transmissão de energia elétrica;

III - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Furnas Centrais Elétricas S.A., tendo uma como objeto social a geração e outra como objeto a transmissão de energia elétrica;
IV - cinco sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletronorte, sendo duas para a geração, transmissão e distribuição
de energia elétrica, relativamente aos sistemas elétricos isolados de
Manaus e de Boa Vista, uma para a geração pela usina hidrelétrica
de Tucuruí, uma para a geração nos sistemas elétricos dos Estados do
Acre e Rondõnia, e outra para a transmissão de energia elétrica;
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v - até três sociedades por ações, a partir da reestruturação
da Chesf, tendo até duas como objeto social a geração e outra como
objeto a transmissão de energia elétrica.
§ 1º As operações de reestruturação societária deverão ser
previamente autorizadas pelo Conselho Nacional de Desestatização
(CND), na forma da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e submetidas à respectiva assembléia geral pelo acionista controlador.
§ 2º As sociedades serão formadas mediante versão de moeda
corrente, valores mobiliários, bens, direitos e obrigações integrantes
do patrimônio das companhias envolvidas na operação.

Art. 6º Relativamente às empresas incluídas em programas
de privatização da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o balanço a que se refere o art. 21 da Lei nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, deverá ser levantado dentro dos noventa dias que
antecederem a incorporação, fusão ou cisão.
Art. 7º Em caso de alteração do regime de gerador hídrico de
energia elétrica, de serviço público para produção independente, a
nova concessão será outorgada a título oneroso, devendo o concessionário pagar pelo uso do bem público, pelo prazo de cinco anos, a contar da assinatura do respectivo contrato de concessão, valor correspondente a até dois vírgula cinco por cento da receita anual que auferir.
§ 1º A Aneel calculará e divulgará, com relação a cada produtor independente de que trata este artigo, o valor anual a ser pago
pelo uso do bem público.
§ 2º Até 31 de dezembro de 2002, os recursos arrecadados a título de pagamento pelo uso de bem público, de que trata este artigo,
serão destinados de forma idêntica à prevista na legislação vigente
para os recursos da Reserva Global de Reversão (RGR).
§ 3º Os produtores independentes de que trata este artigo depositarão, mensalmente, até o dia quinze de cada mês seguinte ao de
competência, em agência do Banco do Brasil S.A., as parcelas duodecimais do valor anual devido pelo uso do bem público na conta corrente das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) -- Uso
de Bem Público (UBP).
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§ 4º A Eletrobrás destinará os recursos da conta UBP conforme
previsto no § 2º deste artigo, devendo, ainda, proceder à sua correção
periódica, de acordo com os índices de correção que forem definidos
pela Aneel, e creditar a essa conta juros de cinco por cento ao ano sobre o montante corrigido dos recursos utilizados. Os rendimentos dos
recursos não utilizados reverterão, também, à conta UBP.
§ 5º Decorrido o prazo previsto no § 2º, e enquanto não esgotado o prazo estipulado no caput, os produtores independentes de que
trata este artigo recolherão diretamente ao Tesouro Nacional o valor
anual devido pelo uso do bem público.
§ 6º Decorrido o prazo previsto no caput, caso ainda haja fluxos de energia comercializados nas condições de transição definidas
no art. 10 desta medida provisória, a Aneel procederá à revisão das
tarifas relativas a esses fluxos, para que os consumidores finais, não
abrangidos pelo disposto nos arts. 12, inciso lII, 15 e 16 da Lei nº
9.074, de 1995, sejam beneficiados pela redução do custo do produtor
independente de que trata este artigo.
§ 7º O encargo previsto neste artigo não elide a obrigação de
pagamento da taxa de fiscalização de que trata o art. 12 da Lei n"
9.427, de 1996.
Art. 8º A cota anual da Reserva Global de Reversão (RGR) ficará extinta ao final do exercício de 2002, devendo a Aneel proceder
à revisão tarifária, de modo a que os consumidores sejam beneficiados pela extinção do encargo.
Art. 9º Para todos os efeitos legais, a compra e venda de energia elétrica, entre concessionários ou autorizados, deve ser contratada separadamente do acesso e uso dos sistemas de transmissão e de
distribuição.
Parágrafo único. Cabe à Aneel regular as tarifas e estabelecer
as condições gerais de contratação do acesso e uso dos sistemas de
transmissão e de distribuição de energia elétrica por concessionários, permissionários e autorizados do serviço de energia elétrica,
bem como pelos consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 da Lei
nº 9.074, de 1995.
Art. 10. Passa a ser de livre negociação a compra e venda de
energia elétrica entre concessionárias ou autorizados, observados os
seguintes prazos e demais condições de transição:
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I - nos anos de 1998 a 2002, deverão ser contratados os seguintes montantes de energia e de demanda:
a) durante o ano de 1998, os montantes definidos e atualizados
pelo Grupo Coordenador para Operação Interligada (GCOI) e, na
falta destes, os montantes acordados entre as partes;

b) durante os anos de 1999, 2000 e 2001, os respectivos montantes de energia já definidos pelo Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas Elétricos (GCPS), nos Planos Decenais de Expansão 1996/2005, 1997/2006 e 1998/2007, a serem atualizados e
complementados com a definição dos respectivos montantes de demanda, até 11 de março de 1998, pelo Grupo Coordenador para
Operação Interligada (GCOI) e referendados pelo Comitê Coordenador de Operações Norte/Nordeste (CCON), para o Sistema Norte/Nordeste;

c) durante o ano de 2002, os mesmos montantes definidos para o
ano de 2001, de acordo com o disposto na alínea anterior;
II - no período contínuo imediatamente subseqüente ao prazo
de que trata o inciso anterior, os montantes de energia e de demanda
referidos em sua alínea c deverão ser contratados com redução graduaI, à razão anual de vinte e cinco por cento do montante referente
ao ano de 2002.
§ 1º Cabe à Aneel regular as tarifas aplicadas à compra e
venda de energia e de demanda de que tratam os incisos I e II deste
artigo.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput, a Aneel poderá estabelecer critérios para limitação do repasse do custo da compra de energia elétrica entre concessionários e autorizados para as tarifas de
fornecimento aplicáveis aos consumidores finais não abrangidos
pelo disposto nos arts. 12, inciso III, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995,
com vistas a garantir sua modicidade.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à comercialização da
energia elétrica gerada pela Itaipu Binacional e pela Eletrobrás Termonuc!ear S.A. (Eletronuc!ear).
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ção a partir de 6 de fevereiro de 1998, não farão jus aos benefícios da
sistemática de rateio de ônus e vantagens decorrentes do consumo
de combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica, prevista
no inciso IH do art. 13 da Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973.
§ 1º Fica mantida temporariamente a aplicação da sistemática de rateio de ônus e vantagens, referidas neste artigo, para as usinas termelétricas, situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas
elétricos interligados, em operação em 6 de fevereiro de 1998, conforme os seguintes prazos e demais condições de transição:
I - no período de 1998 a 2002, a sistemática de rateio de ônus
e vantagens, referidas neste artigo, será aplicada integralmente
para as usinas termelétricas de que trata este parágrafo;
H - no período contínuo de três anos subseqüente ao término
do prazo referido no inciso anterior, o reembolso do custo do consumo
dos combustíveis utilizados pelas usinas de que trata este parágrafo
será reduzido, até a sua total eliminação, conforme percentuais fixados em ato do Poder Executivo.
§ 2º Excepcionalmente, o Poder Executivo poderá autorizar a
aplicação da sistemática prevista no parágrafo anterior, sob os mesmos critérios de prazo e redução ali fixados, a vigorar a partir da entrada em operação de usinas termelétricas situadas nas regiões
abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, desde que as respectivas concessões ou autorizações sejam anteriores a 6 de fevereiro de 1998, e estejam em vigor, ou, se extintas, venham a ser objeto
de nova outorga.
§ 3º Fica mantida a aplicação da sistemática de rateio de ônus
e vantagens, referidas neste artigo, para as usinas termelétricas situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos isolados.
Art. 12. Observado o disposto no art. 10 desta medida provisória, as transações de compra e venda de energia elétrica nos sistemas elétricos interligados serão realizadas no âmbito do Mercado
Atacadista de Energia Elétrica (MAE), instituído mediante Acordo
de Mercado a ser firmado entre os interessados.
§ 1º O poder concedente definirá, em regulamento, as regras
de participação no MAE, bem como os mecanismos de proteção aos
consumidores.
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§ 2º A compra e venda de energia elétrica que não for objeto de
contratos bilaterais será realizada a preços que reflitam os custos
marginais de operação dos sistemas, que serão determinados conforme as regras do Acordo de Mercado.
§ 3º O Acordo de Mercado, que será submetido à homologação
da Aneel, estabelecerá suas regras comerciais e os critérios de rateio
dos custos administrativos decorrentes das atividades desenvolvidas no seu âmbito, bem assim a forma de solução das eventuais divergências entre os agentes, sem prejuízo da competência da Aneel
para dirimir os conflitos, em caso de impasse.
Art. 13. As atividades de coordenação e controle da operação
dos sistemas de geração e transmissão de energia elétrica nos sistemas elétricos interligados serão executadas por um operador independente do sistema, mediante autorização específica da Aneel, a
ser integrado por titulares de concessão, permissão ou autorização
para exploração de instalações ou serviços de energia elétrica e pelos
consumidores a que se referem os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de
1995.
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras funções que lhe forem
atribuídas, em contratos específicos celebrados com os agentes do
setor elétrico, constituirão atribuições do operador independente do
sistema:
I - o planejamento da operação, a programação e o despacho
centralizados da geração, com vistas à otimização dos sistemas eletroenergéticos interligados;
H - a supervisão e coordenação dos centros de operação de
sistemas elétricos;
IH - a supervisão e controle da operação dos sistemas eletroenergéticos nacionais interligados e das interligações internacionais;
N - a contratação e administração, em nome e por conta dos
agentes usuários do sistema, de serviços de transmissão de energia
elétrica e respectivas condições de acesso, bem como dos serviços aneilares;
V - sugerir, ao Ministério de Minas e Energia, as instalações da rede básica de transmissão, bem como das ampliações e reforços nos respectivos sistemas existentes, a serem licitados ou
autorizados;
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VI - a definição de regras para a operação das instalações de
transmissão da rede básica dos sistemas elétricos interligados, a serem aprovadas pela Aneel.
Art. 14. Caberá ao poder concedente estabelecer a regulamentação do MAE, coordenar a assinatura do Acordo de Mercado pelos agentes, definir as regras de organização do operador independente do sistema e implementar os procedimentos necessários para
seu funcionamento.
§ l' A regulamentação prevista no caput abrangerá, dentre
outros, os seguintes aspectos:
I - o processo de definição de preços de curto prazo;
n - a definição de mecanismo de realocação de energia para
mitigação do risco hidrológico;
In - as regras para intercâmbios internacionais;
IV - o processo de definição das tarifas de uso dos sistemas de
transmissão;
V - o tratamento dos serviços ancilares e das restrições de
transmissão;
VI - os processos de contabilização e liqüidação financeira.
§ 2' Os atos de constituição do operador independente do sistema e suas alterações serão submetidos à homologação da Aneel.
§ 3' A assinatura do Acordo de Mercado e a constituição do
operador independente do sistema, de que tratam os arts. 12 e 13,
deverão estar concluidas até 30 de setembro de 1998.
Art. 15. Constituído o operador independente do sistema, a
ele serão progressivamente transferidas as atividades e atribuições
atualmente exercidas pelo Grupo Coordenador para Operação Interligada (GCOI), criado pela Lei n' 5.899, de 1973, e parte das desenvolvidas pelo Comitê Coordenador de Operações NortelNordeste
(CCON).
§ l' Ficam a Eletrobrás e suas subsidiárias autorizadas a
transferir ao operador independente do sistema, nas condições que
forem aprovadas pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, os ativos constitutivos do Centro Nacional de Operação do Sistema
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(CNOS) e dos Centros de Operação do Sistema (COS), bem como os
demais bens vinculados à coordenação da operação do sistema elétrico.
§ 2° A transferência de atribuições prevista no caput deverá
estar ultimada no prazo de nove meses, a contar da constituição do
operador independente do sistema, quando ficará extinto o GCOI.

Art. 16. O art. 15 da Lei n' 3.890-A, de 25 de abril de 1961,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15. A Eletrobrás operará diretamente ou por intermédio de subsidiárias ou empresas a que se associar, para cumprimento de seu objeto social.
Parágrafo único. A Eletrobrás poderá, diretamente, aportar recursos, sob a forma de participação minoritária, em empresas ou consórcios de empresas titulares de concessão para
geração ou transmissão de energia elétrica, bem como nas que
eles criarem para a consecução do seu objeto, podendo, ainda,
prestar-lhe fiança." (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.531-17, de 2 de abril de 1998.

Art. 18.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 19. Ficam revogados o Decreto-Lei n" 1.872, de 21 de
maio de 1981, o art. 12 da Lei n" 5.899, de 5 de julho de 1973, e o art.
3' da Lei n" 8.631, de 4 de março de 1993.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Raimundo Brito
Paulo paiva
Juarez Quadros do Nascimento
Cláudia Maria Costin
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.569-14, DE 29 DE ABRIL DE 1998
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária, sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
H - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude
da qual sej a devido o pagamento em moeda estrangeira;
IH - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até cento e oitenta dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
§ 1º A multa de que trata o caput será cobrada para os períodos de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado quando for o caso, o disposto no § 2º deste artigo:

I - nas importações enquadradas nos incisos I e H do caput:
deste artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com
base na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada
pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de inicio destes
periodos de incidência, durante o período compreendido entre a data
limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a contratação do câmbio e a data da sua efetiva contratação, ou do pagamento em reais, descontada a variação cambial ocorrida no período;
H - as importações enquadradas no inciso HI do caput deste
artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base na
taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo
Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre o primeiro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2472
dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento e a data do efetivo pagamento;

III - nas importações enquadradas no inciso N do caput deste
artigo, na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre o equivalente, em reais, do valor da importação não liquidada e
calculada com base na taxa prefixada de empréstimo para capital de
giro divulgada pelo Banco Central do Brasil para vigência na data de
início destes períodos de incidência, durante o período compreendido
entre:
a) a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do câmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;
b) o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;
c) a data do recolhimento da multa e cada novo período de cento
e oitenta dias.
§ 2' Sempre que o período de incidência da multa abranger
datas anteriores a 26 de setembro de 1997 ou, simultaneamente, datas anteriores e posteriores, o cálculo será efetuado com base no rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), para os valores devidos até 25 de setembro de 1997, inclusive, na forma a ser
definida pelo Banco Central do Brasil, e com base nas disposições do
parágrafo anterior, quando relativo aos valores devidos a partir de
26 de setembro de 1997, inclusive.
§ 3' São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata o caput:
I - o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em
moeda estrangeira;
II - o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;
III - o importador, nas importações cujo pagamento não seja
efetuado até cento e oitenta dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
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Art. 2'

O disposto nesta medida provisória não se aplica:

I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
H - aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;
IH - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez mil
dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação, cujos valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso
anterior.
Art. 3' O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.569-13, de 2 de abril de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.579-20, DE 29 DE ABRIL
DE 1998
Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44
e 49 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995,
dos arts. 18, 19, 34, 35 e § 4º do art. 53 da Lei

n' 9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária
para os exercícios de 1996 e 1997.
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q OS arts. 14, 18,34,44 e 49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14.

..

..

§ 3 Q Excetua-se do disposto no caput deste artigo a desti-

nação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original.» (NR)
«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federalou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios
financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de receitas
previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e
dependerão da unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
.........••..•••...•••...•••................•••...•••...•••...••••..••••.................•••.»

(NR)

«Art. 34.

VIII - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n'' 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
............................................................................................." (NR)
«Art. 44.
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Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo
não se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)" (NR)
«Art. 49.

§ 4' Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:

I -

pessoal e encargos sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo
do Instituto Nacional do Seguro Social;

III -

pagamento do serviço da dívida;

IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sístema Úníco de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito Supervisão do Ministério da Fazenda;

Recursos sob

VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX
os subprojetos e subatividades financiados com doações;
X
a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI
pagamento a bolsas de estudo;
XII
pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
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XIII - pagamento de despesas com alimentação, no ãmbito do Ministério da Educação e do Desporto;

XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);

XV -

pagamento de compromissos contratuais no exteri-

or,» (NR)
Art. 2' Os arts. 18, 19, 34 e 35 e o § 4' do art. 53 da Lei n'
9.293, de 15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18.
§ 8Q Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do relatório de execução
orçamentária de que trata o § 3' do art. 165 da Constituição, relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 1997.

§ 9' Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados os valores constantes da Lei Orçamentária para o exercício
de 1997 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo Municipal até 31 de outubro de 1997.» (NR)
"Art. 19.

.

..

§ 3' Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades
bancária e financeira.» (NR)
"Art. 34.

..

..

§ 4' A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à
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Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como
aquelas relativas à redução da presença do setor público na atividade financeira bancária.» (NR)
«Art. 35.

.

..

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos às
exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), previsto no art. 22 da Lei n" 8.187, de 1991, devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
IX - a entrega de recursos às Unidades Federadas e
seus Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da
Lei Complementar n 2 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus
Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com a legislação pertinente.
....••...•••...•••..••••........••••...••••.•••••.•.....••••.•••••..••••......••.••••...••••.»

(NR)

«Art. 53.
§ 42

XV - O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE).» (NR)
Art. 3 2 Fica a União autorizada a entregar recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitados como limites
para as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8
do anexo da Lei Complementar n" 87, de 13 de setembro de 1996,
bem como o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos
e demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente o
respectivo protocolo.
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Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.579-19, de 2 de abril de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 18
da Lei n" 9.293, de 15 de julho de 1996.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.593-7, DE 29 DE ABRIL
DE 1998
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
partes e peças destinadas à industrialização de bens de informática a serem adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral (T8E).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I' Ficam isentos do Imposto de Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) as matérias-primas e os produtos intermediários que se destinem à industrialização dos coletores eletrônicos de votos de que trata o art. l' da Lei n' 9.359, de 12 de
dezembro de 1996, e dos produtos sob os códigos 8504.40.21,
8471.60.61,8471.60.52,8534.00.00 e 8473.30.49, constantes da Nomenclatura Comum do Mercosul, a eles destinados.
Art. 2' Para efeito de reconhecimento da isenção a que se refere o artigo anterior, a empresa beneficiária deverá, previamente,
apresentar à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda relação quantitativa das mercadorias a serem importadas ou adCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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quiridas no mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.593-6, de 2 de abril de 1998.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.599-44, DE 29 DE ABRIL
DE 1998
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n Q 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os dispositivos abaixo indicados da Lei n" 8.742, de 7
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18.
VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de
Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada
quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que
terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
....•...•••...•.....•••..••.....••••...•.....••••..•.....••••..••....••••......•...••••....••»

(NR)

«Art. 20.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abr. 1998

2480
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de pericia médica do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no Município
de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista
em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura.
§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do pedido." (NR)

"Art. 29.

..

.

Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União
destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS,
órgão responsável pela sua execução e manutenção." (NR)
"Art. 37. O benefício de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive
apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até quarenta e cinco dias após cumpridas
as exigências de que trata este artigo.
Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do
primeiro pagamento de benefício previdenciário em atraso."
(NR)
"Art. 38. A idade prevista no art. 20 desta lei reduzir-se-á
para sessenta e sete anos a partir de 1º dejaneiro de 1998." (NR)
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«Art. 40. .
.
2
§ 1 A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de
continuidade.
§ 22 É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 12 do art. 139
da Lei n 2 8.213, de 24 de julho de 1991.» (NR)
Art. 22 Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 62 do
art. 20 e no art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, deverão, até 31 de dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que consta daqueles dispositivos.
Art. 3º O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n" 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 12 de janeiro de 1996.
Art. 42 A revisão do benefício de prestação continuada prevista no art. 21 da Lei nº 8.742, de 1993, terá início em 12de setembro de
1997.
Art. 52 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.599-43, de 2 de abril de 1998.
Art. 62 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177 2 da Independência e 1102 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.604-32, DE 29 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ l' O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n"
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n' 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 2' O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do programa de que trata o caput.

Art. 2' Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas,
para esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
U - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
UI - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido;
N - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso U, registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto
no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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dos-base anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a
trinta por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência
de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o
§ 2º do art. 1º.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3º Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. 1a não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2º, 264, § 3º, e 270, parágrafo único, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4º O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as
Resoluções nOs 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de Renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa e de renda variável, bem como da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.604-31, de 2 de abril de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 29 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.605-23, DE 29 DE ABRIL
DE 1998
Dá nova redação ao art. 44 da Lei n"
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na
Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4º, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. 1º O art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permissível desde que
permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta por
cento da área de cada propriedade.
§ 1º A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, será averbada à margem da inscrição da
matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão
a qualquer título ou de desmembramento da área.
§ 2º Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às
propriedades ou às posses em processo de regularização, assim
declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com
áreas de até cem hectares, nas quais se pratique agropecuária
familiar.
§ 4º Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região
Norte e parte norte da Região Centro-Oeste dos Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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além das regiões situadas ao norte do paralelo 13'S, nos Estados
do Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44'W, no Estado
do Maranhão.
§ 5' Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igualou superior a 1:250.000, executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e aprovado por órgão técnico por ela designado, a distribuição
das atividades econômicas será feita conforme as indicações do
zoneamento, respeitado o limite mínímo de cinqüenta por cento
da cobertura arbórea de cada propriedade, a título de reserva legal.» (NR)
Art. 2' Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agricolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n' 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o
incremento de área convertida.
Art. 3' A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente
será permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso
múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos
naturais, conservação da estrutura da floresta e de suas funções,
manutenção da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em
regulamento.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, no prazo de cento e vinte dias, contados da data
de sua publicação.
Art. 5' Fícam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.605-22, de 2 de abril de 1998.
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Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sergio Turra
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.607-17, DE 29 DE ABRIL
DE 1998
Altera a legislação que rege o salárioeducação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A contribuição social do salário-educação, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ 1º Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
salário-educação:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
bem como suas respectivas autarquias e fundações;
n - as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
In - as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual de educação, e que atendam ao disposto no inciso n do art. 55 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
IV - as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a ser definidas em regulamento;
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v - as organizações hospitalares e de assistência social, desde que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos
incisos I a V do art. 55 da Lei n' 8.212, de 1991.
§ 2' Integram a receita do salário-educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3' Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do salário-educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.

Art. 2' A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 1', inciso Il, da Lei n' 9.424, de 1996, será redistribuída
entre o Estado e os respectivos municípios, de conformidade com critérios estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros
referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental nas respectivas redes de ensino.
Art. 3' O salário-educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 4' A contribuição do salário-educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de
administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1', da Lei n' 9.424,
de 1996.
Art. 5' A fiscalização da arrecadação do salário-educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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cais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.

Art. 6º As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do Salário-Educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Art. 7º O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará,
por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do
salário-educação, na forma do regulamento e das instruções que
para este fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.

Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.607-16, de 2 de abril de 1998.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 11. Revoga-se aLeinº 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.609-13, DE 29 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social.
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O salário mínimo será de R$ 120,00 (cento e vínte reais), a partir de l' de maio de 1997, até 30 de abril de 1998.
Parágrafo único. Em vírtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro reais) e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
Art. 2' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' de junho de 1997, em sete vírgula setenta e seis
por cento.
Art. 3' Para os benefícios concedidos pela Prevídência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
anexo a esta medida provisória.

Art. 4' Para os benefícios que tenham sofrido majoração em
l' de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$
120,00 (cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do disposto no art. 2', de acordo com normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência
Social.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provísória n' 1.609-12, de 2 de abril de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vígor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
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Anexo
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de Acordo com as
Respectivas Datas de Início
Reajuste (%)

Data de Início do Beneficio
- /96
at é maIO

7,14

emjulho/96

6,53

em agosto/96

i

--

776

emjunho/96

5,92

-

em setembro/96

5,31

em outubro/96

471

em novembro/96

4,11

em dezembro/96

,----

3,51

emjaneiro/97

2,92

em fevereiro/97

2,33

em março/97

1,74

em abnl/97

1,16

em maio/97

0,58

,

•

-.-

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.610-9, DE 29 DE ABRIL
DE 1998
Cria o Fundo de Garantia à Exportação
(FGE), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE),
de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas
operações de seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida provisória.
Art. 2' O patrimônio inicial do FGE será constituído mediante a transferência de noventa e oito bilhões de ações preferenciais
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nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A. e um bilhão e duzentos milhões de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD), criado pela Lei n? 9.069, de 29 de junho de 1995.
§ l' Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FAD.
§ 2" O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as
ações tenham sido negociadas.
§ 3' As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

§ 4' O produto da venda das ações transferidas ao FGE deverá constituir reserva de liquidez, nas condições definidas pelo conselho a que se refere o art. 6', e o restante será aplicado em títulos públicos federais, com cláusula de resgate antecipado.
Art. 3' Constituem recursos do FGE:
I

o produto da alienação das ações;

III

a reversão de saldos não aplicados;
os dividendos e remuneração de capital das ações;

IV
V

o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
as comissões decorrentes da prestação de garantia;

II

VI
recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.
Art. 4" O FGE proverá recursos para cobertura de garantias
prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
I - contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da
operação;
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II - contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.
Art. 5' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para a cobertura de garantias prestadas pela União:
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total
da operação de financiamento de exportações brasileiras de bens e
serviços, desde que o prazo da operação não seja inferior a dois anos;
II - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e condições de oferta, para operações de
exportação de bens de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso
II deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes à cobertura do risco assumido.
Art. 6' Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado
o disposto no artigo seguinte.
§ l' O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.
§ 2' Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDES a alienar as
ações vinculadas ao FGE.
Art. 7' Compete à Cãmara de Comércio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE:
I - as diretrizes, os critérios, os parâmetros e as condições
para a prestação de garantia prevista nesta medida provisória;
II - os limites globais e por países para concessão de garantia.

Art. 8' O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as determinações da Câmara de Comércio Exterior e do
CFGE:
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à
cobertura de garantias;
II - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do
BNDES;
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IH - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
IV - autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.
Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos
relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.
Art. 9º Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28
de agosto de 1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31
de maio de 1997.
Art. 10. O Poder Executivo poderá pôr termo ao provimento
de recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias às
operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos
desta medida provisória.
§ 1º Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo
atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integral de todas as obrigações já assumidas.
§ 2º Caso haja recursos remanescente, estes serão transferidos, anualmente, à conta do Tesouro Naciona!.

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.610-8, de 2 de abril de 1998.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 29 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
PauloPaiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.611-8, DE 29 DE ABRIL
DE 1998
Altera dispositivos da Lei n'l 8,313, de
23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 Os arts. 32,42,9 218,19,20,25,27,28 e 30 da Lei n 2
8.313, de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 3º

.

v-

.

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas
relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada. a Comissão N acional de Apoio à Cultura." (NR)
«Art. 4º

.

§ 12 O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura
e gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios estabelecidos nos arts. 12e 32 •
§ 2 2 Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico
competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.
§ 6 2 Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens
necessários ao cumprimento das finalidades do Fundo.
.............................................................................................,,(NR)
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«Art. 9º São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além de outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura:

v - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura."
(NR)
«Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda, a título de
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5º, inciso lI, desta lei, desde que os projetos atendam
aos critérios estabelecidos no art. 1º desta Lei.

§ 1 º Os contribuintes poderão deduzir o Imposto de Renda
devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3º, previamente aprovados pelo Ministério da Cultura,
nos limites e condições estabelecidos na legislação do Imposto de
Renda vigente, na forma de:

a) doações; e
b) patrocínios.

§ 2º As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional.
§ 3º As doações e os patrocínios na produção cultural, a
que se refere o § 1 º, atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos:
a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;

c) música erudita ou instrumental;
d) circulação de exposições de artes plásticas;
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e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para mu-

seus.» (NR)
«Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar
atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do Pronac.
§ 1º O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco
dias.
§ 2º Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura,
a ser decidido no prazo de sessenta dias.
§ 7º O Ministério da Cultura publicará anualmente, até
28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiários.
§ 8º Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não concentração por segroento e por beneficiário, a ser
aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos,
pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fiscal.» (RN)
«Art. 20.
§ 2º Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a
ser decido no prazo de sessenta dias.
•••••..•••••.••••..•••••.....•..•••••..••••..••••..•......•••.•••••..••••...•••••.•......... .»

(NR)

«Art. 25.
Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com
os segroentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998

2497
cultural-educativas de caráter não-comercial, realizadas por
empresas de rádio e televisâo.» (NR)
«Art. 27.

.

.

§ 2' Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador,
desde que devidamente constituídas e em funcionamento, na
forma da legislação em vigor,» (NR)
«Art. 28.

.

.

Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a intermediação referida nesta artigo.» (NR)
«Art. 30.

.

.

§ I? Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa físíca ou jurídica propositora do projeto.
§ 2' Aexistência de pendências ou irregularidades na execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura
suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até a efetiva regularização.

§ 3' Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o dísposto nos arts. 38 e seguintes
desta lei.» (NR)
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.611-7, de 2 de abril de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Maria Delith Balaban
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.613-7, DE 29 DE ABRIL
DE 1998
Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização de que
trata a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de
1997, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica a União autorizada a transferir:
I - para a Caixa Econômica Federal (CEF), ações ordinárias
nominativas, de sua propriedade, representativas do capital social
da Companhia Vale do Rio Doce e da Light Serviços de Eletricidade
S.A., até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais);
H - para o Fundo Nacional de Desestatização (FND), ações
representativas do capital social da Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobrás), depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD).
§ l' A CEF, em contrapartida à transferência das ações pela
União, a que se refere o inciso I deste artigo, deverá assumir dívidas
caracterizadas e novadas da União, nos termos da legislação em vigor, relativas ao Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS), pelo valor nominal equivalente ao valor de venda das referidas ações.
§ 2' As ações de que trata o inciso I deste artigo permanecerão
depositadas no FND, em nome da CEF.

§ 3' Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o inciso I deste artigo o disposto no inciso IH do art. 6' e no art.
13 da Lei n' 9.491, de 9 de setembro de 1997, e no art. 30 da Lei n''
8.177, de I" de março de 1991, com a redação ora vigente.
§ 4' A CEF somente poderá vender as ações a que se refere o
inciso I deste artigo para Fundos Mútuos de Privatização de que trata o inciso XII do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, com a
redação dada pela Lei nº 9.491, de 1997.
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§ 5' A transferência das ações a que se refere o inciso I deste
artigo fica condicionada à aprovação, por parte do Conselho N acionaI de Desestatização (CND), do limite para participação dos Fundos Mútuos de Privatização (FMP-FGTS), de que trata o inciso XII
do art. 20 da Lei n" 8.036, de 1990, nas respectivas ofertas públicas e
leilões de privatização, e dar-se-á no momento em que for estabelecido o preço de venda dessas ações.

Art. 2' O art. 20 da Lei n' 8.036, de 1990, com as modificações
introduzidas pelo art. 31 da Lei n? 9.491, de 1997, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 20.

.

.

§ 6' Os recursos aplicados em quotas de Fundos Mútuos
de Privatização, referidos no inciso XII deste artigo, serão destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização, de que trata a Lein' 9.491, de 1997, e de programas estaduais de desestatização, desde que, em ambos os casos,
tais destinação sejam aprovadas pelo CND.
§ 7' Ressalvadas as alienações decorrentes das hipóteses de
que trata o § 8' deste artigo, os valores mobiliários a que se refere o
parágrafo anterior só poderão ser integralmente vendidos, pelos
respectivos fundos, seis meses após a sua aquisição, podendo ser
alienada em prazo inferior parcela equivalente a dez por cento do
valor adquirido, autorizada a livre aplicação do produto dessa alienação, nos termos da Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de 1976.

§ 16. Os clubes de investimento a que se refere o § 12 poderão resgatar, durante os seis primeiros meses da sua constituição, parcela equivalente a cinco por cento das quotas
adquiridas, para atendimento de seus desembolsos, autorizada
a livre aplicação do produto dessa venda, nos termos da Lei n"
6.385, de 1976.» (NR)
Art. 3' Os arts. 14, 18 e 28, da Lei n" 9.491, de 9 de setembro
de 1997, passam a vigorar com as seguintes alterações:
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«Art. 14.
§ l' O Presidente da República, por recomendação do
Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir novos
meios de pagamento e modalidades operacionais no Programa
Nacional de Desestatização,
§ 2' Ficam preservados os créditos já aceitos em leilão
como meio de pagamento no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização.» (NR)

«Art. 18.

..

.

Parágrafo único. Na contração dos serviços a que se refere
o inciso IV deste artigo, poderá o Gestor do Fundo estabelecer, alternativa ou cumulativamente, na composição da remuneração
dos contratados, pagamento a preço fixo ou comissionado, obedecidos aos dispositivos da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993."
(NR)

«Art. 28. Aos empregados e aposentados de empresas controladas, direta ou indiretamente pela União, incluídas no Programa Nacional de Desestatização, é assegurada a oferta de
parte das ações representativas de seu capital, segundo os princípios estabelecidos nesta lei e condições específicas a serem
aprovadas pelo Conselho Nacional de Desestatização, inclusive
quanto a:

§ l' A oferta de que trata ocaput deste artigo será de, pelo
menos dez por cento das ações do capital social detidas, direta ou
indiretamente, pela União, podendo tal percentual mínimo ser
revisto pelo Conselho Nacional de Desestatização, caso o mesmo
seja incompatível com o modelo de desestatização aprovado.
§ 2' Acompetência para aprovar as medidas mencionadas
neste artigo, no caso de instituições financeiras, é do Conselho
Monetário Nacional, mediante proposta do Banco Central do
Brasil.» (NR)
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Art. 4º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.613-6, de 2 de abril de 1988.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasflia, 29 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.614-18, DE 29 DE ABRIL
DE 1998
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Ficam prorrogados atê 31 de dezembro de 1997:
I - os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:
a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finar), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finan) e do Fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funrosj.de
que trata o art. 1º, parágrafo único, alineas a, b e g, do Decreto-Lei nº
1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei nº 8.167, de 16
de janeiro de 1991;
c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratamos arts. 14 da Lei nº 4.239, de 27 dejunbo de 1963, e 22 do Decreto-Lei nº 756, de 11 de agosto de 1969;
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Il - o prazo fixado pelo art. l' da Lei n' 8.874, de 29 de abril de
1994, para.implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento do Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
n" 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei n' 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. I" do Decreto-Lei n' 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. A partir de l' de janeiro de 1988, os incentivos de que trata o artigo observarão o disposto nos arts. 2', 3' e 4' da
Lei n' 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Art. 2' Os dispositivos da Lei n' 8.167, de 1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
<Art. 5º

.

Il - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.
§ 4' As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5' A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
§ 8' Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro." (NR)
«Art. 7 2
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II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
............................................................................................." (NR)

«Art. 9º

§ 4º Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem
como aos considerados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, estruturadores para a
economia regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o
limite de que trata o § 2º deste artigo será de cinco por cento.

§ 6º Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente
aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do
controle acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, 8, nos casos de participação conjunta minoritária, quando observadas as condições previstas no § 8º deste artigo.
à

§ 7º

..

I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;

§ 8' Os Conselhos Deliberativos das Superintendências
de Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autorizar, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva,
o ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida
no § 2º ou no § 4º, com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desd.e que:
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I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada por subscrição e integralização de capital novo e não por transferência de ações existentes;
II - a nova participação acionária minoritária venha garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas que:
a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liquidação; ou
b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos dois últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.

§ 9Q Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo, será
automaticamente transferido à pessoajurídica sucessora." (NR)
«Art. 12.

.

..

§ 1 Q O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:
II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de mora
de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
§ 4 Q Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
I - que não tenham iniciado a implantação física de
seus projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo
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motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplência para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham sido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis
meses consecutivos;
III - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica, financeira, mercadológica ou legal;
IV - que tenham desistido da implantação de seus projetos.
§ 5º Nas hipóteses de que tratam os incisos Il, III e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
§ 6º Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7º Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei.» (NR)
"Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional, que solicitará, quando julgar necessário, a participação do
banco operador, admitida ao infrator ampla defesa.» (NR)
Art. 3º Fica vedada a transferência para fora da região de máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela
Sudene ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da
Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico que a justifique.
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§ l' O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a
empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo
índice oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2' Aplicam-se a hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3' do art. 12 e dos arts. 13, 15 e 17 da Lei n'8.167, de 1991.

Art. 4' Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 5' O art. 2' da Lei n' 8.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive, às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida
lei:
«Art. 2º

.

§ l' As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 2' O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de
aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua
Secretaria Executiva.
§ 3' No caso de debêntures cujo prazo de carência tenha
expirado anteriormente a 13 de novembro de 1995, poderão,
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igualmente, ser prorrogados 08 prazos de amortização e vencimento, observadas as condições do parágrafo anterior." (NR)
Art. 6' Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei n" 1.376, de 1974, autorizados a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscritas
pelos referidos Fundos, na forma prevista no art. 5' da Lei n' 8.167, de
1991, exclusivamente para os casos em que a falta de pagamento tenha decorrido de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiãria do incentivo, observados os limites e
critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
Art. 7' A exigência da garantia real, de que trata o § 4' do art.
5' da Lei n' 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 2' desta
medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por
empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de 1996.
Art. 8' Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tenha como réu o banco
operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.
Art. 9' Na definição de programas setorais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem
adotadas.
Art. 10. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverâo programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.614-17, de 2 de abril de 1998.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revoga-seoart.14daLein'8.167,de16dejaneirode
1991.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.615-28, DE 29 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro nacional (NTNJ destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
da Amazônia S.A., até o limite de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro
Nacional (NTN), nas modalidades nominativas e negociável, com
prazo máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos,
para principal e encargos, e taxas de juros calculada na forma do § 3º
do art. 2º da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização de outras fontes, a critério do Poder Executivo;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
Carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 9.491, de 9
de setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária Federal, de que trata a Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V, - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
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a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento de efeito equivalente, no período compreendido entre 1º de julho
de 1998 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição financeira, no mesmo período;

b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre 1º de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e
juros de vinte e um por cento ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros de nove por cento ao ano - em empréstimo
concedido, por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado
do Rio de Janeiro, em1991, destinado a financiar a primeira etapa
do Projeto Linha Vermelha.
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a titulo de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei nº
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referentes à diferença entre o
custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A. sucessora da Companhia Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas pelo
Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela subsidiária da importância ali investida;
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VIU - pagar ao Banco do Brasil S.A o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de
Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes (PNLCC);
IX - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DD
da Fundação Getúlio Vargas e juros de doze por cento ao ano, com
sub-rogação nos respectivos créditos, a dívida do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) decorrente de saldo devedor na conta de benefícios do extinto Instituto de Administração Financeira da Previdência Social (Iapas), no período de l' de janeiro de 1984 a 31 de
março de 1986, até o valor de R$ 1.363,000.000,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e três milhões de reais) - posição em 31 de dezembro de 1995, objeto de acordo entre aquela instituição financeira e o
INSS.
§ l' Na alienação das ações de que trata o inciso UI deste artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data da alienação.
§ 2' O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso lU deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso L
§ 3' As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4' O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos
pela União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.

§ 5' A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia
geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
§ 6' A dívida referida no inciso IX deste artigo será paga pela
União com títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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gistrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), após homologação judicial do acordo e encerramento
do feito.
§ 7' O INSS pagará a obrigação para com a União, decorrente
do pagamento com sub-rogação de que trata o inciso IX, com créditos
por ele titulados, relativos a parcelamentos de débitos contratados
por pessoas jurídicas, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios da Fazenda e da Previdência e Assistência Social.

Art. 2' As dívidas da União, a que se referem os incisos V a
VIII do art. l' desta medida provisória, assim como as dívidas da
União para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas,
certas e exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria
MF n" 150, de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro
de Estado da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro
Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip),

§ l' Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo
de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento
ao ano.
§ 2' Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de propriedade da União, depositadas no Fundo de Amortização da Dívida
Pública Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização
(FND), de quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em bolsa
de valores, representativas de participação em sociedades anõnimas
de capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.

§ 3' As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:
I - no caso de sociedades anõnimas com ações negociadas em
bolsa de valores, pela sistemática prevista no § l' do art. I" desta medida provisória;
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II - no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n' 9.491, de 9 de
setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de
acordo com o preço mínimo estipulado no respectivo edital de privatização;
III - no caso de sociedades anônimas não abrangidas pelos incisos I e lI, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço publicado pela companhia.
§ 4· As ações de que tratam o inciso III do art. l' e o § 2· do art.
2· desta medida provisória, depositadas no Fundo de Amortização
da Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo
Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele fundo.

Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A., ao Bank Handlowy
W Wasrzowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado da referida operação.
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos Fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n? 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. l' da Lei n' 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5' As sociedades de economia mista de capital aberto, detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei n?
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente
nos casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, o. 4, t. 1, p. 2105-2516, abro 1998
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mente, provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro semestre de 1994.
Art. 6º O art. 2º da Lei nº 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3º:
«§ 3º Será admitida, para fins de cálculo dos juros das
NTN, a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do
Tesouro Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de
cada periodo de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade, a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»
Art. 7º O caput do art. 2º da Lei nº 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 2º O FND fica autorizado a resgatar quotas da
União ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União,
até o montante estabelecido nesta lei, mediante transferência
das ações subscritas na forma do artigo anterior.s/Nfi)
Art. 8º Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último Fundo, em nome do BNB.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.615-27, de 2 de abril de 1998.

Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 29 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.637-4, DE 29 DE ABRIL
DE 1998
Dispõe sobre a regulação, fiscalização e
supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimento coletivo, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Constituem valores mobiliários, sujeitos ao regime da
Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de 1976, quando ofertados publicamente, os títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem
direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
§ l' Aplica-se aos valores mobiliários a que se refere este artigo a ressalva prevista no art. 2', parágrafo único, da Lei nº 6.385, de
1976.
§ 2' Os emissores dos valores mobiliários referidos neste artigo, bem como seus administradores e controladores, sujeitam-se à
disciplina prevista na Lei n' 6.385, de 1976, para as companhias
abertas.
§ 3º Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:

I - exigir que os emissores se constituam sob a forma de sociedade anônima;
H - exigir que as demonstrações financeiras dos emissores,
ou que as informações sobre o empreendimento ou projeto, sejam auditadas por auditor independente nela registrado;
IH - dispensar, na distribuição pública dos valores mobiliários referidos neste artigo, a participação de socieadade integrante
do sistema previsto no art. 15 da Lei n' 6.385, de 1976;
IV - estabelecer condições específicas para o exercício, no âmbito desse mercado, das atividades previstas no art. 16 da Lei n"
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6.385, de 1976, inclusive quanto a requisitos de idoneidade, habilitação técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os administradores de sociedades e demais pessoas que atuem nesse
mercado;
V - estabelecer padrões de cláusulas e condições que devam
ser adotadas nos títulos ou contratos de investimento, destinados à
negociação em bolsa ou balcão e recusar a admissão ao mercado da
emissão que não satisfaça a esses padrões.

Art. 2º As alíneas a eg, do inciso I e o inciso Il do art. 9º da Lei
nº 6.385, de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º

.

1-

.

b) das companhias abertas e demais emissoras de valores
mobilários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais,
das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum;

g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas,
quando da ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada
nos termos do inciso V desde artigo, desde que, direta ou indiretamente, tenham sido qualquer participação nessas irregularidades;

Il - intimar as pessoas referidas no inciso anterior a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11;
...•..•.••...•••...••••.•••••..•••••.••••...•••...•••...••••..••••..••••..•••••..•••••.••••..»

(NR)

Art. 3º Fica incluído o inciso VI do art. 15 da Lei nº 6.385, de
1976, com a seguinte redação:
«Art. 15.

.

.

VI - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.»
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Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.637-3, de 2 de abril de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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RETIFICAÇÕES

LEIS
LEI Nº 9.625, DE 7 DE ABRIL DE 1998 (*)
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, de Desempenho Diplomático (GDD), de
Desempenho de Atividade de Chancelaria
(One) e de Desempenho de Atividade de
Ciência e Tecnologia (GDCT), e dá outras
providências.

Retificação
Republicam-se os anexos da Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998,
por ter saído, indevidamente, no DO, de 8 de abril de 1998, Seção I,
os anexos constantes do veto presidencial.
Anexo I
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Chancelaria
Classe

Padrão

A

III

A
A

II

----+--

(*) Publicada no

_-+__-,Pc::orcentagem

I

0,11715%
0,11586%
0,11456%

DO de 8.4.1998 (pág. 2083 desta obra).
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1 -Padrão
- - - .\

Classe
B
B
B
B
B
B

VI
V
IV
lI!
11
I

C
C
C
C
C
C

VI
V
IV
lI!
11
I

D
D
D
D
D

V
IV
lI!
11
I

Porcentagem

1

1

I

1

I
I
I

1

0,11326%
0,11196%
0,11067%
0,10937%
0,10807%
0,10677%
0,10547%
0,10418%
0,10288%
0,10158%
0,10028%
0,09899%

-J

-.

0,09769%
0,09639%
0,09509%
0,09380%
0,09250%

1

I

Anexo H
(Vetado)
Anexo IH
(Vetado)
Anexo IV
(Anexo I da Lei nO 8.829, de 22 de dezembro de 1993)
---'-

--------r--

Carreiras

I
1

1

Classes

Padrões

Inicial
A
Especial

de I a VIII
de I a VII
IaV

e------.j
I

Oficial de
Chancelaria,

:

Cde

+----'S:':u"b-.tucot-.a"l_
Inicial
I a VIII
A
I
de I a VII
Assistente de
Chancelaria f
Especial
~IaV
_ _ _ _ --L Subtotal

Ide

'Ibtal Geral

Valor
,I
Correspondente
aos Padrões
; do Anexo II da I
Lei n'.! 8 . 460/92 ,
D-I a C-HI
. C-IV a B-IV
E-V a A-IH ~
!

I.

I
I

I

D-I a C-III
C-IV a E-IV
BN a A-lI!

1

Quant.
de
Cargos
500
350
150

I

=l,
1

_

1.000 ~
600,
420 ~
180
j
1..:020,-,0,--_1
2.200

J
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LEI Nº 9.596, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1997 (')
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 64.393.596,00, para os fins que especifica.

Retificação
O Anexo III da referida lei, publicada no DO de 29.12.1997, Seção I, pág. 31474, foi retificado no DO de 30.4.1998, onde está publicado à pág. 1.

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.614-17, DE 2 DE ABRIL
DE 1998 (**)
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências,

Retificação
Na página 38, onde se lê:
«Art. 6º Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, autorizados a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures
subscritas pelos referidos Fundos, na forma prevista no art. 5º da
Lei nº 8.167, de 1991, exclusivamente"
Leia-se:
«Art. 6º Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, autorizados
a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscritas pelos
referidos Fundos, na forma prevista no art. 5º da Lei nº 8.167, de 1991,
exclusivamente para os casos em que a falta de pagamento tenha
decorrido de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados os limites e critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo."
(*) Publicada uo DO de 29.12.1997 (v. Coleção das Leis. Brasilia, 189(12,

t. 1):8902, dez. 1997)
(**) Publicada uo DO de 3.4.1998 (pág. 2191 desta obra).
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LEIS
9.616 - Lei de I" de abril de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 54.926.158,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 2 de abril de 1998.

2059

9.617 - Lei de 2 de abril de 1998 - Extingue a Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro (Lloydbrás) e dá outras providências. Publicada no
DO de 3 de abril de 1998.

2060

9.618 - Lei de 2 de abril de 1998 - Dispõe sobre a extinção dos órgãos que
menciona e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de abril de

1998.
9.619 - Lei de 2 de abril de 1998 -Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e a União a adquirirem ações da Companhia
Energética de Alagoas (Ceal), da Companhia Energética do Piauí
(Cepisaj. da Centrais Elétricas de Rondônia S.A(Ceron) e da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), para efeito de inclusão dessas empresas no Programa Nacional de Desestatização (PND), bem
como o aumento do capital social das Companhias Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e Docas do Estado de São Paulo (Codesp), e dá outras
providências. Publicada no "DO de 3 de abril de 1998.

2061

2064

9.620 - Lei de 2 de abril de 1998 - Cria carreiras no âmbito do Poder
Executivo Federal, cria as Gratificações de Desempenho e Eficiência
(GDE) e de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária
(GDA) e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de abril de

1998.

2066

9.621 - Lei de 2 de abril de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de
R$ 64.784.121,00, para os fins que especifica. Publicada noDO de 3 de

abril de 1998.
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9.622 - Lei de 2 de abril de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito especial até o limite de R$ 58.905.272,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 3 de abril de 1998.

2075

9.623 - Lei de 2 de abril de 1998 - Abre ao Orçamento de Investimento,
em favor da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), crédito suplementar até o limite de R$ 126.700.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 3 de abril de 1998.

2075

9.624 - Lei de 2 de abril de 1998 - Altera dispositivos da Lei n'' 8.911, de
11 de julho de 1994, e dá outras providências. Publicada naDO de 8 de
abril de 1998.

2076

9.625 - Lei de 7 de abril de 1998 - Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GPD) das atividades de finanças, controle, orçamento
e planejamento, de Desempenho Diplomático(GDD), de Desempenho
de Atividade de Chancelaria (GDC) e de Desempenho de Atividade de
Ciência e Tecnologia (GDCT) e dá outras providências. Publicada no
DO de 8 de abril de 1998.
Retificada no DO de 9 de abril de 1998.

2083
2531

9.626 - Lei de 8 de abril de 1998 - Dispõe sobre a inclusão no rito processual da Lei n'' 8.029, de 12 de abril de 1990, das liquidações do Banco de Roraima S.A. (Banr or aima) e da Companhia Usinas
Nacionais (CUN), e dá outras providências. Publicada no DO de 9
de abril de 1998.

2096

9.627 -Lei de 13 de abril de 1998-Alteradispositivos daLein
de22
de julho de 1997, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da
Lei Orçamentária de 1998 e dá outras providências. Publicada noDO
de 14 de abril de 1998.

2096

9.628 - Lei de 14 de abril de 1998 - Dispõe sobre a criação da Escola Superior do Ministério Público da União e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de abril de 1998.

2097

9.629 - Lei de 22 de abril de 1998 - Transforma cargo em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) na Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral. Publicada no DO de 23 de
abril de 1998.

2100

9.630 - Lei de 23 de abril de 1998 - Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público civil
ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de
abril de 1998.

2100
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9.631 - Lei de 28 de abril de 1998- Transforma cargo em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) na Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral. Publicada no DO de 29 de
abril de 1998.

2102

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.653 - Medida Provisória de 8 de abril de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor
do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário
no valor de R$ 2.500.000,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 9 de abril de 1998.
1.654-23 - Medida Provisória de 15 de abril de 1998 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público
estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatizaçâo de instituições financeiras e dá outras providências. Publicada no
DO de 16 de abril de 1998.
1.655 - Medida Provisória de 20 de abril de 1998 - Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Publicada noDO de 22 de
abril de 1998.
1.656 - Medida Provisória de 29 de abril de 1998 - Dispõe sobre o reajuste
do salário mínimo. Publicada no DO de 30 de abril de 1998.

2105

2106

2115
2117

REEDIÇÕES
1.531-17 -Medida Provisória de 2 de abril de 1998-Alteradispositivos das
Leis nºs 3.890
de 25 de abril de 1961, 8.666, de 21 dejunho de 1993,
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, autoriza o Poder Executivo a promover a
reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e
de suas subsidiárias e dá outras providências. Publicada no DO de 3
de abril de 1998.
1.569-13 - Medida Provisória de 2 de abril de 1998 - Estabelece multa em
operações de importação e dá outras providências. Publicada no DO
de 3 de abril de 1998.
MA,

1.579

- Medida Provisória de 2 de abril de 1998 -Altera a redação dos
arts. 14, 18, 34, 44e49 da Lei nº9.082, de25 dejulho de 1995, dos arts.
18, 19, 34, 35 e §4' do art. 53 da Lei n'' 9.293, de 15 de julho de 1996,
que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração
da Lei Orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997. Publicada no
DO de 3 de abril de 1998.

2118

2132

M19

2134
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1.587-8 - Medida Provisória de 8 de abril de 1998 - Institui as Gratificações de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), de Atividade de Informações Estratégicas (GDI), de Atividade Fundiária (GAF)
e Provisória (GP) e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de
abril de 1998. .
1.593-6 - Medida Provisória de 2 de abril de 1998 - Isenta do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados partes e peças destinadas à industrialização de bens de informática a serem
adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Publicada no DO
de 3 de abril de 1998.
1.599-43 - Medida Provisória de 2 de abril de 1998 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei n'' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de abril de 1998.
1.604-31 - Medida Provisória de 2 de abril de 1998 - Dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicada no DO de 3 de abril de 1998.
1.605-22 - Medida Provisória de 2 de abril de 1998 - Dá nova redação ao
art. 44 da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e dá
outras providências. Publicada no DO de 3 de abril de 1998.
1.606-19 - Medida Provisória de 2 de abril de 1998 -Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de
3 de abril de 1998.
1.607-16 - Medida Provisória de 2 de abril de 1998 -Altera a legislação que
rege o salário-educação e dá outras providências. Publicada no DO de
3 de abril de 1998.
1.608-13 - Medida Provisória de 2 de abril de 1998 - Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e
outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), altera dispositivos das Leis n'u 8.212 e 8.213, ambas de 24 de
julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de abril
de 1998.
1.609-12 - Medida Provisória de 2 de abril de 1998 - Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos beneficios da Previdência Social. Publicada no DO de 3 de abril de 1998.
1.610-8 - Medida Provisória de 2 de abril de 1998 - Cria o Fundo de Garantia à Exportação (FGE) e dá outras providências. Publicada noDO
de 3 de abril de 1998.
1.611-7 - MedidaProvisória de 2 de abril de 1998-Altera dispositivos da
Lei us 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de abril de 1998.

2139

2151

2152

2154

2156

2159

2160
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2171
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1.612-22 - Medida Provisória de 2 de abril de 1998 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização
de instituições financeiras e dá outras providências. Publicada no DO

de 3 de abril de 1998.
1.613-6 - Medida Provisória de 2 de abril de 1998 - Altera procedimentos
relativos ao Programa Nacional de Desestatização, de que trata a Lei
ns 9.491, de 9 de setembro de 1997, e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de abril de 1998.
1.614-17 - Medida Provisória de 2 de abril de 1998 - Define diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de abril de 1998.
Retificada no DO de 9 de abril de 1998..........................................
1.615-27 - Medida Provisória de 2 de abril de 1998 - Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no

DO de 3 de abril de 1998.

2180

2189

2191
2519

2198

1.637~3

- Medida Provisória de 2 de abril de 1998 - Dispõe sobre a regulação, fiscalização, e supervisão dos mercados de títulos ou contratos de
investimento coletivo, e dá outras povidências. Publicada no DO de 3
de abril de 1998.
1.649-17 - Medida Provisória de 7 de abril de 1998 - Dispõe sobre o número
de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais de Ensino Superior, dos Centros Federais de Educação Tecnológica e das Escolas Agrotécnicas Federais e dá outras providências.
Publicada no DO de 8 de abril de 1998.
1.650-17 - Medida Provisória de 7 de abril de 1998 - Dispõe sobre o Plano
de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil e dá outras providências. Publicada no DO de 8 de abril de 1998.
1.651·42 - Medida Provisória de 7 de abril de 1998 -Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios e dá outras providências. Publicada no DO de 8 de abril de 1998.
1.652-42 - Medida Provisória de 8 de abril de 1998 - Cria a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Fiscalização (GDAF), a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA) e dá outras providências. Publicada no DO de 8 de abril de 1998.
1.617-50 - Medida Provisória de 9 de abril de 1998 - Dispõe sobre a base
de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da
Lei nº8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de abril de 1998.
1.618-52 - Medida Provisória de 9 de abril de 1998 -Dispõe sobre a
Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de De-
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sestatização (PND), de que trata a Lei n" 9.491, de 9 de setembro de
1997, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei nº
8.177, de lº de março de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de
1991, e altera os arts. 2ºe 3º da Lei n" 8.249, de 1991. PublicadanoDO
de 13 de abril de 1998.
1.619-43 - Medida Provisória de 9 de abril de 1998 - Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá
outras providências. Publicada no DO de 13 de abril de 1998.
1.620R36- Medida Provisória de 9 de abril de 1998 - Dispõe sobre medidas
complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no
DO de 13 de abril de 1998.
1.621-34 - Medida Provisória de 9 de abril de 1998 - Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de abril de
1998.
1.622-34 - Medida Provisória de 9 de abril de 1998 - Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de Funções de Confiança existentes nos órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e
dá outras providências. Publicada no DO de 13 de abril de 1998.
1.623~31 Medida Provisória de 9 de abril de 1998-Dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de abril de 1998.
1.626-51 - Medida Provisória de 9 de abril de 1998 - Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e Orçamento Federal e de Controle
Interno do Poder Executivo e dá outras providências. Publicada no
DO de 13 de abril de 1998.
1.627-34 - Medida Provisória de 9 de abril de 1998 - Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM) e dá outras
providências. Publicada no DO de 13 de abril de 1998.
1.628-22 - Medida Provisória de 9 de abril de 1998 -Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para os fins
que especifica. Publicada no DO de 13 de abril de 1998.
1.629M12 - Medida Provisória de 9 de abril de 1998 - Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços
nacionais. Publicada no DO de 13 de abril de 1998.
1.630Mll - Medida Provisória de 9 de abril de 1998 - Dispõe sobre normas
e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui multas
pela inobservância de seus preceitos e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de abril de 1998.
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1.632-11 - Medida Provisória de 9 de abril de 1998-Altera a redação dos
arts. 2 9 , 6º, 7º, 11 e 12 daLeinº8.629, de 25 de fevereiro de 1993, acresce dispositivo à Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de abril de 1998.
1.633-8 - Medida Provisória de 9 de abril de 1998-Autoriza a União areceber em valores mobiliários os dividendos e juros sobre o capital próprio a serem pagos por entidades de cujo capital o Tesouro Nacional
participe. Publicada no DO de 13 de abril de 1998.
1.634-4 - Medida Provisória de 9 de abril de 1998 - Dá nova redação ao
art. js da Lei n" 9.530, de 10 de dezembro de 1997. FublicadanoDO de
13 de abril de 1998.
1.635-20 - Medida Provisória de 9 de abril de 1998 - Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n" 2.406, de 5 dejaneiro de
1988, e as Leis nºs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de 1990, 5 de
dezembro de 1990 e 28 de julho de 1993, respectivamente; e dá outras
providências. Publicada no DO de 13 de abril de 1998.
1.636-4 - Medida Provisória de 9 de abril de 1998 - Dispõe acerca da incidência do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos de aplicações
financeiras e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de abril
de 1998.
1.638-3 - Medida Provisória de 9 de abril de 1998 - Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de
pequeno porte e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de
abril de 1998.
1.639~40 ~ Medida Provisória de 16 de abril de 1998 - Dispõe sobre o pa~
gamento dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de
suas subsidiárias, e dá outras providências. Publicada no DO de 17 de
abril de 1998.
1.643~1 Medida Provisória de 16 de abril de 1998- Altera a redação dos
arts. 31 e 44 da Lei ns 9.473, de 22 dejulho de 1997, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 1998. Publicada
no DO de 17 de abril de 1998.
1.645~1 Medida Provisória de 16 de abril de 1998 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 4.400.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 17 de abril de 1998.
1.512~22 Medida Provisória de 23 de abril de 1998 - Dá nova redação
aos arts. 2" da Lei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1", 2" e 3 2 da
Lei ns 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente,

2341

2345

2346

2347

2364

2367

2369

2371

2372

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2521-2531, abro 1998

2528
sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção econômica nas
operações de crédito rural, autoriza o Poder Executivo a renegociar as
obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal (EGF), vencidas e prorrogadas a partir de
1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de abril de

1998.

2373

1.554-27 -Medida Provisória de 23 de abril de 1998 -Altera os arts. 2º, Sº,
4º, 5º, 6º, 7º e 9 Q da Lei n'' 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de abril de 1998.

2376

1.559-25 - Medida Provisória de 23 de abril de 1998 - Altera a legislação
do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro. Publicada no DO de 24 de abril de 1998.

2381

1.586~8

- Medida Provisória de 23 de abril de 1998 - Dispõe sobre a recuperação de haveres do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e a utilização de Títulos da Dívida Pública,
de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos
com o INSS, e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de

abril de 1998.
1.647-15 - Medida Provisória de 23 de abril de 1998 - Dispõe sobre a regularização, a administração, o aforamento e a alienação de bens
imóveis de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis
nss 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de
1987, regulamenta o § 2 2 do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências. Publicada noDO de 24
de abril de 1998.

2383

2385

1.648~7 -

Medida Provisória de 23 de abril de 1998 - Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa
Nacional de Publicização, a extinção do Laboratório Nacional de Luz
Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto, e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências. Publicada
no DO de 24 de abril de 1998.

2411

1.463-25 - Medida Provisória de 28 de abril de 1998-Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social e altera
alíquotas de contribuição para a Seguridade Social. Publicada no DO
de 29 de abril de 1998.

2422

1.469-30 - Medida Provisória de 28 de abril de 1998 - Autoriza a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrae), e dá outras
providências. Publicada no DO de 29 de abril de 1998.

2424

1.4 75-39 - Medida Provisória de 28 de abril de 1998 - Altera as Leis nvs
8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de abril de 1998.
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1.477-48 - Medida Provisória de 28 de abril de 1998 - Dispõe sobre o valor
total anual das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de abril de 1998
.

2427

1.587-9 - Medida Provisória de 28 de abril de 1998 - Institui as Gratificações de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), de Atividade de Informações Estratégicas (GDI), de Atividade Fundiária (GAF),
e Provisória (GP), e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de
abril de 1998
.

2435

1.606~20

- Medida Provisória de 28 de abril de 1998 - Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO

de 29 de abril de 1998

.

2446

1.608-14 - Medida Provisória de 28 de abril de 1998 - Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e
outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), altera dispositivos das Leis nvs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de
julho de 1991, e dá outras providências. Publicada noDO e 29 de abril

de 1998

.

2447

1.640-2 - Medida Provisória de 28 de abril de 1998 - Restaura a vigência da Lei n'' 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física. Publicada no DO
de 29 de abril de 1998
.

2456

1.531-18 - Medida Provisória de 29 de abril de 1998 -Altera dispositivos
das Leis nss 3.890~A, de 25 de abril de 1961, 8.666, de 21 de junho de
1993,8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995,
9.427, de 26 de dezembro de 1996, autoriza o Poder Executivo a
promover a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás) e de suas subsidiárias e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de abril de 1998
.

2456

1.569-14 - Medida Provisória de 29 de abril de 1998 - Estabelece multa
em operações de importação e dá outras providências. Publicada no
DO de 30 de abril de 1998
.

2471

1.579-20 - Medida Provisória de 29 de abril de 1998 - Altera a redação
dos arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho de 1995, dos
arts. 18, 19,34,35 e § 4º do art. 53 da Lei n" 9.293, de 15 de julho de
1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997. Publicada no DO de 30 de abril de 1998
.

2473

1.593-7 - Medida Provisória de 29 de abril de 1998 - Isenta do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados partes e peças destinadas à industrialização de bens de informática a serem ad-

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2521-2531, abro 1998

2530
quiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Publicada no DO de
30 de abril de 1998
"................

2478

1.599-44 - Medida Provisória de 29 de abril de 1998 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de abril de 1998.

2479

1.604-32 - Medida Provisória de 29 de abril de 1998 - Dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicada no DO de 30 de abril de 1998.

2481

1.605-23 - Medida Provisória de 29 de abril de 1998 - Dá nova redação ao
art. 44 da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste e dá
outras providências. Publicada no DO de 30 de abril de 1998.

2484

1.607-17 - Medida Provisória de 29 de abril de 1998 - Altera a legislação
que rege o salário-educação e dá outras providências. Publicada no
DO de 30 de abril de 1998.

2486

1.609-13 - Medida Provisória de 29 de abril de 1998 -Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos beneficios da Previdência Social. Publicada no DO de 30 de abril de 1998.

2488

1.610-9 - Medida Provisória de 29 de abril de 1998 - Cria o Fundo de Garantia à Exportação (FGE) e dá outras providências. Publicada no DO
de 30 de abril de 1998.

2490

1.611-8 - Medida Provisória de 29 de abril de 1998 - Altera dispositivos
da Lei n" 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.
Publicada no DO de 30 de abril de 1998.

2494

1.613~7 -

Medida Provisória de 29 de abril de 1998- Altera procedimentos
relativos ao Programa N acional de Desestatizaçãc de que trata a Lei
ne 9.491, de 9 de setembro de 1997, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de abril de 1998.

2498

1.614-18 - Medida Provisória de 29 de abril de 1998 - Define diretrizes e
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de abril de 1998.

2501

1.615-28 - Medida Provisória de 29 de abril de 1998 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de abril de 1998.

2508

1.637-4 - Medida Provisória de 29 de abril de 1998 - Dispõe sobre a regulação, fiscalização e supervisão dos mercados de títulos ou contratos
de investimento coletivo e dá outras providências. Publicada no DO de
30 de abril de 1998.

2514

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2521-2531, abro 1998

2531
RETIFICAÇÕES
LEIS
9.625

Lei de 7 de abril de 1998-Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orça"
mento e planejamento, de Desempenho Diplomático (GDD), de Desempenho de Atividade de Chancelaria eGOC) e de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT) e dá outras providências.
Publicada no DO de 8 de abril de 1998. Retificada no DO de 9 de
abril de 1998.
Retificada no DO de 9 de abril de 1998.
9.596 - Lei de 26 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, emfavor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 64.393.596,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 29
de dezembro de 1997 e retificada no DO de 30 de abril de 1998.

2083
2517

2519

MEDIDA PROVISÓRIA
1.614-17 -Medida Provisória de 2 de abril de 1998 - Define diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de abril de 1998.
Retificada no DO de 9 de abril de 1998.

2191
2519

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2521-2531, abro 1998

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DAMARINHAMERCANTE (AFFRMM)
Legislação, alteração
MedidaProvisória nº 1.627-34, de 9 de abril de 1998

.

2326

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
MedidaProvisórianº 1.622-34, de 9 de abril de 1998 .....

2307

Cargo, extinção
MedidaProvisória nº 1.606-19, de2 de abril de 1998
Medida Provisória nº 1.606-20, de 28 de abril de 1998

2159
2446

Contrato; Licitação; Normas; Lei n'' 8.666/93, alteração
MedidaProuisória nº 1.531-17, de2 de abril de 1998

2118

Entidades; Dividendos; Superávit financeiro; Lei n" 9.530/97, alteração
Medida Provisória nº 1.634-4, de9 de abril de 1998

2346

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL)
Criação; Lei n" 9.427/96, alteração
Medida Provisória n" 1.531-17, de 2 de abril de 1998

2118

ÃREAAGRÍCOLA
Área florestal, conversão, proibição
MedidaProuisória n" 1.605-22, de2 de abril de 1998

2156

Área florestal, conversão, proibição; Lei n" 4.771/65, alteração
MedidaProvisórianº 1.605-23, de 29 de abril de 1998

2484

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. I, p. 2533-2553, abr. 1998

2534
ÁREA FLORESTAL
Área agrícola, conversão, proibição
MedidaProvisórianº 1.605-22, de2 de abril de 1998

2156

.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Organização; Lei nº 8.742/93
Medida Provisória n'l1.599-43, de 2 de abril de 1998

2152

ATIVIDADE FINANCEIRA BANCÁRIA
Setor público estadual; Participação, redução
MedidaProvisórianº 1.612-22, de 2 de abril de 1998
MedidaProvisórianº 1.654-23, de 15 de abril de 1998

2180
2106

ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Gratificação de Desempenho e Produtividade, criação
Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998
Publicada no DO de 8 de abril de 1998
Retificada no DO de 9 de abril de 1998

2083
2531

AUMENTO DE CAPITAL
Banco do Brasil S.A.; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
MedidaProvisórianº 1.615-27, de2 de abril de 1998
MedidaProvisória nº 1.615-28, de 29 de abril de 1998
Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp)
Leinº9.619,de2deabrilde1998

2064

Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)
Leinº9.619,de2deabrilde1998

2064

2198
2508

B
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Operação de importação, multas
Medida Provisória nº 1.569-14, de 29 de abril de 1998
Plano de carreira; Servidor
Medida.Provisória n" 1.650-17, de 7 de abril de 1998

2471

2210

BANCO DE RORAIMA S.A. (BANRORAIMA)
Rito processual; Liquidações; Lei n'' 8.029/90
Leinº9.626, de 8 de abril de 1998

..

2096

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p- 2533-2553, abro 1998

2535
BANCO DO BRASIL S.A.
Aumento de capital; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória nº 1.615-27, de2 de abril de 1998
Medida Provisória nº 1.615-28, de 29 de abril de 1998

2198
2508

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
(BNDES)
Operação financeira; Tesouro Nacional, dívida pública
MedidaProvisória nº 1.655 de 20 de abril de 1998
.

2115

c
CADASTRO INFORMATNO DOS CRÉDITOS DE ÔRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS (CADIN)
Regulamentação
MedidaProvisória nº 1.621-34, de 9 de abril de 1998

2291

CADIN ver CADASTRO INFORMATNO DOS CRÉDITOS DE ÔRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CARGO EM COMISSÃO
Quantitativo
Administração pública
Medida Provisória nº 1.622-34, de 9 de abril de
Centros Federais de Educação Tecnológica
Medida Provisória nº 1.649-17, de 7 de abril de
Escolas Agrotécnicas Federais
Medida Provisória nº 1,649-17, de 7 de abril de
Instituições Federais de Ensino Superior
Medida Provisória nº 1.649-17, de 7 de abril de
Remuneração; Lei n" 8.911/94, alteração
Lei n' 9.624, de 2 de abril de 1998

1998

2307

1998

2206

1998 ....,................

2206

1998 ......... ........ ....

2206

2076

Transformação
Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral
Lei nº 9,629, de 22 de abril de 1998
.
Lei nº 9.631, de 28 de abril de 1998
.

CARGOS
Extinção, administração pública
Medida Provisória nº 1.606-19, de2 de abril de 1998 ,..."
Medida Provisória nº 1.606-20, de 28 de abril de 1998 .."

2100
2102

" " .....".......
", "..............

2159
2446

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2533-2553, abro 1998

2536
CARREIRAS
Criação; Poder Executivo
Lei nº9.620, de 2 de abril de 1998

2066

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS (ELETROBRÁS)
Criação; Lei ns 3.890-Al61, alteração
MedidaProvisórianº1.531-17,de2deabrilde1998

2118

Normas, reestruturação

Leis ns os 3.890-A/61, 8.666/93, 8.987/95,9.074/95,9.427/96, alterações
Medída Provisória nº 1.531-18, de 29 de abril de 1998
Reestruturação
Medida Provisória nº 1.531-17, de2 de abril de 1998

2456
.

2118

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. (CERON)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização
Leinº9.619,de2deabrilde1998
.

2064

CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
MedidaProvisória nº 1.649-17, de 7 de abril de 1998

2206

CÓDIGO FLORESTAL
Criação; Lei n" 4.771/65, alteração
Medida Provisória nº 1.605-22, de 2 de abril de 1998
Medida Provisória n" 1.605-23, de 29 de abril de 1998

2156
2484

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (ELETROACRE)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização
Leinº9.619,de2deabrildeI998

2064

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÁS)
Extinção
Leinº9.617,de2deabrildeI998

2060

Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante (FMM)
MedidaProvisória n'!1.469-30, de 28 de abril de 1998

2424

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS (CEAL)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatizaçãc
Leinº9.619,de2deabrildeI998

2064

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2533-2553, abro 1998

2537
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ (CEPISA)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatizaçãc
Leinº9.619,de2deabrilde1998
>"

2064

.

COMPANHIA HIDROELÉTRlCA DO SÃO FRANCISCO (CHESF)
Orçamento de Investimento; Crédito suplementar
Leinº9.623,de2deabrilde1998
0.0

2075

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

COMPANHIA USINAS NACIONAIS (CUN)
Rito processual; Liquidações; Lei n" 8.029/90
Leinº9.626,de8deabrilde1998

.

2096

,...

2154
2481

CONSELHO MONETÃRIO NACIONAL
Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
MedidaProvisórianº 1.604-31, de2 de abril de 1998
Medida Provisória n" 1.604-32, de 29 de abril de 1998

~

CONTRATO
Administração pública; Lei nº 8.666/93, alteração
MedidaProvisárianº 1.531-17, de 2 de abril de 1998

2118

CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO
Normas
MedidaProvisárianº 1.637-4, de 29 de abril de 1998

2514

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Serviço público; Interesse público; Lei ne 8.745, alteração
MedidaProvisárianº 1.554-27 de 23 de abril de 1998

2376

CONTRATO TEMPORÁRIO ver CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
CRÉDITO ESPECIAL
Ministério de Minas e Energia
Lei nº9.622, de2 de abril de 1998

2075

CRÉDITO EXTRAORDINÃRIO
Ministério do Planejamento e Orçamento
MedidaProvisárianº 1.645-1, de 16 de abril de 1998......................
Medida Provisória nº 1.653, de 8de abril de 1998.............................

2372
2105

Ministério dos Transportes
Medida Provisória nº 1.628-22, de 9 de abril de 1998

2334

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2533-2553, abro 1998

2538
CRÉDITO RURAL
Normas; Obrigações financeiras; Leis nOS 8,427/92 e 9.138/95, alterações
MedidaProvisória nº 1.512-22 de23 de abril de 1998

2373

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf
Leinº9.623,de2deabrilde1998
.

2075

Ministério da Justiça
Leinº9.616, de Ivde abril de 1998
Ministério de Minas e Energia
Lein'9.621,de2deabrilde1998
Ministério dos Transportes; Lei nº 9.596/97, alteração
Lei n Q 9.596, de 26 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 29 de dezembro de 1997 e retificada no DO de 30
de abril de 1998.............................................................................................

2519

CULTURA
Imposto de Renda, normas; Lei n'' 8.313/91, alteração
MedidaProvisórianº 1.611-7, de 2 de abril de 1998

2176

.

2059

2074

D
DÉCIMOS
Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leis n'' 8.112/90 e
8.911/94, alteração
Lein'9.624,de2deabrilde1998

2076

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Incentivo fiscal, normas
Medida Provisória n Q 1.614-17, de 2 de abril de 1998
Publicada naDO de 3 de abril de 1998
Retificada noDO de 9 de abril de 1998

2191
2519

E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Junta comercial; Protesto de título; Atos; Simplificação de arquivamento
Medida.Prooieória n" 1.638-3, de 9 de abril de 1998

2367

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2533-2553, abro 1998

2539
ENERGIA ELÉTRICA
Concessão, normas; Lei n? 9.427/96, alteração
Medida Provisória n Q 1.531-17, de 2 de abril de 1998

2118

ENTIDADE
Dividendos; Superávit financeiro; Administração pública; Lei n"
9.530/97, alteração
Medida Provisória nº 1.634-4, de9 de abril de 1998
Dividendos; Valores mobiliários; Tesouro Nacional
MedidaProvisória nº 1.633-8, de 9 de abril de 1998
,........................

2346
2345

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Criação

Lein'9.628,deI4deabrildeI998

2097

ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória nº 1.649-17, de 7 de abril de 1998

2206

EXPORTAÇÃO
Bens ou serviços; Financiamento, concessão

Medida Provisória n Q 1. 629-12, de 9 de abril de 1998

2335

F
FLORESTA ver ÃREA FLORESTAL
FLORESTA ver também CÓDIGO FLORESTAL
FUNÇÃO GRATIFICADA
Quantitativo
Centros Federais de Educação Tecnológica
Medida Provisória nº 1.649-17, de 7 de abril de 1998
Escolas Agrotécnicas Federais
Medida Provisória nº 1.649-17, de 7 de abril de 1998
Instituições Federais de Ensino Superior
Medida Provisória nº 1.649-17, de 7 de abril de 1998

2206
2206
2206

Administração pública
Medida Provisória n Q 1. 622-34, de 9 de abril de 1998

2307

FUNDAÇÃO ROQUETTE PINTO
Extinção
Medida Provisória n Q 1. 648-7, de 23 de abril de 1998

.

2411

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2533-2553, abro 1998

2540
FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória nº 1.627-34, de 9 de abril de 1998

2326

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbráe)
MedidaProvisória nº 1.469-30, de 28 de abril de 1998
.

2424

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS)
Dívidas, responsabilidades, novação
MedidaProvisória nº 1.635-20, de 9 de abril de 1998

2347

Gestão, transferência; Banco Central do Brasil; Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente; Decreto-Lei n" 2.406/88, alteração
Medida Provisória nº 1.635-20, de9 de abril de 1998 ..

2347

FUNDO DE GARANTIA À EXPORTAÇÃO (FGE)
Criação
Medida Provisório. nº 1.610-8, de 2 de abril de 1998
Medida Provisória nº 1.610-9, de 29 de abril de 1998

2173
2490

FUNDO NACIONAL DA CULTURA (FNC)
Utilização, normas; Lei ns 8.313/91, alteração
MedidaProvisória n Q 1.611-8, de 29 de abril de 1998

2494

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)
Legislação, alteração
MedidaProvisória nº 1.607-17, de 29 de abril de 1998

2486

G
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
(GDI)
Criação
Medida Provisória n" 1.587-8, de 2 de abril de 1998
Medida Provisória n" 1.587-9, de 28 de abril de 1998

2139
2435

.

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FUNDIÃRIA (GAF)
Criação
MedidaProvisória nº 1.587-8, de2 de abril de 1998
MedidaProvisórianº 1.587-9, de28 de abril de 1998

.,

.
.

2139
2435

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2533-2553, abro 1998

2541
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CHANCELA·
RIA (GDC)
Criação
Lei n" 9.625, de 7 de abril de 1998
Publicada no DO de8 de abril de 1998
RetificadanoDO de 9 de abril de 1998

.
.

2083
2531

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (GDCT)
Criação
Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998
Publicada no DO de8 de abril de 1998...
RetificadanoDO de 9 de abril de 1998

2083
2531

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE DEFESA
AGROPECUÃRIA (GDA)
Criação
Leinº9.620,de2deabrilde1998

2066

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZA·
çÃO (GDAF)
Criação
Medida Provisória n" 1.652-42, de 8 de abril de 1998

.

2271

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO (GDACTA)
Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo
MedidaProuisória n Q 1.652-42, de 8 de abril de 1998

2271

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO ESSENCIAL ÀJUSTI·
ÇA(GFJ)
Criação
MedidaProuisória n Q 1.587-8, de2 de abril de 1998 .

2139

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO ESSENCIAL ÀJUSTI·
ÇA(GFJ)
Criação
Medida Provisória n Q 1.587-9, de 28 de abril de 1998

.

2435

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÃTICO (GDD)
Criação
Lei n Q 9.625, de 7 de abril de 1998
Publicada naDO de 8 de abril de 1998
RetificadanoDO de 9 de abril de 1998

.
.

2083
2531

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p- 2533-2553, abro 1995

2542
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E EFICIÊNCIA (GDE)
Criação
Lein'9.620, de 2 de abril de 1998

2066

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
Criação; Atividades de Finanças, Controle, Orçamento e Planejamento

Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998
Publicada noDO de 8 de abril de 1998
Retificada no DO de 9 de abril de 1998
Medida Provisória nº 1.587-9, de 28 de abril de 1998

o..

GRATIFICAÇÃO PROVISÓRIA (GP)
Criação
Medida Provisória nº 1.587-8, de2 de abril de 1998 .,................................
Medida Provisória nº 1.587-9, de28 de abril de 1998

2083
2531
2435

2139
2435

GRUPO-DEFESAAÊREA E CONTROLE DO TRÃFEGO AÊREO
Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA),
criação
Medida Provisória nº 1.652-42, de 8deabril de 1998

2271

I
IMÓVEL
Doação
União Federal; Normas, regulamentação; Decretos-Leis nOS
9.760/46 e 2.398/87, alterações
Medida Provisória n Q 1.647-15, de 23 de abril de 1998

2385

IMPORTAÇÃO
Multa
Medida Provisória nº 1.569-13, de2 de abril de 1998 ..,

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (II)
Isenção
Informática; Bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória nº 1.593-6, de 2 de abril de 1998
Medida Provisória -n" 1.593-7, de 29 de abril de 1998

.

2132

2151
2478

IMPOSTO DE RENDA
Normas
MedidaProvisórianº 1.636·4, de 9deabril de 1998

2364

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2533-2553, abro 1998

2543
Operações de caráter cultural ou artístico, normas; Lei
8.313/91, alteração
Medida.Prooieóría n" 1.611-7, de 2 de abril de 1998

nOS

7.505/86 e

Pessoa jurídica
Legislação, alteração
Medida Provisória nº 1.559-25, de 23 de abril de 1998

2176

2381

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Isenção
Automóveis, transporte autônomo de passageiros e de uso de deficientes físicos; Leis nOS 9.989/95 e 9.317/98, alteração
Medida Provisória nº 1.640·2, de 28 de abril de 1998
Informática; Bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória nº 1.593-6, de 2 de abril de 1998
Medida Provisória nº 1.593-7, de 29 de abril de 1998

2456
2151
2478

INCENTIVO FISCAL
Desenvolvimento regional, normas
Medida Provisória nº 1.614-17, de 2 de abril de 1998
Publicada naDO de 3 de abril de 1998.........................................................
RetificadanoDO de 9deabril de 1998
Medida Provisória nº 1.614-18, de 29 de abril de 1998

2191
2519
2501

INFORMÁTICA
Bens de; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção; Imposto de Importação, isenção; Tribunal Superior Eleitoral
MedidaProvisória nº 1.593-6, de 2 de abril de 1998
MedidaProvisória nº 1.593-7, de 29 de abril de 1998

2151
2478

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória nº 1.649-17, de 7 de abril de 1998

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (lNAN)
Extinção
Lein'9.618,de2deabrildeI998

2206

2061

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Contribuições sociais, normas; Leis nOS 8.212/91 e 8.213/91, alterações
Medida Provisória n Q 1.608-14, de 28 de abril de 1998
Dívidas; Parcelamento
Medida Provisória nº 1.608-13, de 2 de abril de 1998

2447
2162

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2533-2553, abro 1998

2544
Dívidas, parcelamento; Leis nOS 8.212/91 e 8.213/91, alterações
Medida Prouísória nº 1.608-14, de 28 de abril de 1998

2447

Haveres, recuperação
MedidaFrovisória nº 1.586-8, de23 de abril de 1998

2383

(IPI) ver IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

J
JUNTA COMERCIAL
Atos; Simplificação de arquivamento; Microempresa; Empresa de pequeno porte
MedidaProvisórianº 1.638-3, de 9 de abril de 1998

2367

L
LABORATÓRIO NACIONAL DE LUZ SÍNCROTRON
Extinção
Medida Provisória n Q 1.648-7, de 23 de abril de 1998

2411

LEI DOS QUINTOS
Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis
8.911/94, alteração
Leinº9.624,de2deabrilde1998

nOS

8.112/90 e
2076

LEI ORÇAMENTÁRIA
Diretrizes
Exercícios de 1996 e 1997; Leis nOS 9.082/95 e 9.293/96, alterações
Medida Provisória nº 1.579-20, de 29 de abril de 1998

2473

Exercício de 1998; Lei nº 9.473/97, alteração
Medida Provisória nº 1.643-1, de 16 de abril de 1998....

2371

LICITAÇÃO
Administração pública; Lei n'' 8.666/93, alteração
Medida Provisória nº 1.531-17, de 2 de abril de 1998

.

2118

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2533-2553, abro 1998

2545

M
MENSALIDADE ESCOLAR
Normas
Medida Provieóría nº 1.477-48, de 28 de abril de 1998

2427

MERCADOS DE TÍTULOS
Normas
Medida Provisória n" 1.637-3, de 2deabril de 1998
MedidaProvisória nº 1.637-4, de 29 de abril de 1998

2204
2514

MICROEMPRESA
Junta comercial; Protesto de título; Atos; Simplificação de arquivamento
MedidaProvisória nº 1.638-3, de 9 de abril de 1998

2367

MINISTÉRIO DA CULTURA
Normas
Fundo Nacional da Cultura, utilização; Lei nº 8.313/91, alteração
Medida Provisória n" 1.611-8, de 29 de abril de 1998

2494

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Leinº9.616,delºdeabrilde1998

.

2059

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Leinº9.622,de2deabrilde1998

2075

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Leinº9.621,de2deabrilde1998

2074

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito extraordinário
MedidaProvisórianº 1.653, de8 de abril de 1998

2105

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n'!. 1.645-1, de 16 de abril de 1998

2372

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
MedidaProvisória nº 1.628-22, de 9 de abril de 1998

2334

Col. Leis Rep. Fed. Erasil, Erasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2533-2553, abro 1998

2546
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei nº 9.596, de 26 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 29 de dezembro de 1997 e retificada no DO de 30
de abril de 1998...................

2519

MINISTÉRIOS
Organização
MedidaProvisória nº 1.651-42, de 7 de abril de 1998

2233

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
Emissão
Aumento de capital; Banco do Brasil S.A.
Medida Provisória nº 1.615-27, de 2 de abril de 1998

Banco do Brasil S.A.; Aumento de capital
Medida Provisória nº 1.615-28, de 29 de abril de 1998
Programa Nacional de Desestatização
Medida Provisória nº 1.618-52, de 9 de abril de 1998

2198
2508
2278

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

o
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Dívida pública mobiliária; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Tesouro Nacional
Medida Provisória nº 1.655 de20 de abril de 1998...................

2115

ORÇAMENTO
Elaboração de 1998; União Federal; Lei n" 9.473/97, alteração
Leinº9.627, de 13 de abril, de 1998
Elaboração, diretrizes; Exercício de 1996 e 1997; Leis nOS 9.82/95 e
9.293/96, alteração
Medida Provisória nº 1.579-19, de 2 de abril de 1998

2134

Exercícios de 1996 e 1997; Leis nss 9.082/95 e 9.293/96, alterações
Medida Provisória nº 1.579-20, de 29 de abril de 1998

2371

2096

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p- 2533-2553, abro 1998

2547
União Federal; Lei Orçamentária; Exercício de 1998; Lei n" 9.473/97,
alteração
Medido.Prooísorio n" 1.643-1, de 16 de abril de 1998

2105

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito extraordinário
Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória nº 1.653, de 8 de abril de 1998

.

2075

.

2075

.

2334

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Crédito suplementar
Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf)
Lei n Q 9.623, de 2 de abril de 1998

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial
Ministério de Minas e Energia
Lei n Q 9.622, de 2 de abril de 1998
Crédito extraordinário
Ministério dos Transportes
Medida Provisória nº 1.628-22, de 9 de abril de 1998

2059

Crédito suplementar
Ministério da Justiça
Lei nº 9.616, de 1º de abril de 1998

2372

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito extraordinário
Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória nº 1.645-1, de 16 de abril de 1998
Crédito suplementar
Ministério de Minas e Energia
Lei nº 9.621, de 2 de abril de 1998
Ministério dos Transportes; Lei nº 9.596/97, alteração
Lei nº 9.596, de 26 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 29 de dezembro de 1997 e retificada no DO de

30 de abril de 1998

2074

2519

2519

ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Normas, qualificação
Medida Provisória nº 1.648-7, de 23 de abril de 1998

2411

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2533-2553, abro 1998

2548

p
PESSOA JURÍDICA
Contribuição; Programa de Integração Social (PIS)
MedidaProvisória n " 1.617-50, de 9 de abril de 1998
Imposto de Renda
Medida Provisória n'l 1.559-25, de23 de abril de 1998

2275
.

2381

PLANO DE CARRElRA
Servidor; Banco Central do Brasil
Medida Provisória nº 1.650-17, de 7 de abril de 1998

2210

PODER EXECUTIVO
Carreiras, criação
Lei nº9.620, deZ de abril de 1998

2066

PODER PÚBLICO
Medidas cautelares, concessão; Lei nº 8.437/92, alteração
MedidaProvisórianº 1.632-11, de 9 de abril de 1998

.

2341

PORTO ver TRABALHO PORTUÁRIO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Organização
MedidaProvisória nº 1.651-42, de 7 de abril de 1998

2233

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Benefícios, reajuste
MedidaProvisória nº 1.609-12, de 2 de abril de 1998
MedidaProvisórianº 1.609-13, de29 de abril de 1998

2171
2488

Contribuição; reajuste; Alíquota, alteração
Medida Provisória nº 1.463-25, de 28 de abril de 1998

2422

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Pessoa jurídica, contribuição
Medida Provisória nº 1.617-50, de 9 de abril de 1998

2275

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA (PRONAC)
Criação; Lei n" 8.313/91, alteração
Medida Provisória nº 1.611-7, de 2 de abril de 1998

.

2176

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2533-2553, abro 1998

2549
PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron), inclusão
Lein Q g . 6 1 9 , d e 2 d e a b r i l d e 1 9 9 8
Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), inclusão
Lein!!9.619,de2deabrilde1998
Companhia Energética de Alagoas (Ceal)
Leinº9.619,de2deabrilde1998
Companhia Energética do Piauí (Cepisa)
Leinº9.619,de2deahrilde1998
Criação, normas; Lei n" 9.491/97, alteração
Medida Provisória n" 1.613-6, de2 de abril de 1998
.
Normas; Lei n Q 9.491197, alteração
MedidaProvisória n Q 1.613-7, de 29 de abril de 1998

.

2064

.

2064
2064

.

2064

.
.

2189
2498

.

Nota do Tesouro Nacional (NTN)
MedidaProvisórianº 1.618-52, de 9 de abril de 1998

2278

PROGRAMA NACIONAL DE PUBLICIZAÇÃO
Criação
MedidaProvisória nº 1.648-7, de23 de abril de 1998

.

2411

PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PISIPASEP)
Contribuição
Medida Provisória n" 1.623-31, de 9de abril de 1998

2310

PROTESTO DE TÍTULO
Atos; Simplificação de arquivamento; Microempresa; Empresa de pequeno porte
MedidaProvisórianº 1.638-3, de 9 de abril de 1998

2367

R
REAL
Plano
Medidas complementares, normas
Medida Provisória nº 1.620-36, de 9 de abril de 1998

2286

REFORMA AGRÃRIA
Normas; Lei nº 8.629/93, alteração
Medida Provisória nº 1.632-11, de 9 de abril de 1998

2341

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2533-2553, abro I998

2550

s
SALÁRIO MÍNIMO
Reajuste
Medida Provisória nº 1.609-12, de 2 de abril de 1998
MedidaProuisória n º1.609-13, de 29 de abril de 1998
Medida Provisória nº 1.463-25, de 28 de abril de 1998

2171
2488
2422

Reajuste, normas
Medida.Prooieória nº 1.656, de29 de abril de 1998

.

2117

SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Contribuição social
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Legislação, alteração
Medida Provisória nº 1.607-16, de 2 de abril de 1998
Medida Provisória nº 1.607-17, de 29 de abril de 1998 .

2160
2486

SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Cargo em comissão, transformação
Leinº9.629, de 22 de abril de 1998
Lein

2100
2102

.

Q9.631,de28deabrilde1998

.

SEGURIDADE SOCIAL
Contribuição; reajuste; Alíquota, alteração
Medida Provisória n º1.463-25, de 28 de abril de 1998
Organização; Leis nOS 8.019/90 e 8.212/91, alterações
MedidaProvisórianº 1.475-39, de 28 de abril de 1998 ...
Plano de Custeio; Leis nOS 8.019/90 e 8.212/91, alterações
Medida Provisóría n" 1.475-39, de28 de abril de 1998
Servidor público
Contribuição, alíquotas
Lei nº 9.630, de 23 de abril de 1998

.

2422
2425
2425

..

2100

SERVIÇO PÚBLICO
Concessão, normas; Lei n" 9.074/95, alteração
MedidaProvisória nº 1.531-17,de 2 de abril de 1998

2118

Contrato por Tempo Determinado; Interesse público; Lei nv 8.745/93,
alteração
Medida Provisória nº 1.554-27 de23 de abril de 1998

2376

Prestação de serviço, concessão; Lei n'' 8.987/95, alteração
Medida Provisória nº 1.531-17, de 2 de abril de 1998

2118

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2533-2553, abro 1998

2551
SERVIDOR
Plano de carreira; Banco Central do Brasil
MedidaProvisória nº 1.650-17, de 7 de abril de 1998

.

2210

SERVIDOR PÚBLICO
Contribuição
Plano de Seguridade Social
Lei nº 9.630, de 23 de abril de 1998

2100

SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração; Data de pagamento
MedidaProvisória n Q 1.639-40, de 16 de abril de 1998

.

2364

Remuneração; Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criado; Leis nss 8.112/90 e 8.911/94, alteracão
Lei~º9.624,de2deabrilde1998
:.............................................

2076

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL

SETOR PÚBLICO ESTADUAL
Participação, redução; Atividade financeira bancária
MedidaProvisória nº 1.612-22, de2 de abril de 1998 .
Medida Provisória n!? 1.654-23, de 15 de abril de 1998

2180
2106

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Organização
Medida Provisória n º1. 626-51, de 9 de abril de 1998

.

2314

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
Organização
Medida.Prooisória n" 1.626-51, de 9 de abril de 1998 .......

2314

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Encargo mensal e saldo devedor, reajuste; Lei nº 8.692/93, alteração
Medida Provisória nº 1.635-20, de9 de abril de 1998

2347

Financiamento, transferência; Lei nº 8.004/90, alteração
MedidaProuisória n" 1.635-20, de 9de abril de 1998

2347

Prestações, reajuste; Equivalência salarial; Lei n'' 8.100/90, alteração
Medida Prouisória nº 1.635-20, de 9deabril de 1998

2347

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2533-2553, abro 1998

2552
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória n" 1.604-31, de2 de abril de 1998
Medida Provisória nº 1.604-32, de29 de abril de 1998

2154
2481

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SUNAB)
Extinção
Leinº9.618,de2deabrilde1998

.

2061

T
TESOURO NACIONAL
Entidades; Dividendos; Valores mobiliários
MedidaProvisórianº 1.633-8, de 9 de abril de 1998

2345

Haveres, recuperação
MedidaFrovisórianº 1.586-8, de23 de abril de 1998

2383

Operação financeira; Dívida pública; Banco Nacional de Desenvolvimenta Econômico e Social (BNDES)
MedidaProuisórianº 1.655 de20 de abril de 1998.....................................

2115

TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provisória nº 1.619-43, de 9 de abril de 1998

2283

TRABALHO PORTUÁRIO
Normas
MedidaProvisória nº 1.630-11, de 9 de abril de 1998

2337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)
Informática; Bens de; Aquisição
Medido.Prooisória n" 1.593-6, de 2 de abril de 1998
MedidaProvisória n Q 1.593-7, de 29 de abril de 1998

2151
2478

u
UNIÃO FEDERAL
Exercícios de 1996 e 1997; Leis nvs 9.082/95 e 9.293/96, alterações
Medida Provisória n" 1.579-20, de 29 de abril de 1998

2473

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 1, p. 2533-2553, abro 1998

2553
Imóvel; Normas, regulamentação; Decretos-Leis nes 9.760/46 e
2.398/87, alterações
MedidaProvisórianº 1.647-15, de23 de abril de 1998
Orçamento de 1998; Lei ns 9.473/97, alteração
Leinº9.627,de13deabril,de1998

2385
2096

Orçamento; Elaboração, diretrizes; Exercícios de 1996 e 1997; Leis nOS

9.82/95 e 9.293/96. Alteração
MedidaProvisória nº 1.579-19, de 2 de abril de 1998
Orçamento; Exercício de 1998; Lei n" 9.473/97, alteração
Medida Provisória nº 1.643-1, de l6de abril de 1998
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DECRETOS LEGISLATNOS

Faço saber que o CONGR.!ilSSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 29, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Tropical de ltapecerica
da Serra Ltda. para explorar serviço de rcdiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Itapecerica da Serra, Estado
de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1e É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 302, de 7
de maio de 1996, que renova, por dez anos, a partir de 27 de dezembro de 1994, a permissão outorgada à Rádio Tropical de Itapecerica
da Serra Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, lº de abril de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2555-2565, abro 1998
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 30, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Brasil Sociedade Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de VaZinhas, Estado
de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1s É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 27 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de I? de maio
de 1994, a concessão da Rádio Brasil Sociedade Limitada para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, l' de abril de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGAlJIÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 31, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Brasil de Adamantina Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Adamantina, Estado de São Paulo.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 25 de
outubro de 1996, que renova, por dez anos, a partir de 1Q de maio de
1994, a concessão da Rádio Brasil de Adamantina Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Adamantina, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 1º de abril de 1998.
SENADORANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGR;ESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 32, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rede Tocantins de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Porto Nacional,
Estado do Tocantins.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 13 de
janeiro de 1997, que renova, por dez anos, a partir de 15 de março de
1995, a concessão da Rede Tocantins de Comunicação Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Porto Nacional, Estado do Tocantins.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 1Q de abril de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p.
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Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 33, DE 1998
Aprova o texto do Acordo por Troca de
Notas relativo ao ingresso do Brasil, na qualidade de membro pleno, no Comitê do Aço
da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (QCnE), celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e aquela organização, em Paris,
em 17 de junho de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" É aprovado o texto do Acordo por Troca de Notas relativo ao ingresso do Brasil, na qualidade de membro pleno, no Comitê
do Aço da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDEl, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e aquela organização, em Paris, em 17 de junho de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacionaL
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de abril de 1998.
SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo acima está publicado no D8F de 21.3.1998.
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Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 34, DE 1998
Aprova o texto de Acordo de Cooperação
na Luta Contra o Crime Organizado e o Tráfico de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Italiana, em Roma, em 12 de
fevereiro de 1997.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" É aprovado o texto do Acordo de Cooperação na Luta
Contra o Crime Organizado e o Tráfico de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana, em Roma, em 12 de
fevereiro de 1997.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacionaL

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de abril de 1998.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo acima citado está publicado no D8F de 5.12.1997.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2555-2565, abro 1998
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SENADORANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

~ acima citado está publicado no D8F de 9.12.1998.
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Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 36, DE 1998
Aprova o texto da emenda aos arts. 6 e
22 do Acordo Operacional da Organização
Internacional de Telecomunicações por Satélite (Intelsat), aprovado pelo XXV Encontro dos Signatários, em 4 de abril de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o texto da emenda aos arts. 6 e 22 do Acordo Operacional da Organização Internacional de Telecomunicações
por Satélite (Intelsat), aprovado pelo XXV Encontro dos Signatários,
em 4 de abril de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida
emenda, bem como quaisquer ajustes, complementares que, nos termos do art. 49, lI, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de abril de 1998.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 20.1.1998.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 37, DE 1998
Aprova o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos Sub-Regionais, entre os Governos da
RepúblicaArgentina, da República da BoUvia, da República Federativa do Brasil, da
República do Chile, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai,
celebrado em Fortaleza, em 17 de dezembro
de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos
Sub-Regionais, entre os Governos da República Argentina, da República da Bolívia, da República Federativa do Brasil, da República do
Chile, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, celebrado em Fortaleza, em 17 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de abril de 1998.
SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 3.1.1998.
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Faço saber que o CONGRp;SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
noS termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 38, DE 1998
Aprova o texto das emendas aos arts. IJ
lI, VIII, IX e XVI do acordo relativo à Organização Internacional de Telecomunicações
por Satélite (Intelsca).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o texto das emendas aos arts. I, lI, VIII, IX
e XVI do Acordo relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite (Intelsat),
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 8 de abril de 1998.
SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo acima citado está publicado no D8F de 31.1.1998.
Faço saber que o CONGRp;SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 39, DE 1998
Aprova o texto das emendas relativas à
mudança do nome da Organização Internacional de Telecomunicações Maritimas por
Satélite (1nmarsat) e ao art. 13 da Convenção da Inmorscü, aprovadas em Londres,
em 9 de dezembro de 1994.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o texto das emendas relativas à mudança
do nome da Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite (Inmarsat) e ao art. 13 da Convenção da Inmarsat,
aprovadas em Londres, em 9 de dezembro de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão das referidas
emendas, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 8 de abril de 1998.
SENADORANTONIOCARLOS MAGAUIÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo acima citado está publicado no D8F de 31.1.1998.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 40, DE 1998
Aprova o texto do Acordo sobre o Eetabelecimento da Organização para o Desenvolvimento de Energia na Península
Coreana, concluído em Nova Iorque, em 9 de
março de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1s É aprovado o texto do Acordo sobre o Estabelecimento
da Organização para o Desenvolvimento de Energia na Península
Coreana, concluído em Nova Iorque, em 9 de março de 1995.
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Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 16 de abril de 1998.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo acima citado está

publicado no D8F de 5.12.1997.
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RESOLUÇÕES

Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 25, DE 1998
Cria, como serviço de cooperação interparlamentar, o Grupo Parlamentar BrasilEspanha,

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É criado, como serviço de cooperação interparlamentar, o Grupo Parlamentar Brasil-Espanha.
Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será composto por
membros do Congresso Nacional que a eles aderirem.
Art. 2' O grupo parlamentar reger-se-á por seus estatutos,
aprovados pelos respectivos integrantes, cujas disposições não poderão contrariar quaisquer prescrições legais ou regimentais em vigor.
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, l' de abril de 1998.
SENADORANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2567-2576, abro 1998
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Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 26, de 1998
Autoriza o Estado de Sergipe a contratar operação de crédito junto ao Banco do
Nordeste do Brasil (BNB), no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Turismo no
Nordeste (Prodetur), com recursos de repasse
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de R$ 17.314.776,79
(dezessete milhões, trezentos e catorze mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e nove
centavos), cujos recursos se destinam à execução de projetos de infra-estrutura e desenvolvimento institucional naquele Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1" É o Estado de Sergipe autorizado a contratar operação
de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB), no âmbito do
Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur),
com recursos de repasse do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de R$ 17.314.776,79 (dezessete milhões, trezentos e catorze mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e nove
centavos).
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação referida neste artigo serão destinados à execução de projetos de infra-estrutura relativos à implantação dos projetos da 2ª etapa do Prodetur
(SE) e ao desenvolvimento institucional naquele Estado.

Art. 2" A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
I - valor pretendido: R$ 17.314.776,79 (dezessete milhões,
trezentos e catorze mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e
nove centavos);
II - taxa dejuros: 0,8735% a.m, (oito mil, setecentos e trinta e
cinco décimos de milésimos por cento ao mês);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasílía, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2567-2576, abro 1998
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lU - indexador: correção cambial;
IV - destinação dos recursos: execução de obras múltiplas de
infra-estrutura e desenvolvimento institucional no Estado;
V - garantia: Fundo de Participação dos Estados (FPE);
VI - condições de pagamento:
a) do principal: em duzentas e cinqüenta e uma parcelas mensais e sucessivas, após carência de doze meses;
b)

dos juros: exigíveis mensalmente, inclusive no período de ca-

rência.
Art. 3" A autorização concedida para esta resolução deverá
ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da
data de sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de abril de 1998.
SENADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOSMAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 27, DE 1998
Autoriza o Estado de Rondônia a assinar contrato de abertura de crédito e de cozepra e venda de ativos, com a União, o Banco
do Estado de Rondônia S.A. (Beron) e a
Rondônia Crédito Imobiliário S.A. (Rondonpoup), no valor de R$ 502.487.683,00
(quinhentos e dois milhões, quatrocentos e
oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três
reais), no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, ao amparo da Medida Provisória
n' 1.612·21 /98.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado de Rondônia autorizado a assinar contrato
de abertura de crédito e de compra e venda de ativos com a União, o
Estado de Rondônia, o Banco do Estado de Rondônia S.A. (Beron) e a
Rondônia Crédito Imobiliário S.A. (Rondonpoup), no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, ao
amparo da Medida Provisória nº 1.612-21/98.
Art. 2º A operação autorizada no artigo anterior será realizada nas seguintes condições:
I - valor do crédito a ser liberado pela União: R$ 502.487.683,00
(quinhentos e dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais), sendo:
a) R$ 386.873.875,00 (trezentos e oitenta e seis milhões, oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais), para
fazer face aos depósitos à vista, a prazo, interfinanceiros e de poupança, e para atender integralmente os custos do plano de incentivo
ao desligamento voluntário dos funcionários;
b) R$ 97.470.172,00 (noventa e sete milhões, quatrocentos e setenta mil, cento e setenta e dois reais), para fazer face a obrigações
por empréstimo e repasses;
c) R$ 14.143.636,00 (catorze milhões, cento e quarenta e três
mil, seiscentos e trinta e seis reais), para fazer face ao passivo trabalhista; e
d) R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para constituir
capital mínimo para abertura de agência de desenvolvimento;
II - forma de liberação dos recursos:
a) diretamente ao Beron, com relação ao montante destinado
à aquisição dos ativos do Beron e da Rondonpoup, a partir da data
do cumprimento das condições a que se refere a cláusula sétima do
contrato;
b) diretamente ao Estado, com relação ao montante destinado à
criação da agência de desenvolvimento, após a comprovação da sua
constituição e da obtenção das autorizações necessárias ao seu funcionamento;
III - forma de pagamento:
a) as parcelas dos recursos liberados serão incorporadas ao saldo devedor do contrato de refinanciamento, nas mesmas datas em
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que ocorrerem as liberações, de acordo com o estabelecido no parágrafo único da cláusula décima nona daquele instrumento e amortizadas na forma estipulada no referido contrato de refinanciamento;
b) os recursos em espécie, gerados pelos ativos do Beron e da
Rondonpoup adquiridos pelo Estado, serão obrigatoriamente destinados à amortização do contrato de refinanciamento, na seguinte ordem: na amortização ou liquidação da conta-gráfica e na amortização do saldo devedor;
c) o Estado poderá utilizar, na amortização do contrato de refinanciamento, créditos securitizados que tenham sido objeto de novação a que se refere a Medida Provisória n? 1.635-18, de 12 de fevereiro de 1998, observadas as cláusulas oitava e décima daquele
instrumento;
d) eventuais créditos do Estado decorrentes da posição líquida
final do Beron e da Rondonpoup serão utilizados na amortização do
contrato de refinanciamento.
Parágrafo único. Os valores a que se referem as alíneas a, b e c
do inciso I serão atualizados pela variação da taxa Selic divulgada
pelo Banco Central do Brasil, de 18 de janeiro de 1998 até a data do
cumprimento das condições de assinatura do contrato.
Art. 38 A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir da data de sua publicação.
Art. 48 O Estado de Rondônia encaminhará ao Senado Federal relatório trimestral contendo descrição detalhada da situação
dos ativos do Beron e da Rondonpoup adquiridos pelo Estado, especificando os valores resultantes da alienação dos mesmos e a destinação dos recursos gerados por esses ativos.
Parágrafo único. O relatório a que se refere o caput deverá
conter o balanço do Programa de Demissão Voluntária dos funcionários do Beron e descrição dos gastos realizados com encargos e ações
trabalhistas.
Art. 58 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de abril de 1998.
SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, v. 190. n. 4. t. 2, p. 2567-2576, abro 1998
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Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 28, de 1998
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a elevar temporariamente os seus limites de
endividamento para contratar e prestar
contragarantia à operação de crédito externo, com o aval da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e

Desenvolvimento (Bird), no valor de US$
70,000.000.00 (setenta milhões de dólares
norte-americanos), equivalente a R$
75.810.000,00 (setenta e cinco milhões, oitocentos e dez mil reais), a preços de 31 de julho de 1997, cujos recursos serão destinados
à implementação do Programa de Restauração e Manutenção das Rodovias Estaduais
no Rio Grande do Sul (PNMRE).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1s É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos terrrros da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a elevar temporariamente o seu limite de endividamento para contratar e prestar
contragarantia à operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bírd), no valor de US$
70 000,000.00 (setenta milhões de dólares norte-americanos), equivalente a R$ 75.810.000,00 (setenta e cinco milhões, oitocentos e dez
lUil reais), a preços de 31 de julho de 1997.
Parágrafo único. Aoperação de crédito autorizada neste artigo
destina-se a financiamento do Programa de Restauração e Manutenção das Rodovias Estaduais no Rio Grande do Sul (PNMRE)
Art. 2º É a União autorizada, nos termos da Resolução n' 96,
de 1989, restabelecida pela Resolução n" 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a prestar garantia à operação de crédito externo de
que trata o artigo anterior.
Art. 3' A operação de crédito externo será realizada sob as se·
guintes condições:
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I - mutuários: Estado do Rio Grande do Sul.
II - mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (Bird);
III - garantidor: República Federativa do Brasil;
IV - valor pretendido: US$ 70,000,000.00 (setenta milhões de
dólares norte-americanos), equivalente a R$ 75.810.000,00 (setenta e
cinco milhões, oitocentos e dez mil reais), a preços de 31 de julho de
1997;
V - contragarantia: cotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE), receitas tributárias estabelecidas no art. 159, I, a e II, da
Constituição Federal, complementadas por receitas próprias do
ICMS;
VI - taxa de juros:
a) a partir da data de cada desembolso até a data de determinação da taxa, incidirão juros com base na Libor semestral acrescida de:

1) 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano); e
2) menos (ou mais) a margem média ponderada para cada período de juros, abaixo (ou acima) das taxas interbancárias ofertadas em
Londres ou de outras taxas de referência para depósitos de seis meses, relativas a empréstimos pendentes do Bird, ou às parcelas dos
mesmos alocadas pelo Bird para proporcionar recursos a empréstimos em moeda única ou parcelas dos mesmos por ele concedidos e
que incluam a quantia desembolsada para o referido período de juros, expressa como percentagem anual;
b) a partir da data de determinação da taxa, até a amortização
final do principal, incidirão juros para cada quantia desembolsada a
uma taxa fixa baseada na Libor semestral, acrescida de:

1) 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano);
2) menos (ou mais) a margem de custo aplicável à data de determinação da taxa para o referido valor desembolsado, abaixo (ou
acima) das taxas interbancárias ofertadas em Londres ou de outras
taxas de referência para depósitos de seis meses, relativas aos empréstimos pendentes do Bird, ou às parcelas dos mesmos alocadas
pelo Bird para proporcionar recursos a empréstimos em moeda única
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ou a parcelas dos mesmos por ele concedidos e que incluam a quantia
desembolsada para o referido período de juros; e
3) margem de risco do Bird aplicável na data de fixação da taxa
para tal quantia desembolsada, expressa comouma percentagem anual;
VII - data de determinação da taxa: significa para cada valor
desembolsado, o primeiro dia do período de juros subseqüente ao período de juros no qual o referido valor foi desembolsado;
VIII - comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco
centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a partir de sessenta dias após a data de assinatura do contrato;
IX - destinação dos recursos: implementação do Programa
de Restauração e Manutenção das Rodovias Estaduais no Rio Grande do Sul (PNMRE);
X - condições de pagamento:
a) do principal: em doze parcelas semestrais e consecutivas, em
15 de março e 15 de setembro de cada ano, vencendo-se a primeira
prestação na sétima data de pagamento de juros seguintes à data de
fixação da taxa para a quantia desembolsada e a última na décima
oitava data de pagamento seguinte à data de fixação da taxa, em 15
de setembro de 2012;
b) dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de
setembro de cada ano;
c) da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em
15 de março e 15 de setembro de cada ano.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para adequar-se à data de assinatura do contrato.
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado a partir de
sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de abril de 1998.

SENADOR ANTONIO CARWS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 29, DE 1998
Autoriza a elevação temporária do limite de endividamento da Petr6leo Brasileiro
S.A. (Petrobrás), para que possa contratar
operação de crédito externo, no valor total,
em ienes japoneses, até o equivalente a US$
271,017,228.95 (duzentos e setenta e um milhões, dezessete mil, duzentos e vinte e oito
dólares norte-americanos e noventa e cinco
centavos), junto ao The Export-Import
Bank of J a pan (Eximbank).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) autorizada a
elevar temporariamente, e em caráter excepcional, o limite de endividamento de que trata o inciso I do art. 7' da Resolução n" 96, de
1989, do Senado Federal, e a contratar operações de crédito externo,
no valor total, em ienes japoneses, até o equivalente a US$
271,017,228.95 (duzentos e setenta e um milhões, dezessete mil, duzentos e vinte e oito dólares norte-americanos e noventa e cinco centavos), junto ao The Export-Import Bank ofJapan (Eximbank).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
referida neste artigo destinam-se ao financiamento da importação
de bens e serviços, notadamente de tubos, compressores e utilitários, para as partes brasileira e boliviana, no ãmbito de Projeto Gasoduto Brasil-Bolívia.
Art. 2' As condições financeiras básicas das operações de crédito referidas no artigo anterior são as seguintes:
I
devedor: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás);
U - credor: The Export-Import Bank ofJapan (Eximbank):
lU - valor total: até o equivalente a US$ 271,017,228.95 (duzentos e setenta e um milhões, dezessete mil, duzentos e vinte e oito
dólares norte-americanos e noventa e cinco centavos), em ienes japoneses, divididos em quatro contratos/operações de crédito, conforme
relacionados a seguir:
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a) para aquisição de tubos a serem instalados no território nacional: até o valor equivalente a US$ 82,697,697.66 (oitenta e dois
nIilhões, seiscentos e noventa e sete mil, seiscentos e noventa e sete
dólares norte-americanos e sessenta e seis centavos);
b) para aquisição das estações de compressores e utilidades
pertinentes, a serem instaladas no território nacional: até o valor
equivalente a US$ 37,300,000.00 (trinta e sete milhões e trezentos
mil dólares norte-americanos);
c) para aquisição de tubos a serem instalados na Bolívia: até o
valor equivalente a US$ 130,104,181.29 (cento e trinta milhões, cento e quatro mil, cento e oitenta e um dólares norte-americanos e vinte e nove centavos);
d) para aquisição das estações de compressores e utilidades
pertinentes, a serem instaladas na Bolívia: até o valor equivalente a
US$ 20,915,350.00 (vinte milhões, novecentos e quinze mil, trezentos e cinqüenta dólares norte-americanos);
IV - condições financeiras comuns às quatro operações de crédito:
a) desembolso: de acordo com o esquema de embarque;
b) carência: seis meses após a conclusão do empreendimento;
c) amortização: em vinte parcelas semestrais, iguais e consecutivas;
d) juros: Commercial Interest Rate ofReference (CIRR), cotada
na data do contrato de fornecimento, pagáveis semestralmente;
e) comissão de compromisso: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento
ao ano) sobre o saldo não desembolsado, pagável semestralmente;
f) despesas gerais: limitadas a 0,1% (um décimo por cento) do
valor de cada operação.
Art. 3" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado a partir da
data de sua publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de abril de 1998.

SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brssi!, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2567-2576, abro 1998
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DECRETO NO 2.533, DE lº DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre remanejamento dos cargos
em comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Ficam remanejados, do Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário para Coordenação de Assuntos Políticos para a
Secretaria-Geral da Presidência da República, vinte e um cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim especificados: um DAS 101.5, três DAS 102.5, três DAS 102.4,
oito DAS 102.2 e seis DAS 102.1.
Parágrafo único. Os apostilamentos decorrentes do remanejamento de que trata este artigo deverão ocorrer no prazo de vinte
dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Fica revogado o Decreto n'' 1.887, de 29 de abril de
1996.
Brasília, l' de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho
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DECRETO N' 2.534, DE 2 DE ABRIL DE 1998
Aprova o Plano Geral de Outorgas de
Serviço de Telecomunicações prestado no regime público.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n? 9.472, de 16 de julho de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aprovado, na forma do anexo a este decreto, o Plano Geral de Outorgas de Serviço de Telecomunicações prestado no
regime público.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Os anexos estão publicados no DO de 3.4.1998, págs. 39/41.

DECRETO N' 2.535, DE 6 DE ABRIL DE 1998
Promulga o Acordo sobre Cooperação
em Matéria de Quarentena e Saúde Animal,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular da China, em Brasília, em 8 de fevereiro de 1996.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular da China firmaram, em Brasília,
em 8 de fevereiro de 1996, um Acordo sobre Cooperação em Matéria
de Quarentena e Saúde Animal;
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Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislati.vo n'' 7, de 28 deja'0eiro de 1997, publicado no Didrio Oficial da Umao nº 20, de 29 de janeiro de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 3 de março de
1998, nos termos do seu artigo VII,
DECRETA:
Art. 1º O Acordo sobre Cooperação em Matéria de Quarentena e Saúde Animal, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Brasília em 8 de fevereiro de 1996, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 7.4.1998, págs. 112.

DECRETO N' 2.536, DE 6 DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre a concessão do Certificado
de Entidade de Fins Filantrópicos a que se
refere o inciso N do art. 18 da Lei n" 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no inciso IV do art. 18 da Lei n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
DECRETA:
Art. l' A concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de
que trata o inciso IV do art. 18 da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de
1993, obedecerá ao disposto neste decreto.
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Art. 2" Considera-se entidade beneficente de assistência social,
para os fins deste decreto, a pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, que atue no sentido de:
I - proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice;
H -

amparar crianças e adolescentes carentes;

IH - promover ações de prevenção, habilitação e reabilitação
de pessoas portadoras de deficiências;
N
saúde;

V -

promover, gratuitamente, assistência educacional ou de
promover a integração ao mercado de trabalho.

Art. 3" Faz jus ao Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos
a entidade beneficente de assistência social que demonstre, nos três
anos imediatamente anteriores ao requerimento, cumulativamente:
I namento;

estar legalmente constituída no País e em efetivo funcio-

H - estar previamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social do Município de sua sede, se houver, ou no Conselho
Estadual de Assistência Social, ou Conselho de Assistência Social do
Distrito Federal;

IH -

estar previamente registrada no CNAS;

IV - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado
operacional integralmente no território nacional e na manutenção e
no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
V - aplicar as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam vinculadas;
VI - aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte
por cento da receita bruta proveniente da venda de serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações financeiras, de locação de
bens, de venda de bens não integrantes do ativo imobilizado e de doações particulares, cujo montante nunca será inferior à isenção de
contribuições sociais usufruída;
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VII _
.'

participa
pretexto;

çôes

não distribuir resultados, dividendos, bonificações,
OU parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou

VIII _ não perceberem se~s diretores, conselheiros, sócios,
. itui dores benfmtores ou equivalentes remuneração, vantagens
1US~ Uifícios' direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título,
OU ene_ o das competências, funções ou atividades que lhes sejam
:~~~~~as pelos respectivos atos constitutivos;
IX _ destinar, em seus at~s c_o~stitutivos, em caso de. dissoI - u extinção, o eventual patnmomo remanescente a entidades
uçao °eres registradas no CNAS ou a entidade pública;
congen
X _ não constituir patrimônio de indivíduo ou de sociedade
er beneficente de assistência social.
sem earát
l' O Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos somente
rnecido a entidade cuja prestação de serviços gratuitos seja
ser .:'nente e sem qualquer discriminação de clientela, de acordo
perm plano de trabalho de assistência social apresentado e aprovacomo
do pelo CNAS.
§ 2' O Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos terá valid d de três anos, a contar da data da publicação no Diário Oficial da
Uniâ da resolução de deferimento de sua concessão, permitida sua
maoação sempre por igual periodo, exceto quando cancelado em virrenovaçev.
- de norma que reguIament a a sua concessao.
tude
de transgressao
§ 3' Desde que tempestivamente requerida a renovação, a validade do certificado contará da data do termo final do certificado an-

}ü

terior.
§ 4' O disposto no inciso VI não se aplica à entidade da área de
, d a qual, em substituição àquele requisito, deverá comprovar,
sau !:nente, percentual de atendimentos decorrentes de convênio
fi'lUa do com o Sistema Unico de Saúde (SUS) igualou superior a
nua ta por cento do total de sua capacidade instalada.
sessen
Art. 4' Para fins do cumprimento do disposto neste decreto, a
a jurídica deverá apresentar ao CNAS, além do relatório de
pesso
do plano de trabalho aprovado, pelo menos, as seguintes
çãO
execu
.
eIS e filnanceIras,
reIatirvas aos t res últi
timos
demonstrações con t aábei
exercícios:
A
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I -

n
In
IV V -

balanço patrimonial;
demonstração do resultado do exercício;
demonstração de mutação do patrimônio;
demonstração das origens e aplicaçôes de recursos;
notas explicativas.

Parágrafo único. Nas notas explicativas, deverão estar evidenciados o resumo das principais práticas contábeis e os critérios
de apuração do total das receitas, das despesas, das gratuidades,
das doações, das subvenções e das aplicaçôes de recursos, bem como
da mensuração dos gastos e despesas relacionados com a atividade
assistencial, especialmente daqueles necessários à comprovação do
disposto no inciso VI do art. 3', e demonstradas as contribuições previdenciárias devidas como se a entidade não gozasse da isenção.

Art. 5' O CNAS somente apreciará as demonstrações contábeis e financeiras, a que se refere o artigo anterior, se tiverem sido
devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado junto aos Conselhos Regionais de Contabilidade.
§ l' Estão desobrigadas da auditagem as entidades que tenham auferido em cada um dos três exercícios a que se refere o artigo anterior receita bruta igualou inferior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

§ 2' Será exigida auditoria por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), quando a receita
bruta auferida em qualquer dos três exercícios referidos no artigo anterior for superior a R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).
§ 3' Os valores fixados nos parágrafos anteriores serão atualizados anualmente pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas.
§ 4' O Ministério da Previdência e Assistência Social poderá
determinar que as entidades referidas no § l' obedeçam a plano de
contas padronizado segundo critérios por ele definidos,

Art. 6' Na auditoria a que se refere o artigo anterior, serão observadas as normas pertinentes do Conselho Federal de ContabiliCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2577-2696, abro 1998
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dade e, em partic~lar,. os princípios fundamentais de contabilidade e
aS normas de auditoria.
Art. 7' Compete ao CNAS julgar a qualidade de entidade beneficente de assistência social, observando as disposições deste decreto e de legislação específica, bem como cancelar, a qualquer tempo o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, se verificado o
de;cumprimento das condições e dos requisitos estabelecidos nos
arts. 2º e 3º.
§ 1º Das decisões finais do CNAS caberá recurso ao Ministro
de Estado da Previdência e Assistência Social no prazo de trinta
dias, contados da data de publicação do ato no Diário Oficial da União por parte da entidade interessada ou do Instituto Nacional do Segu'ro Social (INSS).
§ 2' Qualquer Conselheiro do CNAS, os órgãos específicos dos
Ministério da Justiça e da Previdência e Assistência Social, o INSS,
a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda ou o Ministério Público poderão representar àquele conselho sobre o descumprimento das condições e dos requisitos previstos nos arts. 2º e
3º, indicando os fatos, com suas circunstâncias, o fundamento legal e
as provas ou, quando for o caso, a indicação de onde estas possam ser
obtidas, sendo observado o seguinte procedimento:
I - recebida a representação, será designado relator, que notificará a empresa sobre o seu inteiro teor;
II - notificada, a entidade terá o prazo de trinta dias para
apresentação de defesa e produção de provas;
III - apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, o relator, em quinze dias, proferirá seu
voto, salvo se considerar indispensável a realização de diligências;
IV - havendo determinação de diligências, o relator proferirá
o seu voto em quinze dias após a sua realização;
V - o CNAS deliberará acerca do cancelamento do Certificado
de Entidade de Fins Filantrópicos até a primeira sessão seguinte à
apresentação do voto do relator, não cabendo pedido de reconsideração;
VI - da decisão poderá a entidade interessada ou o INSS
interpor recurso ao Ministro de Estado da Previdência e Assistência
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Social no prazo de trinta dias, contados da data de publicação do ato
no Diário Oficial da União.
§ 3' O CNAS e o INSS integrarão seus respectivos sistemas
informatizados para intercâmbio permanente de dados relativos às
entidades beneficentes de assistência social.
§ 4' O CNAS fornecerá mensalmente ao Ministério da Justiça
e à Secretaria da Receita Federal a relação das entidades que tiveram seus certificados cancelados.

Art. 8' O INSS, por solicitação do CNAS, realizará diligência
externa para suprir a necessidade de informação ou adotar providência que as circunstâncias assim recomendarem, com vistas à
adequada instrução de processo de concessão ou manutenção do
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, devendo esses órgãos
manter permanente integração e intercâmbio de informações.
Art. 9' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
exceto o inciso VI do art. 3', no que resultar ampliação do montante
atualmente exigido, e o art. 5', que entrarão em vigor a partir de l'
de julho de 1998.
Art. 10. Revogam-se os Decretos n's 752, de 16 de fevereiro de
1993, e 1.038, de 7 de janeiro de 1994.
Brasília, 6 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Cechin

DECRETO N' 2.537, DE 7 DE ABRIL DE 1998
Prorroga o prazo a que se refere o art. 2'?

do Decreto n' 2.027, de 11 de outubro de
1996.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição,
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DECRETA:

Art 19 O prazo a que se refere o art. 2g do Decreto n g 2.027, de
·tubro de 1996, fica prorrogado até 8 de junho de 1998.

11 de OU
Art. 2g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3g Revoga-se o Decreto n'' 2.334, de 6 de outubro de 1997.
g
Brasília, 7 de abril de 1998; 177 da Independência e 110g da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N" 2.538, DE 8 DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre os meios aéreos da Marinha e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso da atribuição que lhe
o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposcon erert 5g da Lei Complementar n" 69, de 23 de julho de 1991,
to no a .
DECRETA:

f

Art 1" AMarinha disporá de aviões e helicópteros destinados

~ecimento dos navios de superfície e de helicópteros de emao gu geral, todos orgânicos e por ela operados, necessários ao eumpr~go nto de sua destinação constitucional.
pnme
Art 2g AMarinha e a Aeronáutica estabelecerão entendimentos
o~peração na formação dos pilotos da Marinha para operar os
pa::>- c e helicópteros mencionados no artigo anterior, cabendo à MariaVIoes nced er o certificado de habilitação para aqueles que formar,
nbaCo
Art. 3 g A Marinha obedecerá à legislação reguladora do tráfeo aéreo e da segurança da navegação aérea, em vigor no País.

Art 4" A Marinha e a Aeronáutica adotarão as medidas ne-

g
ceSS

-

á"; ~s para a execução deste decreto.
j..I-
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Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revoga-se o Decreto n" 55.627, de 26 de janeiro de
1965.
Brasília, 8 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Lelio Viana Lobo
DECRETO N' 2.539, DE 8 DE ABRIL DE 1998
Dá nova redação ao inciso I do art. 6" do
Regulamento para os Adidos, Adjuntos e
Auxiliares de Adidos Militaresjunto às Missões Diplomáticas Brasileiras, aprovado
pelo Decreto n" 79.900, de l ' de julho de
1977.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição,
DECRETA:
Art. lº O inciso I do art. 6' do Regulamento para os Adidos,
Adjuntos e Auxiliares de Adidos Militares junto às Missões Diplomáticas Brasileiras, aprovado pelo Decreto n" 79.900, de I" de julho
de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
«I - Serão relacionados os oficiais dos dois últimos postos, possuidores do Curso de Comando e Estado-Maior ou equivalente, definido pela respectiva Força Singular, e que satisfaçam os requisitos
indispensáveis para o exercício do cargo;»
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Lelio Viana Lobo
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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DECRETO W 2.540, DE 8 DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão e funções gratificadas que
menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) e funções gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para a Fundação Nacional de Saúde, sete DAS 101.4;
II - da Fundação Nacional de Saúde para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado: dois DAS 101.3, vinte
DAS 101.1, um DAS 102.1 e 35 FG-3
Art. 2º Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
LXXN ao Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar na forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Remanejamento de Cargos
Código

DAS
Unitário

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.1
DAS 102.1
FG·3

3.08
1,24
1,00
1,00
0,19

Do Mare para a FNS

(a)

Da FNS para o Mare (b)

Quant.

DAS-Unit.

Quant.

7

21,56

-

-

-

-

2
20
1
35

2,48
20,00
1,00
6,65

30,13

Total

7

21,56

58

Saldo do Remanejamento (a-b)

-

8,57

~51
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Anexo II
(Decreto n'' 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Anexo LXXIV
Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções de
Confiança da Fundação Nacional de Saúde
DAS Unitário

Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

Quant.

Valor total

8

6,52
24,70
40,04
57,04
17,76
352,00
4,96
2,22
8,00

447

513,24

367
425
514

113,77
102,00
97,66

Subtota12

1.306

313,43

Total

1.753

826,67

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.3
101.2
102.1

6,52
4,94
3,OS
1,24
1,11
1,00
1,24
1,11
1,00

1
5
13
46
16
352
4
2

Suhtotal1
FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

DECRETO N' 2.541, DE 9 DE ABRIL DE 1998
Altera a denominação da Diretoria de
Recuperação do Ministério do Exército.

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

Art. l' Fica alterada, no Ministério do Exército, a denominação da Diretoria de Recuperação, Órgão de Apoio Setorial do Exército,
sediada em Brasília, para Diretoria de Fabricação e Recuperação.
Art. 2' O Ministro de Estado do Exército baixará os atos normativos necessários à execução deste decreto.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO N' 2.542, DE 13 DE ABRIL DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 2r!
do Decreto »" 2.203, de 9 de abril de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I' Fica prorrogado, até 31 de janeiro de 1999, o prazo estabelecido no art. 2' do Decreto n'' 2.203, de 9 de abril de 1997.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N' 2.543, DE 13 DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n Q 2, entre
Brasil e Uruguai, de 11 defevereiro de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n° 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econõmica;
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Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e da República Oriental do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 11 de fevereiro de 1998,
em Montevidéu, o Vigésimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica nº 2, entre Brasil e Uruguai,
DECRETA:
Art. 1e O Vigésimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n? 2, entre Brasil e Uruguai, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 14.4.1998, pág. 2.
DECRETO Nº 2.544, DE 13 DE ABRIL DE 1998
Promulga o Acordo Constitutivo do Instituto lnteramerícano para Pesquisa em
Mudanças Globais, conclutdo em 13 de
maio de 1992, em Montevidéu.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Acordo Constitutivo do Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais, foi concluído em 13 de
maio de 1992, em Montevidéu;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o ato multilateral em epígrafe por meio do Decreto Legislativo nº 4, de 24 de março de 1993;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação do acordo em 23 de junho de 1993;
Considerando que o acordo em tela entrou em vigor internacional em 13 de maio de 1992, na forma de seu art. 15;
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DECRETA:
Art. l' O Acordo Constitutivo do Instituto Interamericano
para Pesquisa em Mudanças Globais, apenso por cópia ao presente
decreto, concluido em Montevidéu, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de abril de 1998; 177' da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 14.4.1998, pãgs. 2/4.

DECRETO N° 2.545, DE 13 DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre a execução do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 35, entre os Governos
dos Estados-Partes do Mercosul e o Governo
da República do Chile, de 23 de janeiro de
1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, como Estados-Partes do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) e da República do Chile, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 23 de janeiro de 1998,
em Montevidéu, o Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n'' 35, entre os Governos dos Estados-Partes do
Mercosul e o Governo da República do Chile,
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DECRETA:
Art. 1s O Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 35, entre os Governos dos Estados-Partes do
Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o Governo do Chile, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 14.4.1998, pág. 5.
DECRETO Nº 2.546, DE 14 DE ABRIL DE 1998
Aprova o modelo de reestruturação e desestatização das empresas federais de telecomunicações supervisionadas pelo
Ministério das Comunicações.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n? 9.472 de 16 de julho de 1997,
DECRETA:
Art. 1s Fica aprovado, na forma do anexo a este decreto, o Modelo de Reestruturação e Desestatização das Empresas Federaís de
Telecomunicações supervisionadas pelo Ministério das Comunicações, integrantes do Sistema Telebrás.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Os anexos estão publicados no DO de 15.4.1998, págs. 2/3.
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DECRETO Nº 2.547, DE 14 DE ABRIL DE 1998
Promulga o Tratado sobre Tmnsferência de Presos, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
do Canadá, celebrado em Brasília, em 15 de
julho de 1992.

O PRESIDENTE DA REúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Canadá firmaram, em Brasília, em 15 de julho de
1992, um Tratado sobre Transferência de Presos;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo nº 22, de 24 de agosto de 1993, publicado no Diário Oficial da União n'' 162, de 25 de agosto de 1993;
Considerando que o tratado entrará em vigor 30 dias após a
data da troca dos Instrumentos de Ratificação, nos termos do seu
art. X, parágrafo 2º;
DECRETA:

Art. 1º O Tratado sobre Transferência de Presos, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Canadá, em Brasília, em 15 de julho de 1992, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampréia

Os anexos estão publicados no DO de 15.4.1998, pégs. 3/4.
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DECRETO N" 2.548, DE 15 DE ABRIL DE 1998 (')
Aprova o Regimento Interno e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos de Direção e
Funções Gratificadas das Escolas Agrotécnicas Federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5' da Lei n" 8.731, de 16 de novembro de 1993,
DECRETA:

Art. l' Ficam aprovados o Regimento Interno e o Quadro Demonstrativo dos Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Escolas Agrotécnicas Federais, na forma dos Anexos I e II a este decreto.
Art. 2' O regulamento interno de cada escola agrotécnica federal será aprovado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto, e publicado no Diário Oficial da União, no prazo de sessenta
dias, contados da data de publicação deste decreto.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
REGIMENTO INTERNO DAS ESCOLAS
AGROTÉCNICAS FEDERAIS
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade

Art. I? As escolas agrotécnicas federais, transformadas em autarquias pela Lei n° 8.731, de 16 de novembro de 1993, vinculadas ao
Ministério da Educação e do Desporto, nos termos do art. 2' do Anexo I
ao Decreto n° 2.147, de 14 de fevereiro de 1997, têm por finalidade:
(*) Retificado no DO de 17.4.1998 (pág. 2843 desta obra).
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I - oferecer educação tecnológica com vistas à formação,
lificação, requalificação e reprofissionalização de jovens, adultos
q~:abalhadoresem geral, nos vários níveis e modalidades de ensino,
e ara OS diverso,s se~ores da economia, especialmente nos da agriculfura e agromdustna;
U - realizar pesquisas tecnológicas e desenvolver novos process produtos e serviços, em articulação com os setores produtivos, espes? {~ente os da agricultura e agroindústria e a sociedade em geral;
Cl~
UI - desenvolver estratégias de educação continuada.
Parágrafo único. O oferecimento de ensino superior nas escolas agrotécnicas federais estará condicionado aos procedimentos estabelecidos pela Lei n? 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e atos de
regulamentação.
Art. 2' As escolas agrotécnicas federais são dotadas de autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar compatíveis com a sua personalidade jurídica, e de acordo com
seu~ atos constitutivos.
Art. 3º O ensino ministrado nas escolas, além dos objetivos
propostos, observará os ideais e fins da educação previstos na Constituição e na legislação que fixa as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e suas regulamentações.
CAPÍTULOU
Da Estrutura Organizacional
Art. 4º A estrutura organizacional básica das escolas agrotéenicas federais, compreende:
I - órgão executivo: diretoria-geral;
U - órgão de assistência direta e imediata ao diretor-geral;
gabinete;
lU - órgãos seccionais:
a) Departamento de Administração e Planejamento;
b) Procuradoria Juridica;
IV - órgão especifico singular: Departamento de Desenvolvimento Educacional;
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v-

órgãos colegiados:
a) Conselho Diretor;
b) Conselho Técnico-Profissional.

Art. 5' A escola agrotécnica federal será dirigida por um diretor-geral, nomeado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto, para um mandato de quatro anos, dentre os escolhidos em lista triplice, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos pelo
conselho diretor da escola.
§ 1" Em caso de consulta prévia à comunidade escolar, nos termos que forem estabelecidos pelo Conselho Diretor, prevalecerão a
votação uninominal e o peso de setenta por cento, no mínimo, para a
manifestação do pessoal docente em relação ao total do universo consultado.

§ 2" A lista triplice, de que trata o caput deste artigo, será encaminhada pelo diretor-geral ao Ministro de Estado da Educação e
do Desporto, no mínimo trinta e no máximo sessenta dias antes do
término do seu mandato.
§ 3' É permitida uma recondução para o cargo de diretor-geral, observado o disposto no caput deste artigo e no art. 6º.
§ 4º Para os fins do disposto no parágrafo anterior, será considerada primeira investidura, aquela ocorrida após a publicação da
Lei n" 8.731, de 1993.

Art. 6' Poderão candidatar-se ao cargo de diretor-geral, professores que integrem o quadro de pessoal ativo permanente da escola, com experiência mínima de cinco anos em escola agrotécnica federal, que possuam especialização em gestão ou experiência comprovada de administração na área de educação profissional.
Art. 7" O diretor-geral será substituído nos impedimentos legais e eventuais por um dos diretores do departamento, previamente por ele designado.
§ I'' Em caso de vacãncia do cargo de diretor-geral, assumirá
seu substituto, designado nos termos do caput deste artigo, que, no
prazo máximo de noventa dias, adotará as providências necessárias
para o provimento do cargo, observado o disposto no art. 5º.
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§ 2" A vacância do cargo de diretor-geral decorrerá de:

I U de 1990;
UI IV V VI -

exoneração em virtude de processo disciplinar;
demissão, nos termos da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro
posse em outro cargo inacumulável;
falecimento;
renúncia;
término do mandato.
CAPÍTULO IH
Da Constituição e da Competência

Seção I
Do Órgão de Assistência Direta e Imediata ao Diretor-Geral
Art. 8' Ao gabinete compete prestar assistência direta e imediata ao diretor-geral em sua representação política, social e admiuistrativa, e incumbir-se do preparo e despacho de expediente.
Seção 11
Dos Órgãos Seccionais
Art. 9' Ao Departamento de Administração e Planejamento,
órgão seccional dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), de Organização e Modernização Admiuistrativa (Somad), de Administração de Recursos de Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais (Sisg) e de Planejamento e Orçamento,
compete planejar, coordenar e controlar a execução das atividades
pertinentes nessas áreas.
Art. 10. À Procuradoria Juridica, órgão seccional da Advocacia-Geral da União, compete:
I - representar judicial e extrajudicialmente as escolas agrotécnicas federais;
U - exercer atividades de consultoria e prestar assessoramento jurídico aos órgãos das escolas, aplicando-se, no que couber, o
disposto no art. 11 da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro de
1993;
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1I1 - a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às atividades das escolas, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.

Seção III
Do Órgão Específico Singular

Art. 11. Ao Departamento de Desenvolvimento Educacional
compete planejar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a
execução das atividades referentes ao ensino, produção e pesquisa e
de assistência ao educando, assim como zelar pela articulação entre
a educação profissional, o ensino médio, as diferentes formas e estratégias de educação e a integração escola-comunidade.
SeçãoN
Dos Órgãos Colegiados

Art. 12. O Conselho Diretor, órgão deliberativo e consultivo,
será constituído por dez membros titulares e respectivos suplentes,
designados por portaria do Ministro de Estado da Educação e do
Desporto, e terá a seguinte composição:
I
o diretor-geral da escola, que o presidirá;
li
dois representantes do corpo docente indicado por seus
pares;
III
um membro do corpo técnico-administrativo indicado por
seus pares;
IV
um representante do corpo discente escolhido por seus
pares;
V
três representantes das federações, sendo um da agricultura, um do comércio e um da indústria, indicados pelas respectivas
entidades;
VI - um técnico, egresso da escola, indicado por associação representativa legalmente constituída ou por assembléia de ex-alunos;
VII - um representante da Secretaria de Educação Média e
Tecnológica, do Ministério da Educação e do Desporto.
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Art. 13. Os membros do Conselho Diretor terão mandato de
quatro anos, permitida uma recondução para o período imediatamente subseqüente, sendo que na primeira investidura, os membros
de que tratam os incisos V, VI e VII serão designados com mandato
de dois anos.
Art. 14. Ao Conselho Diretor compete:
I - aprovar as diretrizes para atuação da escola e zelar pela
execução de sua política educacional;
II - definir o processo de escolha dos nomes para o provimento do cargo de diretor-geral da escola, conforme estabelece o art. 5';
III - apreciar o plano geral de ação e proposta orçamentária
anual e o orçamento plurianual de investimentos;
IV - deliberar sobre contribuições e emolumentos a serem cobrados pela escola;
V - apreciar as contas do exercício financeiro, emitindo parecer conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos registros;
VI - aprovar acordos, convênios e contratos entre a instituição e outras entidades nacionais e internacionais, observada a legislação em vigor.
Art. 15. As normas de funcionamento do Conselho Diretor serão estabelecidas em regulamento próprio, a ser aprovado por portaria do Secretário de Educação Média e Tecnológica, do Ministério da
Educação e do Desporto.
Art. 16. O Conselho Técnico-Profissional, órgão consultivo,
constituído por onze membros titulares e respectivos suplentes, designados por portaria do Secretário de Educação Média e Tecnológica, do Ministério da Educação e do Desporto, para mandato de quatro anos, terá a seguinte composição:
I
o diretor-geral da escola, que o presidirá;
II
o diretor do departamento de desenvolvimento educacional;
III
o diretor do departamento de administração e planejamenta;
o coordenador-geral de ensino;
IV
V- o coordenador-geral de produção e pesquisa;
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VI - o coordenador de integração escola-comunidade, da coordenação-geral de ensino;
VII - três representantes dos empresários;
VIII - três representantes dos trabalhadores.
Art. 17. Ao Conselho Técnico-Profissional compete subsidiar
a direção-geral nos assuntos concernentes à criação, atualização, extinção e organização didática dos cursos e programas de ensino, visando a permanente integração da escola com a comunidade e o setor produtivo.
Art. 18. Ü funcionamento do Conselho Técnico-Profissional
será definido em regulamento próprio, a ser aprovado por portaria
do Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da
Educação e do Desporto.
CAPÍTULüIV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Diretor-Geral
Art. 19. Ao diretor-geral incumbe:
I - planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das unidades que integram a estrutura
organizacional da instituição, ordenar despesas e exercer outras
atribuições, de conformidade com a legislação vigente;
11 - presidir o Conselho Diretor e o Conselho Técnico-Profissional.
Seção II
Dos Diretores e demais Dirigentes
Art. 20. Aos diretores incumbe:
I - acompanhar, supervisionar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos da escola, propondo, com base na avaliação
de resultados, a adoção de providências relativas à reformulação dos
mesmos;
11 - desenvolver outras atividades atribuídas pelo diretor-geral.
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Parágrafo único. Ao diretor de Administração e Planejamento,
além das atribuições previstas neste artigo, compete assinar, em
conjunto com o ordenador de despesas, atos de execução orçamentária e financeira, na forma da legislação vigente.
Art. 21. Ao chefe de gabinete do diretor-geral, ao procurador
jurídico, aos coordenadores-gerais, aos coordenadores e demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar, e orientar a execução
das atividades das respectivas unidades e exercer outras que lhe forem conferidas em suas áreas de competência.
CAPÍTULO V
Do Patrimônio e dos Recursos Financeiros

Seção I
Do Patrimônio
Art. 22. O patrimônio de cada Escola Agrotécníca Federal é
constituído:
I - pelos bens, móveis e imóveis, que constituem suas terras,
prédios e instalações;
11
pelos bens e direitos por elas adquiridos com seus recursos;
111 - pelos legados e doações regularmente aceitos;
IV - pelos saldos de rendas próprias ou de recursos orçamentários, quando transferidos para sua conta patrimonial.

Seção II
Dos Recursos Financeiros
Art. 23. Os recursos financeiros das Escolas Agrotécnicas Federais são provenientes de:
I - dotações que lhes forem anualmente consignadas no orçamento da União;
11 - dotações, auxílios e subvenções que lhes venham a ser
concedidos pela União, Estados ou Municípios, ou por qualquer entidade pública ou particular e por pessoa física;
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UI - remuneração de serviços prestados a entidades públicas ou particulares, mediante contrato ou convênio, específicos;
IV - venda de produtos agropecuários, agroindustriais e outros, resultantes do processo de ensino-aprendizagem, desenvolvidos
nos projetos da escola-fazenda;
V - contribuições e emolumentos por serviços prestados,
que forem fixadas pelo Conselho Diretor, observada a legislação pertinente;
VI
resultado das operações de crédito e juros bancários;
VII
VIU

receitas eventuais;
alienação de bens móveis.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 24. As Escolas Agrotécnicas Federais poderão estabelecer parcerias com outras instituições, públicas ou privadas, visando
à expansão da oferta de ensino técnico, dentro ou fora de sua sede,
observadas as diretrizes fixadas pelo Ministério da Educação e do
Desporto.
§ l'

Para o estabelecimento das parcerias de que trata o ca-

put, as escolas observarão, obrigatoriamente, os limites de seus re-

cursos materiais e humanos, de forma a manter o padrão de qualidade do ensino oferecido.
§ 2' A Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul (SC) e a Escola Agrotécnica Federal de U rutaí (GO) terão uma estrutura adicional composta de um CD-4, uma FG-2 e quatro FG-3 destinados
à administração compartilhada das Unidades de Ensino Descentralizadas de Dois Vizinhos (PR) e Morrinhos (GO), respectivamente.
§ 3' Cabe aos diretores-gerais das escolas agrotécnicas referidas no parágrafo anterior, nomear e exonerar os diretores de suas
respectivas unidades de ensino descentralizadas, observados os
mesmos requisitos fixados no art. 6' deste regimento.
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§ 4" Na hipótese de desativação das unidades de ensino descentralizadas, de que trata o § 2' deste artigo, os cargos de direção e
funções gratificadas correspondentes à sua administração compartilhada terão seus ocupantes exonerados, e poderão ser remanejados
mediante ato conjunto dos Ministros de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado e da Educação e do Desporto.

Art. 25. A proposta pedagógica e a organização didática de
cada escola serão definidas em regulamento interno, observados a
legislação e as normas vigentes.
Art. 26. As Escolas Agrotécnicas Federais poderão instituir
conselhos de alunos, de classe e de professores, dentre outros, de
acordo com as suas necessidades, com normas próprias, aprovadas
pelo Conselho Diretor da escola.
Art. 27. As Escolas Agrotécnicas Federais poderão associarse às cooperativas - escolas que atuarão como componente pedagógico do currículo, observadas a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de
1971, e seus respectivos atos de regulamentação.
Art. 28. As Escolas Agrotécnicas Federais poderão relacionar-se com fundações de direito privado, com o objetivo de oferecer
apoio às atividades de extensão e pesquisa.
Parágrafo único. O relacionamento de que trata o caput observará as regras estabelecidas na Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 29. O atual Conselho Técnico Consultivo das Escolas
Agrotécnicas Federais será substituído pelo Conselho Diretor, previsto no art. 12 deste regimento, quando da nomeação dos seus membros, no prazo máximo de sessenta dias contados da publicação do
presente regimento.
Art. 30. Nas escolas agrotécnicas cujo cargo de diretor-geral
esteja sendo ocupado por diretor-geral pro tempore, deverá ser elaborada a lista tríplice de que trata o art. 5', no prazo máximo de 120
dias contados da publicação do presente regimento.
Parágrafo único. Para a Escola Agrotécnica Federal de Senhor
do Bonfim (BA), o disposto no caput deste artigo somente se aplicará
após a efetiva implantação da escola.
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Anexo II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos de Direção e Funções
Gratificadas de cada Escola Agrotécnica Federal
Cargos!
Funções

Unidade

n'

CDI
FG

Denominação

Cargo/Função

1
1

Diretor-Geral
Chefe de Gabinete

CD-2
FG-1

1

Diretor

CD-3

e Finanças

1

Coordenador-Geral

CD-4
CD-4
FG-5

Gabinete

Departamento de Administração
e Planejamento
Coordenação-Geral de Administração
Coordenação-Geral de Recursos humanos

1

Coordenador-Geral

Procuradoria Juridica
Departamento de Desenvolvimento
Educacional

1

Procurador..Jurídico

1

CD-3

Coordenação-Geral de Ensino
Coordenação-Geral de Assistência ao
Educando
Coordenação-Geral de Produção e Pesquisa

1

Diretor
Coordenador-Geral
Coordenador-Geral
Coordenador-Geral

CD-4
CD-4
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5

1
1
1
4

7
11

CD-4

b) Quadro Resumo de Custos dos Cargos de Direção e Funções

Gratificadas de cada Escola Agrotécnica Federal
DAS

Código

Unitário

CD-2
CD-3
CD-4

5,45
4,74
2,93

Subtotal1
FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5

1,00
0,85
0,71

0,52
0,40
Subtotal2
Total

Quant.

Valor

1
2
5

5,45
9,48
14,65

8

29,58

1
1
4
7
12

1,00
0,85
2,84
3,64

25
33

13,13
42,71

4,80
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DECRETO N' 2.549, DE 15 DE ABRIL DE 1998
Promulga o Ajuste Complementar ao
Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sanidade
Agropecuária, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Chile, em Brasília, em 25 de
março de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Chile firmaram, em Brasilia, em 25 de
março de 1996, um Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sanidade
Agropecuária;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse ajuste por
meio do Decreto Legislativo n" 29, de 12 de junho de 1997, publicado
no Diário Oficial da União n" 111, de 13 de junho de 1997;
Considerando que o ajuste entrou em vigor em 1º de agosto de
1997, nos termos do seu art. XVI,
DECRETA;

Art. 1e O Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sanidade Agropecuária, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Brasília, em 25 de março
de 1996, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de abril de 1998; 177' da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 16.4.1998, págs. 5/7.
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DECRETO N' 2.550, DE 16 DE ABRIL DE 1998
Delega competência para a prática dos
atos que menciona.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso das atribuições que Ihe
confere o art. 84, incisos IV; da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no
art. 6', § 7', inciso III, da Lei n' 9.473, de 22 dejuIbo de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica delegada competência aos Ministros de Estado, ou
autoridades equivalentes, para efetuarem, por intermédio de portaria,
a modificação das modalidades de aplicação das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos e entidades vinculadas, aprovadas na Lei n'
9.598, de 30 de dezembro de 1997, e em seus créditos adicionais.
§ l' A portaria referida no caput deverá conter justificativa da
inviabilidade técnica ou operacional ou econômica da execução na
modalidade aprovada, conforme determina o inciso III do § 7' do art.
6', da Lei n' 9.473, de 22 de julho de 1997, acrescentado pela Lei n'
9.627, de 13 de abril de 1998.
§ 2' A delegação de que trata este artigo poderá ser subdelegada.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
DECRETO N' 2.551, DE 16 DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e funções
gratificadas que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) e funções gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, oriundo da extinção de órgão da Administração Pública Federal, um DAS 102.5;
H - do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, duas FG-l;
IH - do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 102.4 e um DAS 101.3.
Art. 2º Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
LVI ao Decreto nº 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar
na forma do Anexo H a este decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogado o art. 2º do Decreto nº 2.321, de 8 de setembro de 1997.
Brasília, 16 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Raul Belens Jungmann. Pinto
Anexo I
Remanejamento de Cargos
Código

DAS-Unit.

DAS-102.5
DAS-I02.4
DAS-I01.3
FG-l

4.94
3,08
1,24
0,31

Total
Saldo do
Remanejamento

Do Mare PJMEPF
Do lucra P/Mare
Do MEPF PIMare
Quant. DAS-Unit. Quant. DAS-Unit. Quant. DAS-Unit.
1

1

-

4.94

-

-

-

-

1
1

-

-

-

2

0,62

-

4,94

2

0,62

2

4,32

-

-

-

-

3.08
1,24

-

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2577-2696, abro 1998

2608
Anexo II
(Decreto n" 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Anexo LVI
Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções de Confiança do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária
Código

DAS-Unitário

DAS-101.6
DAS-101.5
DAS-101.4
DAS-101.3
DAS-101-2
DAS-10l.!
DAS-102-4
DAS-102-3
DAS-I02.2
DAS-102.1

6,52

4,94
3,08
1,24

1,11
1,00

3.08
1,24
1,11
1,00

Subtotall

Quant.

1
5
25
31
259
286
3
5
2
20

Valor total

6,62
24,70
77,00
38,44

287,49
286,00
9,24
6,20
2,22

20,00

637

757,81

541
110

167,71

Subtota12

651

194,11

Total (1+2)

1.288

951,92

FG-l
FG-2

0,31
0,24

26,40

DECRETO N" 2.552, DE 16 DE ABRIL DE 1998
Dá nova redação ao § lºdo art. 5º da Decreto n° 2.264, de 27 dejunho de 1997, que
regulamenta a Lei n ']'9.424, de 24 de dezembro de 1996, no âmbito federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996,
DECRETA:
Art. l' O § l' do art. 5' do Decreto n? 2.264, de 27 de junho de
1997, passa a vigorar com a segninte redação:
«§ 1o O Conselho de que trata o caput deste artigo será
presidido por um dos representantes do Ministério da Educação
e do Desporto, designado pelo Ministro de Estado,» (NR)
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1998; 1779 da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício
DECRETO N' 2.553, DE 16 DE ABRIL DE 1998
Regulamenta os arts. 75 e88 a93 da Lei
n' 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula
direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv; da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 75 e 88 a 93 da Lei n" 9.279, de 14 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 19 A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República é o órgão competente do Poder Executivo para manifestar-se, por iniciativa própria ou a pedido do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), sobre o caráter sigiloso dos processos
de pedido de patente originários do Brasil, cujo objeto seja de interesse da defesa nacional.
§ 19 O caráter sigiloso do pedido de patente, cujo objeto seja de
natureza militar, será decidido com base em parecer conclusivo emitido pelo Estado-Maior das Forças Armadas, podendo o exame técnico ser delegado aos ministérios militares.
§ 2" O caráter sigiloso do pedido de patente de interesse da defesa nacional, cujo objeto seja de natureza civil, será decidido, quando for o caso, com base em parecer conclusivo dos ministérios a que a
matéria esteja afeta.
§ 39 Da patente resultante do pedido a que se refere o caput
deste artigo, bem como do certificado de adição dela decorrente, será
enviada cópia ao Estado-Maior das Forças Armadas e à Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, onde será,
também, conservado o sigilo de que se revestem tais documentos.
Art. 29 O depósito no exterior, a exploração e a cessão do pedido
ouda patente, e sua divulgação, cujo objeto tenha sido considerado de inCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2577-2696, abro 1998

2610
teresse da defesa nacional, ficam condicionados à prévia autorização da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Parágrafo único. Quando houver restrição aos direitos do depositante de pedido ou do titular da patente, considerados de interesse
da defesa nacional, nos termos do art. 75, § 3' da Lei n' 9.279, de 1996,
o depositante ou titular da patente será indenizado mediante comprovação dos benefícios que teria auferido pela exploração ou cessão.
Art. 3' Ao servidor da Administração Pública direta, indireta
e fundacional, que desenvolver invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial, será assegurada, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, premiação de parcela do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro.
§ l' Os órgãos e as entidades da Administração Pública direta, indireta e fundacional promoverão a alteração de seus estatutos
ou regimentos internos para inserir normas que definam a forma e
as condições de pagamento da premiação de que trata este artigo, a
qual vigorará após publicação no Diário Oficial da União, ficando
convalidados os acordos firmados anteriormente.
§ 2' A premiação a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a um terço do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou
entidade com a exploração da patente ou do registro.
Art. 4º A premiação de que trata o artigo anterior não se incorpora, a qualquer título, aos salários dos empregados ou aos vencimentos dos servidores.
Art. 5' Na celebração de instrumentos contratuais de que trata o art. 92 da Lei nº 9.279, de 1996, serão estipuladas a titularidade
das criações intelectuais e a participação dos criadores.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Jobim Filho
Luiz Carlos Bresser Pereira
José Israel Vargas
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2577-2696, abro 1998
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DECRETO Nº 2.554, DE 17 DE ABRIL DE 1998
Fixa o valor absoluto do limite global
das deduções do imposto sobre a renda devido, relativas a doações e a patrocínios em
favor de projetos culturais e a incentivos à
atividade audiovisual.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágr;rO único do art. 6' da Lei n" 8.849, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação do art. 2' da Lei n? 9.064, de 20 de junho de 1995, e no art. 6º,
inciso II, da Lei n' 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a alteração
introduzida pela Medida Provisória n" 1.636-4, de 9 de abril de 1998,
DECRETA:
Art. l' O valor absoluto do limite global das deduções do imposto sobre a renda devido, relativas às doações e aos patrocínios em
favor de projetos culturais de que trata o art. 26 da Lei n? 8.313, de
23 de dezembro de 1991, e aos incentivos à atividade audiovisual
previstos no art. I" da Lei n? 8.685, de 20 de julho de 1993, alterado
pelo art. l' da Lei n? 9.323, de 5 de dezembro de 1996, é fixado para o
ano.calendário de 1998, em R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais).
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
DECRETO N' 2.555, DE 20 DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
- Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2577-2696, abro 1998
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DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para a Secretaria-Geral da Presidência da República, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores (DAS): um DAS 101.5, quatro DAS
102.5, cinco DAS 102.4, dois DAS 102.3 e dois DAS 102.2.
Parágrafo único. Os cargos objeto deste remanejamento serão
utilizados no suporte ao desempenho das atribuições do Ministro Extraordinário da Reforma Institucional e não integrarão a Estrutura
Regimental da Secretaria-Geral da Presidência da República, devendo retornar à disposição do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado ao término da missão conferida a seus titulares.
Art. 2" A Secretaria-Geral da Presidência da República proverá a assistência técnica e administrativa necessárias ao desempenho das missões cometidas ao Ministro Extraordinário da Reforma
Institucional.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho
DECRETO Nº 2.556, DE 20 DE ABRIL DE 1998
Regulamenta o registro previsto no art.
8ºdaLei n °9.609, de 19defevereiro de1998,
que dispõe sobre a proteção da propriedade
intelectual de programa de computador, sua
comercialização no País, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998,
Col.
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DECRETA:
Art. 1" Os programas de computador poderão, a critério do titular dos respectivos direitos, ser registrados no Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI).
§ l' O pedido de registro de que trata este artigo deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:
I - os dados referentes ao autor do programa de computador
e ao titular, se distinto do autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas;
11 - a identificação e descrição funcional do programa de computador; e
111 - os trechos do programa e outros dados que se considerar
suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade.
§ 2' As informações referidas no inciso 111 do parágrafo anterior são de caráter sigiloso, não podendo ser reveladas, salvo por ordem judicial ou a requerimento do próprio titular.
Art. 2' A veracidade das informações de que trata o artigo anterior são de inteira responsabilidade do requerente, não prejudicando eventuais direitos de terceiros nem acarretando qualquer responsabilidade do Governo.
Art. 3' À cessão dos direitos de autor sobre programa de computador aplica-se o disposto no art. 50 da Lei n" 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
Art. 4' Quando se tratar de programa de computador derivado de outro, nos termos do art. 5' da Lei n" 9.609, de 19 de fevereiro
de 1998, o requerente do registro deverá juntar o instrumento pelo
qual lhe foi autorizada a realização da derivação.
Art. 5' O INPI expedirá normas complementares regulamentando os procedimentos relativos ao registro e à guarda das informações de caráter sigiloso, bem como fixado os valores das retribuições
que lhe serão devidas.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2577-2696, abro 1998
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DECRETO Nº 2.557, DE 22 DE ABRIL DE 1998
Fixa o preço mínimo básico da aveia,
safra de inverno 1997, na Regíão Sul.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista o Decreto-Lei
nº 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:

Art. 1º Os preços mínimos básicos para a aveia, safra de inverno 1997, na Região Sul, são os relacionados no anexo a este decreto, com
Seus respectivos valores, especificações e vigência.
Art. 2' Os preços mínimos serão assegurados aos produtores e
às cooperativas de produtores, livres de incidência do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e da contribuição ao
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), observadas as normas
operacionais divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab).
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
Francisco Sergio Turra
Anexo
Preço Mínimo da Aveia-Safra 1997 - Região Sul
Projeto

Aveia

Tipo

Preço Mínimo

EmR$lKg

Início de Vigência

1

0,1099

Jan/98

2
3

0,0989

Jan/98

0.0890

.Jan/98
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DECRETO N' 2.558, DE 22 DE ABRIL DE 1998
Fixa os preços mínimos básicos do algodão, feijão, mamona, mandioca (raiz, farinha, raspa, goma e polvilho doce), milho,
sorgo e sementes, da safra 1998, para as Regiões Norte e Nordeste.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-Lei n' 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:

Art. l' Os preços mínimos básicos para o algodão, feijão, mamona, mandioca (raiz, farinha, raspa, goma e polvilho doce), milho,
sorgo e sementes, safra 1998, das Regiões Norte e Nordeste, são os
relacionados nos anexos a este decreto, com seus respectivos valores, especificações e vigência.
Art. 2' Os preços mínimos serão assegurados aos produtores e
às cooperativas de produtores, livres da incidência do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e da contribuição ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), observadas as normas
operacionais divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Parágrafo único. Nas Aquisições do Governo Federal (AGF)
deverão ser observadas as especificações constantes da classificação
oficial.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
Francisco Sergio Turra
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p- 2577-2696, abro 1998
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Anexo I
Preços Mínimos - Regiões Norte e Nordeste - Safra 1998
Produto

Unidade da Federação e
Regiões Amparadas

Tipo/Classe
Básico

Início de
Vigência

Preço Mínimo
Básico
R$!Kg

Algodão em caroço NINE (exceto BA-Sul
Algodão em pluma N-NE (exceto BA-Sul

Feijão
Preto, Branco,
Cores (1)
Variedades
Macaçar
Macaçar
Mamona
Mandioca

Níexceto RO)INE
Níexceto RO)INE

CE,MA,PB,PE,PI e RN
AL,BAe SE
NINE

Tipo 6·30/32
Tipo·6·30132

Jun/98
Jun/98

0,4667
1,6334

Tipo 3
Tipo 3
Tipo 3
Tipo 3
único

Mar/98
Mar/98
Mar/98
Mar/98
JuV98

0,4334
0,3467
0,3100
0,2500
0,2334

único-fina t3
único

Fev/98
Fev/98
Fev/98

0,0310
0,1850
0,1233

classificada

Fev/98

0,2330

1·2·3
único

Jun/98

0,1160

Abr/98

0,0890

NINE

Raiz

Farinha
Raspa
GomaIPolvilho

Doce
NINE(exceto BAlSul,
TO,RO,AC, Sul do MA

Milho

e Sul do PI)
NINE(exceto BA-Sul)

Sorgo

(1) de acordo com o normativo da PGPM.

Anexo II
Preços Mínimos - Sementes - Regiões Norte
e Nordeste - Safra 1998
Produtos
Algodão
Feijão Anão
Feijão Macaçar
Milho Híbrido
Milho Variedade
Sorgo Híbrido
Sorgo Variedade

Início de
Vigência

jun/98
abr/98
abr/98
junJ98
jun/98
abr/98
abr/98

Preço Mínimo (R$)

Semente
Fiscalizada

Semente Básica
Registrada e Certificada

0,3987
0,6800
0,4500
0,6944
0,3380
0,5398
0,306S

0,4209
0,7900
0,4890
0,7276
0,3576
0,5567
0,3221
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DECRETO N' 2.559, DE 23 DE ABRIL DE 1998
Promulga oAcordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da RepúblicaLibanesa, em Beirute, em4 defevereiro
de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Libanesa firmaram, em Beirute, em 4 de
fevereiro de 1997, um Acordo sobre Serviços Aéreos;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n'' 4, de 9 de janeiro de 1998, publicado no Diário Oficial da União n? 21-E, de 30 de janeiro de 1998;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 3 de março de
1998, nos termos do seu artigo 20,
DECRETA:
Art. l' O Acordo sobre Serviços Aéreos, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Libanesa, em Beirute, em 4 de fevereiro de 1997, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

Os anexos estão publicados no DO de 24.4.1998, pãgs. 11/13.

Col. Leis Rep. Fed. Brasii, Brasiiia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2577-2696, abro 1998
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DECRETO N" 2.560, DE 23 DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre a não aplicação do Decreto
nº 757, de 19 de fevereiro de 1993, ao Banco
do Estado de São Paulo S.A. (Banespa).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista o
Aditivo ao Contrato de Promessa de Venda e Compra de Ações do
Capital Social do Banco do Estado de São Paulo S.A., celebrado entre o Estado de São Paulo e a União, em 23 de dezembro de 1997, e o
dispositivo da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e na Lei n?
9.496, de 11 de setembro de 1997,
DECRETA:

Art. 1º O disposto no art. 1º, incisos I e n, do Decreto n? 757, de
19 de fevereiro de 1993, não se aplica ao Banco do Estado de São
Paulo S.A. (Banespa),
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO Nº 2.561, DE 27 DE ABRIL DE 1998
Altera a redação dos arts. 11 e 12 do Decreto n>! 2.494, de 10 de fevereiro de 1998,

que regulamenta o disposto no art. 80 da Lei
n/' 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
DECRETA:

Art. 1s Os arts. 11 e 12 do Decreto n" 2.494, de 10 de fevereiro
de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2577-2696, abro 1998
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"Art. 11. Fica delegada competência ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, em conformidade ao estabelecido
nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lein'200, de25 de fevereiro de 1967,
para promover os atos de credenciamento de que trata o § l' do
art. 80 da Lei n'' 9.394, de 20 de dezembro de 1996, das instituições vinculadas ao sistema federal de ensino e das instituições
de educação profissional em nível tecnológico e de ensino superior dos demais sistemas." (NR)
"Art. 12. Fica delegada competência às autoridades integrantes dos demais sistemas de ensino de que trata o art. 80 da
Lei n' 9.394, de 1996, para promover os atos de credenciamento
de instituições localizadas no âmbito de suas respectivas atribuições, para oferta de cursos a distância dirigidos à educação de
jovens e adultos, ensino médio e educação profissional de nível
técnico." (NR)
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
DECRETO N' 2.562, DE 27 DE ABRIL DE 1998
Altera a competência relativa a matérias
objeto de julgamento pelos Segundo e Terceiro Conselhos de Contribuintes do Ministério
da Fazenda.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição Federal, e tendo em
visto ao disposto no art. 76 da Lei n" 9.430, de 27 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. lº Fica transferida do Segundo para o Terceiro Conselho
de Contribuintes do Ministério da Fazenda a competência para julgar os recursos interpostos em processos fiscais de que trata o art. 25
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2577-2696, abro 1998
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do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pela Lei n°
8.748, de 9 de dezembro de 1993, cuja matéria, objeto de litígio, decorra de lançamento de ofício de classificação de mercadorias relativa ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Art. 2° O Ministro de Estado da Fazenda resolverá os conflitos de competéncia decorrentes da aplicação das regras fixadas no
artigo anterior, assim como providenciará a adequação dos Regimentos Internos do Segundo e do Terceiro Conselhos de Contribuintes às disposições deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO N° 2.563, DE 27 DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre a atualização cadastral
dos aposentados e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo da União.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e considerando o que dispõem os arts. 9º e 10 da Lei n? 9.527, de 10 de dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. 1e A atualização cadastral dos aposentados e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo da União, a que se refere o Decreto nº 2.251,
de 12 de junho de 1997, iniciar-se-á, excepcionalmente no exercício
de 1998, no dia 1e de junho.
Parágrafo único. Os aposentados e pensionistas aniversariantes nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio ficam dispensados da atualização cadastral de que trata este artigo, no exercício
de 1998.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2577-2696, abro 1998
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Art. 2' O caput do art. 2' do Decreto n" 2.251, de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Nos casos de moléstia grave ou impossibilidade
de locomoção do aposentado ou pensionista, devidamente comprovados, será admitida a atualização cadastral mediante procuração." (NR)
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Claudia Maria Costin
DECRETO Nº 2.564, DE 28 DE ABRIL DE 1998
Altera o Programa de Dispêndios Globais (PDG) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de
suas subsidiárias para 1998, aprovado pelo
Decreto n" 2.453, de 6 de janeiro de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. l' Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais
(PDG) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e de suas subsidiárias para 1998, aprovado por intermédio
do Decreto n" 2.453, de 6 de janeiro de 1998, conforme demonstrativos constantes do anexo a este decreto.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 29.4.1998, págs. 24/25.
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DECRETO Nº 2.565, DE 28 DE ABRIL DE 1998
Disciplina o instituto de progressão a
que se refere o parágrafo único do art. 2º da
Lei n' 9.266, de 15 de março de 1996, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2', parágrafo único, da Lei n?9.266, de 15 de março de 1996,
DECRETA:
Art. l' Aos servidores integrantes da Carreira Policial Federal, instituída pelo art. l' do Decreto-Lei n" 2.251, de 26 de fevereiro
de 1985, e reorganizada pela Lei n" 9.266, de 15 de março de 1996,
aplicar-se-á o instituto de progressão de acordo com as normas constantes neste decreto.
Art. 2' A progressão consiste na mudança de classe em que esteja posicionado o servidor, para a imediatamente superior.
Art. 3' São requisitos cumulativos para a progressão na carreira Policial Federal:
I - avaliação de desempenho satisfatório;
11 - cinco anos ininterruptos de efetivo exercício na classe em
que estiver posicionado.
§ l' A progressão da Primeira Classe para a Classe Especial
da carreira Policial Federal depende ainda de conclusão com aproveitamento, do curso Superior de Polícia para os ocupantes de cargos de Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal Federal, Censor
Federal, e do curso Especial de Polícia para os ocupantes dos cargos
de Agente de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal.
§ 2' A avaliação de que trata o inciso I será realizada pela chefia imediata do servidor e confirmada pela autoridade superior, anualmente, até 30 de outubro de cada ano, devendo contemplar, necessariamente, os resultados alcançados pelo servidor no desempenho
do seu cargo ou função.
§ 3' Os cursos referidos no § l' deste artigo serão realizados
pela Academia Nacional de Polícia ou por entidade oficial de ensino
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2577-2696, abro 1998
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aliciai de graduação equivalente, nacional ou estrangeira, devida;;'ente reconhecida pela Academia Nacional de Polícia.
§ 4' A avaliação do servidor ao final do interstício de cinco anos
será apurada pela média dos resultados obtidos no período.
§ 5' O servidor que não atingir o desempenho satisfat6rio para a
rogressão permanecerá na mesma classe até que a média dos resulta~os dos últimos cinco anos de avaliação seja considerada satisfat6ria.
§ 6' Interrompido o exercício, a contagem do interstício, com
os efeitos daí decorrentes, dar-se-á a partir do primeiro dia subseqüente à reassunção do exercício.
Art. 4' O tempo de efetivo exercício na classe correspondente
da estrutura anterior será contado para a primeira progressão e
será apurado na data da publicação da Lei n'' 9.266, de 1996.
Art. 5' Os atos de progressão são da competência do dirigente
do Departamento de Polícia Federal, observados os requisitos e as
condições estabelecidos neste decreto, e deverão ser publicados no
Diário Oficial da União até o último dia do mês de janeiro, vigorando
seuS efeitos financeiros a partir de l' de março subseqüente.
Art. 6' No último dia de dezembro, deverão ser publicados os
seguintes levantamentos;
I - servidores com interstício cumprido;
11 - resultados das avaliações de desempenho de todos os servidores, durante o ano;
111 - servidores que concluíram, com aproveitamento, os cursos a que se refere o § I" do art. 3'.
Art. 7" O Ministro de Estado da Justiça, em conjunto com o Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, definirão a
sistemática de avaliação dos servidores da Carreira Policial Federal e expedirão as normas complementares para a execução deste decreto.
Art. 8' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Claudia Maria Costin
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DECRETO N' 2.566, DE 28 DE ABRIL DE 1998
Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Superintendência da Zona Franca de Manaus
(Suframa), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), na forma
dos Anexos I e II a este decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para a Superintendência da Zona Franca de Manaus: vinte e
sete DAS 101.3, três DAS 102.4, cinco DAS 102.3 e doze FG-1;
II - da Superintendência da Zona Franca de Manaus para o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado: trinta e
sete DAS 101.2, dois DAS 101.1, três DAS 102.2 e vinte e seisFG-2.
Art. 2' Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão ocorrer
no prazo de vinte dias contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput
deste artigo, o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento,
fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS) a que se refere o Anexo lI, indicando, inclusive, o
número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 3' O Regimento Interno da Suframa será aprovado pelo
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e publicado no
Diário Oficial da União no prazo de noventa dias, contados da data
da publicação deste decreto.
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-

Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se o Decreto n" 728, de 21 de janeiro de 1993,
o AnexO XLVII do Decreto n'' 1.351, de 28 de dezembro de 1994, e o
Decreto n" 2.042, de 22 de outubro de 1996.
Brasília, 28 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Claudia Maria Costin
Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAL DA SUPERINTENDÊNCIA
DA ZONA FRANCA DE MANAUS
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. 1º A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), autarquia criada pelo Decreto-Lei n' 288, de 28 de fevereiro
de 1967, e vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
por intermédio da Secretaria Especial de Políticas Regionais, tem
como finalidade promover investimentos e administrar a Zona Franca de Manaus, Amazônia Ocidental e outras áreas sob sua responsabilidade, mediante o desenvolvimento das seguintes ações:
I - identificar oportunidades com vistas a atração de empreendimentos para a região;
n - promover o levantamento de necessidades de infra-estrutura e estimular investimentos, públicos e privados, para sua consecução;

In -

administrar a concessão de incentivos fiscais.

CAPÍTULon
Da Estrutura Organizacional
Art. 2' A Suframa tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgão superior de deliberação: Conselho de Administração;
n - órgãos de assistência direta e imediata ao Superintendente:
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a) Gabinete;
b) Coordenação-Geral de Estudos Econômicos e Empresariais;

III -

órgãos seccionais:

a) Procuradoria Jurídica;
b) Auditoria;

c) Superintendência Adjunta de Admínístraçâo;
IV - órgãos específicos singulares:
a) Superintendência Adjunta de Planejamento;
b) Superintendência Adjunta de Projetos;
c) Superintendência Adjunta de Operações;
V - unídades descentralizadas:
a) Áreas de Livre Comércio;
b) Coordenações Regíonaís.
CAPÍTULO 1II
Da Competência das Unidades
Seção I
Do Órgão Superior de Deliberação

Art. 3' Ao Conselho de Administração compete:
I - aprovar:
a) díretrizes gerais para elaboração dos planos anuais e plurianuais de trabalho;
b) o Seu regímento interno;
c) os projetos de empresas que objetivem usufruir dos benefícios fiscais previstos nos arts. 7' e 9' do Decreto-Lei n" 288, de 1967,
com as modificações da Lei n' 8.387, de 30 de dezembro de 1991, bem
assim estabelecer normas, exigências, limítações e condições para
aprovação dos referidos projetos;
d) normas e critérios gerais para a execução de planos, programas, projetos, obras e serviços a cargo da entidade, em especial:
1. os convênios, acordos e contratos;
2. as operações de crédito e financiamento, inclusive para custeio de estudos, serviços e obras;
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II - sugerir a formação de equipes técnicas para análise de
matéria de conteúdo específico;
III - apreciar e deliberar sobre:
a) o planejamento e o orçamento anuais da entidade;

b) os relatórios parciais e anuais das atividades desenvolvidas.

Parágrafo único. A composição do Conselho de Administração
da Suframa está definida na Lei Complementar n? 68, de 13 de junho
de 1991.

SeçãoIl
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Superintendente

Art. 4' Ao Gabinete compete assistir ao Superintendente da
Suframa em sua representação política e social, incumbir-se do preparo de seu expediente pessoal, desenvolver atividades inerentes à
divulgação institucional, relações públicas e eventos, bem como as
de apoio ao Conselho de Administração da Suframa.
Art. 5' À Coordenação-Geral de Estudos Econômicos e Empresariais compete assessorar o Superintendente quanto à elaboração de estudos nas áreas econômica e de incentivos fiscais.
SeçãoIlI
Dos Órgãos Seccionais

Art. 6' À Procuradoria Jurídica compete:
I - representar judicial e extrajudicialmente a Suframa;
II - exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídicos aos órgãos da Suframa, aplicando-se, no que couber, o disposto
no art. 11 da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro de 1993;
III - a apuração da liquidez e certeza dos créditos de qualquer
natureza, inerentes às atividades da Suframa, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.

Art. 7' À Auditoria compete:
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I - dar orientações prévias e periódicas aos setores da autarquia relativamente a execução de suas atividades;
II - verificar o cumprimento das normas contábeis, financeiras e administrativas no âmbito da Suframa;
III - acompanhar os trabalhos dos órgãos de controle interno e
externo;
IV - coordenar a elaboração da prestação de contas anual da
Autarquia.
Art. 8º À Superintendência Adjunta de Administração, como
órgão seccional integrante dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), de Serviços Gerais (Sisg) e de Planejamento e Orçamento compete planejar, coordenar e supervisionar a
execução das atividades relativas a:
I - administração dos edificios públicos sob a responsabilidade da Suframa, de material, de transporte, de comunicações administrativas e de documentação;
II - serviços de reprografia realizados pela Suframa, bem
como acompanhar, fiscalizar e controlar os serviços gráficos contratados a terceiros;
III - manutenção e vigilância dos Distritos Industrial e Agropecuário;
IV - análise, elaboração e fiscalização de projetos de engenharia quando relativos aos edifícios públicos sob responsabilidade
da autarquia;
V - administração dos servidores em atividade, aposentados e pensionistas da Suframa;
VI - desenvolvimento e capacitação dos servidores;
VII - elaboração da proposta orçamentária da Suframa,
acompanhando e avaliando a sua execução;
VIII - contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial
da Suframa;
IX - realização das receitas e despesas, bem como a utilização do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) do Governo Federal;
X - execução financeira dos contratos administrativos da
Suframa.
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SeçãoN
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 9º À Superintendência Adjunta de Planejamento, como
órgão seccional integrante dos Sistemas de Organização e Modernização Administrativa (Somad), e de Administração de Recursos de
Informação e Informática (Sisp), compete planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relativas a:
I - planejamento e formulação de planos e programas voltados para o desenvolvimento regional, em consonância com as políticas nacionais;
II - celebração e acompanhamento dos convênios firmados
pela autarquia, bem como analisar a prestação de contas dos recursos transferidos;
III - elaboração de programas e projetos destinados a identificação e atração de novos empreendimentos para a área de atuação
da Suframa;
IV - identificação e busca da viabilização de investimentos
em infra-estrutura pelos setores público e privado;
V - formulação de programas voltados para o incremento
das exportações;
VI - elaboração de programas de fomento às micro e pequenas empresas;
VII - procedimentos de coleta, tratamento e recuperação da
informação e seus respectivos acervos;
VIII - administração dos equipamentos, materiais e programas de computador que constituem a infra-estrutura tecnológica de
suporte automatizado ao ciclo da informação;
IX - desenvolvimento institucional, organização, qualidade, normatização e racionalização de instrumentos, métodos e procedimentos de trabalho.
Art. 10. À Superintendência Adjunta de Projetos compete planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relativas a:
I - análise de projetos industriais, agropecuários e de prestação de serviços com vistas a concessão de incentivos fiscais administrados pela Suframa;
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II - análise e aprovação da listagem dos insumos importados
destinados à industrialização de produtos na Zona Franca de Manaus;
III - acompanhamento e fiscalização de projetos industriais e
agropecuários;
IV - administração da ocupação de áreas dos Distritos Industrial e Agropecuário;
V - análise e fiscalização de projetos de engenharia e arquitetura relativos a obras em áreas do Distrito Industrial Marechal
Castello Branco.
Art. 11. À Superintendência Adjunta de Operações compete planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relativas a:
I - controle de entrada de mercadorias nacionais e estrangeiras nas áreas beneficiárias dos regimes administrados pela autarquia;
II - cadastro e habilitação de empresas que venham pleitear
os incentivos fiscais administrados pela Suframa;
III - arrecadação e cobrançadospreçospúblicosdevidosà Suframa;
IV - administração das Áreas de Livre Comércio e Coordenações Regionais, em articulação com as demais unidades da Suframa;
V - administração do Entreposto Internacional da Zona
Franca de Manaus.
Seção V
Das Unidades Descentralizadas
Art. 12. Às Áreas de Livre Comércio e Coordenações Regionais compete administrar os instrumentos de incentivos fiscais pertinentes, operacionalizar os mecanismos de importação e internamento de mercadorias nacionais e estrangeiras, bem como representar a Suframa na respectiva área de jurisdição.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições e da Nomeação dos Dirigentes
Seção I
Do Superintendente
Art. 13. Ao Superintendente incumbe:
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I - fixar as diretrizes de atuação e exercer a direção geral
_;dades da Suframa;
daS u'~
II - aprovar o planejamento anual e o orçamento da Su-

fr

ama;

- compe t ent e o regrmen.
III - sub me ter
er a aprovaçao d o órgao
. terno da Suframa;
to In IV _ dispor sobre o funcionamento das unidades, bem como
bre o desempenho de atividades especiais;
50
V _ propor alterações na estrutura operacional em função
planos de desenvolvimento regional ou de novos programas do
~o~erno Federal para a Amazônia Ocidental e demais áreas de
;rangência, observadas as normas vigentes;
a
VI _ firmar acordos, contratos e convênios com entidades
acionais e internacionais, observada a legislação vigente;
J1
VII _ prover cargos e funções, admitir, requisitar e dispenr pessoal, bem como praticar todos os atos de administração de pessaal observada a legislação vigente;
50 ,
VIII - representar a Suframa em juízo ou fora dele;
IX - apresentar, nos prazos fixados, a prestação de contas
orrespondentes à gestão do exercício anterior;
c
X _ autorizar o provimento de recursos financeiros e mate'ais necessários à execução de programas, projetos e atividades;
ri
XI _ contratar a prestação de serviços técnicos com pessoas
fs ica s ou jurídicas, na forma da legislação pertinente, para o desemI Ilho de funções especializadas;
pe
XII _ praticar todos os atos pertinentes à administração fianceira, contábil, de material e de serviços gerais, na forma da len slação em vigor, bem como determinar auditorias e verificações
~riódicas nessas áreas;
p
XIII - determinar a instauração de inquéritos conforme as
noflUa s e legislação pertinentes;
XIV - submeter ao Conselho de Administração da Suframa
matérias que dependam da apreciação ou aprovação daquele colegiado;
XV - propor ao Conselho de Administração a alienação de
bens móveis e imóveis pertencentes à Suframa;
ã

-
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XVI - cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho de Administração da Suframa;
XVII - promover, dispensar e homologar licitações, bem como
firmar contratos para aquisição de material, execução de obras e serviços e locação de imóveis, na forma da legislação vigente.
Seção II
Dos Superintendentes Adjuntos

Art. 14. Aos Superintendentes Adjuntos incumbe planejar,
dirigir e coordenar a execução, acompanhar e avaliar as atividades
de suas respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes
sejam cometidas.
Seção lII
Dos Demais Dirigentes

Art. 15. Ao Chefe de Gabinete, ao Procurador-Geral, ao Auditor-Chefe, aos Diretores de Departamento, aos Coordenadores-Gerais e aos Diretores de Áreas de Livre Comércio incumbe planejar,
dirigir e coordenar a execução das atividades afetas às respectivas
unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas.
Seção IV
Da Nomeação dos Dirigentes

Art. 16. O Superintendente, o Procurador-Geral e os Superintendentes Adjuntos serão nomeados pelo Presidente da República.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 17. O Regimento Interno definirá o detalhamento dos órgãos da estrutura regimental, as competências das respectivas unidade, as atribuições de seus dirigentes e as áreas de jurisdição das
Coordenações Regionais.
Art. 18. As Áreas de Livre Comércio administradas pela Suframa são em número de três e estão localizadas em Tabatinga (AM)
MacapálSantana (AP) e Guajará-Mirim (RO).
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Anexo II
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas da Superintendência da Zona Franca de Manaus

a)

Unidade

Gabinete
Coordenação

Cargos!
Funções
n°

1
3
3
2
1
3
1
1
3
1

Denominação

Cargo/Função
Superintendente

Gerentede Programa
Assessor Especial

Assessor
Assistente

Chefe
Coordenador
Assistente

CDI
FG
101.6
101.4
102.4
102.3
102.2
FG-1
FG-2
101.4
101.3
102.2

Coordenação-Geral de Estudos Econômicos

e Empresariais
Procuradoria Jurtdica
Coordenação
Auditoria
Coordenação
Superintendência Adjunta de Administração

Departamento de Recursos Logísticos
Coordenação
Departamento de Recursos Humanos
Coordenação

Departamento de Administração dos
Distritos
Coordenação
Departamento de Orçamento e Finanças
Coordenação

Superintendência Adjunta de Planejamento

1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
4
11

Coordenador-Geral
Assistente

Procurador-Geral
Subprocurador
Cordenador
Chefe
Coordenador
Superintendente
Adjunto
Assessor
Diretor
Coordenador

101.4
102.2
101.5
101.4
101.3
101.4
101.3
101.5
102.3
FG-2
101.4
101.3
FG-1

1
3
2
2

Diretor
Coordenador

101.4
101.3
FG-1
FG-2

1
2
1
3
2
1

Diretor
Coordenador
Diretor
Coordenador

101.4
101.3
101.4
101.3
FG·1

1

Superintendente
Adjunto
Assessor

101.5
102.3
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Unidade

Departamento de Planejamento
Coordenação
Departamento de Promoção de Investimentos
Coordenação
Departamento de Modernização e
Informações
Coordenação

Superintendência Adjunta de Projetos

Cargos!
Funções
n'
1
3
1
2
1
3

Departamento de Controle de Mercadorias
Coordenação
Divisão
Departamento de Cadastro e Arrecadação
Coordenação
Entreposto Internacional da Zona Franca de
Manaus
Coordenação
Áreas de Livre Comércio
Serviço
Coordenações Regionais
Coordenação
Serviço

Diretor
Coordenador
Diretor
Coordenador

CDI
FG
FG-1
FG-2
101.4
101.3
101.4
101.3

Diretor
Coordenador
Superintendente
Adjunto
Assessor

101.4
101.3

1
2

Diretor
Coordenador

101.4
101.3

1
3

Diretor
Coordenador

101.4
101.3

1
2
1

Diretor
Coordenador
Superintendente
Adjunto
Assessor

101.4
101.3

1
3
1
1
1
3

Departamento de Análise de Projetos
Industriais
Coordenação
Departamento de Acompanhamento de
Projetos Industriais
Coordenação
Departamento de Análise e
Acompanhamento de Projetos Agropecuários
Coordenação
Superintendência Adjunta de Operações

Denominação
Cargo/Função

2
1
15
1
2
4
1
2
1
2
3

6
2
1
6
6

Diretor
Coordenador
Chefe
Diretor
Coordenador
Diretor
Coordenador
Diretor
Chefe
Coordenador-Geral
Assistente
Coordenador
Chefe

101.5
102.3
FG-1
FG-2

101.5
102.3
FG-1
FG-2
101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.1
101.4
102.2
101.3
FG-1
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b) Quadro Resumo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas da Superintendência da Zona Franca
de Manaus

b.1 - Situação: Atual e Nova
DAS

Código

Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2

6,52

Situação Atual
Quant.

ValorTotal

Quant.

Valor 'lbtal

7,77

1
5
25
46
4
14
3
8
4

117

204,78

110

207,30

15
51

4,65

27
25

8,37

12,24

Subtotal 2(+)

66

16,89

52

14,37

Total (1+2)

183

221,67

162

221,67

4,94
3,08

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

O

3
7

1,1

Subtotall(+)
FG-1
FG-2

1
5
25
19
41
16

Situação Nova

0,31
0,24

6,52
24,70
77,00

23,56
45,51
16,00
0,00
3,72

6,62
24,70

77,00
57,04
4,44

14,00
9,24
9,92
4,44

6,00

b.2 - Remanejamento de Cargos
Do Mare para
Suframa (a)

DAS

Da Suframa para
o Mare (b)

Código

Unitário

Quant.

Valor total

Quant.

DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2

1,24

27

33,48

1,11
1,00

-

-

1,11

Subtotal Lí-s)
FG-1
FG-2

3
5

3,08
1,24

0,31

0,2

-

-

37
2

9,24

-

6,20

-

-

Valor'futal

-

41,07
2,00

-

-

3

3,33

42

46,40

35

48,92

12

3,72

-

-

-

26

6,24

-

Subtota12(+)

12

3,72

26

6,24

Saldo do Remanejamento

47

52,64

68

52,64
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DECRETO N" 2.567, DE 28 DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre a alocação, em caráter temporário, do cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS)
que menciona, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica alocado, em caráter temporário, até 31 de outubro
de 1998, à Secretaria Executiva do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um cargo em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores, DAS 101.4.
§ 1º O cargo em comissão objeto desta alocação será utilizado
nas atividades de regularização, apuração de cálculos, consolidação
de débitos e resíduos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), de ex-servidores da extinta Fundação Legião Brasileira de
Assistência (FLBA), e não integrará a estrutura regimental do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, devendo
constar do respectivo ato de nomeação, seu caráter de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2º Findo o prazo estipulando no caput deste artigo, o cargo
em comissão objeto desta alocação retornará à disposição do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerado exonerado o titular nele investido.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1998; 177" da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Claudia Maria Costin
DECRETO N" 2.568, DE 28 DE ABRIL DE 1998
Altera o Programa de Dispêndios Globais (PDO) das empresas estatais federais
para 1998, aprovado pelo Decreto n" 2.453, de
6 dejaneiro de 1998, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos Iv, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. F Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais
(PDG) das empresas estatais federais para 1998, aprovado por intermédio do Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998, relativamente
às empresas constantes do anexo a este decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 29.4.1998, pãg. 28.

DECRETO Nº 2.569, DE 29 DE ABRIL DE 1998
Fixa, para o período de 1 º de maio de
1998 a 30 de abril de 1999, o limite para as
importações realizadas pelas empresas comerciais da Zona Franca de Manaus, beneficiadas com os incentivos de que trata o
Decreto-Lei n" 288, de 28 de fevereiro de
1967, bem assim os aplicáveis às Áreas de
Livre Comércio.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 36 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976; no art.
5º da Lei n" 7.965, de 22 de dezembro de 1989; no art. 9º da Lei n"
8.210, de 19 de julho de 1991; art. 10 da Lei n'' 8.256, de 25 de novembro de 1991; no § 2' do art. 11 da Lei n" 8.387, de 30 de dezembro de
1991; e art. 10 da Lei nº 8.857, de 8 de março de 1994,
DECRETA:
Art. 1º Os limites globais das importações incentivadas realizadas por intermédio das empresas comerciais localizadas na Zona
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Franca de Manaus (ZFM) e nas Áreas de Livre Comércio (ALC), são
fixados, respectivamente, em US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos) e US$ 67,500,000.00 (sessenta e
sete milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), para o periodo compreendido entre l' de maio de 1998 e 30 de abril de 1999.
§ 1º Até quinze por cento dos limites fixados serão distribuídos
para empresas comerciais novas e para aquelas que não realizaram
importações no período de 1º de maio de 1997 a 30 de abril de 1998.
§ 2º Dos limites globais de que trata este artigo, serão excluídas as importações:
a) de máquinas e equipamentos destinados ao ativo permanente das empresas comerciais;

b) realizadas por pessoa jurídica, em decorrência de sentença
judicial transitada em julgado;

c) de derivados de petróleo.
§ 3º Os limites individuais de importação das empresas comerciais em operação na ZFM e nas ALC serão proporcionais à participação de cada empresa no total das importações contingenciadas, realizadas pelo conjunto de empresas comerciais em operação em cada localidade, no período de lº de maio de 1997 a 30 de abril de 1998.

§ 4° A distribuição ,do limite de importações de que trata o
caput deste artigo, pelas Areas de Livre Comércio, será a seguinte:
a) ALC de Macapá/Santana - US$ 40 milhões;

b) ALC de Guajará-Mirim - US$ 24 milhões;

c) ALC de Tabatinga - US$ 700 mil;
d) ALC de Brasileia/Epitacíolãndia - US$ 700 mil;

e) ALC de Cruzeiro do Sul- US$ 700 mil;

fJ ALC de Pacaraima - US$ 700 mil;
g) ALC de Bonfim - US$ 700 mil.

Art. 2º Para as empresas comerciais em operação na ZFM e
nas ALC, o limite individual de importações não poderá representar
um crescimento superior a vinte por cento, em relação ao valor efetiColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2577-2696, abro 1998
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nte importado no período de 1" de maio de 1997 a 30 de abril de

I~~:' indepen~entemente do resultado da aplicação do critério de

'rat a o § 3- do artigo anterior,
que t
Art. 3' Além dos limites globais de importação estabelecidos
rt 1"deste decreto, os limites individuais das empresas comerein? a c~jo início efetivo de operação tenha se dado após o mês de maio
~'s'1997 serão acrescido de montante equívalente ao obtido pela
a~licaçã~ da fórmula abaixo discriminada:

a = (b/c x 12) - b, sendo:
a = valor a ser adicionado aos limites individuais de importação calculados com base no § 3' do art. l' deste decreto;
b = valor total das importações contingenciadas realizadas pela
empresa no período de l' de maio de 1997 a 30 de abril de 1998;
c = número de meses de operação da empresa no período de l'
de maio de 1997 a 30 de abril de 1998.
Art. 4" A Suframa poderá conceder às empresas comerciais localizadas na ZFM e nas ALC, em datas previamente estabelecidas,
limites adicionais de importação.
§ l' O somatório dos valores adicionais concedidos ao conjunto
das empresas comerciais da ZFM e das ALC não poderá representar
mais do que vinte por cento dos limites globais fixados no artigo 1',
acrescidos dos valores derivados da aplicação do disposto no artigo
anterior.
§ 2' Somente poderão se habilitar à obtenção de limites adicionais de importação as empresas que do total da quota inicial
atribuída, acrescida dos adicionais eventualmente concedidos, tenham efetivado importações equivalentes a, no mínimo 1/12 cumulativos, referentes aos meses compreendidos entre maio de 1998
até o anterior à distribuição.
§ 3' O valor adicional máximo, por empresa comercial, em
cada distribuição de limites adicionais de importação, fica limitado a
US$1,200,000.00 (um milhão e duzentos mil dólares norte-americanos) OU cem por cento do limite de importação inícial mais adicionais
porventura concedidos.
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§ 4º Para efeito de cálculo do limite adicional de importação
de cada empresa, deverá ser aplicada a seguinte fórmula:

MVIe
MIe
NEe
(RTe x Ce)
LAe= [ --xO,30--x0,20+--x0,20+
x
LMVI
LMI
LNE
LRT
BIRe

]

x 0,15 + LBIR x 0,15 x LAG

Sendo
LAe -limite adicional da empresa;
MVIe - maior valor de importação anual efetivada pela empresa nos últimos cinco anos;
IMVI - somatório do maior valor de importação anual efetivada de todas as empresas nos últimos cinco anos;
MIe - média das importações anuais efetivadas pela empresa
nos últimos cinco anos;
LMI - somatório da média de importações anuais efetivadas de
todos as empresas nos últimos cinco anos;
NEe - número de empregados da empresa, na Amazõnia Ocidental, em 31 de dezembro de 1997;
INE - somatório do número de empregados de todas as empresas, na Amazõnia Ocidental, em 31 de dezembro de 1997;
RTe - recolhimento de Tributos Federais e Estaduais da empresa no ano de 1997, efetuado na Amazõnia Ocidental;
Ce - relação obtida pela divisão do valor das importações efetivadas pela empresa de janeiro a dezembro de 1997 pelo valor das
compras totais (nacionais + importadas), efetivadas pela empresa
no mesmo período;
IRT - somatório de recolhimento de Tributos de todas as empresas, efetuado na Amazônia Ocidental, no ano de 1997;
BIRe - valor dos bens imóveis, em 31 de dezembro de 1997, localizados na Amazônia Ocidental, referentes a cada empresa;
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l:BIR- somatório do valor dos bens imóveis, em 31 de dezembro
de 1997, localizados na Amazônia Ocidental, de todas as empresas;
LAG - valor do limite adicional global a ser distribuído.
§ 5' Para fins do disposto no parágrafo anterior, os valores máxímo e médio das importações incentivadas, no caso das empresas cujas atividades comerciais tenham sido iniciadas a partir de 1993, serão calculados em duodécimos proporcionais aos meses de funcionamento, relativamente ao ano em que a empresa tenha iniciado suas
atividades, de acordo com a fórmula abaixo:
VIe = (ai b x 12), sendo:
VIe - Valor da importação anual projetada da empresa no ano
de início de suas atividades de importação;
a - Valor total das importações realizadas no ano de início de
suas atividades;
b - Número de meses de operaçãono ano de iniciode suas atividades.
Art. 5' Observados os limites globais de importação estabelecidos no art. I', acrescidos dos valores derivados da aplicação do disposto nos arts. 3' e 4°, a Suframa poderá adequar a distribuição destes limites entre as empresas, bem como proceder à distribuição dos
limites para as empresas comerciais novas e para aquelas que não
registraram importações no período de l' de maio de 1997 a 30 de
abril de 1998, com base em critérios aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa.
Art. 6' As empresas comerciais deverão comunicar, em datas a
serem definidas pela Suframa, o valor total do limite de importação a
ser utilizado no período de maio de 1998 a abril de 1999, sob pena de
terem os saldos remanescentes naquelas datas, redistribuídos.
Parágrafo único. Os saldos colocados à disposição serão considerados como efetivamente utilizados para efeito de cálculo do limite de importação nos períodos subseqüentes.
Art. 7º A Suframa poderá autorizar limites de importação
para empresas comerciais novas e para aquelas que não registraram
importação no período de 1Q de maio de 1997 a 30 de abril de 1998,
até US$ 300,000.00 (trezentos mil dólares norte-americanos) para
cada empresa, observadas as seguintes condições:
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a) não tenham na sua composição societária sócio participante
de outra empresa comercial contemplada com limite de importação;
b) tenham no mínimo 3 (três) empregados.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se às
empresas comerciais que, em função dos critérios estabelecidos nos
arts. l' e 3' deste decreto venham a ser contempladas com limite individual de importação inferior a US$ 300,000.00 (trezentos mil dólares norte-americanos).
Art. 8º Os limites globais de que trata o art. l' deste decreto
referem-se aos Pedidos de Licenciamento de Importação efetuados a
partir de 1º de maio de 1998.
Art. 9º Compete à Suframa adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e a Suframa do Ministério do Planejamento e Orçamento poderão expedir instruções, em suas respectivas áreas de competência, visando o fiel cumprimento dos critérios
estabelecidos neste decreto, bem como sua operacionalização.
Art. 11. A Suframa editará portaria com a relação dos limites
de importação atribuídos a cada empresa, decorrente dos critérios
ora estabelecidos, publicando-a no Diário Oficial da União.
Parágrafo único. Até que seja editada a portaria de que trata o
caput deste artigo, a Suframa poderá autorizar pedidos de importação até o limite de quinze por cento do valor efetivamente importado
por empresa comercial, individualmente considerada, no período de
1º de maio de 1997 a 30 de abril de 1998.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revoga-se o Decreto nº2.218, de 30 de abril de 1997.
Brastlia, 29 de abríl de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
José Botafogo Gonçalves
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DECRETO N' 2.570, DE 29 DE ABRIL DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. I':!
do Decreto nLJ. 2.359, de 30 de outubro de
1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 31 de julho de 1998, o prazo estabelecido no art. 1º do Decreto n" 2.359, de 30 de outubro de 1997.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
Claudia Maria Costin
DECRETO N' 2.571, DE 29 DE ABRIL DE 1998
Prorroga o prazo de remanejamento
dos cargos que menciona e dá outras providências.

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

Art. I? Fica prorrogado, até 31 de julho de 1998, o prazo de remanejamento dos seguintes cargos em comissão alocados ao Ministério da Previdência e Assistência Social, pelo Decreto n" 1.828, de 10
de março de 1996: um DAS 101.3 e três DAS 101.1.
Parágrafo único. Aos cargos remanescentes do remanejamento inicial aplica-se o disposto no § 3' do art. 1º do Decreto n? 1.828, de
1996.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3" Revoga-se o Decreto n" 2.446, de 30 de dezembro de
1997.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177' da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
Claudia Maria Costin
DECRETO Nº 2.572, DE 29 DE ABRIL DE 1998 C)
Inclui dispositivo ao anexo do Decreto
nr.l.361, de Lt de janeiro de 1995, que dispõe
sobre a vinculação das entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta aos órgãos da Presidência daRepública
e aos Ministérios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 39 da Medida Provisória n" 1.651-42, de7 de
abril de 1998,
DECRETA:
Art. I" O inciso IV, alínea a, do anexo ao Decreto nº 1.361, de
1a de janeiro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte número:
,,54 - Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp)»
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogado o art. 2º do Decreto n" 1.582, de 3 de
agosto de 1995.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clovis de Barros Carvalho
C') Retificado no DO de 4.5.1998 (pág. 2843 desta obra).
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DECRETO N' 2.573, DE 29 DE ABRIL DE 1998
Fixa os preços mínimos básicos para as
sementes dos produtos agrícolas da safra de
verão e dos produtos regionais -1997/98.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
Decreto-Lei n? 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art. l' Os preços mínimos básicos para as semente dos produtos agrícolas da safra de verão e dos produtos regionais - 1997/98
são os relacionados no anexo a este decreto, com seus respectivos valores, especificações e vigência.
Art. 2' Os preços mínimos serão assegurados aos produtores e
às cooperativas de produtores, livres da incidência do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e da contribuição ao
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), observadas as normas
operacionais divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177'; da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sergio Turra
Anexo
Preços Mínimos - Sementes - Safra de Verão e Produtos
Regionais - 1997/98
Preço Mínimo (R$IKg)
Produtos

Algodão
Amendoim

Arroz Longo Fino
Arroz Longo

Inicio
de
Vigência
fev/98
out/97
fev/98(1)
fev/98(2)

I'! Fase

2!lFase

Grão destinado
a Semente

Semente
Fiscalizada

Sementes Básica
e Certificada

0,1458
0,3900
0,2519
0,1696

0,3868
0,7880
0,4776
0,4064

0,4091
0,8576
0,5150
0,4334
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Preço Mínimo (R$lKg)
Produtos

Feijão
Juta e Malva
Milho Híbrido
Milho Variedade
Soja
Sorgo Híbrido
Sorgo Variedade

Início
de
Vigência
nov/97
fev/98
fev/98
fev/98(3)
fev/98
fev/9a
fev/98

2~

I!! Fase

Fase

Grão destinado
a Semente

Semente
Fiscalizada

Sementes Básica
e Certificada

0,4463

0,7445
2,5800
0,8063
0,3486
0,3381
0,6588
0,2941

0,8143
2,5800
0,8381
0,3683
0,3651
0,6748
0,3070

0,1117
0,1117
0,1584
0,0780
0,0780

(1) Áreas irr-igadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste (exceto MS)- set/97; MS, PR,
SP-jan/98.
(2) RR - setJ97.
(3) se e RS - jan/98.

se e

DECRETO Nº 2.574, DE 29 DE ABRIL DE 1998
Regulamenta a Lei nt]. 9.615, de 24 de
março de 1998, que institui normas gerais
sobre o desporto e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais
Art. l' O desporto brasileiro abrange práticas formais e nãoformais e obedece às normas gerais da Lei n' 9.615, de 24 de março
de 1998.
CAPÍTULO II
Da Natureza e das Finalidades do Desporto
Art. 2' O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações:
I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e
em formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a
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Iúpercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral ,d? indivíduo e a sua formação
para o exercicio da cIdadama e a prática do lazer;
II - desporto de participação, praticado de modo voluntário,
compreendendo as modalidades d,:sportivas ~raticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da
vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do
meio ambiente; e
III - desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais
da Lei n' 9.615, de 1998, e das regras de prática desportiva, nacionais e
internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com as de outras nações.
Art. 3' O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado:
I - de modo profissional, caracterizado pela remuneração
pactuada em contrato formal de trabalho entre o atleta maior de dezoito anos e a entidade de prática desportiva empregadora que o
mantiver sob qualquer forma de vínculo;
II - de modo não-profissional, compreendendo o desporto:
a) semiprofissional, expresso em contrato próprio e específico
de estágio, com atletas entre quatorze e dezoito anos de idade e pela
existência de incentivos materiais que não caracterizem remuneração derivada de contrato de trabalho;
b) amador, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de qualquer forma de remuneração ou de incentivos materiais para atletas de qualquer idade.

CAPÍTULO III
Do Plano Nacional do Desporto

Art. 4' Cumpre ao Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp) elaborar o Plano Nacional do Desporto e exercer o
papel do Estado no fomento do desporto brasileiro.
Parágrafo único. O Plano Nacional do Desporto será proposto
após ouvido o Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro
(CDDB), observado o disposto no art. 217 da Constituição Federal.
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CAPÍTULO IV
Do Sistema Brasileiro do Desporto
Seção I
Da Composição e dos Objetivos
Art. 5º O Sistema Brasileiro do Desporto compreende:
I - o Gabinete do titular do ministério a que estiver vinculado o Indesp;
II - o Indesp;
III - o CDDB; e
IV - o sistema nacional do desporto e os sistemas de desporto
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, organizados de
forma autônoma e em regime de colaboração, integrados por vínculos
de natureza técnica específicos de cada modalidade desportiva.
§ 1º O Sistema Brasileiro do Desporto tem por objetivo garantir a prática desportiva regular e melhorar-lhe o padrão de qualidade.
§ 2º Poderão ser incluídas no Sistema Brasileiro do Desporto
as pessoas juridicas que desenvolvam práticas não-formais, promovam a cultura e as ciências do desporto e formem e aprimorem especialistas.
§ 3º É admitida, em cada sistema do desporto, a constituição
de subsistemas para segmentos da sociedade, com finalidade e organização específicas, mantidas a unidade e a coerência do sistema em
que se inserem.
Seção II
Do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp)
Art. 6º O Indesp é uma autarquia federal com a finalidade de
promover e desenvolver a prática do desporto e exercer outras competências específicas que lhe são atribuídas pela Lei n" 9.615, de
1998, e por este decreto.
§ 1º O Indesp disporá, em sua estrutura básica, de um díretoria integrada por um presidente e quatro diretores, todos nomeado
pelo Presidente da República.
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§ 2' As competências dos órgãos que integram a estrutura re'mental do Indesp serão fixadas em seu regimento interno.
gt § 3' O Indesp expedirá instruções e desenvolverá ações para o
umprimento do disposto no inciso IV do art. 217 da Constituição Federal e elaborará o projeto de fomento da prática desportiva para
ess oa s portadoras de deficiência.
p § 4' Caberá ao Indesp registrar os técnicos e treinadores desortivos habilitados na forma da lei e expedir os correspondentes
~ertificados de registro.
Art. 7' Constituem recursos do Indesp:
I
receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos
em lei;
U
adicional de quatro e meio por cento incidente sobre cada
bilhete, permitido o arredondamento do seu valor feito nos concursos
de prognósticos a que se refere o Decreto-Lei n" 594, de 27 de maio de
1969, e a Lei n" 6.717, de 12 de novembro de 1979, destinado ao cumprimento do disposto no art. 10, deste decreto;
lU - doações, legados e patrocínios;
IV - prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal, não reclamados; e
V - outras fontes.
§ l' O valor do adicional previsto no inciso II deste artigo não
será computado no montante da arrecadação das apostas para fins
de cálculo de prêmios, rateios, tributos de qualquer natureza ou taxas de administração.
§ 2' Do adicional de quatro e meio por cento de que trata o inciso II deste artigo, um terço será repassado às Secretarias de Esportes dos Estados e do Distrito Federal, ou, na inexistência destas, a
órgãos que tenham atribuições semelhantes na área do desporto,
proporcionalmente ao montante das apostas efetuadas em cada Unidade da Federação para aplicação segundo o disposto no art. 10 deste decreto.
§ 3' Trimestralmente, a Caixa Econõmica Federal (CEF)
apresentará balancete ao Indesp, com o resultado da receita proveniente do adicional mencionado neste artigo.
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§ 4' As receitas que constituem recursos do Indesp, previstas
nos incisos I, H e IV do art. 6' da Lei n" 9.615, de 1998, serão recolhidas da seguinte forma:
I - a CEF transferirá ao Tesouro Nacional, até o terceiro dia
útil seguinte aos sorteios dos respectivos concursos de prognósticos,
as receitas de que tratam os incisos I e H do caput deste artigo;
H - a CEF transferirá ao Tesouro Nacional a receita de que
trata o inciso IV do caput deste artigo, até o terceiro dia útil seguinte
ao prazo final legalmente estabelecido para reclamação dos prêmios
dos concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal; e
HI - o Tesouro Nacional transferirá ao Indespe, até dez dias
após o seu recolhimento, as receitas mencionadas neste artigo.
§ 5' O Indesp poderá, após o cumprimento do cronograma
mensal de desembolso dos recursos destinados aos seus projetos e
atividades, aplicar os saldos de Caixa em Titulos Públicos, destinado
os recursos resultantes do investimento ao fomento do desporto.
§ 6' A renda liquida total mencionada no art. 9º da Lei n''
9.615, de 1998, corresponde à diferença entre o valor da arrecadação
do concurso e à soma das parcelas destinadas à Seguridade Social, à
CEF, aos clubes brasileiros incluidos no teste e ao pagamento dos
prêmios e do Imposto de Renda.

Art. 8º Os recursos do Indesp terão a seguinte destinação:
I - desporto educacional;
H - desporto de rendimento, nos casos de participação de entidades nacionais de administração do desporto em competições internacionais, bem como em competições brasileiras dos desportos de
criação nacional;
IH - desporto de criação nacional;
IV - capacitação de recursos humanos:
a) cientistas desportivos;
professores de educação fisica;
c) técnicos e treinadores de desporto;
V - apoio a projeto de pesquisa, documentação e informação;
b)
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VI - construção, ampliação e recuperação de instalações esportivas;
VII - apoio supletivo ao sistema de assistência ao atleta profissional com a finalidade de promover sua adaptação ao mercado de
"
.trabalho quando deixar a atividade; e
VIII - apoio ao desporto para pessoas portadoras de deficiência.
Parágrafo único. O apoio supletivo de que trata o inciso VII
deste artigo somente será autorizado mediante a comprovação da
captação e utilização das verbas oriundas das dotações outorgadas
pelo art. 57 da Lei nº 9.615, de 1998, havendo disponibilidade orçamentária e financeira, e após o atendimento das prioridades fixadas
na Constituição.
Art. 9' A arrecadação obtida em cada teste da Loteria Esportiva Federal terá a seguinte destinação:
I - quarenta e cinco por cento para pagamento dos prêmios,
incluindo o valor correspondente ao imposto sobre a renda;
II - vinte por cento para a CEF, destinados ao custeio total da
administração dos recursos e prognósticos desportivos;
III - dez por cento para pagamento, em parcelas iguais, às entidades de práticas desportivas constantes do teste, pelo uso de suas
denominações, marcas e símbolos; e
IV - quinze por cento para o Indesp.
Parágrafo único. Os dez por cento restantes do total da arrecadação serão destinados à Seguridade Social.
Art. 10. Anualmente, a renda líquida total de um dos testes
da Loteria Esportiva Federal será destinada ao Comitê Olímpico
Brasileiro (COB), para treinamento e competições preparatórias,
das equipes olímpicas nacionais.
§ 1º Nos anos de realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos
Pan-Americanos, a renda líquida de um segundo teste da Loteria
Esportiva Federal será destinada ao COB, para o atendimento da
participação de delegações nacionais nesses eventos.
§ 2º Ao Comitê Paraolímpico Brasileiro serão concedidas as
rendas líquidas de testes da Loteria Esportiva Federal nas mesmas
condições estabelecidas neste artigo para o COE.
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Art. 11. Os recursos financeiros correspondentes às destinações previstas no inciso III do art. 8' e no art. 9º da Lei nº 9.615, de
1998, constituem receitas próprias dos beneficiários que lhes serão
entregues diretamente pela CEF, até o décimo dia útil do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador.
Seção II!
Do Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro (CDDB)

Art. 12. O CDDB é órgão colegiado de deliberação e assessoramento, diretamente subordinado ao gabinete do titular do ministério a que estiver vinculado o Indesp, cabendo-lhe:
I - zelar pela aplicação dos principios e preceitos da Lei n"
9.615, de 1998;
II - oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano NacionaI do Desporto;
III - emitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais;
IV - propor prioridades para o plano de aplicação de recursos
do Indesp;
V - exercer outras atribuições previstas na legislação em vigor, relativas a questões de natureza desportiva;
VI - aprovar os Códigos da Justiça Desportiva; e
VII - expedir diretrizes para o controle de substãncias e métodos proibidos na prática desportiva, ouvidos o Ministério da Saúde e o
Ministério da Justiça, por intermédio de seus órgãos especializados.

Art. 13. O CDDB será composto pelo titular do ministério a
que estiver vinculado o Indesp, que o presidirá, e pelos seguintes
membros, designados pelo Presidente da República:
I - o Presidente do Indesp;
II - um representante do COB;
III - um representante do Comitê Paraolímpico Brasileiro; e
IV - sete representantes indicados pelo titular do ministério a
que estiver vinculado o Indesp.
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Art. 14. Os membros do CDDB exercem função considerada
de relevante interesse público e os que sejam servidores públicos federais terão abonadas suas faltas, quando de sua participação nas
respectivas sessões.
§ I' O mandato dos membros do CDDB, previstos nos incisos
Il, III e IV do art. 13 deste decreto, será de dois anos, permitida uma
recondução.
§ 2' Os membros do CDDB terão direito a passagens e diárias
para comparecimento às reuniões do colegiado.

Art. 15. O titular do ministério a que estiver vinculado
o Indesp aprovará o regimento do CDDB.
Art. 16.

O Indesp dará apoio técnico e administrativo ao CDDB.

SeçãoN
Do Sistema Nacional do Desporto
Art. 17. O Sistema Nacional do Desporto tem por finalidade
promover e aprimorar as práticas desportivas de rendimento.
Parágrafo único. O Sistema Nacional do Desporto congrega as
pessoas físicas ejurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, encarregadas da coordenação, administração, normalização,
apoio e prática do desporto, bem como as incumbidas da Justiça Desportiva e, especialmente:
I
II

o COB;
o Comitê Paraolímpico Brasileiro;
In
as entidades nacionais de administração do desporto;
IV
as entidades regionais de administração do desporto;
V - as ligas regionais e nacionais; e
VI - as entidades de prática desportiva filiadas ou não àquelas referidas nos incisos anteriores.
Art. 18. O COB, o Comitê Paraolímpico Brasileiro e as entidades nacionais de administração do desporto que lhes são filiadas ou
vinculadas constituem subsistema específico do Sistema Nacional
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do Desporto, ao qual se aplicará a prioridade prevista no inciso
II do art. 217 da Constituição Federal, desde que seus estatutos obedeçam integralmente à Constituição Federal e às leis vigentes no
País.
Art. 19. Ao COB, entidade jurídica de direito privado, compete representar o País nos eventos olímpicos, pau-americanos e OU~
tros de igual natureza, no Comitê Olímpico Internacional e nos movimentos olímpicos internacionais, e fomentar o movimento olímpico no território nacional, em conformidade com as disposições da
Constituição Federal, bem como as disposições estatutárias e regulamentares do Comitê Olímpico Internacional e da Carta Olímpica.
§ l' Caberá ao COB representar o olimpismo brasileiro junto
aos poderes públicos.
§ 2' É privativo do COB o uso da bandeira e dos símbolos, lemas e hinos de cada comitê, em território nacional.
§ 3' Ao COB são concedidos os direitos e benefícios conferidos
em lei às entidades nacionais de administração do desporto.
§ 4' São vedados o registro e o uso para qualquer fim de sinal
que integre o símbolo olímpico ou que o contenha, bem como o hino e
os lemas olímpicos, exceto mediante prévia autorização do COE.
§ 5' Aplicam-se ao Comitê Paraolímpico Brasileiro, no que
couber, as disposições previstas neste artigo.
Art. 20. As entidades de prática desportiva e as entidades nacionais de administração do desporto, bem como as ligas de que trata
o art. 20 da Lei n'' 9.615, de 1998, são pessoas jurídicas de direito privado, com organização e funcionamento autônomo, e terão as competências definidas em seus estatutos.
§ I" As entidades nacionais de administração do desporto poderão filiar-se, nos termos de seus estatutos, a entidades regionais
de administração e entidades de prática desportiva.
§ 2' As ligas poderão, a seu critério, filiar-se ou vincular-se a
entidades nacionais de administração do desporto, vedado a estas,
sob qualquer pretexto, exigir tal filiação ou vinculação.
§ 3' É facultada a filiação direta de atletas nos termos previstos
nos estatutos das respectivas entidades de administração do desporto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2577-2696, abro 1998

2655
§ 4' Aplicam-se às ligas de que trata o art. 20 da Lei n? 9.615,
d 1998 no que couber, os dispositivos relativos às entidades de ad~ nistr~ção do desporto, constantes do referido diploma legal, bem
as normas contidas neste decreto.

::"0

Art. 21.· Somente serão beneficiadas com isenções fiscais e resses de recursos públicos federais da administração direta e indiP:ta nos termos do inciso U do art. 217 da Constituição Federal, as
:ntidades do Sistema Nacional do Desporto que:
I - possuírem viabilidade e autonomia financeiras;
U - apresentarem manifestação favorável do COB ou do Comitê Paraolímpico Brasileiro, nos casos de suas filiadas e vinculadas;
III - estiverem quites com suas obrigações fiscais e trabalhistas; e
IV - atendam aos demais requisitos estabelecidos em lei.
Parágrafo único. A verificação do cumprimento das exigências
contidas nos incisos I e U é de responsabilidade do Indesp, e das contidas nos incisos lU e IV, do Ministério Público, consoante disposto
no parágrafo único do art. 18 da Lei n" 9.615, de 1998.

Art. 22. As entidades de prática desportiva participantes de
competições do Sistem:: Nacion::l do Desporto poderão, livremente,
organizar ligas regionais ou naCIOnaIS.
§ 1º As entidades de prática desportiva que organizarem ligas na forma do caput deste artigo, comunicarão a criação destas às
entidades nacionais de administração do desporto das respectivas
modalidades.
§ 2º As ligas integrarão os sistemas das entidades nacionais
de administração do desporto que incluírem suas competições nos
respectivos calendários anuais de eventos oficiais.

§ 3' Na hipótese prevista no caput deste artigo, é facultado às
entidades de prática desportiva e aos atletas participarem, também,
de campeonatos nas entidades de administração do desporto a que
estiverem filiadas.
§ 4' É vedada qualquer intervenção das entidades de administração do desporto nas ligas que se mantiverem independentes.
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Art. 23. As entidades de prática desportiva poderão filiar-se,
em cada modalidade, à entidade de administração do desporto do
Sistema Nacional do Desporto, bem como à correspondente entidade
de administração do desporto de um dos sistemas regionais.
Art. 24. Os processos eleitorais assegurarão:
I - colégio eleitoral constituído de todos os filiados no gozo de
seus direitos, admitida a diferenciação de valor dos seus votos;
II - defesa prévia, em caso de impugnação, do direito de participar da eleição;
III - eleição convocada mediante edital publicado em órgão da
imprensa de grande circulação, por três vezes consecutivas;
IV - sistema de recolhimento dos votos imune à fraude; e
V - acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios
de comunicação.
Parágrafo único. Na hipótese da adoção de critério diferenciado de valoração dos votos, este não poderá exceder à proporção de
um para seis entre o de menor e o de maior valor.
Art. 25. Os estatutos das entidades de administração do desporto, elaborados de conformidade com a Lei n? 9.615, de 1998, deverão obrigatoriamente regulamentar:
I - a instituição do Tribunal de Justiça Desportiva e a adoção
do Código de Justiça Desportiva;
II - a inelegibilidade de seus dirigentes para desempenho de
cargos e funções eletivas ou de livre nomeação de:
a) condenados por crime doloso em sentença definitiva;
b) inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos
em decisão administrativa definitiva;
c) inadimplentes na prestação de contas da própria entidade;
d) afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude de gestão patrimonial ou financeira irregular
ou temerária da entidade;
e) inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas;
() falidos.
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As J?restações de contas anuais ~e todas as entidades

Ar 'oistração integrantes do SIstema Nacional do Desporto sede a'i:"'~atoriamente submetidas, com parecer dos conselhos fiscais,

rão o l'1ectivas assembléias gerais, para a aprovação final.
àS resp
parágrafo único. Todos os integrantes das as~embléias gerais
_ cesso irrestnto aos documentos, as informações e aos comproterao a de despesas de contas de que trata este artigo.
van tes
Seção V
istema s dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
Dos S
27. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios consti. ~~us próprios sistemas, respeitadas as normas estabelecidas
tUlrLa~ n'' 9.615, de 1998, bem como as normas relativas ao processo
na ei
leitora!.
e § l' Aos Municípios é facultado constituir sistemas próprios,
adas as disposições da Lei nº 9.615, de 1998, e as contidas na
obs.erv ção do respectivo Estado.
legIsl a
2' Os Estados, o Distrito Federal e os Munícípios que não
ttuírem e organizarem os sistemas próprios de que tratam o inC?ns do art. 4º e o art. 25 da Lei nº 9.615, de 1998, observarão as
cISO s contidas no referido diploma legal e neste decreto.
nol'1Oa
CAPÍTULO V
Da Prática Desportiva Profissional

Ar

Art. 28. Atletas e entidades de prática desportiva são livres
rgaoizar a atividade profissional, qualquer que seja sua mo-

P:td~de, respeitados os termos da Lei n? 9.615, de 1998.

Art. 2~. ~ atividades relacionadas a competições de atletas
ionaIS sao privativas de:
pro fiISS
I - sociedades civis de fins econômicos;
Il - sociedades comerciais admitidas na legislação em vigor;
d

III - entidades de prática desportiva que constituírem socieomercial para administração das atividades de que trata este
da de c
artigo.

---:-::--::-::---:::----:::---:----:::----:-:---:----
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§ I" As entidades referidas nos incisos I, II e lII, que infringirem qualquer dispositivo da Lei n" 9.615, de 1998, terão suas atividades suspensas, enquanto perdurar a violação.
§ 2º A suspensão das atividades inabilita a entidade de prática desportiva para a percepção dos beneficios constantes do art. 18
da Lei n" 9.615, de 1998.

Art. 30. A atividade do atleta profissional, de todas as modalidades desportivas, é caracterizada por remuneração pactuada em
contrato formal de trabalho firmado com entidade de prática desportiva, pessoa jurídica de direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de descumprimento,
rompimento ou rescisão unilateral.
§ l' Enquanto estiverem vigentes os incisos II e V e os §§ l' e
3' do art. 3', os arts. 4', 6', 11 e 13, o § 2' do art. 15, o parágrafo único
do art. 16 e os arts. 23 e 26 da Lei n" 6.354, de 2 de setembro de 1976,
os contratos de trabalho de atletas obedecerão a modelos diferenciados, um para a prática do futebol e outro para a prática de todas as
demais modalidades, conforme modelos expedidos pelo Indesp.
§ 2º Os atletas profissionais de futebol, de qualquer idade,
que, na data da vigência da Lei n" 9.615, de 1998, tiveram assegurado o direito de passe livre, permanecerão nesta situação, assim como
todos os atletas das demais modalidades de prática desportiva, cuja
rescisão unilateral de seus contratos de trabalho dar-se-á nos termos dos arts. 479 e 480 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
§ 3' Fica vedado o registro, junto à entidade de administração
do desporto da modalidade, do contrato de trabalho firmado entre o
atleta e a entidade de prática desportiva.

§ 4' A entidade de prática desportiva comunicará em impresso padrão, conforme modelo expedido pelo Indesp, à entidade nacional de administração da modalidade a condição profissional assumida pelo atleta.
§ 5º Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da Seguridade Social, ressalvadas as peculiaridades expressas na Lei n" 9.615, de 1998, ou as condições constantes do respectivo contrato de trabalho.
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§ 6' O vínculo desportivo do atleta com a entidade contratante tem natureza acessória ao respectivo vínculo empregatício, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais, com o término da vigência do
contrato de trabalho.
§ 7' Enquanto estiverem vigentes os incisos II e V e os §§ l' e
3' do art 3', os arts. 4', 6', 11 e 13, o § 2' do art. 15, o parágrafo único
do art. 16 e os arts. 23 e 26 da Lei n" 6.354, de 1976, a fixação do valor, os critérios e as condições para o pagamento da indenização pelo
vínculo desportivo denominado «passe" serão efetuados nos termos
da legislação então vigente.
Art. 31. A entidade de prática desportiva formadora de atleta
terá o direito de assinar com este o primeiro contrato de profissional,
cujo prazo não poderá ser superior a dois anos.
§ l' Comprova-se a condição de entidade de prática formadora de atleta pela presença de formal contrato de estágio de atleta semiprofissional, firmado entre as partes, com o comprovado cumprimento de um vínculo mínimo igualou superior a dois anos.
§ 2' A prática desportiva exercida entre o atleta e a entidade
de prática desportiva, na categoria de amador com qualquer tempo
de duração, ou de semiprofissional com estágio inferior a dois anos,
não gera vinculo nem o direito de exercício da preferência na profissionalização.
§ 3' O direíto previsto no caput deste artígo é índelegável e intransferível, sob qualquer forma ou modalidade.

§ 4' A entidade detentora do primeíro contrato de trabalho do
atleta por ela profissíonalizado terá direito de preferência para a
primeira renovação deste contrato, sendo facultada a cessão deste
direito a terceiros, de forma remunerada ou não.
Art. 32. O contrato de trabalho do atleta profissional, celebrado por escrito, conforme modelo expedido pelo Indesp, terá prazo determinado, com vigência nunca inferior a três meses.
§ l' Até a entrada em vigor do dísposto no § 2' do art. 28 da Leí
n" 9.615, de 1998, o prazo máximo do contrato de trabalho de atleta
profissional de futebol, será de dois anos, nos termos do inciso II do
art. 3' da Lei n" 6.354, de 1976.
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§ 2' O prazo máximo dos contratos, de trabalho dos atletas
das demais modalidades de prática desportiva será fixado de conformidade com o previsto no art. 445 da CLT.
§ 3' O contrato de trabalho de que trata o caput deste artigo,
cujo modelo padrão será expedido pelo Indesp, será celebrado em, no
mínimo, duas vias, de mesmo teor e forma, destinadas uma para
cada parte, e deverá conter obrigatoriamente as seguintes cláusulas
e condições:
I - o nome completo das partes contratantes devidamente
individualizadas e caracterizadas;
II - o nome da associação empregadora, endereço completo,
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), modalidade de
prática e o nome da entidade de administração filiada;
III - o nome do atleta contratado, apelido desportivo, data
de nascimento, filiação, estado civil, endereço completo, número e série da Carteira de Trabalho, do Registro Geral da Cédula de Identidade, do registro junto ao Cadastro de Pessoa Física do Ministério da
Fazenda;
IV - o prazo de duração;
V - o valor da remuneração total e a forma de pagamento,
que poderá ser semanal, quinzenal ou mensal;
VI
o valor dos prêmios e a forma de pagamento;
VII
o valor das luvas e a forma de pagamento;
VIII
o valor das gratificações e a forma de pagamento;
IX
a carga horária;
X
o regime de concentração, antes de cada competição;
XI
a informação do número da apólice de seguro de acidentes pessoais e de vida, feitos a favor do atleta, contendo o valor do prêmio, a data de vencimento e o nome da companhia de seguros;
XII - vantagens adicionais oferecidas ao atleta; e
XIII - o visto de autorização de trabalho temporário previsto
no item V do art. 13 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, o passaporte contendo o visto de entrada fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores e a RNE da Polícia Federal, quando se tratar de
contratos celebrados com atletas de origem estrangeira.
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4' O contrato de trabalho de atleta profissional mantido com
'd§ de de prática desportiva terá o seu prazo de vigência suspenso:
eIltl a
I _ por acidente do trabalho ou dele decorrente, quando o
ta ficar impossibilitado de exercer a sua atividade;
atle Il _ quando a entidade de administração convocadora devol_I . entidade de prática inapto ao exercício da atividade.

ve- o a.

§ 5' Quando na devolução do atleta pela entidade convocadotornar necessário o uso da perícia médica para atestar o seu esra se físico ou clínico, será obrigatoriamente formada uma junta métado omposta de três profissionais especialistas na área, sendo que
dica c arte in
. diicara• o seu.
cada P
§ 6' O custo com a contratação do perito médico indicado pelo
I t será suportado pela entidade que resultar derrotada na períat e :endo que, em caso de acordo, cada entidade arcará com cinraa, ta por cento do custo do profissional contratado pelo atleta.
quen
§ 7' O tempo de suspensão ocorrido nas condições do § 4' será
cido ao tempo total do contrato de trabalho do atleta, que terá
acr e:- rnüno prorrogado no exato número de dias da suspensão de vis~u ~a mantidas todas as demais condições contratuais.
gen el ,
§ 8' Quando a reintegração do atleta, pela entidade de prátiocorrer nas mesmas condições da con:,ocação, o te~po de d~raç~o
da nvocação do atleta em favor de entidade de administração nao
a cOenderá a vigência do contrato de trabalho mantido com a enti~uT de prática, sendo considerado como de efetivo exercício, não pod:nâo ser compensado ou prorrogado a esse título.

Art. 33. A entidade de prática desportiva empregadora que
ti er com pagamento de salário de atleta profissional em atraso,
es to do OU em parte, por período igualou superior a três meses, terá
no o trato de trabalho daquele atleta rescindido, ficando ele livre
o c;;se transferir para qual9-uer outra agremiação de ,?~sma modah~ade, na.cion al ou internacional, e exigir a multa rescisorra e os haveres deVIdos.
§ 1Q São entendidos como salário, para efeitos do previsto no
t o abono de férias, o décimo terceiro salário, as gratificações,
eapú e"mios e demais verbas inclusas no contrato de trabalho.
os pr
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§ 2" A mora contumaz será considerada também pelo não recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias.

§ 3" A certidão positiva fornecida pelas entidades encarregadas da administração da Previdência Social e do FGTS é cabal para
a comprovação da mora contumaz.
§ 4" Sempre que a rescisão se operar pela aplicação do disposto no caput, a multa rescisória a favor da parte inocente será conhecida pela aplicação do disposto nos arts. 479 e 480 da CLT.
Art. 34. É lícito ao atleta profissional recusar competir por
entidade de prática desportiva quando seus salários, no todo ou em
parte, estiverem atrasados em dois ou mais meses.
§ 1º O atleta ou sua entidade de classe promoverão, por qualquer meio ou processo, a notificação da entidade de prática da decisão de não competir até que seja quitada a mora salarial.

§ 2º O atleta profissional que, durante a vigência do seu primeiro contrato de trabalho ou ao seu término, decidir abandonar a
prática da modalidade e, posteriormente, a qualquer tempo, retornar à mesma atividade como profissional, continua obrigado a respeitar o direito de preferência de que trata o § 4" do art. 36 da Lei n?
9.615, de 1998.
Art. 35. Independentemente de qualquer outro procedimento, a entidade nacional de administração do desporto fornecerá condição de jogo ao atleta para outra entidade de prática, nacional ou
internacional, mediante prova da notificação do pedido de rescisão
unilateral firmado pelo atleta ou por documento do empregador no
mesmo sentido, desde que satisfeitas as condições das normas previstas no contrato de trabalho.
Parágrafo único.

São meios de notificação:

I - o comprovante de protocolo de petição inicial junto à Justiça do Trabalho, que contiver pedido de rescisão de contrato de trabalho;
a notificação extrajudicial devidamente cumprida;
UI - o comprovante de homologação da rescisão do contrato de
trabalho firmado pela autoridade competente ou sindicato de classe; e
U -
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IV - o instrumento de pedido de demissão, informe de dispensa ou rescisão de contrato de trabalho devidamente protocolada pela
parte contrária.
Art. 36. A entidade de prática desportiva comunicará em impresso padrão à entidade de administração da modalidade a condição de profissional, semiprofissional ou amador do atleta.
§ 1Q A comunicação oferecida pela entidade de prática deverá
observar o mínimo de informações:
I
nome da entidade de prática desportiva;
II
nome completo e apelido desportivo do atleta;
III
data do nascimento e filiação do atleta;
IV
validade e duração do contrato, com seu início e término,
quando se tratar de atleta profissional;
V - validade e duração do contrato, com seu início e término,
quando se tratar de contrato de estágio semiprofissional; e
VI - validade da manifestação de vontade, quando se tratar
de vínculo desportivo de categoria amadora.
§ 2' A manifestação de vontade de atleta amador é caracterizada pela ficha de registro desportivo, que poderá ser livremente
rescindida por qualquer das partes.
Art. 37. Qualquer cessão ou transferência de atleta profissional, na vígência do contrato de trabalho, depende de sua formal e expressa anuência e será isenta de qualquer taxa que venha a ser cobrada pela entidade de administração.
§ 1Q A isenção de que trata o caput deste artigo compreende
todos os atos praticados pela entidade de administração do desporto
no tocante ao fornecimento dos documentos de transferência do atleta, mesmo que para entidades do exterior.
§ 2' A recusa em processar a transferência do atleta ou a exigência da cobrança de qualquer taxa, por parte da entidade de administração nacional do desporto, será caracterizada como descumprimento da legislação vigente, acarretando à entidade de administração infratora a inabilitação para a percepção dos benefícios contidos
no art. 18 da Lei n° 9.615, de 1998.
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Art. 38. A transferência do atleta profissional de uma entidade de prática desportiva para outra do mesmo gênero poderá ser
temporária (contrato de empréstimo) e o novo contrato celebrado deverá ser por período igualou menor que o anterior, ficando o atleta
sujeito à cláusula de retorno à entidade de prática desportiva cedente, vigorando no retorno o antigo contrato, quando for o caso.
§ I" A transferência temporária deverá receber expressa anuência do atleta.
§ 2º O contrato de empréstimo não poderá ter duração inferior
a três meses.

§ 3" O salário mensal não poderá ser inferior ao do contrato
cedido.
§ 4º A entidade de prática desportiva cedente deverá fazer
constar, no contrato de cessão, a assunção pela cessionária das responsabilidades cedidas, ficando, contudo, co-obrigada ao pagamento
dos valores acordados, em caso de inadimplemento por parte da entidade de prática desportiva cessionária.
§ 5º A cessionária fica ainda obrigada a contratar apólice de
seguro de vida e acidentes pessoais, fazendo constar como beneficiária a entidade de prática cedente pelo valor que ficar acordado entre
as partes.
Art. 39. Na cessão ou transferência de atleta profissional para
entidade de prática desportiva estrangeira observar-se-ão, no tocante
à documentação pertinente, as instruções expedidas pela entidade
nacional de administração do desporto.
Parágrafo único. As condições para transferência do atleta
profissional para o exterior deverão integrar obrigatoriamente os
contratos de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva brasileira contratante.
Art. 40. A participação de atletas profissionais em seleções
será estabelecida na forma como acordarem a entidade de administração convocadora e a entidade de prática desportiva cedente.
§ 1" A entidade convocadora indenizará a cedente dos encargos previstos no contrato de trabalho, pelo período em que durar a
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convocação do ath,ta, sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados
entre este e a entidade convocadora.
§ 2' No período q';1e durar a convocação, ~ contrato de trabalho entre o atleta e a.entid~de de prática desportiva permanecerá vigente e inalterado, mdUSlVe nos casos de retorno com inabilitação
para a prática desportiva.
§ 3' Quando da con:,~cação do atleta por entidade de administração, a entidade de pratica desportiva detentora de contrato de
cessão do direito de,uso de s~a Imagen: poderá ficar desobrigada do
pagamento a esse titulo, deVIdo no pe?odo que durar a convocação,
se o atleta convocado e~tiver com sua Imagem desportiva vinculada
ao patrocinador da entidade convocante.
§ 4' O valor de.parâmetro d~ indeniza~ão prevista no § 3' será
comunicada pela entida.de de pratica desportiva à entidade de administração convocador a, Juntamente com o valor do salário mensal do
atleta convocado.
§ 5º Sempre que a. entidade de administração convocadora
exigir o direito de uso da Image~ do atleta em favor de seu patrocinador, pagará ao convo~ado, o~TIgatoTIamente, uma retribuição que,
no mínimo deverá ser Igual aquela que o atleta perceberia se estivesse a serviço de sua entidade de prática.
§ 6' O atleta convocado receberá os valores contratados a titulo de direito de imag~m, tanto da entidade de administração convocadora quanto da entidade de prática ce~ente, se no periodo que durar a convocaçâo a~ suas Imagens co~tmuarem sendo divulgadas
pela entidade de pratica ou seu patrocmador.
§ 7' Se a entidade de administração convocadora, beneficiária
de contrato de patrocínio, subvenção ou outra forma de incentivo não
remunerar o atleta convocado pe~a utilização de sua imagem, este
será livre para se recusar a competir, sem sofrer qualquer penalidade.
§ 8º O período de convocação estender-se-á até a reintegração
do atleta à entidade que o cedeu, apto a exercer sua atividade.
§ 9' Enquanto perdurar a inabilitação do atleta para o regular exercício de sua atiVIdade profissional, a entidade de administração convocadora continuará a indenizar a entidade de prática cedente dos encargos previstos no contrato de trabalho daquele atleta.
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Art. 41. A presença de atleta de nacionalidade estrangeira,
com visto temporário de trabalho previsto no inciso V do art. 13 da
Lei n'' 6.815, de 19 de agosto de 1980, como integrante da equipe de
competição da entidade de prática desportiva caracteriza, para os
termos da Lei n" 9.615, de 1998, a prática desportiva profissional,
tornando obrigatório o enquadramento previsto no caput do art. 27
daquela lei.
§ I" É vedada a participação de atleta de nacionalidade estrangeira como integrante de equipe de competição de entidade de
prática desportiva nacional nos campeonatos oficiais, quando o visto
de trabalho temporário expedido pelo Ministério do Trabalho recair
no inciso III do art. 13 da Lei n" 6.815, de 1980.
§ 2' A entidade de administração do desporto será obrigada a
exigir da entidade de prática desportiva contratante o comprovante
do visto de trabalho do atleta de nacionalidade estrangeira fornecido
pelo Ministério do Trabalho, sob pena de cancelamento do respectivo
vinculo desportivo.
§ 3' A entidade de prática desportiva que se utilizar, em competições, torneios ou campeonatos, de atleta estrangeiro em desacordo com o previsto nos §§ l' e 2' deste artigo será considerada em situação irregular e os seus resultados na competição não gerarão efeitos desportivos válidos.

§ 4' Comprovada a ilegalidade da participação do atleta estrangeiro em competições, torneios ou campeonatos, por entidade de
prática do desporto, esta ficará obrigada a proceder à regularização
do visto de trabalho, dentro de quinze dias da ocorrência ou, no mesmo prazo, providenciar o repatriamento do estrangeiro.
§ 5' A inobservância dos preceitos deste artigo por parte da
entidade de administração nacional do desporto será caracterizada
como descumprimento da legislação vigente, acarretando à entidade
de administração infratora a inabilitação para a percepção dos benefícios contidos no art. 18 da Lei n? 9.615, de 1998.

Art. 42. As transações efetuadas entre pessoas naturais ou
juridicas residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil, e pessoas naturais oujuridicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior, relativas à negociação do passe ou contratação de atletas, brasileiros
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estrangeiros, sujeitam-se à cobertura cambial na forma da legís-

ou ão em vigor e à vedação prevista no art. 10 do Decreto-Lei nº

~g25 de 27 de fevereiro de 1946, independentemente da saída física
d~ atleta do território nacional ou da sua entrada nele.

§ l' As transações referidas no caput deste artigo devem ser
gistradas na respectiva entidade nacional de administração de
~~sporto, no prazo máximo de trinta dias, contados da data da celebração dos contratos.
§ 2' O registro conterá, no mínimo, as seguintes informações:
I
descrição da transação e seu valor em moeda estrangeira;
II - condições de pagamento;
III - qualificação das pessoas envolvidas na transação, tipo de
envolvimento e valor devido a cada uma delas; e
IV - país, cidade e clube, empresa ou agremiação de procedência e de destino do atleta.
Art. 43. Sujeitam-se, também, à cobertura cambial na forma
da legislação em vigor e à vedação prevista no art. lOdo Decreto-Lei
n' 9.025, de 1946:
I - a participação individual de atletas ou de delegações esportivas sob qualquer forma ou denominação em competições ou em
exibições no exterior, se brasileiras, e no Brasil, se estrangeiras;
II - o patrocínio direto ou indireto contratado entre pessoas
naturais oujurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil,
e pessoas naturais ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede
nO exterior.
Parágrafo único. A participação em competições ou em exibiÇões e a celebração de contratos de patrocínio devem ser comunicadas
à respectiva entidade nacional de administração de desporto, previamente à realização dos eventos, com indicação dos valores envolvidos,
dos recebedores e dos pagadores e das condições de pagamento.

Art. 44. O Banco Central do Brasil adotará as medidas necessárias ao pleno e fiel cumprimento do disposto nos arts. 42 e 43 deste
decreto, sem prejuízo de outras ações na área do desporto relacionadas com sua competência institucional, assegurado amplo acesso à
documentação mencionada nos referidos artigos.
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Art. 45. A atividade do atleta semiprofissional de futebol é caracterizada pela existência de incentivos materiais que não caracterizem remuneração derivada de contrato de trabalho, pactuado em
contrato formal de estágio firmado com entidade de prática desportiva, pessoa jurídica de direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral.
§ 1º Estão compreendidos na categoria dos semiprofissionais
os atletas com idade entre quatorze e dezoito anos incompletos.
§ 2' Só poderão participar de competição entre profissionais
os atletas semiprofissionais com idade superior a dezesseis anos.
§ 3' Ao completar dezoito anos de idade, o atleta semiprofissional de futebol deverá ser obrigatoriamente profissionalizado, sob
pena de, não o fazendo, voltar à condição de amador, ficando impedido de participar em competições entre profissionais.

§ 4º Do disposto neste artigo estão excluídos os desportos individuais e coletivos olímpicos, exceto o futebol de campo.
§ 5' Os atletas que, por força do § 4º, estão excluídos da possibilidade de firmarem o contrato de estágio semiprofissional previsto no
caput deste artigo serão considerados amadores e livres de qualquer
vínculo, podendo, opcionalmente, firmar contratos de trabalho com
entidade de prática desportiva a partir de dezesseis anos de idade.
§ 6º Não se aplicam aos atletas praticantes dos desportos individuais e coletivos olímpicos o direito de preferência previsto no
art. 34, §§ 1º, 2' e 3º, e no § 4º deste artigo.
§ 7' O contrato de estágio de atleta semiprofissional mantido
entre a entidade de prática desportiva e o atleta semiprofissional
com idade até dezoito anos deverá, obrigatoriamente, incluir:

I
a identificação das partes contratantes;
U
a representação do atleta pelo pai ou responsável;
lU
a duração;
IV
o elenco de incentivos materiais oferecidos e disponibilizados, devidamente quantificados e valorizados; e
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v - apólice de seguro de acidentes pessoais e vida, às expensas da entidade de prática desportiva, com a indicação de beneficiários pelo atleta, tendo como valor mínimo aquele correspondente total
dos incentivos materiais contratados.
§ 8' A ausência do seguro nos termos do parágrafo anterior
acarretará a entidade de prática desportiva:
I - o imediato rompimento do vinculo contratual de estágio,
ficando o atleta livre e desobrigado de qualquer indenização para se
transferir para outra agremiação nacional ou estrangeira;
II - o pagamento aos beneficiários indicados pelo atleta do
valor constante do inciso V do § 7' deste artigo, em caso de morte, invalidez permanente, ou acidente pessoal que resulte em lesão corporal de natureza grave, nos termos do § 1º, incisos I, II e 1I1, do art. 129
do Código Penal Brasileiro;
III - incorrerá no previsto no inciso II a entidade de prática do
desporto quando da ocorrência de acidentes com os atletas a ela vinculados e que, por força do § 5', estiverem excluidos da possibilidade
de firmarem o contrato de estágio semiprofissional previsto no caput
deste artigo.
§ 9º O valor da indenização devido pelo atleta semiprofissional à entidade de prática desportiva formadora, para rescisão antecipada do contrato de estágio, será:
I - no máximo de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para
atletas com idade compreendida entre quatorze e dezesseis anos incompletos;
II - no máximo de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
para atletas com idade compreendida entre dezesseis e dezessete
anos incompletos;
III - no máximo de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais) para atletas com idade compreendida entre dezessete anos e
dezoito anos incompletos;
§ 10. O contrato de estágio do atleta semiprofissional obedecerá a modelo padrão expedido pelo Indesp,

Art. 46. É vedada a participação em competições desportivas
profissionais de atletas amadores de qualquer idade.
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Parágrafo único. A presença de atleta de origem estrangeira,
na mesma competição, torneio ou campeonato, inscrito por qualquer
entidade de prática integrante do sistema, caracteriza a prática do
profissionalismo, inabilitando a participação de atletas amadores de
qualquer idade e de semiprofissionais menores de dezesseis anos.
Art. 47. É vedada a prática do profissionalismo, em qualquer
modalidade, quando se tratar de:
I - desporto educacional, seja nos estabelecimentos escolares de 1º e 2º graus ou superiores;
II
desporto militar;

III -

menores até a idade de dezesseis anos completos.

Art. 48. As entidades de prática desportiva serão obrigadas a
contratar seguro de acidentes pessoais e do trabalho para os atletas
profissionais e semiprofissionais a elas vinculados, com o objetivo de
cobrir os riscos a que estão sujeitos.
Parágrafo único. Para os atletas profissionais, o prêmio minimo de que trata este artigo deverá corresponder à importância total
anual da remuneração ajustada, e, para os atletas semíprofissionais, ao total das verbas de incentivos materiais.
Art. 49.

Às entidades de prática desportiva pertence o direito de

negociar, autorizar e proibir a fixação, a transmissão ou retransmissão

de imagem de espetáculo ou eventos desportivos de que participem.
§ 1a Salvo convenção em contrário, vinte por cento do preço total da autorização, como minimo, será distribuido, em partes iguais,
aos atletas profissionais participantes do espetáculo ou evento.
§ 2' O disposto neste artigo não se aplica a flagrantes de espetáculo ou evento desportivo para fins, exclusivamente, jornalísticos
ou educativos, cuja duração, no conjunto, não exceda de três por cento do total do tempo previsto para o espetáculo.
§ 3' O tempo total previsto para o espetáculo desportivo de
que trata o parágrafo anterior é o constante da regra de prática internacional da modalidade, previsto como duração da competição,
não podendo, para efeito de cálculo do percentual de três por cento,
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ser incluídas as prorrogações e outras formas de dilatação do tempo
normal de competição.
§ 4' À entidade de administração do desporto e às ligas que
patrocinarem espetáculo ou evento desportivo, sem participação direta de entidade de prática desportiva, é assegurado o direito de negociar, autorizar ou proibir a fixação, a transmissão ou retransmissão do espetáculo ou evento.
§ 5' O espectador pagante, por qualquer meio, de espetáculo
ou evento desportivo equipara-se, para todos os efeitos legais, ao
consumidor, nos termos do art. 2' da Lei n' 8.078, de 11 de setembro
de 1990.

CAPÍTULO VI
Da Ordem Desportiva
Art. 50. No âmbito de suas atribuições, os Comitês Olímpico e
Paraolímpico Brasileiros e as entidades nacionais de adminístração
do desporto têm competência para decidir, de ofício ou quando lhes
forem submetidas pelos seus filiados, as questões relativas ao cumprimento das normas e regras de prática desportiva.
Art. 51. Com o objetivo de manter a ordem desportiva e o respeito aos atos emanados de seus poderes internos, poderão ser aplicadas, pelas entidades de administração do desporto e de prática
desportiva, as seguintes sanções:
I
advertência;
11
censura escrita;
III
multa;
IV
suspensão;
V - desfiliação ou desvinculação.
§ I" A aplicação das sanções previstas neste artigo não prescinde do processo administrativo, em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa.
§ 2' As penalidades de que tratam os incisos IV e V deste artigo somente poderão ser aplicadas após decisão definitiva da Justiça
Desportiva.
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CAPÍTULO VII

Da Justiça Desportiva
Art. 52. A Justiça Desportiva a que se referem os arts. 49 a 55
da Lei n? 9.615, de 1998, regula-se pelas disposições deste capítulo.
Art. 53. A organização, o funcionamento e as atribuições da
Justiça Desportiva, limitadas ao processo e julgamento das infrações disciplinares e às competições desportivas, serão definidas em
Código Desportivo, que tratará diferentemente a prática profissional e a não-profissional.
§ 1o Ficam excluídas da apreciação do Tribunal de Justiça
Desportiva as questões de natureza e matéria trabalhista, entre
atletas e entidades de prática desportiva, na forma do disposto no §
l' do art. 217 da Constituição Federal e no caput deste artigo.

§ 2' As transgressões relativas à disciplina e às competições
desportivas sujeitam o infrator a:

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

-

advertência;
eliminação;
exclusão de campeonato ou torneio;
indenização;
interdição de praça de desportos;
multa;
perda do mando do campo;
perda de pontos;
perda de renda;
suspensão por partida;
suspensão por prazo.

§ 3' As penas disciplinares não serão aplicadas aos menores
de quatorze anos.
§ 4' As penas pecuniárias não serão aplicadas aos atletas
amadores e semiprofissionais.
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§ 5' As penas pecuniárias e de suspensão por partida ou prazo
_ poderão ser aplicadas cumulativamente.
na o
§ 6' AB penas de suspensão por tempo, aplicadas aos atletas
fissionais, que superarem o prazo de vinte e nove dias, deverão,
p~o gatoriamente, ser transformadas em pena pecuniária, nos tero ri da codificação a ser editada.
JIlos
Art. 54. O disposto neste decreto sobre Justiça Desportiva
não se aplica aos Comitês Olímpico e Paraolímpico Brasileiros.
Art. 55. Aos Tribunais de Justiça Desportiva, unidades autômas e independentes das ligas e das entidades de administração
dO desporto de cada sistema ou modalidade de prática, compete proo sar e julgar, em última instância, as questões de descumprimento
~:snormas relativas à disciplina e às competições desportivas.
§ l' Sem prejuízo do disposto neste artigo, as decisões finais
d s Tribunais de Justiça Desportiva são impugnáveis nos termos geo's do direito, respeitados os pressupostos processuais estabeleci~~s noS §§ l' e 2' do art. 217 da Constituição Federal.
§ 2' O recurso ao Poder Judiciário não prejudicará os efeitos
d sportivo s validamente produzidos em conseqüência da decisão
p:oferida pelos Tribunais de Justiça Desportiva.
§ 3' O membro do Tribunal de Justiça desportiva exerce fun_o considerada de relevante interesse público e, sendo servidor púh~ico, terá ab0J?-8:das .suas faltas, ~omputando-se como de efetivo
exercício a partlclpaçao nas respectivas sessoes.
Art. 56. Os Tribunais de Justiça Desportiva terão como prieira instância a Comissão Disciplinar, integrada por três membros
de sua livre nom.eação, pa~a a aplicação im<;diata das sanções decorrentes de infraçoes cometidas durante as disputas e constantes das
úmulas OU documentos similares dos árbitros, ou, ainda, decorren~es de infringência ao regulamento da respectiva competição, torneio ou campeonato.
§ l' Nos Tribunais de Justiça Desportiva e nas Comissões
Disciplinares, as transgressões relativas à disciplina e a competições desportivas prescindem do processo administrativo, e será assegurada a ampla defesa e o contraditório.
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§ 2' A organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva serão definidas em Códigos de Justiça Desportiva a
ser aprovado pelo CDDB.
§ 3º Enquanto não forem aprovados os novos Códigos de Justiça Desportiva, continuam em vigor os atuais códigos, com as alterações constantes da Lei n? 9.615, de 1998, e deste decreto.
Art. 57. Os Tribunais de Justiça Desportiva, por indicação
segmentada, serão compostos por, no mínimo, sete membros, ou
onze membros, no máximo.
§ 1e Caberá às entidades de administração do desporto a indicação de um auditor, membro efetivo do tribunal, quando a composição for de sete membros, e de dois, quando a composição determinar
onze membros.
§ 2' Caberá a indicação, pelas entidades de prática desportiva
que participem de competições oficiais da divisão principal, de um auditor, membro efetivo do tribunal, quando a composição for de sete
membros, e de dois, quando a composição determinar onze membros.
§ 3' Caberá à Ordem dos Advogados do Brasil, na seção correspondente, indicar três advogados com notório saber jurídico desportivo, para integrar o tribunal como auditores, membros efetivos.
§ 4' Caberá aos árbitros, por suas entidades nacionais, estaduais, distritais ou municipais, por modalidade desportiva ou grupo
de modalidades, indicarem um auditor, membro efetivo do tribunal
quando a composição for de sete membros, e de dois, quando a composição determinar onze membros.
§ 5' Caberá aos atletas, por suas entidades de classe de âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, por modalidade desportiva ou grupo de modalidades, indicarem um auditor, membro
efetivo do tribunal, quando a composição for de sete membros, e de
dois, quando a composição determinar onze membros.
§ 6º Para efeito de acréscimo de composição, será observado o
previsto no art. 55 da Lei n'' 9.615, de 1998, e deverá ser assegurada
a paridade apresentada nos incisos I, Il, IV e V, do mesmo artigo.
§ 7º A indicação para o cargo de auditor, membro efetivo do
Tribunal de Justiça Desportiva, é privativo das entidades elencadas
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' ncisos I a V do art. 55 da Lei n" 9.615, de 1998, e a substituição

nO~~ditor, a qualquer tempo, é prerrogativa da entidade indicadora,
d~o podendo ser contestada.

n

§ 8 9 Nas vacâncias dos cargos de auditores, membros efetivos,
residente do tribunal deverá oficiar à entidade indicadora para
o P no prazo máximo de trinta dias, promova a nova indicação.
que,
§ 9' Os membros dos Tribunais de Justiça Desportiva serão
brigatoriamente bacharéis em Direito ou pessoas de notório saber
?nridicOe de conduta ilibada.
J
§ 10. Os atuais Tribunais de Justiça Desportiva deverão, no
zo máximo de setenta e cinco dias, a contar da publicação deste
~r~reto, adaptarem-se ao previsto neste artigo, sob pena de se tornae~ ineficazes as decisões tomadas a partir da data-limite.
re,"
§ 11. As entidades de administração do desporto que, na data
d publicação deste decreto, não tiverem constituído seu Tribunal de
/'stiça Desportiva deverão fazê-lo, obrigatoriamente, nos termos
d~ste artigo e no prazo estabelecido no parágrafo anterior.
Art. 58. Para o regular preenchimento das vagas de auditor,
embro efetivo dos Tribunais de Justiça Desportiva, nos termos do § 8'
artigo anterior, o presidente em exercício das ligas e das entidades
de administração do desporto de cada sistema ou modalidade deverá:
I - convocar por edital público e ofício protocolado a cada segento interessado, legalmente constituído e reconhecido najurisdio dentre os elencados nos incisos H, IH, IV e V do art. 55 da Lei n"
§~6i5, de 1998, a abertura de prazo para indicação; e
H - determinar o prazo máximo para as indicações, que deveá ocorrer, impreterivelmente, até quarenta e cinco dias antes da rer lização do ato de posse da nova diretoria da liga ou da entidade de
:dministração convocante.
§ 19 Recebidas as indicações, o presidente da entidade de
administração, na mesma data do ato de sua posse, instalará o
Tribunal de Justiça Desportiva.
§ 29 Caso o presidente da entidade de administração não promova a tempo e modo os atos previstos neste artigo, caberá ao presidente
em exercicio do Tribunal de Justiça Desportiva, e na seqüência de

T
n:
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substituição ao presidente da entidade de prática desportiva de maior idade, determinar a realização dos atos previstos nos incisos I e II
deste artigo e no parágrafo anterior.
§ 3º É vedado aos dirigentes desportivos das entidades de administração e das entidades de prática o exercício de cargo ou função
na Justiça Desportiva, exceção feita aos membros dos conselhos deliberativos das entidades de prática desportiva.

Art. 59. As entidades ou segmentos elencados nos §§ 1º, 2º, 39 ,
4' e 5º do art. 57 deste decreto realizarão, no prazo previsto no inciso
II do artigo anterior, a escolha dos membros representativos do segmento que integrarão o Tribunal de Justiça Desportiva, nos termos
de seus estatutos.
Parágrafo único. Conhecida a indicação, cada entidade ou segmento deverá encaminhar ao presidente da entidade de administração convocadora, por documento protocolado ou na forma da substituição prevista no § 2" do art. 58 deste decreto, o nome dos escolhidos
para integrarem, como auditores, membros efetivos, o Tribunal de
Justiça Desportiva.
Art. 60. O mandato dos membros dos Tribunais de Justiça
terá a duração máxima de quatro anos, permitida apenas uma recondução.
Art. 61. A Comissão Disciplinar será composta por três integrantes do elenco de auditores, membros efetivos do Tribunal de
Justiça Desportiva a que pertencer, e somente proferirá decisões
com a presença da totalidade de seus membros.
§ P Em cada Tribunal de Justiça Desportiva, visando a celeridade do processo, poderão ser constituídas várias comissões disciplinares, de atuação simultânea.
§ 2' A Comissão Disciplinar deverá ser composta por um auditor, membro efetivo representativo de cada segmento, de forma a
preservar a isonomia da paridade prevista nos incisos I a V do art.
55 da Lei n" 9.615, de 1998.
§ 3º Visando evitar a suspensão da sessão de julgamento da
Comissão Disciplinar, por falta de número legal, quando das ausências
ou vacâncias do auditor, poderá, excepcionalmente naquela sessão,
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to sumário, em regular sessão de julgamento, obrigatoriamente com
a presença de sua composição total.
a cumulação de cargos ser efetivada com a participação dos repre§sentantes
5º Das indicados
decisões dapela
Comissão
caberá
recurso aos
Ordem Disciplinar
dos Advogados
do Brasil.
Tribunais de Justiça Desportiva.
§ 4·
§ 6º O recurso previsto no parágrafo anterior será recebido e
processado com efeito suspensivo quando a penalidade exceder de
duas partidas consecutivas, quinze dias ou pena pecuniária de valor
superior a R$ 120,00 (cento e vinte reais).
CAPÍTULO VIII
Do Desporto Educacional

Art. 62. A organização e o funcionamento do desporto educacional obedecerão aos princípios e às diretrizes referentes ao desporto e à educação nacionais.
Art. 63. O desporto educacional terá estrutura específica, compreendendo sistemas diferenciados para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, acompanhando a organização descentralizada dos sistemas de ensino.
Parágrafo único. A organização dos sistemas dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios será fixada na legislação concorrente que cada unidade da Federação expedir no exercício de sua
competência legal.

Art. 64. Aos praticantes do desporto educacional é assegurado o
direito de optarem pelas manifestações participativa e de rendimento.
Art. 65. O desporto educacional no Sistema Federal do Desporto congrega os integrantes do Sistema Federal de Ensino, os dos
Sistemas dos Estados e os do Distrito Federal.
Art. 66. O papel curricular do Desporto Educacional será definido em cada Estado, no Distrito Federal e nos Municípios, pelos
respectivos sistemas de ensino.
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Art. 67. As instituições de ensino superior regularão a prática
desportiva curricular, formal e não-formal, de seus alunos.
Art. 68. À entidade nacional de administração do desporto
universitário, com competência e poderes equivalentes aos das entidades nacionais de administração do desporto, cabe administrar o
desporto universitário de rendimento.
CAPÍTULOrx
Dos Recursos para o Desporto

Art. 69. Os recursos necessários ao fomento das práticas desportivas formais e não-formais a que se refere o art. 217 da Constituição Federal serão assegurados em programas de trabalho específicos constantes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além dos provenientes de:
I
fundos desportivos;
U
receitas oriundas de concursos de proguósticos;
UI
doações, patrocínios e legados;
IV
prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não reclamados nos prazos regulamentares;
V - íncentivos fiscais previstos em lei; e
VI - outras fontes.
Art. 70. Constituirão recursos para a assistência social e educacional aos atletas profissionais, ex-atletas e aos em formação, recolhidos diretamente para a Federação das Associações de Atletas
Profissionais (Faap);
I - um por cento do contrato do atleta profissional pertencente ao Sistema Brasileiro do Desporto, devido e recolhimento pela
entidade contratante;
U - um por cento do valor da multa contratual, nos casos de
transferências nacionais e internacionais, a ser pago pela entidade
cedente;
UI - um por cento da arrecadação proveniente das competições organizadas pelas entidades nacionais da administração do desporto profissional; e
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IV - penalidades disciplinares pecuniárias aplicadas aos
atletas profissionais pelas entidades de prática desportiva, pelas de
administração do desporto ou pelos Tribunais de Justiça Desportiva.
§ l' O pagamento das importâncias resultantes da aplicação
dos incisos I, lI, III e IV deste artigo será efetuado diretamente pelo
devedor ou agente arrecadador à Faap, por guia de recolhimento e
pagamento por meio da rede bancária, conforme modelo padrão expedido pelo Indesp.
§ 2' As contribuições devidas à Faap, não recolhidas no prazo
fixado no inciso II do § 3º deste artigo, terão seus valores atualizados
monetariamente até a data do efetivo pagamento, de acordo com os
índices adotados para os tributos da União, ficando as entidades devedoras sujeitas à cobrança judicial.
§ 3' A guia de recolhímento e pagamento deverá obrigatoriamente indicar em campos próprios e específicos:

I -

a fonte pagadora;

II - a data do vencimento, que deverá ser de até cinco dias
úteis após a ocorrência do fato gerador;
III
o valor do recolhimento em moeda corrente do País;
IV - a identificação do fato gerador;
V - o nome do atleta no caso dos incisos I, II e IV do art. 70
deste decreto;
VI - a identificação da competição e a unidade da Federação
onde a competição foi realizada, quando da ocorrência do inciso III do
art. 70 deste decreto; e
VII - a uuidade da Federação onde a receita foi gerada.
§ 4' Ocorrendo a recusa ou sonegação de qualquer documento
ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Faap fixará, de ofício, sem prejuízo da penalidade cabível, a importância que julgar devida, cabendo à entidade devedora ou ônus da prova em contrário.
§ 5' Auferida, arrecadada e individualizada a receita, a Faap
deverá, obrigatoriamente, destinar, no prazo máximo de cinco dias
úteis, oitenta por cento de seu valor para a Associação de Garantia
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ao Atleta Profissional (Agap), com sede na unidade da Federação
que deu origem à receita bruta.
§ 6º Nas unidades da Federação em que, na data da publicação da Lei n? 9.615, de 1998, não estavam constituídas ou em funcionamento a Agap, o percentual previsto no § 3' deste artigo será repassado ao sindicato de classe, e na ausência deste, as associações de
atletas que tenham sido fundadas com, no mínimo, noventa dias antes da publicação daquela lei.
§ 7' A Agap que se apresentar inadimplente na prestação de
contas ou ainda perante os cofres públicos, entidades de previdência
social e autarquias, federais, estaduais, distritais e municipais, ficará
impedida de receber a participação atribuída na forma do § 3' deste
artigo.
§ 8º Nas unidades da Federação onde a Agap se apresentar
inadimplente, e ainda onde não existir entidade representativa dos
atletas, ou sindicato de classe de abrangência interestadual, a Faap
deverá aplicar o percentual previsto de oitenta por cento em projetos
específicos naquela unidade da Federação.
§ 9º Em caso de não atendimento do disposto no § 6º, no prazo
de trinta dias contados do recebimento da contribuição, a Faap será
obrigada a reverter para a Secretaria Estadual de Esportes da Unidade da Federação beneficiária o valor da contribuição, que deverá
ser aplicado em projetos desportivos comunitários.

§ 10. No caso do inadimplemento pela Faap do disposto no § 5º
do art. 70 deste decreto, o percentual a ela destinado de vinte por
cento será atribuído à Secretaria de Cultura e Esporte do Distrito
Federal.

Art. 71. Até a entrada em vigor do § 2º do art. 28 da Lei nº
9.615, de 1998, o percentual estabelecido no inciso II do art. 57 da
mesma lei será aplicado sobre o valor do passe fixado pela entidade
cedente.
Art. 72. O apoio supletivo ao sistema de assistência ao atleta
profissional, de que trata o inciso VII do art. 7º da Lei n" 9.615, de
1998, será aplicado, exclusivamente, no custeio das atividades educacional e social destinadas ao atendimento de atletas profissionais,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2577-2696, abro 1998

2681
semiprofissionais e de ex-atletas profissionais, vedado seu uso em
benefício de qualquer outro tipo de clientela, e desde que tenham
sido atendidas todas as prioridades fixadas no art. 217 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Excepcionalmente, durante o exercício financeiro de 1998, o Indesp poderá autorizar despesas de administração da Faap e das Agap, em valor que não exceda o limite de trinta por cento dos recursos concedidos em cada processo.
Art. 73. Os débitos contraídos pelas entidades desportivas
antes da publicação da Lei n" 9.615, de 1998, junto ao Indesp, correspondentes às contribuições previstas no inciso II do art. 43 da Lei n'
8.672, de 1993, serão recolhidos diretamente à Faap, obedecidas as
normas fixadas neste decreto.

CAPÍTULO X
Do Bingo
Art. 74. Os jogos de bingo são permitidos em todo o território
nacional, nos termos da Lei n? 9.615, de 1998, e deste decreto e, especialmente, das normas regulamentares de credenciamento, autorização e fiscalização, expedidas pelo Indesp.
§ l' Jogo de bingo constitui-se de loteria em que se sorteiam ao
acaso números de 1 a 90, mediante sucessivas extrações, até que um
ou mais concorrentes atinjam o objetivo previamente determinado.
§ 2' Somente serão permitidas a instalação e a operação, em
salas próprias, de máquinas eletrônicas programadas, única e exclusivamente, para a exploração do jogo de bingo, nos termos do disposto no parágrafo anterior.
Art. 75. As entidades de administração e de prática desportiva, bem como as ligas de que trata o art. 20 da Lei n" 9.615, de 1998,
poderão credenciar-se junto ao Indesp para explorar o jogo de bingo
permanente ou eventual, com a finalidade de angariar recursos para
o fomento do desporto.
§ l' O credenciamento de que trata o caput deste artigo será
formalizado diretamente pelo Indesp, ou mediante convênios com as
loterias estaduais ou com as Secretarias da Fazenda dos Estados ou
do Distrito Federal.
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§ 2' Caberá ao Indesp ou aos órgãos conveniados credenciar,
autorizar e fiscalizar as entidades de administração do desporto, as
entidades de prática desportiva, as ligas e as empresas comerciais
administradoras contratadas que explorem o jogo de bingo permanente ou eventual.
§ 3' Cada entidade de administração do desporto, entidade de
prática desportiva ou liga poderá credenciar até dois estabelecimentos para a prática do bingo permanente, vigendo para as confederações respectivas o limite de dois estabelecimentos por Estado da Federação ou no Distrito Federal.
§ 4' Considera-se bingo permanente aquele realizado em salas próprias, com utilização de processo de extração isento de contato humano, que assegure integral lisura dos resultados, inclusive
com O apoio de sistema de circuito fechado de televisão e difusão de
som, oferecendo prêmios exclusivamente em dinheiro.
§ 5' Bingo eventual é aquele que, sem funcionar em salas próprias, realiza sorteios periódicos, utilizando processo de extração
isento de contato humano, podendo oferecer prêmios exclusivamente em bens e serviços.

Art. 76. Os bingos funcionarão sob responsabilidade exclusiva das entidades desportivas, mesmo que a administração da sala
seja entregue a empresa comercial idônea, respeitada a legislação
civil e tributária, no que diz respeito à solidariedade na responsabilidade dos atos.

Seção I
Do Credenciamento
Art. 77. O credenciamento para a exploração de bingo deverá
ser requerido previamente e em separado ao pedido de autorização.
Art. 78. O requerimento de credenciamento deverá ser dirigido
ao Indesp, ou à Secretaria da Fazenda da unidade da Federação onde
se pretender explorar o bingo, ou à loteria estadual, desde que tenha
sido firmado o convênio a que se refere o § I" do art. 75 deste decreto,
acompanhado dos documentos exigidos para cada nível de entidade.
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Art. 79. Para credenciar-se, a entidade de prática desportiva
obriga-se a apresentar os segi.I. intes documentos:
I - cópia dos respectivos atos constitutivos, e alterações
posteriores, devidamente registrados ou averbados no cartório competente, ou na junta comercial;
11 - comprovante da regularidade da composição de seu corpo diretivo, e do exercício dos respectivos mandatos, mediante certidão de registro ou de averbação dos correspondentes termos de posse;
111 - comprovante de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda;
IV - comprovante de inscrição Estadual, ou no Distrito Federal e Municipal, conforme o caso;
V - comprovação de regularização de contribuições junto à
Receita Federal, à Seguridade Social e às Fazendas Estadual, do Distrito Federal e Municipal, conforme o caso;
VI - apresentação de certidões de distribuidores cíveis, trabalhistas, criminais e dos cartórios de protesto;
VII - prova de filiação e de regularidade de situação junto a
uma ou mais entidades de administração de qualquer sistema do
desporto olímpico;
VIII - prova de atuação regular e continuada na prática de pelo
menos uma modalidade desportiva, com participação em todas as
competições previstas nos calendários oficiais dos últimos três anos.
Art. 80. Além da apresentação dos documentos previstos nos
incisos I a VI do artigo anterior, a entidade de administração despor..
tiva que pretender credenciar-se para a exploração de bingo, deverá
também comprovar:
I
filiação de, no mínimo, cinco entidades de prática despor..
tiva;
11
organização e funcionamento autõnomo em relação às
entidades de prática desportiva;
111 - exercício das competências definidas em seus estatutos;
IV - filiação à entidade de direção nacional da modalidade
desportiva, se for o caso;
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v - participação no último campeonato nacional ou estadual
realizado, em qualquer categoria;
VI - atuação regular e continuada da modalidade desportiva
de sua área de atuação, com realização de todas as competições obrigatórias do calendário.
Art. 81. A autoridade competente poderá promover ou solicitar diligências no sentido de apurar a correção de dados contidos em
certidões, documentos e informações apresentadas.
Art. 82. O credenciamento não implica a outorga de direito à
realização ou à divulgação de reuniões de sorteios, cujos eventos estão condicionados a prévia autorização.
Art. 83. O credenciamento será válido por doze meses, conta.
dos da data do respectivo deferimento.
§ 1e Antes de expirado o prazo de validade do credenciamento,
a entidade credenciada deverá solicitar renovação, sob pena de cancelamento.
§ 2' O pedido de renovação da validade do credenciamento implica a obrigatória atualização dos dados, inclusive de certidões.
§ 3' As certidões e declarações valerão pelo prazo nelas assinalado, ou por seis meses, no caso de não estipulação do prazo.
§ 4' As certidões e declarações deverão ser renovadas, quando
vencidas.
Seção II
Da Autorização
Art. 84. A autorização somente será concedida para entidades previamente credenciadas, e abrangerá um único sorteio para o
bingo eventual e um período máximo de doze meses, para o bingo
permanente.
Art. 85. A autorização deverá ser requerida do Indesp, ou à
Secretaria da Fazenda da unidade da Federação, onde se pretender
explorar o bingo, ou à loteria estadual, desde que tenha sido firmado
o convênio a que se refere o § 1e do art. 75 deste decreto, com antecedência mínima de trinta dias da data pretendida para o início do
evento, instruindo-se o correspondente pedido com os seguintes documentos e informações:
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I - certidão de credenciamento, observado o prazo de sua
vigência, com apensamento das certidões e declarações, quando for o
caso;

n - definição do local, da data e do horário de realização do
sorteio, salvo quando se tratar de bingo permanente;
Hl - previsão de vendas, definindo o preço unitário da cartela e a quantidade a ser impressa;
IV -

plano de distribuição dos prêmios, com descrição minu-

ciosa da sua natureza, tal como bens móveis e imóveis, veículos, via-

gens ou serviços, quando se tratar de bingo eventual, obedecidos os
percentuais de destinação dos recursos que vierem a ser arrecadados
com o sorteio, conforme previsto neste decreto;
V - comprovante de reserva de recursos para o recolhimento dos impostos e demais tributos incidentes sobre o evento, conforme
previsão de vendas e-o total da premiação oferecida, quando se tratar
de bingo eventual;
VI - projeto detalhado de aplicação de recursos na melhoria do
desporto olímpico, com prioridade para a formação do atleta, devidamente aprovado pelo conselho fiscal da entidade desportiva requerente;
VII - modelo de cartela a ser impressa, da qual constarão o
nome da entidade, a denominação do concurso, local, data e horário
de sua realização, a premiação prometida, número de série e de ordem do documento, e demais informações úteis aos adquirentes;

VIII - informações sobre o sistema de distribuição de cartelas
e dos selos de autenticação;
IX - atestado sobre a regularidade dos equipamentos a serem utilizados para a extração dos números, emitido por órgão de
aferição idôneo, e laudo pericial relativo ao sistema de processamento de dados que realizará o sorteio, subscrito por especialista, pessoa
física ou jurídica, devidamente habilitada;
X - declaração da entidade requerente e de suas contratadas, com firma reconhecida, autorizando o banco ou a administração
de cartões de crédito a fornecer a quantidade de cartelas vendidas,
quando solicitado pelo Indesp ou pelos órgãos conveniados;
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XI - parecer favorável da Prefeitura do Município onde se
instalará a sala de bingo, versando sobre os aspectos urbanísticos e o
alcance social do empreendimento;
XII - prova de que a sede da entidade desportiva é situada no
mesmo Município em que será realizado o sorteio do bingo eventual
ou em que funcionará a sala de bingo permanente;
XIII - certidão, emitida pelo órgão de proteção do consumidor
da unidade da Federação da sede da entidade desportiva, ou da empresa comercial por ela contratada, de que não existem pendências
contra os consumidores.
Parágrafo único. No caso de promessa de premiação de bens
corpóreos (imóveis, veículos, eletrodomésticos e outros semelhantes)
ou de viagens, ações ou títulos patrimoniais, no caso de bingo eventual, a entidade desportiva deverá apresentar os documentos comprobatórios de sua efetiva e plena propriedade, sem quaisquer ônus
ou restrições de direito.

Art. 86. Os locais destinados à realização de bingo permanente deverão satisfazer as seguintes condições:
I - ambiente especial, com capacidade mínima para duzentos participantes sentados;
II - sistema de circuito fechado de televisão e de difusão sonora, que permitam a todos os participantes a perfeita visibilidade e
audição de cada procedimento dos sorteios e de seu permanente
acompanhamento;
III - equipamento apropriado para a extração dos números;
IV - mesas, cadeiras e área própria à permanência de, no
mínimo, dois agentes dos órgãos de fiscalização, incumbidos de fiscalizar as reuniões de sorteios;
V - instalações sanitárias suficientes para atender aos participantes, atestadas pela Saúde Pública;
VI - ventilação, iluminação e equipamentos contra incêndio
adequados à segurança do recinto, certificado pelo Corpo de Bombeiros.
Art. 87. As reuniões de sorteio de bingo permanente poderão
ser realizadas diariamente, programadas para diversos e sucessivos
sorteios, integrados ou independentes uns dos outros.
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§ l' É proibida a venda de cartelas fora do ambiente onde se_ realizadas as reuniões de sorteio.
rao
§ 2' A entidade desportiva credenciada e a empresa contratad ara administrar o sorteio, excetuados os valores da aposta e do
. a Pesso não poderão cobrar dos participantes qualquer outra taxa,
IUgr,
.•
entos OU con t riib uiçoes.
emolum
§ 3º Demais condições de operação do bingo permanente constarão de regulamentação específica.
Art. 88. Para a modalidade de bingo pennanente, o Indesp ou
órgãoS conveniados, antes da outorga do "Certificado de Autorizao~ o" ou ao longo de sua validade, poderão, a qualquer tempo, deterçain~r a elaboração de diagnóstico técnico, por intermédio de órgão
mmpetente, visando a mensurar a idoneidade do sistema e a seguc~ça dos equipamentos, e a coibir interferências eletroeletrônicas
~u manipulação humana, que alterem ou distorçam a natureza aleatória dos eventos.
Art. 89. Os documentos de credenciamento e de autorização
ficarão expostos em quadro específico, na sede da entidade ou na entrada do estabelecimento onde se realiza o evento.
Art. 90. Os pedidos de renovação de credenciamento ou de autorização somente serão. analisados se a. entidade houver cumprido
todas as exigêncIas previstas na prestaçao de contas do evento anterior, no caso de bingo eventual, ou do exercício anterior, no caso de
bingo permanente.
Art. 91. Caso a administração do bingo eventual ou permanente seja entregue a empr"sa comercial, a entidade desportivajuntará ao pedido de autorização, além daqueles previstos no art. 79, os
seguintes documentos:
I - certidão de registro da empresa e de sua capacitação para
o comércio, expedida pela junta comercial da unidade da Federação
onde ela tem sede;
II - certidões dos distribuidores cíveis, trabalhistas e de cartórios de protesto em nome da empresa;
III - certidões dos distribuidores cíveis, trabalhistas e dos cartórios de protesto em nome das pessoas físicas titulares da empresa;
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IV - comprovante da contratação de firma para a prestação de
serviços permanentes de auditoria da empresa administradora;
V - cópia do instrumento de contrato firmado entre a entidade desportiva e a empresa administradora, cuja vigência máxima
será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
Art. 92. A autorízação será negada, caso não se cumpram todos
os requisitos exigidos para o deferimento do correspondente pedido.
Art. 93. A autorização concedida somente será válida para local determinado e endereço certo, sendo proibida a venda de cartelas
de bingo permanente fora da respectiva sala de bingo.
Parágrafo único. As cartelas de bingo eventual poderão ser
vendidas em todo o território nacional.
Art. 94. A premiação do bingo permanente será apenas em dinheiro, cujo montante não poderá exceder o valor arrecadado por
partida.

Seção III
Da Prestação de Contas
Art. 95. A entidade desportiva autorizada, promotora da reunião de sorteio, apresentará a prestação de contas referente ao sorteio do bingo eventual, ou ao período definido pela autoridade concedente da autorização para o bingo permanente, observados os termos e condições previstos neste decreto.
Art. 96. Até o décimo dia seguinte à data da realização do sorteio, no caso de bingo eventual, a entidade promotora protocolizará a
prestação de contas do evento junto ao órgão emissor da autorização,
de cujo documento constará:
I - cópia da ata ou da memória do evento, emitida por empresa de auditoria independente, devidamente registrada no órgão competente, de cujo documento conste a regularidade da reunião e dos
respectivos procedimentos;
II - comprovante do recolhimento dos tributos federais, estaduais, distritais e municipais incidentes sobre o evento, contendo a
especificação do montante da premiação oferecida, a quantidade de
cartelas vendidas e o valor total arrecadado;
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Até o décimo dia seguinte à data da realização do sorbingo eventual, a entidade promotora protocolizará a
teio, no caso d e ntas do evento junto ao órgão competente de proteção
prestação d~ co de cujo documento constará comprovação da entrega
do consumi_or, rogramada, por meio de relatório e planilhas especída prennaçad p entre outras informações:
ficas conten o,
,
'gt'nal da cartela ganhadora ou cópia autenticada;
1 - ort
I ção nominal de todos os ganhadores, com os respecIJ - re anÚJlleros de CPF, da Carteira de Identidade e da cartivos endereçoSà .
t la contempla a,
e
a dos prêmios efetivamente entregues, informando
IJI - mapdor, a razão social ou nome do fornecedor, o seu coro nome do gatâc OU CPF, o número da nota fiscal, a indicação do
respondenteal r de sua aquisição;
rêmioe o v o
P ó 'a autenticada da nota fiscal referente a cada prêmio
IV
:illtica ao do pedido de autorização;
.
.
prometido, I e n .
ó 'a autenticada ou segunda Via do «Termo de RecebiV - ~ Pio" com fírma reconhecida do ganhador;
mento do Premi ,
• .a do CPF e da Carteira de Identidade do contemplado;
VI - COpl
VII _ outras infonnações 'dconsideradas relevantes por parte
teção do consumi oro
do órgão de pro
A entidade desportiva credenciada e a sociedade coArt. 98. t da para administrar o sorteio deverão manter à dismercial cont r: ap durante cinco anos, toda a documentação relativa
posição do In es ~ OS nomes dos respectivos ganhadores, endereço
à premiaçã~I~ assim como o original dos recibos de entrega dos
completo e I 'er que seja sua natureza ou espécie.
. ,
prêmios, qua qu
Excepcionalmente, o mérito desportivo poderá ser
Art. 99.
relatório quantitativo e qualitativo das atividades
comprovado em la entidade requerente nos três anos anteriores ao
desenvolvidas p~ ão.
pedido de autonzaç
O A entidade desportiva receberá percentual núnimo de
Art. 10 . d receita bruta da sala de bingo ou do bingo eventual.
sete por cento a

Art· 97'

r

•
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Parágrafo único. As entidades desportivas e as ligas prestarão
contas semestralmente ao Indesp, da aplicação dos recursos havidos
dos bingos.
Art. 101. É proibido o ingresso de menores de dezoito anos
nas salas de bingo.
Art. 102. As salas de bingo destinar-se-ão exclusivamente a
esse tipo de jogo.
Parágrafo único. A única atividade admissivel concomitantemente ao bingo na sala é o serviço de bar ou restaurante.
Art. 103. É proibida a instalação de qualquer tipo de máquina
de jogo de azar ou de diversões eletrônicas nas salas de bingo, sendo
estas consideradas o espaço fechado onde se pratique os sorteios desta modalidade.
Art. 104. Nenhuma outra modalidade de jogo ou similar, que
não seja o bingo permanente ou eventual, poderá ser autorizado com
base na Lei n" 9.615, de 1998, e neste decreto.
Parágrafo único. Excluem-se das exigências contidas na Lei n"
9.615, de 1998, e neste decreto, os bingos realizados com fins apenas
beneficentes em favor de entidades filantrópicas federais, estaduais,
distritais ou municipais, nos termos da legislação especifica, desde
que devidamente autorizados.
Art. 105. A destinação total de recursos arrecadados em cada
sorteio dar-se-á nos seguintes termos:
I - sessenta e cinco por cento para a premiação, incluindo a
parcela correspondente ao imposto sobre a renda e outros eventuais
tributos e taxas incidentes;
H - a premiação liquida terá a seguinte distribuição:
a) Bingo - oitenta por cento;
b) Linha - doze por cento;
c) Acuroulado, Extrabingo e Reserva - oito por cento;
IH - vinte e oito por cento para custeio de despesas de operação, administração e divulgação; e
IV - sete por cento para as entidades desportivas ou para as
ligas.
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CAPÍTULO XI
Disposições Gerais
06 Os dirigentes, unidades ou órgãos de entidades de
1 ã~ do desporto, inscritas ou não no registro de comércio,
ad!iliJ1lstra~ função delegada pelo Poder Público, nem são considenão e"er~~ridades públicas para os efeitos desta lei.
radaS au 07. As entidades desportivas internacionais com sede
j\rt. l OU temporária no País receberão dos poderes públicos o
er!ilal1en t:a!ilento díspensado às entidades nacionais de adminisP -no tra
rt
JI1e S;:' do despo o.
0
108 Será considerado como de efetivo exercício, para totraça
Nt. .tos·legaiS, o período em que o atleta servidor público cívil
dosos.efeI da Administração Pública direta, indíreta, autárquica ou
OU ll1ih~ar;U estiver convocado para integrar representação naciof\l11daclon p'etição desportiva no País ou no exterior.
!il co!il
nai e o O período de convocação será definido pela entidade na§ 1- d!ilinÍstração da respectiva modalidade desportiva, cacional da :a OU aos Comitês Olímpico e Paraolímpico Brasileiros fabendo a e~da cOll1unicação e solicitar ao titular do ministério a que
ser a de".' cul ado o Indesp a competente liberação do afastamento
estiver VIn dirigente.
tleta ou
doa o O dísposto neste artigo aplica-se, também, aos profissio§ 2' .alizados e dirigentes, quando indispensáveis à composi. especI _
n~s delegaÇao.
çao da 109. Os sistemas de ensino da União, dos Estados, do
j\rt. deral e dos Municípios, bem como as instituições de ensiDistrIto ~e definirão normas específicas para verificação do rendíno StlperIOr~ntrole de freqüência dos estudantes que integrarem remento e o ~o desportiva nacional, de forma a harmonizar a atividade
present~ça co!il os interesses relacionados ao aproveitamento e à
_o escolar.
desportrva
pro!iloça 110 É instituído o Dia do Desporto, a ser comemorado no
Art- . nh'o Dia Mundíal do Desporto Olímpico.
. 23deJu
'
dia
111 A denominação e os símbolos de entidade de admiArt; do 'desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou
nistraçaO

.v:.

. R
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apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos membros, contando com a proteção legal, válida para todo o
território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de
registro ou averbação no órgão competente.
Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e
aos atletas referidos neste artigo permite-lhes o uso comercial de
sua denominação, símbolos, nomes e apelidos.
Art. 112. Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão constituir entidades nacionais e estaduais, por modalidade desportiva
ou grupo de modalidades, objetivando o recrutamento, a formação e
a prestação de servíço às entidades de administração do desporto.
Parágrafo único. Independentemente da constituição de sociedade ou entidades, os árbitros e seus auxiliares não terão qualquer
vínculo empregatício com as entidades desportivas diretivas onde
atuarem, e sua remuneração como autônomos exonera tais entidades de quaisquer outras responsabilidades trabalhistas, securitárias e previdenciárias.
Art. 113. Em campeonatos ou torneios regulares com mais de
uma divisão, as entidades de administração do desporto determinarão em seus regulamentos o princípio do acesso e do descenso, observado sempre o critério técnico.
Art. 114. É vedado aos administradores e membros de conselho fiscal de entidade de prática desportiva o exercício de cargo ou
função em entidade de administração do desporto.
CAPÍTULO XII
Disposições Transitórias
Art. 115. Até a edição dos Códigos da Justiça dos Desportos
Profissionais e Não-Profissionais continuam em vigor os atuais Códigos, com as alterações constantes da Lei n" 9.615, de 1998 e deste
decreto.
Art. 116. O disposto no § 2' do art. 28 da Lei n" 9.615, de
1998, somente entrará em vigor após três anos a partir da vigência
daquela lei.
Parágrafo único. Opcionalmente e mediante manifestação da
livre vontade da entidade de prática empregadora e do atleta empreCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2577-2696, abro 1998
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láusula especial no contrato de trabalho que vierem a firgado, por c . to no § 2" do art. 28 da Lei n" 9.615, de 1998, poderá ser
Illar, o preVISartir da data da publicação deste decreto.
utilizado ~i7 As entidades desportivas praticantes ou partieípanArt- .etições de atletas profissionais terão o prazo de dois anos
teS de com: tar ao disposto no art. 27 da Lei n'' 9.615, de 1998.
para se a 1~~. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art- 19 Revogam-se o Decreto n? 981, de 11 de novembro de
Art- Ias ~s resoluções do extinto Conselho Nacional de Desportos.
1993,eto~. 29 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
BrasU 1a ,
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edson Arantes do Nascimento
DECRETO N" 2.575, DE 29 DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre a execução, em território
nacional, da Resolução n' 1.160 (1998) do
Conselho de Segurança das Nações Unidas,
que estabelece embargo de armamento e ma·
terial correlato contra a República Federal
da Iugoslávia.

RESIDENTE DAREPÚBLICA,. n.o uso da atribuição que lhe
OP
t 84 inCISO IV, da Constituição, e
nfere o ar. ,
co
.d rando a adoção, em 31 de março de 1998, da Resolução
~(r~~8) do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
1.16
DECRETA:
l' Fica proibida a exportação para a República Federal

Art. , .a de armamento e material correlato, incluindo armas e
da I~g~slaVI l'culos militares, assim como peças de reposição para o

munlç?els, v."m a mencionado, ainda que não produzido no Brasil.
atena aCI
fi
2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art· 'I' 29 de abril de 1998; 177" da Independência e 110' da
Bras1 1a ,
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
. R
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DECRETO W 2.576, DE 30 DE ABRIL DE 1998
Promulga o Tratado sobre Trunsferência de Presos, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Reino da
Espanha, em Brasília, em 7 de novembro de
1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Reino da Espanha firmaram, em Brasília, em 7 de novembro de
1996, um Tratado sobre Transferência de Presos;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Tratado
por meio do Decreto Legislativo n" 58, de 28 de outubro de 1997, publicado no Diário Oficial da União nº 210, de 30 de outubro de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 22 de abril de
1998, nos termos do parágrafo 2' do seu artigo 10,
DECRETA:
Art. L" O Tratado sobre Transferência de Presos, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, em Brasília, em 7 de novembro de 1996, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 4.5.1998, págs. 1/2.

DECRETO NO 2.577, DE 30 DE ABRIL DE 1998
Dá nova redação ao art. 3" do Decreto n e
1.752, de 20 de dezembro de 1995, que regulamenta a Lei n" 8.974, de 5 de janeiro de
1995, que dispõe sobre a vinculação, competência e composição da Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança (CTNBio).
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n" 8.974, de 5 de janeiro de 1995,
DECRETA:

Art. l' O art. 3' do Decreto n'' 1.752, de 20 de dezembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' A CTNBio, composta de membros efetivos e suplentes, designados pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, será constituída por:

v - um representante de associações legalmente constituídas, representativas do setor empresarial de biotecnologia, a ser escolhido pelo Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia, a partir de listas tríplices encaminhadas pelas associações referidas;
§ 2' Os especialistas referidos no inciso I serão escolhidos pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, a partir de
nomes de cientistas com grau de Doutor, que lhe forem recomendados por instituições e associações científicas e tecnológicas relacionadas ao segmento de biotecnologia.
§ 5' O representante de que trata o inciso IV deste artigo será escolhido pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, a partir de sugestões, em lista tríplice, de instituições
públicas ou não-governamentais de proteção de defesa do consumidor, observada a mesma sistemática de consulta e indicação prevista no § 3'.

§ 8' O representante de que trata o inciso VI deste artigo
será escolhido pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia,
a partir de sugestões dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e
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de Organizações não-governamentais de proteção à saúde do
trabalhador, observada a mesma sistemática de consulta e indicação prevista no § 3'." (NR)
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 1º DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Rádio Clube de
Itararé Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Itararé, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Admiuistrativo nº
50830.001559/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio de
1994, a concessão da Rádio Clube de Itararé Ltda., outorgada originariamente à Rádio Clube de Itararé S.A., conforme Portaria MVOP
nº 6, de 6 de janeiro de 1941, transferida para a requerente pela Portaria nº 926, de 8 de setembro de 1978, renovada pelo Decreto nº
90.308, de 16 de outubro de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em 17 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Itararé, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, F de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(2) DECRETO DE l' DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Sociedade Rá~
dio Ibitinga Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50830.000145/94,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão da Sociedade Rádio Ibitinga Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP n" 380, de 26 de abril de 1950, renovada pelo Decreto
n' 89.627, de 8 de maio de 1984, publicado no Diário Oficial da União
em 9 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Ibitinga, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(3) DECRETO DE l' DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão do Sistema São Paulo de Comunicação e Empreendimentos Lsda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Cotía; Estado
de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53830.001252/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei nº
4.117, de27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 16 de janeiro de
1995, a concessão do Sistema São Paulo de Comunicação e Empreendimentos Ltda., outorgada pelo Decreto n" 90.575, de 28 de novembro de
1984, publicado no Diário Oficial da União em 29 subseqüente, sendo
mantido o prazo residual da outorga pelo Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(4) DECRETO DE 12DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Rádio Cultura
de Bragança Paulista Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n'' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
50830.000146/94,
DECRETA:

Art. 1e Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio de
1994, a concessão da Rádio Cultura de Bragança Paulista Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n° 767, de 21 de setembro de 1945, e renovada pelo Decreto nº 90.422, de 8 de novembro de 1984, publicado
no Diário Oficial da União em 9 subseqüente, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(5) DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 54.926.158,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

RESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
O P art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autoconfe!e °ontida no art. l' da Lei n" 9.616, de 12de abril de 1998,
rizaçao c
DECRETA:
1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598,

~. dezembro de 1997), em favor do Ministério da Justiça, crédi-

de 30 ementar no valor de R$ 54.926.158,00 (cinqüenta e quatro mito .;'uple ovecentos e vinte e seis mil, cento e cinqüenta e oito reais),
I~~~~nder à programação indicada no Anexo I deste decreto.
p

t 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artie.:
rlor decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
go an e vinculadas no valor de R$ 32.794.000,00 (trinta e dois mi-

s
re~el t a etecentos e noventa e quatro mil reais) e da utilização de relhoes, sdereserva de contingência no valor de R$ 22.132.158,00 (vincurs:;s.s milhões, cento e trinta e dois mil, cento e cinqüenta e oito ret<; e) Oi forma indicada no Anexo II deste decreto.
aIS, na
Art 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', fica alteraa rec~ita do Fundo Penitenciário Nacional, na forma indicada no
111 deste decreto.
da
Anexo
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexoe estão publicados no no de 3.4.1998, pág. 42.
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(6) DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a participação estrangeira minoritária indireta no capital de uma sociedade de
crédito, financiamento e investimento e de
uma sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, a serem constituú1as pelo
Unibanco - União de Bancos Brasileiros

S.A.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere 'O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. 1" É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira minoritária indireta no capital de uma sociedade de crédito, financiamento e investimento e de uma sociedade distribuidora
de títulos e valores mobiliários, a serem constituidas pelo Unibanco
- União de Bancos Brasileiros S.A., instituição financeira múltipla
nacional, com sede em São Paulo (SP).
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(7)

DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jatobá/Pedra Preta situado no
Município de Araguapaz, Estado de Goiás, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b,c e d, e 20, inciso VI, da Lei nº
4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda JatobálPedra Preta, com
área de 1.526,8080ha (um mil, quinhentos e vinte e seis hectares, oitenta ares e oitenta centiares), situado no Município de Araguapaz, objeto
dos Registros n's R-2-443, fi. 147, Livro 2-C; R-3.294, fi. 198, Livro 2-B;
R-3-207, R-4-207 e R-5-207, fi. 108, Livro 2-B, do Cartório de Registro de
Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas de Araguapaz, Comarca de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965 preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(8) DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Santa Rosa, situado no Munictpio de Itaberaí, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santa
Rosa, com área de 4.090,0249ha (quatro mil, noventa hectares, dois
ares e quarenta e nove centiares), situado no Município de Itaberaí,
objeto dos Registros n's R-7-9ül, fi. 160, Livro 2-C; R-3-3.323, fi. 9,
Livro 2-M; R-6-504, fi. 63, Livro 2-B; R-18-2.243, fi. 204, Livro 2-0;
R-42-230, fi. 134, Livro 2-G; R-4-545, fi. 104, Livro 2-B; R-10-1.826,
fi. 188, Livro 2-F; R-2-1.471, fi. 131, Livro 2-E; R-2-3.327, fi. 13, Livro 2-M; R-5-549, fi. 108, Livro 2-B; R-8-775, fi. 34, Livro 2-C;
R-4-776, fi. 35, Livro 2-C; R-6-1.942, fi. 5, Livro 2-G; R-7-1.941, fi. 4,
Livro 2-G; R-3-3.324, fi. 10, Livro 2-M; R-5-3.109, fi. 85, Livro 2-L;
R-2-3.326, fi. 12, Livro 2-M; R-3-3.325, fi. 11, Livro 2-M e R-3-3.328,
fi. 14, Livro 2-M, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato I'
de Notas da Comarca de Itaberaí, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva leCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998

2705
gal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, prefecialment
e em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
re n a preservaçao
- d o meio
. am biient e.
co
Il1

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e 110" da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(9) DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituido
pelas Fazendas Bela Vista e Alto Alegre, situado no Município de lndioroba, Estado de
Sergipe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termOS dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituido pelas Fazendas Bela
Vista e Alto Alegre, com área de 299,0000ha (duzentos e noventa e
nove hectares), situado no Município de Indiaroba, objeto dos Registros nOs R-I-891, fi. 87, Livro 2-C e R-6-264, fi. 19, Livro 2-A, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Umbaúba,
Estado de Sergipe.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842. abro 1998
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Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto,
a área de 7,8000ha, correspondente a faixa de dominio da Rodovia
Estadual SE-222.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lein'4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(10) DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Lagoa da Mata, situado no Município de
Simão Dias, Estado de Sergipe, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lagoa da Mata,
com área de 755,3425ha (setecentos e cinqüenta e cinco hectares,
trinta e quatro ares e vinte e cinco centiares), situado no Município
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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Sinlão Dias, Estado de Sergipe, objeto da Matricula n' 3.058, fi.
de L'vro 2-L, do Cartório do I" Ofício do Registro de Imóveis da Co68, 1 de Simão Dias, Estado de Sergipe.
J1larca
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
uínas e os ímplementos agrícolas, bem como as benfeitorias
J1l~qt ntes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
eJOs ~rão beneficiados com a sua destinação.
que~. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá. (Incr a) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
l'1a ai de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complerur tar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva leJ1l~~revista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialg te em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
J1len
reservação doo mei
meio ambiient e.
p Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmarm Pinto
(11)

DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Sociedade Rãdio Cacique de Capivari Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Capioori, Estado de
São Paulo.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termoe do art. 6', inciso I, do Decreto n'' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50830.000269/94,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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maio de 1994, a concessão da Sociedade Rádio Cacique de Capivari
Ltda., outorgada originariamente à Sociedade de Radiodifusão Cacique de Sorocaba Ltda., pela Portaria MVOP nº 480, de 31 de maio de
1950, transferida para a requerente pela Portaria nº 74, de 15 dejaneiro de 1976, renovada pelo Decreto nº 89.487, de 28 de março de
1984, publicado no Diário Oficial da União do dia 29 subseqüente,
retificada pelo Decreto nº 92.854, de 27 de junho de 1986, publicado no Diário Oficial da União em 30 subseqüente, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Capivari, Estado
de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(12)

DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão do Sistema Jornal
de Rádio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n'' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50830.000237/94,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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DECRETA:
F'ca renovada de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
~gosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio de
411 7, de 27 de so do Sistema Jornal de Rádio Ltda., outorgada origíÚ194, aconce,ssRádio A Voz Agrícola do Brasil Ltda., pela Portaria
nariall1ente de 6 de outubro de 1960, transferida para a requerenr,1V0P n" 48 t n'' 91.868, de l' de novembro de 1985, publicado no
te pelo Decre da União em 4 subseqüente, ren~vadape~o Decret~~º
l ll1aio de 1984, publicado no Diário Oficial da Uruao
Diário Ofic,ade
89.627, de 8 üente, cujo prazo residual da outorga ~oi .mantido pel.o
em 9 subs~Õ de ll1aio de 1991, para explorar, sem direito de exclusiDecretode. de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
vidade, servIt'°tado de São Paulo.
Piracicaba, s único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
parágrafovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileioutorga é re:unicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
ro de Telec~ Este ato somente produzirá efeitos legais após delibeAJi· 2 greSSONacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Consraça'0 do Con
tituiçãO. s Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
AJi· ,3 2 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da ReBras Iha,
o

AJi. I"

g

pública.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(13) DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Sociedade Rá·
dio Novo Horizonte Ltdn., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Novo Horizonte, Estado de
São Paulo.

!DENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
O PRES os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos terlhe confe~ru6' inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
mos do a 'd ~ru vista o que consta do Processo Administrativo n'
1983 e ten o
50830.000248/94,
Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
Col. Leis Rep·
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DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio de
1994, a concessão da Sociedade Rádio Novo Horizonte Ltda., outorgada originariamente à Rádio Novo Horizonte Ltda., pela Portaria
MVOP n" 396, de 28 de abril de 1948, cuja denominação social foi
posteriormente alterada para a atual, renovada pela Portaria n''
259, de 21 de novembro de 1984, publicada no Diário Oficial da União
em 22 subseqüente, tendo passado à condição de concessionária
em virtude do autorizado aumento de potência de sua estação, nos
termos da Portaria n? 294, de 2 de maio de 1986, publicada do Diário
Oficial da União da mesma data, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Novo Horizonte, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(14) DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Rádio Presidente Venceslau Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Presidente Venceslau, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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mOS do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
50830.001001/93,
DECRETA:

Art. 10 Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I? de novembro de 1993, a concessão da Rádio Presidente Venceslau Ltda., outorgada pelo Decreto n? 23.184, de 10 de junho de 1947, e renovada pelo
Decreto n? 89.234, de 22 de dezembro de 1983, publicado no Diário
Oficial da União, em 23 subseqüente, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
0

Brasília, 2 de abril de 1998; 177 da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(15) DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote n e 6, Setor Leitão, remanescente do
Seringal Muqui, conhecido como Fazenda
Dois -Iacys, situado no Município de Preeidente Médice, Estado de Rondônia, e dá outras providências.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote n" 6, Setor
Leitão, remanescente do Seringal Muqui, conhecido como Fazenda
Dois Jacys, com área de 2.994.5954ha (dois mil, novecentos e noventa e quatro hectares, cinqüenta e nove ares e cinqüenta e quatro
centiares), situado no Município de Presidente Médice, objeto do
Registro n? R-2-1.923, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Presidente Médice, Estado de Rondônia.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,3 de abril de 1998; 177° da Independência e 110° da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasíl, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(16) DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança, situado no Munictpio de Doverlândia, Estado de Goiás, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termOS dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa
Esperança, com área de 1.496.2255ha (um mil, quatrocentos e noventa e seis hectares, vinte e dois ares e cinqüenta e cinco centiares), situado no Município de Doverlândia, objeto da Matrícula n?
1.435, fi. 38, do Livro 2-G, do Cartório de Registros de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de
Notas do Município de Doverlândia, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes,
as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de abril de 1998; 177 da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
0
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(17) DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bannach - Lote n" 15, situado no
Município de Bonncch;Estado do Paro, e dá ou"
tras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrãria, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bannach - Lote nº
15, com área de 1.444,3568ha (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro hectares, trinta e cinco ares e sessenta e oito centiares), situado no
Municipio de Bannach, objeto do Registro n" R-01-0325, fi. 115, Livro
2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do
Xingu, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998

2715
(18)

DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 1998
Reconhece como de interesse do GoveT7W
brasileiro a participação estrangeira em banco múltiplo e sociedade de arrendamento mer-

cantil a serem constituidos pelo Grupo PSA
Peugeot Citroên;

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art.. 5~, .parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais 'Iransitórias,
DECRETA:
Art. l' É de interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira, até cem por cento, nos capitais sociais de banco múltiplo e
de sociedade de arrendamento mercantil a serem constituidos no
País pelo Grupo PSA Peugeot Citroén, sediado em Paris (França).
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(19)

DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Horto Florestal do Guarany, situado no
Município de Pradópolis, Estado de São
Paulo, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n?8.629, de25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Horto Florestal do
Guarany, com área de 3.956,1651ha (três mil, novecentos e cinqüenta e seis hectares, dezesseis ares e cinqüenta e um centiares), situado no Município de Pradópolis, objeto das Matrículas n's 5.207, fi. 1,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guariba e
64.063, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Exclui-se, ainda, dos efeitos deste decreto a
área de 14,6586ha, de servidão de passagem que será instituída a favor da Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa),

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4"

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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~O)

DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
QueribaslFazenda Queribas/Santo Antônio,
situado no Município de Poço Redondo, Estado de Sergipe, e dá outras providências.

ESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
O pR III os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terlhe confere s 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
J1los dos,~29, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da 'Lei Complementar
da Lein 6'de julho de 1993,
n' 76, de
DECRETA:
l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforArt; 'a noS termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI,
J1la aiP'a.f 504 de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n?8.629, de 25
de' 1993, o imóvel rural denominado Queribas IFazenda
da Leinde fe,,-er el Santo António , com área de 369,0500ha (trezentos e sesQuer,baslve hectares e cinco ares), situado no Município de Poço Resenta e n\to dos Registros n's R-I-457, fi. 157, Livro 2-Ae R-1-656,
dondo, o~o 2-B, ambos do Cartório do l' Ofício de Registro Geral de
11. 56, LIda COIllarca de Nossa Senhora da Glória e R-l-1.790, fi. 90,
IIllÓvelsG do Cartório do l' Ofício de Notas e Oficialato do Registro
Livro 2- "s da Comarca de Porto da Folha, Estado de Sergipe,
vel
de IIlló 2, Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
Art. s e os implementos agríco!as, bem. como as benfeitorias
J1láqum:s no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
eJ{Ísten ,e beneficiados com a sua destinação.
que ~e::o3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá1'-' o· a) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
ria (In r que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complerural e, 76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva leIllent ar nsta ~a Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialgal preV!III gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
mentB e ção do meio ambiente.
pres~a 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
, 'lia 6 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da Re-

4';0

a

BraS!

pública,

,

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

~ep, Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(21) DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Castanhal e Fazenda São Raimundo, situado no Municfpio de São Domingos do
Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Castanhal e Fazenda São Raimundo, com área 3.600,0000ha (três mil e seiscentos
hectares), situado no Município de São Domingos do Araguaia, objeto da Matricula nº 1.451, fi. 1, Livro 2-F, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(22)

DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 1998
Declara de utilidade pública o Asilo Dr.
Carlos Romeiro - Obra Unida à Sociedade
de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade
de Conselheiro Lafaiete (MG), e outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1Q da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935 e 19 do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. I" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Asilo Dr. Carlos Romeiro - Obra Unida à Sociedade de
São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Conselheiro Lafaiete,
Estado de Minas Gerais, portador do CGC n" 19.177.245/0001-17
(Processo MJ n" 21.252/97-71);
n - AsiloSão Vicente de Paulo, com sede na Cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, portador do CGC n" 17.943.184/0001-26
(Processo MJ n'' 12. 211193-70);
In - Assistência Social de Atibaia, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 44.707.206/0001-21 (Processo MJ n Q 19.460/95-94);
IV - Assistência Social Sagrado Coração de Jesus, com sede
na Cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC
n' 83.423.244/0001-04 (Processo MJ n Q 13.958/93-91);
V - Associação da Mulher Salinense, com sede na Cidade
de Salinas, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n?
25.216.649/0001-75 (Processo MJ n" 2.744/94-14);
VI - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Doutor Camargo, com sede na Cidade de Doutor Camargo, Estado
do Paraná, portadora do CGC n" 77.436.350/0001-20 (Processo MJ
n" 16.072/93-17);
VII - Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma,
com sede na Cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC n° 75.565.572/0001-17 (Processo MJ n Q 2.598/98-70);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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VIII - Brascri - Associação Suíço-Brasileira de Ajuda à
Criança, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 73.482.986/0001-57 (Processo MJ n" 16.496/97-97);
IX - Centro de Formação do Mirim de Lins, com sede na
Cidade de Lins, Estado de São Paulo, portador do CGC n?
44.531.705/0001-00 (Processo MJ n'' 9.495/93-81);
X - Centro Especial de Atendimento ao Deficiente Mental (Ceadem), com sede na Cidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul, portador do CGC n" 37.226.362/0001-05 (Processo MJ
n" 16.940/96-84);
Xl - Cidade Cristã, com sede na Cidade de Sapé, Estado
da Paraíba, portadora do CGC n'' 08.608.655/0001-59 (Processo MJ
n'' 18.914/97-26);
XlI - Conselho Arquidiocesano das Associações de Caridade de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador do CGC n'' 76.710.920/0001-65 (Processo
MJ n" 9.052/97-13);
XlII - Fundação Luterana de Assistência Social, com sede
na Cidade de Piraquara, Estado do Paraná, portadora do CGC n''
75.001.594/0002-35 (Processo MJ n" 9.105/93-54);
XIV - Grupo Assistencial Auta de Souza, com sede na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, portador do CGC n"
20.468.229/0001-62 (Processo MJ n" 26.625/96-83);
XV - Hospital São Lucas, com sede na Cidade de Xavantina, Estado de Santa Catarina, portador do CGC n? 82.832.361/000169 (Processo n' 22.794/97-80);
XVI - Hospital São Roque Sociedade Beneficente, com sede
na Cidade de Luzerna, Estado de Santa Catarina, portador do CGC
n" 75.444.471/0001-98 (Processo MJ n? 08015.000109/97-50);
XVII - J óckey Instituição Promocional, com sede na Cidade
de São Vicente, Estado de São Paulo, portador do CGC n'
71.135.578/0001-10 (Processo MJ n" 8.172/93-14);
XVIII - Sociedade Beneficente de Maracaju, com sede na Cidade de Maracaju, Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do CGC
n" 24.644.494/0001-05 (Processo MJ n" 24.373/97-01);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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:xIX - Sociedade Beneficente Delfino Oliveira, com sede na
Cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, portadora do CGC n"
49.063.910/0001-02 (Processo MJ n" 16.828/97-15).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
col~tividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto n"
50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.

:"0

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de abril de 1998; 177' da Independência e no' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José de Jesus Filho
(23) DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Rádio Educacional e Cultural de Uberlãndia Ltda.,para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Uberlôruiia, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 28 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50710.000109/94,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão da Rádio Educacional e Cultural de Uberlândia
Ltda., outorgada pela Portaria MJNI nº 257-B, de 30 de maio de
1962, e renovada pelo Decreto nº 89.713, de 29 de maio de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t, 2, p. 2697-2842, abro 1998
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maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Uberlândía, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 6 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(24) DECRETO DE 7 DE ABRIL DE 1998
Altera o art. 2<! do Decreto ntJ. 924, de 10
de setembro de 1998, que dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape, no Estado da
Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis n's 6.902, de 29 de abril de 1981, e 6.938, de 31 de
agosto de 1981, regulamentadas pelo Decreto n? 99.274, de 6 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. l' O art. 2' do Decreto nº 924, de 10 de setembro de 1993,
que dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental da Barra
do Rio Mamanguape, no Estado da Paraíba, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 2' A APAda Barra do Rio Mamanguape foi delimitada com base nas cartas topográficas SB-25-Y-A-VI-3-NO, SB25-Y-A-V-4-NE, SB-25-Y-A-VI-1-S0 e SB-25-Y-A-VI-3-S0, de esCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Braaflia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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cala de 1.25.000, da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene), conforme a seguinte descrição: inicia no ponto 00, de coordenadas geográficas 6°46'55,814" de latitude sul e
35°03'46,732" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute
de 80°26'31"e distância de 1.898,630m, rumo ao Ponto 1, de coordenadas geográficas 6°47'41,814" de latitude sul e 35°03'15,733" de
longitude oeste; desse ponto, segue com azimute de 145°47'27" e
distância de 1.704,217m, rumo ao Ponto 2, de coordenadas geográficas 6"46'56,814" de latitude sul e 35°00'30,739" de longitude oeste;
desse ponto, segue com azimute de 74°29'56" e distância de
5.253,001m, rumo ao Ponto 3, de coordenadas geográficas
6°47'00,814" de latitude sul e 34°59'59,740" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute de 97°07'08"e distância de 960,020m,
rumo ao Ponto 4, de coordenadas geográficas 6°46'43,815" de latitude sul e 34°59'52,741" de longitude oeste; desse ponto, segue com
azimute de 22°08'10" e distância de 564,854m, rumo ao Ponto 5, de
coordenadas geográficas 6°46'44,814" de latitude sul e
34°59'08,742" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute
de 91°04'01"e distância de 1.351,746m, rumo ao Ponto 6, de coordenadas geográficas 6°46'17,815" de latitude sul e 34°58'53,743" de
longitude oeste; desse ponto, segue com azimute de 28°48'41"e distância de 948,925m, rumo ao Ponto 7, de coordenadas geográficas
6°45'05,815" de latitude sul e 34°57'36,745" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute de 46°40'47" e distância de
3.238,383m, rumo ao Ponto 8, de coordenadas geográficas
6°44'43,816" de latitude sul e 34°56'55,747" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute de 61°32'43" e distância de
1.429,250m, rumo ao Ponto 9, de coordenadas geográficas
6°43'27,816" de latitude sul e 34°56'34,748" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute de 15°12'50" e distância de
2.422,530m, rumo ao Ponto 10, de coordenadas geográficas
6°43'29,816" de latitude sul e 34°56'32,748" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute de 134°46'43"e distância de 86,886m,
rumo ao Ponto 11, de coordenadas geográficas 6°42'46,816" de latitude sul e 34°56'33,748" de longitude oeste; desse ponto, segue com
azimute de 358°26'27" e distância de 1.321,519m, rumo ao Ponto
12, localizado à margem direita da Rodovia Estadual 41, que interliga a comunidade de Marcação à Baía da Traição, de coordenadas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t, 2, p. 2697-2842, abro 1998
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geográficas 6'42'29,816" de latitude sul e 34'54'56,751" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute de 79'49'54" e distância
de 1.023,46m, até a praia do Coqueirinho e, dai, adentrando em
área marítima de 1,08 (um vírgula zero oito) milhas náuticas
(2.001,5m), rumo ao Ponto 13, de coordenadas geográficas
6'51'37,812" de latitude sul e 34'53'19,755" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute de 169'44'29" e distância de 9,23 (nove
vírgula vinte e três) milhas náuticas (17.098,276m), rumo ao Ponto
14, de coordenadas geográficas 6'52'00,812" de latítude sul e
34'54'00,753" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute
de 240'28'05" e distância de 0,671 (zero vírgula seiscentos e setenta
e uma) milhas náuticas (1.243,524m), até a praia de Lucena e, dai,
mais 200,206m terrestres rumo ao Ponto 15, de coordenadas geográficas 6'53'08,811" de latitude sul e 34'55'41,749" de longitude
oeste; desse ponto, segue com azimute de 235'48'14" e distância de
3.739,388m, rumo ao Ponto 16, de coordenadas geográficas
6'52'40,812" de latitude sul e 34'56'14,748" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute de 310'05'58" e distância de
1.329,233m, rumo ao Ponto 17, de coordenadas geográficas
6"51'38,812" de latitude sul e 34'54'49,751" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute de 58'38'47" e distância de
3.231,275m, rumo ao Ponto 18, de coordenadas geográficas
6'49'30,813" de latitude sul e 34'55'25,750" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute de 344'04'14" e distância de
4.085,149m, rumo ao Ponto 19, de coordenadas geográficas
6'48'26,814" de latitude sul e 34'56'21,748" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute de 318'35'53" e distância de
2.612,318m, rumo ao Ponto 20, de coordenadas geográficas
6'49'00,813" de latitude sul e 34'58'20,744" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute de 253'48'57" e distância de
3.800,959m, rumo ao Ponto 21, de coordenadas geográficas
6'49'29,813" de latitude sul e 35'02'05,736" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute de 262'24'51" e distância de
6.967,22Om, rumo ao Ponto 22, de coordenadas geográficas
6'50'11,813" de latitude sul e 35'03'31,733" de longitude oeste; desse ponto, segue com azimute de 243'42'56" e distância de
2.939,600m, rumo ao Ponto 23, de coordenadas geográficas
6'50'21,813" de latitude sul e 35'04'51,730" de longitude oeste; desCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p.

2697~2842,

abro 1998
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e onto. segue com azimute de 262'37'30" e distância de
s 4f6 043m, rumo ao Ponto 24, de coordenadas geográficas
~;48'43,813" de latitude sul e 35'05'13,729" de longitude oeste; desonto, segue com azimute de 347'06'21" e distância de
~e0§6 163m, rumo ao Ponto 25, de coordenadas geográficas
6;48'15,814" de latitude sul e 35°04'59,729" de longitude oeste; desse onto, segue com azimute de 26°18'27" e distância de 961,828m,
rJi,o ao Ponto 26, de coordenadas geográficas 6'47'05,814" de latitude sul e 35°04'47,730" de longitude oeste; desse ponto, segue com
azinlute de 09'28'38" e distância de 2.182,265m, rumo ao Ponto 00,
início desta descrição, totalizando uma área aproximada de
14.640ha e um perímetro de 80.158,368m.»

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
(25)

DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 2.500.000,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida na Medida Provisória n'' 1.653, de 8 de abril de 1998,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasílía, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998

2726
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 9.4.1998, págs. 415.

(26) DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Rádio Piratininga de Piraju Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cídade de Piraju, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50830.000275/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão da Rádio Piratininga de Piraju Ltda., outorgada
originariamente, à Rádio Difusora de Piraju Ltda., pela Portaria
MVOP n' 477, de 6 de outubro de 1960, posteriormente alterada
para Rádio Piratininga de Piraju Ltda., renovada pelo Decreto n'
89.406, de 29 de fevereiro de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em l' de março subseqüente, sendo mantido o prazo residual
da outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Piraju, Estado de São Paulo.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(27) DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Rádio Cultura
de Monte Alto Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constitnição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
50830.000258/94,
DECRETA:
Art. lº Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de lº de maio de
1994, a concessão da Rádio Cultura de Monte Alto Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP nº 274 de 16 de março de 1951, renovada pelo
Decreto n' 89.627, de 8 de maio de 1984, publicado no Diário Oficial
da União em 9 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, o. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(28) DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Rádio Jornal do
Povo Ltda., para explorar serviço de rcuiindifusão sonora em onda média, na Cidade
de Limeira, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV; e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6", inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n?50830.000240/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão da Rádio Jornal do Povo Ltda., outorgada pela
Portaria MJNI n" 5-B, de 5 de janeiro de 1962, renovada pelo Decreto nº 89.545, de 11 de abril de 1984, publicado no Diário Oficial da
União de 12 seguinte, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(29) DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão do Sistema Nova
Difusora Ltda., para explorar serviço de radiodifu..são sonora em onda média, na Cidade de Olimpia, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termOS do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50830.000362/94,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Sistema Nova Difusora Ltda., outorgada
originariamente, à Rádio Difusora Olímpia Ltda., pela Portaria
MVOP nº 896, de 27 de outubro de 1945, renovada e transferida
para a requerente, pelo Decreto n" 96.755, de 22 de setembro de
1988, publicado no Diário Oficial da União em 23 subseqüente,
cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Olímpia, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regula.
mentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(30)

DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão daRádio Difusora de
Itapetininga Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50830.000247/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de lº de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora de Itapetininga Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n" 630, de 19 de dezembro de 1940, renovada pelo Decreto n? 90.504, de 13 de novembro de 1984, publicado no Diário Oficial da União em 14 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Itapetininga, Estado de
São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(31) DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Rádio Cultura de
JaZes Sociedade Limitada, para explorar eerviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Jales, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termOS do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
50830.000031194,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Cultura de Jales Sociedade Limitada, outorgada pela Portaria MVOP n'' 91, de 20 de fevereiro de
1960, renovada pelo Decreto n" 89.590, de 27 de abril de 1984, publicado no Diário Oficial da União de 30 subseqüente, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Jales, Estado de São
Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(32) DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Rádio Difusora
de Mirassol Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Mirassol, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
50830.000292/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão da Rádio Difusora de Mirassol Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP n' 479, de 6 de outubro de 1960, renovada pelo
Decreto n' 89.591, de 27 de abril de 1984, publicado no Diário Oficial
da União em 30 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Mirassol, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(33)

DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 143.335.523,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
nfere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autoC?zação contida no art. 6', inciso Iv, alínea c, da Lei n? 9.598, de 30 de
~ezembro de 1997;
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 143.335.523,00
(cento e quarenta e três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior ,d~correrão de incorporação de recursos oriundos de operação de credito externa.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. IR e 2', fica alterada a receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de abril de 1998; 177' da Independência e
República.

no' da

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

Os anexos estão publicados no DO de 14.4.1998, pág. 6.
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(34) DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Rádio Morada
do Sol Ltda., para explorar serviço de radícdifusão sonora em onda média, na Cidade
de Araraquara, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 223 da Constituição, e nos terroas do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
50830.000902/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de novembro de 1993, a concessão da Rádio Morada do Sol Ltda., outorgada originariamente, à Rádio AVoz da Araraquarense Ltda., pelo
Decreto n? 42.017, de 9 de agosto de 1957, autorizada a mudar sua
denominação social para a atual pelo Decreto n" 74.664, de 9 de outubro de 1974, e renovada pelo Decreto n" 89.534, de 9 de abril de
1984, publicado no Diário Oficial da União em 10 subseqüente,
sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10
de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações; leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(35) DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Alegrete II situado no Município de
Porto Esperidião, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio Alegrete lI, com
área de 2.813,4000ha (dois mil, oitocentos e treze hectares e quarenta
ares), situado no Município de Porto Esperidião, objeto do Registro nº
R-1-12.880, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do l"Ofício da Comarca de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de abril de 1998; 177' da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(36) DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Letra FlLiliane PescelFazenda Rio Branco I
e II, conhecido por Gleba Cristalmel, situado
no Municfpio de Tapurah, Estado de Mato
Groeeo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Letra Fll.iliane Pesce/Fazenda Rio Branco I e II, conhecido por Gleba Cristalmel, com área de
3.493,9996ha (três mil, quatrocentos e noventa e três hectares, noventa e nove ares e noventa e seis centiares), situado no Município de Tapurah, objeto dos Registros nOs R-2-12.662, R-4-12.662, R-5-12.662, R6-12.662, R-7-12.662, R-1-20.727, R-2-20.727 e R-4-20.727, Livro 2; R3-30.265 e R-3-30.266, Livro 2-DG, do Cartório de Registro de Imóveis
do l' Oficio da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n?
4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697
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(37)

DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Rádio Presidente Prudente Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São
Paulo.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ih conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos teres do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
fg°83 e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n''
50830.000981193,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n"
117 de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de novemt~o d~ 1993, a.concessão da ~ádio P;esidente Prudente Ltda., outorda originanamente, à RádIO Presidente Wenceslau Ltda., pelo Degaeto n" 38.561, de 13 de janeiro de 1956, transferida para a Rádio
gaiuáS de Presidente Prudente Ltda., pelo Decreto nº 74.815, de 4 de
vembro de 1974, autorizada a mudar sua denominação social para
nOatual pela Portaria n'' 16.022, de 25 de julho de 1977, e renovada
a lo D~creto nº 89.869, de 27 de junho de 1984, publicado no Diário
cial da União em 28 subseqüente, sendo mantido o prazo residual
da outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
utorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasilei~o de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

bft

Brasília, 13 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(38) DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Autoriza o aumento de capital social da
Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o aumento de capital social da Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa) de R$ 4.438.567.929,61 (quatro bilhões,
quatrocentos e trinta e oito milhões, quinhentos e sessenta e sete
mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), para
R$ 8.201.066.703,50 (oito bilhões, duzentos e um milhões, sessenta e
seis mil, setecentos e três reais e cinqüenta centavos).
Art. 2' Fica a União autorizada a subscrever ações no valor de
R$ 3.762.498.773,89 (três bilhões, setecentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e setenta e três
reais e oitenta e nove centavos), mediante a utilização de créditos registrados contabilmente pela Fepasa.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Eliseu Padilha
(39) DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Homologa a demarcação administrativa

da Thrra Indígena Pinhal, localizada no Município de Seara, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1', da Leí n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973, eno
art. 5' do Decreto n" 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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DECRETA:
Art. I" Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Kaingang, a seguir
descrita:

A Terra Indígena denominada Pinhal, com superfície de oitocentos e oitenta hectares, sete ares e sessenta e um centiares e perímetro de dezessete mil, quatrocentos e dezenove metros, situada no
Município de Seara, Estado de Santa Catarina, circunscreve-se nos
seguintes limites: Norte: partindo do Marco M24, de coordenadas
geográficas 27°08'02,052"8 e 52°2T27,924"WGr. confrontando-se
com terras de Jorge Miguel Weber, segue-se por uma linha reta com
azimute 126°37'40" e distância de quinhentos e quarenta e seis metros e trinta e oito centímetros, chega-se ao Marco M25, de coordenadas geográficas 27°08'12.808"8 e 52°27'12,137"WGr. Deste segue-se
por uma linha reta com azimute 54°40'09"e distância de seiscentos e
setenta e um metros e dezesseis centímetros, confrontando-se com
terras de Jorge Miguel Weber, Valdeci Savi, Fioravante 8chuk e Alcino Andreoli chega-se ao Marco M26 de coordenadas geográficas
27°08'00,004"8 e 52"26'52,089"WGr. Deste segue-se por uma linha
reta com azimute de 4°55'59" e distância de oitenta e oito metros e setenta e três centímetros, confrontando-se com terras de Alcino Andreoli chega-se ao Marco M27, de coordenadas geográficas
27°07'57,533"8 e 52"26'51,775"WGr. Deste segue-se por uma linha
reta com azimute de 92"01'15"e distância de cento e quarenta metros
e nove centímetros, confrontando-se com terras de Newton Picolli
chega-se ao Marco M28, de coordenadas geográficas 27"DT57,747"8 e
52"26'46,693"WGr. Deste segue-se por uma linha reta com azimute de
176"4135" e distância de setenta e dois metros e setenta e oito centímetros, confrontando-se com terras de Newton Picolli chega-se ao marco
rastreado 8AT05, de coordenadas geográficas 27°08'00,108"8 e
52"26'46,507"WGr. Deste segue-se por uma linha reta com azimute
de 95°05'28" e distância de duzentos e um metros e sessenta e seis
centimetros, confrontando-se com terras de Newton Picolli chega-se
ao marco rastreado 8AT06, de coordenadas geográficas
27°08'00,766"8 e 52°26'39,284"WGr. Deste segue-se por uma linha
reta com azimute 20°56'34" e distância de sessenta e sete metros e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t, 2, p. 2697-2842, abro 1998
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trinta e um centímetros, confrontando-se com terras de Newton PicoUi chega-se ao Marco M29, de coordenadas geográficas
27°07'58,732"8 e 52°26'38,383"WGr. Deste segue-se por uma linha
reta com azimute 100°42'12" e distância de duzentos e trinta e três
metros e dezesseis centímetros, confrontando-se com terras de Claudio Luis Farfus chega-se ao Marco M30, de coordenadas geográficas
27°08'00,224"8 e 52°26'30,081"WGr. Deste segue-se por uma linha
reta com azimute 350°44'10" e distância de quatrocentos e oito metros e noventa e cinco centímetros, confrontando-se com terras de
Claudio Luis Farfus chega-se ao Marco M31, de coordenadas geográficas 27°07'47,086"8 e 52°26'323,304''WGr. Deste segue-se por uma
linha reta com azimute 93°54'35" e distância de quinhentos e sessenta e quatro metros e trinta e cinco centímetros, confrontando-se COm
terras de Valdir Carboneli, Balbina Almeida Laura e Ervino Barufke chega-se ao Marco M32, de coordenadas geográficas
27°07'48,546"8 e 52°26'1l,82''WGr. Leste: Do marco antes descrito,
segue-se por uma linha reta com azimute 189°55'01" e distância de
um mil e cem metros e três centímetros, confrontando-se com terras
de Erman Herbert Freyer chega-se ao Marco M33, de coordenadas
geográficas 27°08'23,683"8 e 52°26'19,204"WGr., localizado na margem direita do Córrego Cipó. Deste segue-se pela margem direita do
Córrego Cipó, sentido jusante, por um mil, quatrocentos e quarenta
e cinco metros e oitenta e um centímetros, confrontando-se com terras de Herman Herbert Freyer até chegar à confluência com o Rio
Ariranha, segue-se então pela sua margem direita, sentido jusante,
por um mil, cento e noventa e quatro metros e noventa e três centímetros, confrontando-se ainda com terras de Herman Herbert
Freyer chega-se ao Marco M01, de coordenadas geográficas
27°09'17,685"8 e 52°25'54,0527"WGr., situado na margem esquerda
do Rio Ariranha. Sul: do marco antes descrito, segue-se por uma linha reta com azimute de 291°52'38" e distância de um mil, cento e
cinqüenta e seis metros e setenta e sete centímetros, confrontando-se
com terras de Guilherme Freyer e Otto Freyer chega-se ao Marco
M02, de coordenadas geográficas 27°09'03,280"8 e 52°26'33,078"WGr.
Deste segue-se por uma linha reta, com azimute 200"20'17" e distância de trezentos e um metros e noventa e dois centímetros confrontando-se com terras de Otto Freyer chega-se ao Marco M03, de coordenadas geográficas 27'09'12,440"8 e 52°26'37,008"WGr. Deste seCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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-se por uma linha reta com azimute 104"48'44" e distância de
gueto e cinqüenta e um metros e vinte e um centímetros, confrontan~':se com terras de Otto Freyer chega-se ao Marco M04, de coordedas geográficas 27"09'13,436"S e 52"26'32,796"WGr. Deste senae-se por uma linha reta com azimute 200"19'30" e distância de
fe'nto e dezenove metros e noventa e seis centímetros, confrontando-se com terras de Rudolf Freyer chega-se ao Marco M05, de coordenadas geográficas 27"09'18,043"S e 52"26'34,703"WGr. Deste see-se por uma linha reta com azimute 284"48'15" e distância de
fe'nto e cinqüenta e um metros e vinte e três centímetros, confrontando-se com terras de RudolfFreyer chega-se ao Marco M06, de coordenadas geográficas 27"09'17,047"S e 52"26'38,916"WGr. Deste see-se por uma linha reta com azimute 200"20'03"e distância de novefe'ntos e treze metros e treze centímetros, confrontando-se com terras
de Rudolf Freyer, Herbert Freyer e Werner Freyer chega-se ao Marco
M07, de coordenadas geográficas 27°09'43,781"S e 52"26'50,455"WGr.
Deste segue-se por uma linha reta com azimute 223"19'50" e distância de cento e noventa e seis metros e trinta e sete centímetros, confrontando-se com terras de Lúcio Theobaldo chega-se ao Marco M08,
de coordenadas geográficas 27"09'48,372"S e 52"26'55,408''WGr. Deste segue-se por uma linha reta com azimute 309"40'48" e distância de
quatrocentos e dez metros e setenta centímetros, confrontando-se
comterras de Albino Bugs chega-se ao marco rastreado SATOl, de coordenadas geográficas 27"09'39,733"S e 52"27'06,781"WGr. Deste segue-se por uma linha reta com azimute 309"41'55" e distância de novecentos e oitenta e seis metros e oitenta e seis centímetros, confrontando-se com terras de Albino Bugs e Edgar Freyer chega-se ao Marco
M09, de coordenadas geográficas 27'09'18,966" S e 52°27'34,01O"WGr.,
localizado na margem direita do Córrego Peral. Deste segue-se pela
margem direita do Córrego Peral, sentido jusante, por quatrocentos e
noventa e seis metros e cinqüenta e seis centímetros, confrontandose com terras de Edgar Freyer, chega-se ao Marco MIO, de coordenadas geográficas 27'09'27,706"S e 52°27'45,848"WGr. Oeste: do marco
antes descrito segue-se por uma linha reta com azimute 316"56'18" e
distância de um mil e oitenta e dois metros e vinte e três centímetros, confrontando-se com terras de Sebastiâo Rodrigues Soares chega-se ao Marco Mll, de coordenadas geográficas 27"09'01,735" S e
52°28'12,352" WGr. Deste segue-se por uma linha reta com azimute
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240°36'07" e distância de cento e sessenta e um metros e cinqüenta e
sete centímetros, confrontando-se com terras de Sebastião Rodrigues Soares chega-se ao Marco M12, de coordenadas geográficas
27°09'04,258"8 e 52'28'17,499"WGr. Deste segue-se por uma linha
reta com azimute 315'23'52" e distância de novecentos e trinta e cinco
metros e sessenta e cinco centímetros, confrontando-se com terras de
Paulinho Bulitz e Sebastião Leal chega-se ao Marco M13, de coordenadas geográficas 27'08'42,362"8 e 52'28'41,077"WGr. Deste seguese por uma linha reta com azimute 32'18'23" e distãncia de duzentos
e trinta e quatro metros e setenta e três centímetros, confrontandose com terras de Olivia Sander e Valentim Saldanha chega-se ao
Marco M34, de coordenadas geográficas 27'08'35,964"8 e
52°28'36,436"WGr. Deste segue-se por uma linha reta com azimute
44°54'10" e distância de duzentos e oitenta e dois metros e oitenta e
dois centímetros, confrontando-se com terras de Valentim Saldanha
e Ernesto Celetzki chega-se ao Marco M14, de coordenadas geográficas 27°08'29,304"8 e 52'28'28,880"WGr. Deste segue-se por uma linha reta com azimute 298'55'23" e distãncia de cento e dois metros e
vinte e cinco centímetros, confrontando-se com terras de Ernesto Celetzki chega-se ao Marco M15, de coordenadas geográficas
27°08'27,663"8 e 52'28'32,069"WGr. Deste segue-se por uma linha
reta com azimute 47'56'24" e distância de cento e oitenta e três metros e sessenta e quatro centímetros, confrontando-se com terras de
Sebastião Rodrigues Soares chega-se ao Marco M35, de coordenadas
geográficas 27'08'23,718"8 e 52'28'27,066"WGr. Deste segue-se por
urna linha reta com azimute 116'03'56" e distância de duzentos e
quarenta e quatro metros e um centímetro, confrontando-se com terras de João Ernesto Bach chega-se ao Marco 8AT03, de coordenadas
geográficas 27'08'27,729"8 e 52'28'19,151"WGr. Deste segue-se por
urna linha reta com azimute 114'06'43" e distância de setecentos e trinta e oito metros e cinqüenta e nove centímetros, confrontando-se com
terras de Nestor Vargas e Gerci Aigner chega-se ao Marco 8AT04, de
coordenadas geográficas 27'08'37,344"8 e 52'27'54,545"WGr. Deste segue-se por uma linha reta com azimute 12'10'34" e distância de duzentos e cinco metros e setenta e três centímetros, confrontando-se
com terras de Gerci Aigner chega-se ao Marco M16, de coordenadas
geográficas 27'08'30,827"8 e 52'27'53,134"WGr. Deste segue-se por
urna linha reta com azimute 293'17'02" e distância de cento e sessenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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ta e três metros e dois centímetros confrontando-se com terras de
Gerci Aigner chega-se ao Marco M17, de coordenadas geográficas
27"08'28,676"8 e 52"2T58,545"WGr. Deste segue-se por uma linha
reta com azimute 22'41'03" e distância de trezentos e setenta e oito metros e nove centímetros, confrontando-se com terras de Gerci Aigner
chega-se ao Marco M18, de coordenadas geográficas 27'08"17,486"8 e
52'27'53,080"WGr. Deste segue-se por uma linha reta com azimute
93'07'21" e distância de duzentos e cinco metros e vinte e um centímetros, confrontando-se com terras de Gerci Aigner chega-se ao Marco
M19, de coordenadas geográficas 27"08'17,847"8 e 52'2T45,643"WGr.
Deste segue-se por uma linha reta com azimute 123'34'39" e distância de trinta e quatro metros e cinco centímetros, confrontando-se
com terras de Gerci Aigner chega-se ao Marco M20, de coordenadas
geográficas 27'08'18,469"8 e 52'2T44,620"WGr. Deste segue-se por
uma linha reta com azimute 81'46'40" e distância de cento e sessenta e um metros e oitenta e cinco centímetros, confrontando-se com
terras de Gerci Aigner chega-se ao Marco M21, de coordenadas geográficas 27'08'17,778"8 e 52'2T38,793"WGr. Deste segue-se por
uma linha reta com azimute 51"23'14" e distância de sessenta e quatro metros e vinte e um centímetros, confrontando-se com terras de
Gerci Aigner chega-se ao Marco M22, de coordenadas geográficas
27'08'16,496"8 e 52"2T36,954"WGr. Deste segue-se por uma linha
reta com azimute 117"48'17" e distância de noventa e quatro metros e
cinqüenta e dois centímetros, confrontando-se com terras de lrineu A
Hoffchega-se ao Marco M23, de coordenadas geográficas 27'08'17,959"8
e 52'27'33,936"WGr. Deste segue-se por uma linha reta com azimute
18'00'56" e distância de quinhentos e dezesseis metros e setenta e
sete centímetros, confrontando-se com terras de Irineu A. Hoff e Jorge Miguel Weber chega-se ao Marco M24, marco inicial desta descriçâo. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas 8G 22-Y-D-I-1,
ano 1979; escala 1:50.000, D8G.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(40) DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Floresta, Cascavel, Cascavel
II e São Luiz, situado no Município de Elerestôpolie, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964,2·
da Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecidocomoFazenda Floresta,
Cascavel, Cascavel Il e São Luiz, com área de 529.6068ha (quinhentos e vinte e nove hectares, sessenta ares e sessenta e oito centiares), situado no Município de Florestópolis objeto dos Registros
nOs R-23-1.078, fi. 7v; R-17-1.079, fi. 5v; R-26-1.080, fi. 7 e
R-23-1.081, fls. 5v/6, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Porecatu, Estado do Paraná.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76, de 6 de julho e 1993, e a manter a área de reserva legal
prevista na Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177· da Independência e 110· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(41) DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural conhecido
como Fazenda Santa Maria, situado no Municfpio de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, e dá outras providências.

E8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
O PR m OS arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos terlhe confer~s 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
mOs ~os,~ 629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
da Le'dn 6'de julho de 1993,
'76, e
n
DECRETA:
l' Fica declarado de interesse social, para.JID:' de reform~
Art· OS termOS dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, mClSO VI, da Lei
agrárIa, 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de feven' 4.504, 9~3 o imóvel rural conhecidocomoFazenda Santa Maria, com
reiro de
6026ha (duzentos e vinte e quatro hectares, sessenta ares e
área de . ~entiares), situado no Município de Primeiro de Maio, objeto
vinte e.s': n" R-1-5.239, Ficha Iv, Livro 2, do Cartório de Registro de
do Re~d oComarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná.
ImóveIS a
.
2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
Art· e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
m~qUln:s no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
eXlsten _esbeneficiados com a sua destinação.
que seraO
3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgraArt· ) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
ria (Ind'ra ue trata este decreto, na forma prevista na Lei Complerural e ~76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva lementar? ta ~a Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialgal previa gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
mente em_ do meio ambiente.
preservaçao
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
'a 14 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
Bras'íl, ,
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

d

i24
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(42)

DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomina.
do Fazenda Alegrete I, situado no Município de Porto Esperidião, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1c Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964 e 2' da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Alegrete I, Com
área de 2.813,4000ha (dois mil, oitocentos e treze hectares e quarenta
ares), situado no Municipio de Porto Esperidião, objeto do Registro n''
R-1-12.880-A, fi. 1, Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis de l'
Oficio da Comarca de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungamonn Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(43)

DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Altera o Decreto nº 2.92, de 29 de outubro de 1991, que homologou a demarcação
administrativa da Terra Indígena Rio
Areia, localizada no Município de Inácio
Martins, Estado do Paraná.

o PRE8IDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
fere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o discontono art. 19, § 1', da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
Prt°S 5º do Decreto n" 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
a .

DECRETA:

Art. 1º Ficam alteradas a superfície e os limites constantes nos
arts. l' e 2', do Decreto nº 292, de 29 de outubro de 1991, que homoloa demarcação administrativa da Area Indígena Rio Areia passanâoua circunscrever: Terra Indígena Rio Areia, com superfície de um
mil trezentos e cinqüenta e dois hectares, trinta e sete ares e oitenta
q~atro centiares e perímetro de vinte mil, setecentos e trinta e oito
e etros e cinqüenta e dois centímetros, situada no Município de Inácio
Martins, Estado do Paraná, com os seguintes limites: Norte: partindo
do Marco MC-01, de coordenadas geográficas 25'45'35,487"8 e
51'16'10,080"WGr., segue por linha seca, por distância plana de quinhentos e setenta e oito metros e oitenta e oito centímetros e azimute
[ano de 56'17'56,7" até o Marco MC-02, de coordenadas geográficas
~5'45'25,078"8 e 51'15'52,769'WGr.; do MC-02, segue por linha seca
por distância plana de um mil e dois metros e treze centímetros e azimute plano de 56'27'53,3" até o Marco MC-03 de coordenadas geográficas 25'45'07,134"8 e 51'15'22,743"WGr.; deste Marco, segue-se, por
linha seca, por distância plana de dois mil e trezentos metros e oitenta e quatro centímetros e azimute plano de 62'34'55,7"até o Marco M-33, de coordenadas geográficas 25'44'32,816"8 e
51'14'09,360"WGr., cravado na margem do Rio da Areia. Leste/8ul:
doMarco M-33, segue-se o rio da Areia a jusante, por catorze mil e setenta e três metros e cinqüenta e cinco centímetros até o Marco M-34,
de coordenadas geográficas 25'46'33,357"8 e 51'14'53,723"WGr. Oeste: do Marco M-34, segue-se por linha seca, por distância plana de um
mil, setenta e um metros e três centímetros e azimute plano de
308'12'28,9" até o Marco MC19, de coordenadas geográficas
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25'46'11,769"8 e 51'15'23,892"WGr.; deste marco, segue-se por linha
seca, por distância plana de duzentos e sessenta e cinco metros e
quarenta e quatro centímetros e azimute plano de 308'39'40,6" até o
Marco M-25, de coordenadas geográficas 25'46'06,365"8 e
51'15'31,322"WGr.; segue-se então, por linha seca, com a distância
de noventa e oito metros e quinze centímetros e azimute plano de
315'40'33,9" até o Marco M-27, de coordenadas geográficas
25'46'04,378"8 e 51'15'33,779"WGr.; deste marco segue-se por linha
seca, com distância de cento e quarenta e dois metros e oitenta e sete
centímetros e azimute plano de 315' 14' 32,8" até o Marco M-29, de
coordenadas geográficas 25'46'00,773"8 e 51'15'37,384"WGr.; deste
marco segue-se por linha seca, com a dístância de cento e dezessete
metros e oitenta e quatro centímetros e azimute plano de
315'02'12,4"até o Marco M-20, de coordenadas geográficas
25'45'58,057"8 e 51'15'40,367"WGr.; segue-se por linha seca, com a
distância de cento e quinze metros e quarenta e nove centímetros e
azimute plano de 304'45'20,9" até o Marco M-31, de coordenadas
geográficas 25'45'55,911"8 e 51'15'43,769"WGr.; daí, segue-se por
linha seca, com distância de cento e quarenta e um metros e vinte e
quatro centímetros e azimute plano de 304'01'52,3" até o Marco
M-32, de coordenadas geográficas 25'45'53,334"8 e
51'15'47,966"WGr.; daí, segue-se por linha seca, com a distância de
setenta metros e noventa e cinco centímetros e azimute plano de
306'22'03,3 até o Marco M-33, de coordenadas geográficas
25'45'51,962"8 e 51'15'50,014"WGr.; deste, segue-se por linha
seca, com a distância de setecentos e cinqüenta e quatro metros e
setenta e um centímetros e azimute plano de 312'04'47,5" até o
Marco MC-01, ponto de partida desta descrição. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas: 8G-22-V-D-VI-1,2,3 e 4 - Escala
1:50.000-D8G-1981.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(44) DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Alto Rio Negro, localizada nos Municípios de São Gabriel da
Cachoeira e Japurá, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, d,;" Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1', da LeI n- 6.001: de 19 de dezembro de 1973, e no
art. 5' do Decreto n' 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica homolog:,,-da a d"ma.rcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do IndIO (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Tukano, Desana, Kubeo, Wanáno, :uyuca, Pira-Tapuia, Miriti-Tapuia, Arapaço,
Karapanã, Bará, Sinano, ~akuna, Bamwa, Kuripako, Baré, Warekena, Tariano, Maku-D~w, Maku-Hupdâ, Maku-Yuhupdâ e
Maku-Nadâb, a seguir descnta:
A Terra Indígena denominada Alto Rio Negro, com superfície de
sete milhões novecentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e
um hectares; dezesseis are~ e oite:>ta e três centiares e perímetro de
um milhão novecentos e CInco mil, novecentos e sessenta metros e
sessenta e três centímetros, situada nos Municípios de São Gabriel
da Cachoeira e J apurá, Estado do Amazonas, circunscreve-se aos seguintes limites: OesteINorte: partindo do Ponto Digitalizado PD09,
de coordenadas geográficas 01'05'07,76"S e 69'24'57,33"WGr, localizado na confluência do Igarapé PIranha com a margem esquerda Rio
Apapóris, segue-se a montante pelo referido rio, até o Marco
MF1931-3 de coordenadas geográficas astronômicas 01'04'10 O"S e
69'25'57 O;'WGr. localizado na confluência do Rio Apapóris ~om o
Rio Traí~a, daí, ~egue-se pelo limite internacional do Brasil com a
Colômbia, até o Marco MF 1935-10, de coordenadas geográficas astronômicas 01'10'01,28"N e 67'05'12,06''WGr.; Leste: do marco antes
descrito, segue-se por uma linha reta com azimute e distância geodésicos de 129'54'43,3" e dez mil, duzentos e oitenta e cinco metros e
trinta e quatro centímetros, até o Marco SAT-41, de coordenadas geográficas geodésicas 01'06'22,607"N e 67'Ol'04,235"WGr., localizado
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na nascente do Rio Xié-Mirim; daí, segue-se a jusante do referido rio
até o Ponto Digitalizado PD-02, de coordenadas geográficas
00'59'35,32"N e 67'09'27,91'WGr., localizado na sua confluência com
o Rio Xié; daí, segue-se ajusante pelo referido rio até o Ponto Digitalizado PD-03, de coordenadas geográficas 00'55'49,08"N e
67"12'05,02'WGr., localizado na confluência do Rio Xié com o Rio Negro; daí, segue-se a jusante pela margem direta do Rio Negro, até o
Marco 8AT-42, de coordenada geográficas geodésicas 00'05'31,472"N
e 67"20'19,909"WGr., localizado na confluência do Rio Uaupés; daí,
segue-se por uma linha reta, com azimute e distância geodésicos de
180'41'28,6" e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco metros e dez centímetros, até o Marco 8AT-69, de coordenadas geográficas geodésicas 00'19'18,739"8 e 67'20'37,768"WGr., localizado na
margem direita do Rio Curicuriari. Sul: do marco antes descrito, segue-se a montante pelo referido rio, até o Ponto Digitalizado PD-04,
de coordenadas geográficas de 00"43'12,05"8 e 68"36'28,41"WGr., localizado na confluência do Rio Dji com o Rio Curicuriari; daí, seguese a montante pelo Rio Dji até o Marco 8AT-70, de coordenadas geográficas geodésicas 00'45'17,964"8 e 68'46'34,525'WGr., localizado
na confluência de um igarapé sem denominação; daí, segue-se por
uma linha reta com azimute e distância geodésicos de 242"29'26,4" e
quarenta e sete mil, cento e sessenta e quatro metros e quinze centímetros, até o Marco 8AT-71, de coordenadas geográficas geodésicas 00'57'07,215"8 e 69"09'07,476"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Mariê; daí, segue-se por uma linha reta, com azimute e distância geodésicos de 243'42'00,4" e trinta e um mil, novecentos e cinqüenta e oito metros e noventa e sete centímetros, até o Marco 8AT-76, de coordenadas geográficas geodésicas 01'04'48,222"8 e
69'24'34,166"WGr., localizado a margem esquerda do Igarapé Piranha; daí, segue por este, a jusante, até o Ponto Digitalizado PD
09, início da descrição deste perímetro. As coordenadas geográficas expressas neste memorial descritivo são geo-referenciadas ao
datum 8AD-69, com exceção daquelas referentes aos marcos de
fronteira, que são Astronômicas. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas: NA-19-X-C, NA-19-X-D, NA-19-Y-B, NA-19-Z-A,
8A-19-V-B, 8A-19-X-A, NA-19-Z-B, NA-19-Y-D, NA-19-Z-C,
NA-19-Z-D, 8A-19-X-B, 8A-19-V-D; Escala 1:250.000 - Radam1976/77.
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Parágrafo único. Fazem parte da Terra Indígena Alto Rio Negro todas as ilhas localizadas no Rio Negro, entre a foz do Rio Uaupés e a foz do Rio Xiê.
Art. 2· A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2', da Constituição.
Art. 3· Ficam revogados os Decretos n's 98.437 a 98.439, de
23 de novembro de 1989, que homologaram as demarcações administrativas das Áreas Indígenas Pari-Cachoeira I, Pari-Cachoeira II
e Pari-Cachoeira lII, e os de n's 99.094 a 99.104; de 9 de março de
1990, que homologaram as demarcações administrativas das Areas
Indígenas Maku, Yauaretê I, Yauaretê Il, Xiê, Içana-Aiari, Cuiari,
Médio Içana, Içana Rio Negro, Cubaté, Taracuá e Kuripaco, no Estado do Amazonas.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177· da Independência e 110· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros

(45)

DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Parque do Araguaia,
localizada nos Municípios de Formoso do
Araguaia, Pium e Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1·, da Lei n'' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
art. 5· do Decreto n'' 1. 775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. I" Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funaí), da terra indígena
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destinada à posse permanente dos grupos indígenas Ava-Canoeiro,
J avaé, Karajá e Tapirapé, a seguir descrita:
A Terra Indígena denominada Parque do Araguaia, com superfície
de um milhão, trezentos e cinqüenta e oito mil, quatrocentos e noventa
e nove hectares, quarenta e sete ares e oitenta e quatro centiares e perímetro de novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e três metros e
seis centímetros situada nos Municípios de Formoso do Araguaia,
Pium e Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, circunscreve-se aos
seguintes limites: Norte: partindo do Marco 8AT-Ol, de coordenadas
geográficas geodésicas 10'28'00,2169"8 e 50'29'02,0287"WGr., localizado na margem direita do Rio Araguaia; próximo à Aldeia Macaúba; segue por uma linha reta, com azimute e distãncia planos de
90'02'56,6" e vinte e cinco mil, quinhentos e dois metros e setenta e
três centímetros, passando pelos marcos de fibra de vidro números
01 a 24, até o Marco 8AT-02, de coordenadas geográficas geodésicas
10'27'59,2621"8 e 50'15'03,1429"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Riozinho, Leste/Sul: do marco antes descrito, segue
pelo Rio Riozinho, no sentido montante, com dístância de cinco mil,
oitocentos e oitenta e cinco metros e cinqüenta e nove centímetros,
até a confluência do Rio Randi-Toró, no Ponto Digitalizado P-03, de
coordenadas geográficas 10'30'03,31"8 e 50'15'59,65''WGr.; daí, segue pela margem esquerda do último rio, com distância de sessenta
e oito mil, novecentos e oitenta e dois metros e noventa e oito centímetros, até o Marco 8AT-04, de coordenadas geográficas geodésicas
10'50'00,0242"8 e 50'14'42,3487"WGr., daí, segue por uma linha reta,
com azimute e dístância planos de 270'05'27,8" e quinze mil, cento e
onze metros e seis centímetros, até o Marco 8AT-05, de coordenadas
geográficas geodésicas 10'50'00,3100"8 e 50'22'59,3461"WGr., dai
segue por uma linha reta, com azimute e distância planos de
180'08'40,13" e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e dois metros e
oitenta e oito centímetros, até o Marco 8AT-06, de coordenadas geográficas geodésicas 11'10'00,4389"8 e 50'22'59,9096"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância planos de
90'09'12,50" e quarenta e um, trezentos e sessenta e oito metros e oitenta e um centímetros, até o Marco 8AT-07, de coordenadas geográficas geodésicas 11'10'00,3761"8 e 50'OO'16,0155"WGr., localizado
na margem esquerda do Rio Javáes ou braço menor do Araguaia;
daí, segue pelo citado rio, no sentido montante, na distância de treCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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t s e trinta e sete mil, setenta e três metros e setenta e nove cenZ?n ~ros até o Marco SAT-08, de coordenadas geográficas geodésití!!1~205í'36,1l52"S e 50 030'32,0271"WGr., situado na sua confluênc~s COIll o Rio Araguaia. Oeste: do marco antes descrito, segue no
cia f do jusante pela margem direita do Rio Araguaia, com distância
sen ~atrocentos e doze mil, oitocentos e quinze metros e vinte e dois
de f'Illetros, até o Marco SAT-Ol, início da descrição deste perímecen À.ba se cartográfica utilizada refere-se às folhas: SC-22-Z-A-I, rr,
V SC-22Z-C-I, n, UI, IV, V e VI, SD-22-X-A-I, n, UI, IV e V. As
e d~nadas geográficas expressas neste memorial descritivo são
coor referenciadas ao datum SAD-69 - Escala 1:100.000 bSC'áIIBGE - Ano 1981.
Art. 2 Q Ficam excluídos deste decreto a superfície de oitenta e
it hectares, vinte e nove ares e setenta e nove centiares, declara~l osob intervenção para Aeródromo de Santa Isabel do Morro pelo
D':creto n Q 80.038, de 28 de julho de 1977.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

W·

0

Brasília, 14 de abril de 1998; 177 da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(46)

DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indigena Médio Rio Negro Il, localizada nos Municípios de Santa Isabel do
Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, i~ciso IV, doa Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1-, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
art. 5' do Decreto n Q 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1Q Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
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destinada à posse permanente dos grupos indígenas Tukano, Desana, Pira-Tapuia, Miriti-Tapuia, Arapaço, Baniwa, Kuripako, Baré e
Tariano a seguir descrita:
A Terra Indígena denominada Médio Rio Negro Il, com superfície de trezentos e dezesseis mil, cento e noventa e quatro hectares,
noventa e oito ares e noventa centiares e perímetro de quatrocentos
e trinta e um mil, oitocentos e três metros e oitenta e sete centímetros situada nos Municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco 8AT-45, de coordenadas geográficas geodésicas 00'OO'01,980''N e 66'46'32,687"WGr., segue por uma
linha reta, com azimute e distância geodésicos de 90'13'10,3" e dezoito mil, noventa e três metros e noventa e quatro centímetros, até o
Marco 8AT-46, de coordenadas geográficas geodésicas
00'00'00,277"8 e 66'36'47,547"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Foibará; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância
geodésicos de 100'38'07,7" e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e
quatro metros e dois centímetros, até o Marco 8AT-47, de coordenadas geográficas geodésicas 00'02'40,074"8 e 66'22'42,291"WGr., daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância geodésicos de
105'14'03"8, e dez mil, oitocentos e noventa e um metros e cinqüenta
e dois centímetros, até o Marco 8AT-48, de coordenadas geográficas
geodésicas 00'04'13,251"8 e 66'l7'02,445"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Muruini; daí segue a jusante por este até o Ponto
Digitalizado PD-05, de coordenadas geográficas de 00'03'30,77"8 e
66'08'09,51"WGr., localizado na confluência deste igarapé com o Rio
Cauaburi; daí segue a jusante pelo referido rio até o Marco 8AT-49,
de coordenadas geográficas geodésicas 00'10'58,823"8 e
65'58'17 ,788''WGr., localizado na margem esquerda do Rio Cauaburi na confluência com um igarapé sem denominação; daí segue por
uma linha reta, com azimute e distância geodésicos de 74'31'08,2" e
quinze mil, oitocentos e treze metros e setenta e três centímetros,
até o Marco 8AT-50, de coordenadas geográficas geodésicas
00'08'41,401"8 e 65'50'04,936"WGr., localizado na cabeceira de um
igarapé sem denominação; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância geodésicos de 107'12'28,4" e oito mil, trezentos e sessenta e sete metros e cinqüenta e sete centímetros, até o Marco
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998

--

2755

51 de coordenadas geográficas geodésicas 00'10'01,995"8 e
localizado na cabeceira do Igarapé Paricá; daí
65
por uma linha reta, com azimute e distância geodésicos de
se!r;';5'49,l" e dez mil, duzentos e cinco metros e sessenta centíme113 até o Marco 8AT-52, de coordenadas geográficas geodésicas
tr~i2'15,001"8 e 65'40'44,001"WGr., localizado na cabeceira do Iga00 é Castanho; daí segue por uma linha reta, com azimute e distânr~P eodésicos de 115'03'31,3" e onze mil, cento e vinte e quatro meela g setenta e um centímetros, até o Marco 8AT-53, de coordenadas
troS;áficas geodésicas 00'14'48,405"8 e 65'35'18,097"WGr., daí segeo or uma linha reta, com azimute e distância geodésicos de
gu~If,12,4" e dezenove mil, quinhentos e sete metros e dezenove cen5,9 troS até o Marco 8AT-54, de coordenadas geográficas geodésime
tI OO' 09'23 ,401"8 e 65'26'16,106"WGr., localizado na cabeceira do
eas apé Barará. Leste: do marco antes descrito, segue ajusante pelo
Igarapé Barará até o Ponto Digitalizado PD-06, de coordenadas geoIg~cas 00'11'28,72"8 e 65'25'00,22"WGr.; localizado na confluência
gr te com o Igarapé Inambu; daí segue pelo Igarapé Inambu a judeste até o Marco 8AT-55, de coordenadas geográficas geodésicas
s~17'36,260"8 e 65'25'40,636"WGr., loca~izado na sua confluência
O
Rio Negro. Sul: do marco antes descnto, segue a montante pela
eom °em esquerda do Rio Negro até o Marco 8AT-BZCde coordenadas
IIlar;áficas geodésicas 00'17'12,112"8 e 65'37'17,266"WGr., localizageo a margem esquerda Rio Negro; daí segue a montante pela mardon esquerda do referido rio até o Marco 8AT-43, de coordenadas geoge~cas geodésicas 00'09'30,293"8 e 66'51'23,916"WGr., localizado
gr argem esquerda do Rio Negro na confluência com o Igarapé Ja~atIllOeste: do marco antes descrito, segue a montante pelo igarapé
o;~ti até o Marco 8AT-44, de coordenadas geográficas geodésicas
~~'o4'19,032"8 e 66'48'50,821"WGr., localizado na cabeceira deste
.
pé' daí segue por uma linha reta, com azimute e distância geot:raos de 28'02'53"9, e nove mil, oitenta e três metros e noventa e
t ~l~entímetros, até o Marco 8AT-45, início da descrição deste perí~::ro. As coordenadas geográficas expressas neste memorial descritivo são georreferenciadas ao datum 8AD-69. A base cartográfica
utilizada refere-se às folhas: NA-19-Z-D, 8A-19-X-B e 8A-20-V-AESC 1:250.000 - Radam - 1980.

S~~5'46,447"WGr.,
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Art. 29 A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 29 , da Constituição.
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177" da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(47) DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Homologa a demarcação adminietratiua da Terra Indigena Médio Rio Negro I, localizada nos Municípios de Santa Isabel do
Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira e Japurá, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 19, da Leí n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
art. 5' do Decreto n" 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Tukano, Desana, Pira-Tapuia, Miriti-Tapuia, Arapaço, Baniwa, Kuripako, Baré,
Tariano, Makú-Dãw, Makú-Yuhipdâ a seguir descrita:
A Terra Indígena denominada Médio Rio Negro I, com superfície
de um milhão setecentos e setenta e seis mil, cento e trinta e oito
hectares, noventa e nove ares e sessenta e oito centiares e perímetro
de um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e
dois metros e nove centímetros, situada nos Municípios de Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Japurá, Estado do Amazonas, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco SAT-71, de coordenadas geográficas geodésicas 00'57'07,215"S e
69'09'07,476"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Mariê,
segue por uma linha reta, com azimute e distância geodésicos de
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62'29'163" e quarenta e sete mil, cento e sessenta e quatro metros e
. t ce~tímetros, até o Marco 8AT-70, de coordenadas geográficas
;:a:ésicas 00'45'17,964"8 e 68'46'3~4,525"WGr., localizado na confl 'ncia do Rio DJI com um igarape sem denominação; daí segue
je Rio Dji a jUSante, até o Ponto Digitalizado PD-04, de co~rdena
~:sogeográficas 00'43'12,05:'8 e 68'.36'28,1l"WGr., localizado na confluência com o Rio Cuncunan; dai, segue por este, a jusante, até o
Marco 8AT-69,de coordenadas geográficas geodésicas 00'19'18,739"8
e 67'20'37,768" WGr., localizado naconfluência com um igarapé sem
denominação' daí, segue por uma lmha reta, com azimute e distância geodésico~ de 00'41'28,4" e quarenta e cinc? mil, setecentos e setenta e cinco metros e quarenta e um centímetros, até o Marco
SAT-42, de coordenadas geográficas geodésicas 00'05'31,471"N e
67'20'19,909"WGr., localizado na marge,?, .esq,:erda do Rio Uaupés,
junto à confluência com o ~IO Negro e proximo a comunidade de São
Joaquim; daí, segue pelo RIO Negro, a jusante, passando pelo Marco
SAT-BZ1, de coordenad,:s geográficas geodésicas 00'23'22,835"8 e
66'26'14 981"WGr., localizado em sua margem direita, próximo à comunidade Cahundé, até o Marco 8AT-56, de coordenadas geográficasgeodésicas 00'20'~2,135"8 e 6?'26'56,468''WGr., localizado na confluência com o Igarape Uainumalé, Leste: do marco antes descrito seguepelo Igarapé Uainumalé, a montante, até o Marco 8AT-58 de coordenadas geográficas geodésicas 00'27'30,980"8 e 65'28'15,708''WGr.,
localizado próximo de sua cabecelr:,. Sul: do marco antes descrito segue por uma linha reta co,?, azimute e distância geodésicos de
278'51'07,3" e trinta mil, seiscentos e dezoito metros e cinqüenta
centímetros até o Marco 8AT-59, de coordenadas geográficas geodésicas 00'24'57 599"8 e 65'44'34,124"WGr., daí, segue por uma linha
reta com azim~te e distância geodésicos de 236'49'31,8" e seis mil oitocentos e cinqüenta e quatro metros e vinte e três centímetros, até o
Marco 8AT-60 de coordenadas geográficas geodésicas 00'26'59 707"8
e 65'47'39,661"WGr., locali~ado na cabeceira de um igarapé s~m denominação; daí, seg:;e por lmha re.ta, com azimute e distância geodésicos de 293'44'31,1 e nove mil, OItocentos e sessenta e um metros e
três centímetros, até o Marco 8AT-61, de coordenadas geográficas
geodésicas 00'24'50,449"8 e 65"52'31,579"WGr., localizado na cabeceira de um igarapé sem de,:,ominação; daí, segue por linha reta, com
azimute e distância geodeSlCos de 243'14'42,8" e nove mil, trezentos
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e cinqüenta e cinco metros e vinte e seis centímetros, até o Marco
8AT-62, de coordenadas geográficas geodésicas 00'27'07,563"8 e
65°57'01,739"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Massarapi;
daí, segue por linha reta, com azimute e distância geodésicos de
265'28'26,0" e trinta e seis mil, quatrocentos e dezesseis metros e
quarenta e cinco centímetros, até o Marco 8AT-63, de coordenadas geográficas geodésicas 00'28'41,24"8 e 66'16'35,785"WGr., localizado
na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue por linha
reta, com azimute e distância geodésicos de 216'03'28,1" e doze mil,
setecentos e trinta metros e setenta e um centímetros, até o Marco
8AT-64, de coordenadas geográficas geodésicas 00°34'16,196"8 e
66'20'38,123"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância geodésicos de 244°28'50,3" e dois mil, seiscentos e dezesseis
metros e noventa e sete centímetros, até o Marco 8AT-65, de coordenadas geográficas geodésicas 00°34'52,902"8 e 66°21'54,501"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé 8ucuriju; daí, segue por este, a jusante, até o Ponto Digitalizado PD-07, de coordenadas geográficas
00°26'30,79"8 e 66°25'00,89"WGr., localizado na confluência com o Rio
Mariê; daí, segue por este, a montante, passando pelos seguintes marcos: 8AT-68, de coordenadas geográficas geodésicas 00°47'55,045"8 e
66°54'17,661"WGr., localizado na confluência com o Igarapé Macóara; 8AT-BZ2, de coordenadas geográficas geodésicas 01°05'20,629"8
e 67'48'44,408"WGr., localizado na confluência com o Igarapé Turi e
8AT-69, de coordenadas geográficas geodésicas 01'20'38,933"8 e
68'28'05,427"WGr., localizado na confluência com o Rio da Costa, até o
Marco 8AT-72, de coordenadas geográficas geodésicas 01'10'56,715"8 e
69°02'56,720"WGr., localizado na confluência do Rio Mariê com o
Igarapé Trabalho. Oeste: do marco antes descrito segue pelo Rio Mariê, a montante, até o Marco 8AT-71, início da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas: NA-19-Z-D,
8A-19-V-B, 8A-19-X-A, 8A-19-X-B, e 8A-20-V-A- Escala 1:250.000
- Radam - 1980.
Parágrafo único. Fazem parte da Terra Indígena Médio Rio
Negro I todas as ilhas localizadas no Rio Negro entre a foz do Rio
Uaupés e a foz do Igarapé Uainumalé, Marco 8AT-56. As coordenadas geográficas expressas neste memorial descritivo são georreferenciadas ao datum 8AD-69.
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Art. 2' A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2', da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(48)

DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Homologa a demarcação adminietrativa da Terra Indígena Rio Téa, localizada
nos Municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, Estado do
Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1', da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
art. 5' do Decreto n" 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Makú-Nadâb,
Tukano, Desana, Piratapuia e Baré, a seguir descrita:
A Terra Indígena denominada Rio Téa, com superfície de quatrocentos e onze mil, oitocentos e sessenta e cinco hectares, trinta e
dois ares e sete centiares e perímetro de seiscentos e vinte e nove
mil, seiscentos e oito metros e trinta e sete centímetros, situada nos
Municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, que se circunscreve aos seguintes limites:
NorteiLeste: partindo do Marco SAT-63, de coordenadas geográficas
geodésicas 00'28'41,124"S e 66'16'35,784"WGr., localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; segue por linha reta, com azimute e distância geodésicos de 85'28'21,1" e trinta e seis mil, quatrocentos e dezesseis metros e quarenta e seis centímetros, até o Marco
SAT-62, de coordenadas geográficas geodésicas 00'27'07,562"S e
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998

2760
65'57'01,738" WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Massarapi;
dai, segue por linha reta, com azimute e distância geodésicos de
63'14'42,1" e nove mil, trezentos e cinqüenta e cinco metros e vinte e
dois centímetros, até o Marco SAT-61, de coordenadas geográficas
geodésicas 00'24'50,449"S e 65'52'31,579"WGr., localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; dai, segue por linha reta, com
azimute e distância geodésicos de 113'44'29,8" e nove mil, oitocentos e
sessenta e um metros e seis centímetros até o Marco SAT-60, de COordenadas geográficas geodésicas 00'26'59,707"S e 65'47'39,660''WGr.,
localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue
por linha reta, com azimute e distância geodésicos de 56'48',15,7" e
seis mil, oitocentos e cinqüenta e nove metros e cinqüenta e quatro
centímetros até o Marco SAT-59, de coordenadas geográficas geodésicas 00'24'57,598"S e 65'44'34,124"WGr; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância geodésicos de 98'49'52,0" e trinta mil,
seiscentos e trinta e oito metros e vinte e um centímetros até o Marco
SAT-58, de coordenadas geográficas geodésicas 00'27'30,980"S e
65'28'15,708"WGr., localizado na nascente de um igarapé sem denominação; dai, segue pelo referido igarapé até o Marco SAT-56,de coordenadas geográficas geodésicas 00'20'32,135"S e 65'26'56,468"WGr.,
localizado na sua confluência com o Rio Negro; daí, segue a jusante
pelo referido rio até o Marco SAT-57, de coordenadas geográficas geodésicas 00'30'22,697"S e 65'08'38,984"WGr., localizado na confluência do
Rio Negro com o Rio Téa. Sul: do marco antes descrito segue a montante
pelo Rio Téa até o Ponto Digitalizado PD-08, de coordenadas geográficas
de 00'54'15,46"S e 66'28'58,31"WGr.,localizado na confluência do Igarapé Embari; dai, segue a montante pelo referido igarapé até o Marco
SAT-66, de coordenadas geográficas geodésicas 00'55'45,977"S e
66'43'25,518"WGr., localizado na cabeceira do referido igarapé. Oeste: do marco antes descrito segue por uma linha reta, com azimute e
distância geodésicos de 267'25'45,2" e três mil, trezentos e nove metros e cinqüenta e nove centímetros, até o Marco SAT-67,de coordenadas geográficas geodésicas 00'55'50,810"S e 66'45'12,454"WGr.; localizado na margem direita de um igarapé sem denominação; daí, segue ajusante pelo referido igarapé até o Marco SAT-68, de coordenadas
geográficas geodésicas 00'47'55,044"S e 66'54'17,661"WGr., localizado na confluência do referido igarapé com o Rio Mariê; daí, segue a
jusante pelo referido rio até o Ponto Digitalizado PD-07, de coordeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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geográficas 00'26'30,79"8 e 66'25'00,89"WGr., localizado na
p~~~sêPcia do referido rio com um igarapé sem denominação; daí, seCOJl."uJIlontante pelo referido igarapé até o Marco 8AT-65, de coordegue a geográficas geodésicas 00'34'52,902"8 e 66'21'54,500"WGr., 10padasdo na cabeceira do referido igarapé; daí, segue por linha reta
cahza ziJllute e distãncia geodésicos de 64'28'49,9" e dois mil, seisco~ as e dezesseis metros e noventa e sete centímetros até o Marco
de coordenadas geográficas geodésicas 00'34'16,196"8 e
ceP 0
64
S~~()'38 122"WGr., localizado na cabeceira de um igarapé sem deno6~ çãO: daí, segue por linha reta, com azimute e distância geodésiJIlJll~e 36'03'27,0" e doze mil, setecentos e trinta metros e setenta e
CoS eptíJlletros, até o Marco 8AT-63, início da descrição deste períuJI1t~O As coordenadas geográficas expressas neste memorial descri~eo são georreferenciadas ao datum 8AD-69. A base cartográfica
tltilizada refere-se às folhas: 8A-19-X-B, 8A-20-V-A, escala
u'250.000, Radam.
1. Parágrafo único. Fazem parte da Terra Indígena Rio Téa as
. ha S do Rio Negro situadas entre a foz do Igarapé Uaínumalé, no
~arco 8AT-56, e a foz do Rio Téa, no Marco 8AT-57.
Art. 2º A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2', da ConstituiçãO.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
(49)

DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indigena Rio Apap6ris, lccalizada no Município de Japurá, Estado do
Amazonas.

O PRE8IDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
pfere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disC~sto PO art. 19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
Prt
a . 5' do Decreto n" 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
êoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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DECRETA:

Art. 1Q Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indigena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas MakúYuhupdâ, Tukano, Yepa Mahsã, Desana e Tuyuka, assim descrita:
A Terra Indígena denominada Rio Apapóris com superfície de
cento e seis mil, novecentos e sessenta hectares, trinta e três ares e
setenta e sete centiares e perímetro de cento e setenta mil, trezentos
e sessenta e nove metros e vinte e cinco centímetros situada no Município de J apurá, Estado do Amazonas, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Ponto Digitalizado PD-09, de coordenadas geográficas 01'05'07,76"8 e 69'24'57,33"WGr; localizado na
confluência do Igarapé Piranha com a margem esquerda do Rio Apapóris, segue-se a montante pelo referido igarapé, até o Marco 8AT-76,
de coordenadas geográficas geodésicas 01'04'48,222"8 e
69'24'34,165"WGr., localizado na sua margem esquerda; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância geodésicos de 63'41'52,5"
e trinta e um mil, novecentos e cinqüenta e oito metros e noventa e
cinco centímetros, até o Marco 8AT-71, de coordenadas geográficas
geodésicas 00'57'07,214"8 e 69'09'07,476''WGr., localizado na margem direita do Rio Marié. Leste: do marco antes descrito, segue pela
margem direita do Rio Marié, a jusante, até o Marco 8AT-72, de coordenadas geográficas geodésicas 01'10'56,715"8 e 69'02'56,719"WGr.,
localizado na foz do Igarapé Trabalho. Sul; do marco antes descrito,
segue pela margem esquerda do Igarapé Trabalho, a montante, até o
Ponto Digitalizado PD-Ol, de coordenadas geográficas de
01'11'54,06"8 e 69'10'32,17''WGr., localizado na confluência de um
igarapé sem denominação; daí, segue por este, a montante, até o
Marco 8AT-73, de coordenadas geográficas geodésicas
01'12'52,804"8 e 69'13'41,594"WGr., localizado na sua margem esquerda; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância geodésicos de 176'46'03,4" e cinco mil, setecentos e vinte e sete metros e
oitenta e cinco centímetros, até o Marco 8AT-74, de coordenadas geográficas geodésicas 01'15'58,989"8 e 69'13'31,147"WGr., localizado
na nascente do Igarapé Preguiça; daí, segue por este ajusante, margem direita, até o Marco 8AT-75, de coordenadas geográficas geodésicas 01'21'56,105"8 e 69'23'45,252"WGr., localizado em sua foz no
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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Rio Apapóris. Oeste: do marco antes descrito, segue pelo Rio Apapõris, a montante, até o Ponto Digitalizado PD-09, início da descrição
deste perímetro. As coordenadas geográficas expressas neste memorial descritivo são georreferenciadas ao datum SAD-69. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas: SA-19-V-B e SA-19-V-D Esc.l:250.000 - Radam - 1975.
Art. 2' A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2', da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(50)

DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Jarawara IJamamadi / Kanamati, localizada no Município de
Lábrea, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, eno
art. 5' do Decreto n' 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indigena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Jarawara, Jamamadi, e Kanamati, a seguir descrita:
A Terra Indígena denominada Jarawara/JamamadilKanamati,
com superficie de trezentos e noventa mil, duzentos e trinta e três
hectares, cinco ares e trinta e seis centiares e perímetro de quatrocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito metros e
quatrocentos e dez milímetros, situada no município de Lábrea, EsCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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tado do Amazonas, circunscreve-se nos seguintes limites: Norte:
partindo do Ponto 8AT-PJ-15, de coordenadas geográficas
07'10'16,238"8 e 65'51'37,302"WGr., localizado na confluência do
Igarapé Zé Ribeiro com um igarapé sem denominação; deste, segue
por uma linha reta com azimute de 98'37'17,00 e distância de um
mil, seiscentos e dezenove metros e dezesseis centímetros, até o
Marco M-4, de coordenadas geográficas 07'10'24,67"8 e 65'50'45,25"
WGr.; deste, segue com azimute de 98'37'19,20 e distância de dois
mil e um metros e quarenta e sete centímetros, até o Marco M-3, de
coordenadas geográficas 07'10'34,82"8 e 65'49'40,87''WGr.; deste segue com azimute de 98'37'27,50 e distância de dois mil e treze me.
tros e cinqüenta e três centímetros, até o Marco M-02, de coordena.
das geográficas 07'10'45,04"8 e 65'48'36,10"WGr.; deste, segue com
azimute de 98'37'58,80 e distância de dois mil, cento e sessenta e
dois metros e setenta e dois centímetros, até o Marco M-01, de coordenadas geográficas 07'10'56,02"8 e 65'47'26,53"WGr; deste, segue com
azimute de 98'38'12,70 e distância de um mil, setecentos e noventa e
três metros e setenta e cinco centímetros, até Ponto 8AT- PJ-01, de coordenadas geográficas 07'11'04,929"8 e 65'45'28,795"WGr., localizado na cabeceira do Rio Aripuanã; daí, segue pelo citado rio, a jusante, com uma distância de cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis metros e setenta e cinco centímetros, até o
Ponto PJ-02, de coordenadas geográficas 06'49'53,000"8 e
65'lO'03,000"WGr., localizado na sua confluência com o Rio Piranha; deste, segue ajusante com uma distância de doze mil, duzentos
e cinqüenta e quatro metros e quarenta e dois centímetros, até o
Ponto PJ-03, de coordenadas geográficas 06'47'47,000"8 e
65'05'54,000"WGr., localizado na confluência com o Rio Curiá. Leste: do Ponto antes descrito, segue pelo Río Curiá, a montante, com
uma distância de sessenta e seis mil, cento e catorze metros e dezessete centímetros, até o Ponto 8AT-PJ-04, de coordenadas geográficas
07'03'8,526"8 e 65'05'55,000"WGr., localizado na sua confluência
com o Igarapé Kaysama, deste, segue por uma linha reta, com azimute de 159'54'47,00" e distância de um mil, quatrocentos e sessenta e cinco metros e noventa e dois centímetros, até o Marco MA-01,
de coordenadas geográficas 07'03'53,52"8 e 65'05'38,82"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute de 159'45'34,9 e distância
de um mil, novecentos e setenta e sete metros e oitenta e um centíCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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Marco MA-02, de coordenadas geográficas
metros, a~é o65"05'16,80"WGr.; deste, segue por uma linha reta,
07'04'54,01 8; 159"46'14,70 e distância de um mil, novecentos e
com azimute e etro S e sessenta e sete centímetros, até o Marco
sessenta nove :'nadas geográficas 07"05'54,26"8 e 65'04'54,88"WGr.;
MA-03, de coor e ma linha reta, com azimute de 159'46'52,70 e disdeste, segue'p0r ~ e três metros e quarenta e três centímetros, até o
tância de dOIS
de coordenadas geog:áficas 07"06'55,54"8 e
Marco MA;O
deste, segue por uma Iinha reta, com azimute de
65"04'32,59 W ;"tâuci a de um mil, cento e vinte três metros e no159'47'36,80 e :r,tímetros, até o Ponto 8AT PJ-05, de coordenadas
venta e quatro'~7'29 815"8 e 65'04'20,086"WGr., localizado na congeográficas 07
é Pirarucu com um igarapé se denominação; desfluência do. Igar~p pelo Igarapé Pirarucu, com uma distância de vinte, segue a~usa~ eentos e vinte e dois metros e vinte e um centímete e sete mil, s~~J_06, de coordenadas geográficas 07"08'14,?00"8 e
tr~s, ~té o PO,;'irGr., localizado, na confluência do, refend? Igar~pé
64 5359,000
aná Cainâ; daí, segue pelo Igar,:pe Parana Cainã, a
com Igarapé par distância de quarenta e sete mil, OItocentos e vmte
jusante, com uma senta centímetros, até o Ponto PJ-16, de coordenae oito metros e se~7"19'35 600"8 e 65"06'12,800"WGr., localizado na
das geográfic~S rn o Rio Purus. Sul: do Ponto antes descrito, segue
sua co~fluêncla cO:rnontante, com uma distância de sete mil, seiscenpelo RIO Purus., a metros e seis centímetros, até o Ponto PJ-l 7, de cotos e trinta e seISáficas 07"17'38,600"8 e 65"08'58,300"WGr., localiordenadas geo!?,
encia de um igarapé sem denominação; daí, segue
zado na conflu é a montante, com uma distância de vinte mil,
pelo citado igarap eloro s e trinta e cinco centímetros, até o Ponto
cento e dezoIt~ ~adas geográficas 07"22'26,000"8 e 65"14'48,000"
PJ-07, de ~oor e unto ao Lago 8erraba; deste, segue pela sua marWGr., localIzad;. Jtância de cinco mil, quinhentos e quarenta e oito
gem com ~ma '~ seis centímetros, até o Ponto PJ-08, de coordenametros e oItenta07"23'28,000"8 e 65°16'44,000"WGr., localizado na
das geogr~ficas. tado lago com o Lago Abunini; deste, segue pela sua
confluência do CI distância de cinco mil e dezenove metros e trinta e
a
margem~om um at é o Ponto 8AT-PJ-09, de coordenadas geográfrioito centImetro~;'8 e 65"18'26,980"WGr., localizado à margem do recas 07"24'34,66 segue por uma linha reta, com azimute plano de
ferido lago; des t e

Z"G.
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262°29'18,400" e distância de um mil, oitocentos e oito metros e trinta e dois centímetros, até o Ponto 8AT-PJ-I0, de coordenadas geográficas 07°24'42,056"8 e 65°19'25,458''WGr., localizado na margem
esquerda do Igarapé Mamoriazinho; deste, segue pelo referido igarapé a montante, com uma distância de sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e nove metros e setenta e três centímetros, até o Ponto
PJ-ll, de coordenadas geográficas 07"25'12,000"8 e 65°34'00,000"WGr.,
localizado na confluência com o Igarapé Canuaru; deste, segue a
montante, com uma distância de trinta e quatro mil, trezentos e
trinta e seis metros e sessenta e nove centímetros, até o Ponto PJ-12,
de coordenadas geográficas 07°20'17,000"8 e 65°45'50,000"WGr., localizado na confluência do Igarapé Canuaru com o Igarapé do Barreiro; deste segue pelo referido igarapé, a montante, com uma distância de doze mil, duzentos e oitenta e dois metros e noventa centímetros, até o Ponto 8AT-PJ-13, de coordenadas geográficas
07°17'02,187"8 e 65°49'30,664"WGr., localizado na sua cabeceira;
deste, segue por uma linha reta, com azimute de 323°05'58,200" e
distância de um mil, quinhentos e noventa e três metros e setenta
centímetros, até o Ponto 8AT-PJ-14, de coordenadas geográficas
07°16'20,541"8 e 65°50'01,573"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Zé Ribeiro. Oeste: do Ponto antes descrito, segue pelo Igarapé
Zé Ribeiro, a jusante, com uma distância de dezesseis mil, oitenta e
seis metros e noventa e quatro centímetros, até o Ponto 8AT-PJ-15,
inicial desta descrição. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas: SB-20-Y-A-IV, 8B-20-Y-A-V, 8B-20-Y-C-I, 8B-20-Y-C-II,
SB-20-Y-C-III. Escala 1:100.000 - D8G - 1984.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177' da Independêncía e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
(51)

DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indfgena Cabeceira do Rio Acre,
localizada no Município de Assis Brasil, Estado do Acre.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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,
PRESIDENTE DA REPUBLICA,
no uso da atribuição que lhe
O
art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disconfere °art. 19, § ]", da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
pasto;'do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
art. 5- o
DECRETA:

1c Fica homologada a demarcação administrativa promo. Ar\a Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
VIda. peda à posse permanente do grupo indígena Jamináwa, a sedestma . .
ir des cn t a.
go
Terra Indígena denominada Cabeceira do Rio Acre, com sue de setenta e oito mil, quinhentos e doze hectares, cinqüenta
pe. ICl res e trinta e quatro centiares e perímetro de cento e setenta e
e oitO; sessenta e quatro metros e quinhentos e oitenta e nove cen~I 's situada no Município de Assis Brasil, Estado do Acre, cirtime r~;e_se nos seguintes limites: Norte: partindo do Ponto SAT-02,
cuoscr denadas geográficas 10"44'53,213"S e 70'03'23,199''WGr., 10de coaJo no Marco 26, da Terra Indígena Mamoadate, criada pelo
cahz ato nº 254, de 29 de outubro de 1991; daí, segue a jusante pelo
Decre é Mamoadate, com uma distância de dezoito mil, seiscentos e
IgaraPt a metros e trinta e nove centímetros, até o Ponto SAT-14, de
sessrnadas geográficas lO'44'52,821"S e 69'55'34,153"WGr., locaC?Or ena confluência do citado igarapé com o Igarapé Recurso; divihZ'ddoTerra Indígena Mamoadate e Seringal Petrópolis, deste, con~a : ndo com o referido seringal, segue por uma linha reta, com aziro~ ade 110'41'55,800" e distância de duzentos e seis metros e dernu e. s centímetros, até o Marco M-20, de coordenadas geográficas
z~:~~55,200"S e 69'55'27,8?0"WG~.; d~st;" segue por ';lma linha
1 t com azimute de 100'4157,300 e distância de um mJ1, oitocenre a, noventa e sete metros e sessenta e nove centímetros, até o Marco
~2el de coordenadas geográficas 10'45'17,300"S e 69'54'29,400"WGr.;
segue por uma linha reta, com azimute de 110'42'00,500"
deste,
di tância de um mi'1, novecent os e sessent a metros e dezoi
ezoito
e I:'metros, até o Marco M-22, de coordenadas geográficas
~~4~'40,100"S e 69'54'29,0?0"WG~.; dest;" ~egue P?r uma linha
t com azimute de 110'3204,500 e distância de dOIS mJ1, cento e
~e a:Uetros e cinqüenta e um centímetros, até o Marco M-23, de coord:~adas geográficas 10'46'04,300"S e 69'52'23,900"WGr.; deste, se-

rf!"
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gue por uma linha reta, com azimute de 110"34'08,500" e distância
de dois mil, setecentos e cinqüenta e sete metros e cinqüenta e um
centímetros, até o Marco M-24, de coordenadas geográficas
10"46'36,100"8 e 69"50'59,000"WGr.; deste segue por uma linha
reta, com azimute de 110'24'10,900" e distância de cento e setenta e
três metros e vinte e cinco centímetros, até o Marco M8-25, de COordenadas geográficas 10'46'38,065"8 e 69"50'53,693"WGr., localizado
na cabeceira do igarapé sem denominação; deste, segue a jusante
pelo citado igarapé com uma distância de seis mil, quatrocentos e
cinco metros e setenta e três centímetros, até o Ponto P-05, de coordenadas geográficas 10"48'22,700"8 e 69"48'54,900"WGr., localizado
na confluência com o Igarapé São Lourenço; deste, segue a montante
pelo citado igarapé com uma distância de um mil, setecentos e onzo
metros e quarenta e cinco centímetros, até o Ponto P-06, de coordenadas geográficas 10"48'18,000"8 e 69'48'05,000"WGr., localizado
na confluência com o igarapé sem denominação; deste, segue a mcntante pelo citado igarapé com uma distância de cinco mil, oitocentos
e quarenta metros e setenta e quatro centímetros, até sua cabeceira
no Marco M-87/1, de coordenadas geográficas 10'48'03,830"8 e
69"45'49,000"WGr., localizado na divisa com o seringal Petrópolis e
reserva extrativista Chico Mendes. Leste: do Marco antes descrito,
segue por uma linha reta, com azimute de 183"47'49,400" e distância
de dois mil e dez metros e trinta e três centímetros, até o Marco M-87,
de coordenadas geográficas 10"49'09,120"8 e 69'45'53,550"WGr., deste, segue por uma linha reta com azimute de 154'54'53,100" e distância de três mil, duzentos e trinta e dois metros e setenta e oito centímetros, até o Marco M-86, de coordenadas geográficas 10"50'44,550"8
e 69"45'08,650"WGr., deste, segue por uma linha reta com azimute
de 216"40'53,700" e distância de dois mil, seiscentos e trinta e cinco
metros e quarenta e oito centímetros, até o Marco M-85, de coordenadas geográficas 10"51'53,230"8 e 69"46'00,680"WGr., deste, segue
por uma linha reta com azimute de 160'29'07,500"e distância de novecentos e setenta e três metros e setenta e sete centímetros, até o
Marco M-84, de coordenadas geográficas 10"52'23,140"8 e
69"45'50,040"WGr., deste, segue por uma linha reta, com azimute de
204'21'57,900" e distância de três mil, setecentos e oitenta e um metros e dez centímetros, até o Marco M-83, de coordenadas geográficas 10'54'15,140"8 e 69'46'41,710"WGr., deste, segue por uma linha
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reta com azimute de 204°33'45,500" e distância de três mil, duzentos
e cinqüenta e quatro metros e oitenta e nove centímetros, até o marco
M-82, de coordenadas geográficas 10'55'51,400"8 e 69'47'26,540"WGr.,
localizado na margem esquerda do Rio Acre, confronta-se neste trecho com o limite da reserva extrativista Chico Mendes. Sul: do Ponto
antes descrito, segue a montante pelo citado rio com uma distância de
setenta e sete mil, quinhentos e quarenta e três metros e sessenta e
sete centímetros, até o Ponto 8AT-01, de coordenadas geográficas
11'02'38,194"8 e 70'l1'19,903"WGr., localizado na margem esquerda
do Rio Acre, no limite da estação ecológica do Rio Acre. Oeste: do
ponto antes descrito, segue por uma linha reta com azimute de
23°35'59,500" e distância de cento e setenta e sete metros e quarenta
e nove centímetros, até o Marco M-01, de coordenadas geográficas
11'02'34,400"8 e 70'l1'19,600"WGr., deste, segue por uma linha reta
com azimute de 23"48'40,300' e distância de dois mil, cento e noventa
e três metros e oitenta e oito centímetros, até o Marco M-02, de coordenadas geográficas 11"01'29,100"8 e 70"10'50,100"WGr., deste, segue por uma linha reta com azimute de 23'48'32,100" e distância de
dois mil cento e oito metros e cinqüenta e quatro centímetros, até o
Marco M-03, de coordenadas geográficas 11"00'26,400"8 e
70"10'21,800"WGr, deste, segue por uma linha reta com azimute de
23"48'24,100" e distância de um mil, novecentos e vinte e cinco metros e setenta e nove centímetros, até o Marco M-04, de coordenadas
geográficas 10"59'29,200"8 e 70"09'56, OOO"WGr., deste, segue por
uma linha reta com azimute de 23"48'15,900" e distância de dois mil
e onze metros e quarenta e seis centímetros, até o Marco M-05, de coordenadas geográficas 10"58'29,400"8 e 70"09'29,000"WGr., deste,
segue por uma linha reta com azimute de 23"48'06,300"e distância de
dois mil e oito metros e quarenta e três centímetros, até o Marco M-06,
de coordenadas geográficas 10"57'29,700"8 e 70"09'02,100"WGr.,
deste, segue por uma linha reta com azimute de 23'47'57,300" e distância de um mil, novecentos e noventa e três metros e oitenta e
nove centímetros, até o Marco M8-07, de coordenadas geográficas
10'56'30,331"8 e 70'08'35,337"WGr., deste, segue por uma linha
reta com azimute de 23"47'26,200" e distância de dois mil, sessenta e
quatro metros e vinte e quatro centímetros, até o MarcoM-08, de coordenadas geográficas 10'55'29,000"8 e 70'08'07,700"WGr., deste,
segue por uma linha reta com azimute de 23"45'38,500" e distância
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de um mil, oitocentos e sessenta e cinco metros e sessenta e nove centímetros, até o Marco M-09, de coordenadas geográficas 10'54'33,500"8 e
70
deste, segue por uma linha reta com azimute de
23'45'54,000" e distância de um mil, novecentos e quarenta e dois metros e noventa e sete centimetros, até o Marco M-10, de coordenadas
geográficas 10'53'35,700"8 e 70' OT16,700"WGr., deste, segue por
uma linha reta com azimute de 23'46'07,800" e distância de dois mil e
dez metros e setenta e sete centímetros, até o Marco M-12, de coordenadas geográficas 10'52'35,900"8 e 70°06'49,800"WGr., deste, segue
por uma linha reta com azimute de 23'46'20,500" e distância de um
mil, novecentos e oitenta metros e oitenta e seis centímetros, até o
Marco M-ll, de coordenadas geográficas 10°51'37,000"8 e
70
deste, segue por uma linha reta com azimute de
23°46'34,200" e distância de dois mil e vinte metros e setenta e quatro
centímetros, até o Marco M-13, de coordenadas geográficas
10°50'36,900"8 e 70'05'56,200"WGr., deste, segue por uma linha reta
com azimute de 23'46'48,400" e distância de dois mil e trinta metros
e trinta e um centímetros, até o Marco M-14, de coordenadas geográficas 10°49'36,500"8 e 70'05'29,000"WGr., deste, segue por uma linha reta com azimute de 23'32'03,000" e distância de um mil, novecentos e sessenta metros e quinze centímetros, até o Marco M-15, de
coordenadas geográficas 10°48'38,100"8 e 70'05'03, 100"WGr., deste, segue por uma linha reta com azimute de 23'30'18,600" e distância de dois mil, cento e cinqüenta e dois metros e um centímetro, até
o Marco M-16, de coordenadas geográficas 10'47'33.900"8 e
70 0 0 4 ' 3 4 . 6 0 0 ' ' W G r . , deste, segue por uma linha reta com azimute de
23'30'29,000" e distância de um mil trezentos e trinta e um metros e
sessenta e dois centímetros, até o Marco M-17, de coordenadas geográficas 10°46'54,300"8 e 70'04'16,900"WGr., deste, segue por uma
linha reta com azimute de 23°30'36,800" e distância de um mil, oitocentos e oitenta e quatro metros e quarenta e nove centímetros, até o
Marco M-18, de coordenadas geográficas 10°45'58,100"8 e
70'03'52,000"WGr., deste, segue por uma linha reta com azimute de
23'30'44,100" e distância de dois mil e oitenta e nove metros e cinqüenta e dois centímetros, até o Marco M-19, de coordenadas geográficas 10'44'55,800"8 e 70'03'24,300"WGr., deste, segue por uma
linha reta com azimute de 23'26'56.1"e distância de oitenta e cinco
metros e sessenta e três centímetros, até o Ponto 8AT-02, inicial da
007'42,700"WGr.,

006'23,300"WGr.,
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descrição. Confronta-se neste trecho com o limite da estação ecológica do Rio Acre. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas
SC-19-Y-D-I, SC-19-Y·B-IVe SC-19-Y-B-V da DSG, escala 1:100.000,
ano de 1980, da DSG.

Art. 2' A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2', da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(52) DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Kararaô, localizada
no Município de Altamira, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1º, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
art. 5' do Decreto n" 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente dos grupos Indígenas Kararaô, Xipáya e Kuruáya, a seguir descrita:
A Terra Indígena denominada Kararaô, com superfície de trezentos e trinta mil, oitocentos e trinta e sete hectares, cinqüenta e
quatro ares e vinte e dois centiares e perímetro de trezentos e oito
mil, novecentos e vinte e sete metros e trinta e oito centímetros, situado no Município de Altamira, Estado do Pará, circunscreve-se nos
seguintes limites: Norte: partindo do Ponto SAT-7 de coordenadas
geográficas 04'07'18,27"S e 53'21'46,43"WGr., localizado na confluência do Igarapé Mossoró com o Rio Iriri, em sua margem direita; seCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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gue pelo citado rio, ajusante, com uma distância de cinqüenta e cinco mil, duzentos e dezoito metros e oitenta e nove centímetros, chega-se ao Ponto 8AT-8, de coordenadas geográficas 03'56'16,48"8 e
53°04'36,16"WGr., localizado na margem direita do Rio Iriri, deste segue-se pela margem do referido rio, a jusante, com uma distância de
cinqüenta mil, duzentos e quarenta e oito metros e treze centímetros,
chega-se no ponto 8AT-9, de coordenadas geográficas 03'52'39,79"8 e
52'45'50,35"WGr., localizado na margem direita do Rio Iriri, deste
seguindo pela margem do mesmo rio, a jusante, com uma distância
de vinte e sete mil, quatrocentos e noventa metros e cinqüenta e seis
centímetros, chega-se ao Ponto 8AT-10 de coordenadas geográficas
03°49'03,94"8 e 52'36'23,52''WGr., situado na confluência do Rio Iriri com o Rio Xingu, em sua margem esquerda. Leste: Do ponto antes
descrito, seguindo pela margem esquerda do Rio Xingu, a montante,
com uma distância de quarenta e seis mil, quinhentos e quinze metros e dois centímetros, chega-se ao Ponto 8AT-2 de coordenadas geográficas 04°06'17,64"8 e 52'38'03,21"WGr., localizado na margem
esquerda do Rio Xingu, deste seguindo pela mesma margem do mesmo rio, numa distância, de trinta e três mil, quinhentos e cinqüenta
e oito metros e vinte e oito centímetros, chega-se ao Ponto 8AT-018F
de coordenadas geográficas 04'19'32,76"8 e 52'44'33,76"WGr., localizado na confluência do Rio Xingu com o Igarapé Cajueiro, em sua
margem esquerda. Sul: Do ponto antes descrito, seguindo pela margem esquerda do Igarapé Cajueiro, a montante, com uma distância de
quinze mil, cento e noventa e dois metros e quarenta e dois centímetros, chega-se ao Ponto 8AT-4 de coordenadas geográficas
04°19'08,04"8 e 52'52'10,96"WGr., localizado na margem esquerda do
Igarapé Cajueiro, deste, seguindo neste trecho por várias linhas retas, com os respectivos marcos, azimutes planos e distâncias:
247°34'47" e um mil, cento e noventa e um metros e quarenta e seis
centímetros, chega-se ao Marco M-01; 247'36'39" e um mil, novecentos e noventa e oito metros e treze centímetros, chega-se ao Marco
M-02; 247°31'28" e um mil, novecentos e noventa e um metros e quarenta e sete centímetros, chega-se ao Marco M-03; 247'36'57" e um
mil, novecentos e sessenta e oito metros e catorze centímetros, chegase ao Marco M-04; 247'30'10" e um mil, novecentos e noventa e oito metros e noventa e cinco centímetros, chega-se ao Marco M-05; 247'33'15"
e um mil, novecentos e oitenta e sete metros e dezessete centímetros,
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coM-06; 247'30'39" e dois mil, quinhentos e noventa
chega-se ao Mar e centímetros, chega-se ao Ponto SAT-05 de coare dois metros e;;~as 04'22'07,47"S e 52'59,26,81"WGr., localizado
denadas ge';!\ eira do Igarapé Pedro Arcângelo, deste, seguindo
próximo da a seárias linhas retas, com os respectivos marcos, azineste trecho por;'stâncias: 219'03'30" e dois mil e dois metros e oimutes pla~os e tí~etros, chega-se ao Marco M-07; 219'00'06" e dois
tenta e dOIS cen e noventa e sete centímetros, chega-se ao Marco
mil e um me~;g; e mil novecentos e noventa e três metros e um cenM-08; 218'49
ao Marco M-09; 218'46'02" e 2.324,73m, chega-se
timetro, chega-s~6 de coordenadas geográficas 04'25'37,80"S e
ao P~nto ~~Gr localizado na confluência de um Igarapé Sem De"Igarapé Mossoró. Oeste: do ponto antes descrito,
53'02 16,~7
nom~naçao com ~rgem direita do Rio Mo.sso:ó, a jusante.' seguindo
segwndo p~la_ u:,ia de cinqüenta e sete mil, OItocentos e cinqüenta e
com uma dlstan uatorze centímetros, chega-se ao Ponto SAT-07,
quatro ~et~odaediscrição deste perímetro. A base cartográfica utiliponto ImCIa às folhas SA-22-Y-C-V, SA-22-D-B-VI, SB-22-V-A-I1 e
DSG escala 1:100.000, ano de 1983, da DSG.
zada refere-s e
SB-22-V-A-I I I , a
'
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
. 14 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
Brasília,
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros

d

(53) DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Homologa a demarcação adminietrativa da Terra Ituiígena Ventarra, localizada
no Município de Erebango, Estado do Rio
Grande do Sul.

O RESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
P
4 inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disconfere o art. 8 , I' da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
posto no art. 19, § i 1 775 de 8 de janeiro de 1996.
art. 5º do Decreto n ·
,
.
F d Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
C01. LeIS Rep. eu.

2774
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, pro.
movida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Kaingang, a seguir
descrita:

ATerra Indígena denominada Ventarra, com superfície de setecentos e setenta e dois hectares, noventa e cinco ares e trinta e dois
centiares e perímetro de onze mil, setecentos e trinta e cinco metros
e trinta e cinco centímetros, situada no Município de Erebango, Estado do Rio Grande do Sul, circunscreve-se nos seguintes limites:
Norte: partindo do Marco M-01, de coordenadas geográficas
27'47'12,3820"8 e 52'l7'27,4546"WGr., segue com azimute de
89'37'44,9952" e distância de duzentos e trinta e oito metros e setenta centímetros até encontrar o Marco M-02, de coordenadas geográficas 27'47'12,4132"8 e 52'l7'18,7336"WGr., situado próximo da cabeceira de uma sanga sem denominação. Daí, segue pela margem direita da referida sanga, a jusante, numa distância aproximada de
um mil, quatrocentos e doze metros e quarenta e seis centímetros
até encontrar o Marco denominado M-03, de coordenadas geográficas 27'46'33,1975"8 e 52'16'53,0695"WGr., situado na foz da citada
sanga com o Lageado Ventarra ou Taboão. Leste: do ponto anteriormente descrito, segue pelo Lageado Ventarra ou Taboão, a montante, com uma distância aproximada de quatro mil, quinhentos e noventa metros e setenta e um centímetros, até encontrar o Marco denominado MG-04, de coordenadas geográficas 27"48'40,751"8 e
52'15'47,8695"WGr., localizado próximo de sua cabeceira. 8ul: do
ponto anteriormente descrito segue com azimute de 190"16'15,064" e
distância de oitocentos e quarenta e um metros e oitenta centímetros, passando pela Rodovia R8-135, até encontrar o Marco denominado MG-05, de coordenadas geográficas 27'48'56,2004"8 e
52'16'13,9118"WGr., situado na margem direita do Arroio Erexim.
Daí, segue pelo referido arroio, a jusante, numa distância de dois
mil, trezentos e sessenta e oito metros e cinqüenta e oito centímetros, até encontrar o Marco MG-06, de coordenadas geográficas
27'48'26,3033"8 e 52'16'26,0509"WGr. Oeste: do ponto anteriormente descrito, segue com azimute de 358'25'53,948" e distância de dois
mil, duzentos e setenta e cinco metros e trinta e quatro centímetros,
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tê encontar o Marco M-Ol, início desta descrição perimétrica. A

~ase cartográfica utilizada refere-se às folhas: SG-22-Y-D-IV-3, Es-

cala 1:50.000 - DSG-1979.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177' da Independência e 110· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(54) DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1998
Homologa a demarcação adminietrotíva da Terra Indígena 8ucuriy, localizada no
Município de Maracaju, Estado do Mato
Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1°,da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
art. 5· do Decreto n" 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1° Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Kaiowá, a seguir
descrita:
A Terra Indígena denominada Sucuriy, com superfície de quinhentos e trinta e cinco hectares, dez ares e quarenta e sete centiares e perímetro de dez mil, quinhentos e trinta e nove metros e setenta e cinco centímetros situada no Município de Maracaju, Estado do
Mato Grosso do Sul, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte:
partindo do Marco M-Ol, de coordenadas geográficas 21'38'34,169"S
e 55'07'21,605"WGr., localizado na interseção do Córrego Cachoeira
com a faixa da Rodovia BR-267 que liga a Cidade de Rio Brilhante a
Maracaju, segue pela citada faixa de domínio, no sentido da Cidade
de Rio Brilhante, com uma distância de dois mil, novecentos e quarenta e nove metros e quarenta e cinco centímetros, até o Marco M-02,
de coordenadas geográficas 21'38'54,462"S e 55'05'42,610"WGr., 10Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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calizado na faixa de domínio de uma estrada vicinal que dá acesso à
Cidade de Itaporã. Leste: do marco antes descrito, segue pela referida faixa de domínio, no sentido de Itaporã, com uma distância de um
mil, quatrocentos e quatro metros e quarenta e dois centímetros, até
o Marco M-03, de coordenadas geográficas 21'39'38,028"8 e
55"05'38,278"WGr. Sul: do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 268"33'10,5" e um mil, novecentos e
vinte e quatro metros e dezoitocentímetros, até o Marco M-04, de coordenadas geográficas 21"39'40,372"8 e 55"0G'54,150"WGr., localizado na
margem esquerda do Córrego Taperinha; daí, segue por este, a jusante, até o Marco M-05, de coordenadas geográficas 21"39'31,900"8
e 55"06'59,979"WGr., localizado na interseção do referido córrego
com a faixa de domínio de uma estrada vicinal que dá acesso à Cidade de Dourados; daí, segue pela referida faixa de domínio, no sentido
da Cidade de Dourados, com uma distância de duzentos e setenta e
seis metros e sessenta e um centímetros, até o Marco M-06, de coordenadas geográficas 21"39'40,892"8 e 55"06'59,851"WGr; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 268"32'48,8" e setecentos
e seis metros e dois centímetros, até o Marco M-07, de coordenadas
geográficas 21"39'41,752"8 e 55"07'24,388"WGr., localizado na margem direita do Córrego Cachoeira. Oeste: do marco antes descrito,
segue pelo referido córrego, a jusante, até o Marco M-Ol, início da
descrição deste perímetro. Ai! coordenadas geográficas citadas neste
memorial descritivo são geodésicas, os azimutes e distancias são
planos, todos georreferenciados ao datum 8AD 69. Abase cartográfica utilizada refere-se às folhas: 8F.21-X-D-IV - 1:100.000 - D8G
-1972.
Art. 2' A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2', da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(55) DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 1998
Autoriza a Radíobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S.A a assumir a exploração de serviço de radiodifusão de sons
e imagens na Cidade de 8ãoLufs, Estado do
Maranhão, e na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e considerando o disposto no inciso I do art. 1º da Lei nº 6.301, de 15 de dezembro de 1975, e
no art. 21 da Medida Provisória nº 1.648-6, de 24 de março de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica a Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S.A, constituída na forma da Lei nº 6.301, de 15 de dezembro de
1975, autorizada a assumir a exploração dos serviços de radiodifusão de sons e imagens outorgados à extinta Fundação Roquette Pinto, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, pelo Decreto n'' 72.634, de 16 de agosto de 1973, e na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, conforme decreto de 19 de outubro de 1994, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 107, de 30 de outubro de 1996.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Clovis de Barros Carvalho
(56) DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural conhecido
como Fazenda Monte Alto II, situado no
Município de Peabíru, Estado do Paraná, e
dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2°da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como
Fazenda Monte Alto II, com área de 378,8133ha (trezentos e Setenta e oito hectares, oitenta e um ares e trinta e três centiares),
situado no Município de Peabiru, objeto dos Registros nOs R-4-720,
fi. 2; R-4-721, fi. 2; R-4-722, fi. 2; R-7-748, fi. 2; R-6-1009, fi. 2;
R-5-4.198, fi. 2; R-2-11.634, fi. 1 e Matrículas nOs 1.050, fi. 2 e 4.116,
fi. Iv, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Peabiru, Estado do Paraná.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes,
as máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lein04.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de abril de 1998; 177° da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(57)

DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural conhecido
como Sítio Pedra Preta, situado no Munictpio de Guamiranga, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos ter1I10S dos arts. 18 e 20 da Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Sítio Pedra Preta com área de 193,6000ha (cento e noventa e três hectares e sessenta'ares), situado no Município de Guamiranga, objeto do Registro n'
R-2-7.588, Ficha 1v, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
COll1arca de Imbituva, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
lI1áquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido uo artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(58) DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Rola Pedra, situado no Município de Guamiranga, Estado do Paraná,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, incisoVI, da Lei nQ
4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2"da Lei nQ 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993,o imóvelrural conhecido como Fazenda Rola Pedra, com área de
201,2993ha (duzentos e um hectares, vinte e nove ares e noventa e três
centiares), situado no Municípiode Guamiranga, objetodos Registros nOs
R-2-4.960, Ficha 1v; R-7-1.284 Ficha 3v; R-9-1.991, Ficha 1.991-A;
R-5-3.665, Ficha 3.665v; R-5-1.336, Ficha 1.336v; R-3-910, Ficha 910;
R-4-1.990, Ficha 1.99Ov; R-3-1.143, Ficha 1.143v; R-5-2.263, Ficha 2 e
R-4-1.973, Ficha 1.973v, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Imbituva, Estado do Paraná.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de abril de 1998; 177Q da Independência e 110Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(59)

DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de
R$ 200.547.000,00 em favor dos Ministérios do Exército e da Aeronáutica, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe

nf re o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a auto~a;ão contida no art. 6·, inciso IV, alínea c, da Lei n· 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n"
598 de 30 de dezembro de 1997), em favor dos Ministérios do
~ltérdito e da Aeronáutica crédito suplementar no valor global de
R$ 200.547.000,00 (duzentos milhões, quinhentos e quarenta e
sete mil reais), para atender às programações indicadas no Anexo I
deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decon:erão da incorporação de recursos provenientes de
operações de crédito externas.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1998; 177· da Independência e 110· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 17.4.1998, pág. 4.

(60) DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 1998
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, parte de crédito especial aberto
por Decreto de 30 de dezembro de 1997.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2', da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'
9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1997, no
valor de R$ 3.740.000,00 (três milhões, setecentos e quarenta mil reais), parte do crédito especial autorizado pela Lei n? 9.559, de 18 de dezembro de 1997, e aberto por Decreto de 30 de dezembro de 1997, para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes do saldo do referido crédito, apurado
em 31 de dezembro de 1997.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
o anexo

está publicado no DO de 12.4.1998, pág. 4.

(61)

DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 1998
Reabre ao Orçamento Fiscal da União)
em favor da Presidência da República, parte
dos saldos de crédito especial aberto por decreto de 23 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, combinado com o art. 167, § 2º, da Constituição,
DECRETA:

Art. L" Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n"
9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da Presidência da República, parte dos saldos do crédito especial autorizado pela Lei n?
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9.592, de 19 de dezembro de 1997, e aberto por decreto de 23 de dezembro de 1997, no valor de R$ 4.616.000,00 (quatro milhões, seiscentos e dezesseis mil reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes dos saldos do referido crédito, apurados
em 31 de dezembro de 1997.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 1704.1998, pág. 5.

(62) DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério de Minas e Energia, crédito especial no valor de R$ 58.905.272,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei n" 9.622, de 2 de abril de 1998,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n"
9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério de Minas
e Energia, crédito especial no valor de R$ 58.905.272,00 (cinqüenta e
oito milhões, novecentos e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2º, fica alterada a receita da Agência Nacional do Petróleo (ANP), na forma indicada no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
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Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1998; 177Q da Independência e 110Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 1704.1998, pág. 6.

(63) DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Minietério de Minas e Energia, crédito suplementar
no valor de R$ 64.784.121,00, para os fins
que especifica.

O PESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1Q da Lei nQ 9.621, de 2 de abril de 1998,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nQ 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do
Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$
64.784.121,00 (sessenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e
quatro mil, cento e vinte e um reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação.
Art. 3Q Em decorrência do disposto nos arts. 1Q e 2Q, fica alterada a receita da Agência Nacional do Petróleo (ANP), na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1998; 177 da Independência e 110 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Q

Q

Os anexos estão publicados no DO de 17.4.1998, pága. 617.
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(64) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1998
Autoriza a reversão ao Estado da Bahia
do terreno que menciona.

O VICE-PRESIDENTE r;>A REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. F É autorizada a reversão ao Estado da Bahia do terreno
comárea de 260.000,00m2 , situado no Bairro Santos Dumont, Municípiode Cipó, naquele Estado, e pelo mesmo doado à União conforme
autorizado pela Lei Estadual nº 835, de 30 de agosto de 1956, com as
características e confrontações constantes da Transcrição n" 1935, à
11. 127, do Livro 3-D, do Cartório de Registro de Imóveis, daquela Comarca, de conformidade com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n" 0768.001.871180.
Art. 2' A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional representará a União nos atos relativos à reversão de que trata o presente decreto, cabendo à Secretaria do Patrimônio da União a lavratura do
respectivo contrato.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
(65) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Arrodeío, Cercadinho e Outros, situado
no Município de Chapadinha, Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DAREPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
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conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de.30 de novembro de 1964, 2' da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 199.3,e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 199.3,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de.30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Arrodeio, Cercadinho e Outros, com área de 2.535,0000 ha (dois mil, quinhentos e trinta e cinco hectares), situado no Município de Chapadinha, objeto do
Registro nº R-1-1.470, fi. 13v, Livro 2-E, do Cartório do l' Ofício de
Chapadinha, Estado do Maranhão.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(66) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Bela Vista, situado no Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, e dá outras providências.
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o VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
d PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
enferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
co s arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
ti n2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993.
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n"4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Bela
Vista com área de 401,7200ha (quatrocentos e um hectares e setenta e dois ares), situado no Município de Santa Cruz de Monte Castelo,
objeto dos Registros n's R-2-7.541, R-3-7.541, R-4-7.541 e R-5-7.541,
Livro2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Loanda,
Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legalprevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1998; 177' da Independência e
República.

no' da

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(67) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Paloma II e IV, situado no Munictpiode Brasnorte, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paloma II
e IV; com área de 2.994,1848ha (dois mil, novecentos e noventa e
quatro hectares, dezoito ares e quarenta e oito centiares), situado no
Municipio de Brasnorte, objeto dos Registros n's R-3-18.981, fi. 1 e
R-2-21.125, fi. 1, ambos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n"
4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Bens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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"------(68) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paloma III, situado no Munictpio de Braenorte, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

VICE_PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
O SIDENTE DARF!PÚBLICA, no uso da~ a~ribuições que lhe
depItEIJ1 os arts. 84, mClSO IV, e 184 da Constituição, e nos termos
COpÍere 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
doS ~~. de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76,
11' ~ de Julho de 1993,
de
DECRETA:
Art l' Fica declarado de interesse social, para fins de refora nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
1I111 11 • n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de
da â"'fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paloma
2~ eOIJ1 área de 1.070,1997ha (um mil, setenta hectares, dezenove
ll. ,ce noventa e sete centiares), situado no Município de Brasnorte,
ar~sto da Matrícula n" 9.618, fi. 1, Livro 2, do Cartório do Registro de
obl~veis da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso.
IIll Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
á umas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
1I1'~ntes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
~e serão beneficiados com a sua destinação.
q Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrala (Jncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
~lll de que trata este decreto, na forma prevista na Lei CompleII1sntar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legalprevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferenciallI1ente em gleba única, d<; forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

grári
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(69) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Santo Antonio, situado no
Município de Santa Izabel do Ivaí, Estado
do Paraná, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santo
Antonio, com área de 548,1542ha (quinhentos e quarenta e oito hectares, quinze ares e quarenta e dois centiares), situado no Município
de Santa Izabel do Ivaí, objeto dos Registros n's R-5-2.903, Ficha
1v/2 e R-2-2.976, Ficha Iv, ambos do Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Santa Izabel do Ivaí, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legalprevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(70) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso Alegre, situado no Município de Novo Repartimento, Estado do
Pará, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n?8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso
Alegre, com área de 2.264,5031ha (dois mil, duzentos e sessenta e
quatro hectares, cinqüenta ares e trinta e um centiares), situado no
Municipio de Novo Repartimento, objeto da Matrícula nº 1.312, fi.
238, Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Tncuruí, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998

2792
(71) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Entre Rios, constituído pelo
Lote nº 76, da Região Itaipavas, situado no
Município de Floresta do Araguaia, Estado
do Pará, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n?4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"da Lei
n 2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2"da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Entre
Rios, constituído pelo Lote n'' 76, da Região Itaipavas, com área de
4.309,6800ha (quatro mil, trezentos e nove hectares e sessenta e oito
ares), situado no Município de Floresta do Araguaia, objeto do Registro n"R-1-22.894, fi. 1, Livro 2-CI, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto
os terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso lII, da Constituição Federal.

Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva le-,
gal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(72) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Conjunto Fazenda Quingimbe e Floresta, situado no Município de Simão Dias, Estado de Sergipe, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DAREPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constitnição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art; 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n 2 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Conjunto Fazenda
Quingimbe e Floresta, com área de 1.500.0000ha (um mil e quinhentos hectares), situado no Município de Simão Dias, objeto da Matrícula n? 467, fi. 167, Livro 2-B, do Cartório do 12 Ofício do Registro de
Imóveis da Comarca de Simão Dias, Estado de Sergipe.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencial,
mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(73) DECRETO DE 20 DE ABRIL DE 1998
Declara luto oficial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Artigo único. É declarado luto oficial em todo o País, por três
dias, a partir desta data, em sinal de pesar pelo falecimento do Ministro de Estado das Comunicações, Sergio Roberto Vieira da Motta.
Brasília, 20 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(74)

DECRETO DE 22 DE ABRIL DE 1998
Declara luto oficial.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 84, inciso IV, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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DECRETA:
Artigo único. É declarado luto oficial em todo o País, por três dias,
a partir desta data, em sinal de pesar pelo falecimento do Deputado
Federal Luís Eduardo Maron de Magalhães, líder do Governo na
Câmara dos Deputados e ex-Presidente daquela Casa do Congresso
Nacional.
Brasília, 22 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Renan Calheiros
(75) DECRETO DE 22 DE ABRIL DE 1998
Cria a Reserva Biológica União, no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pAREPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, e no art. 5' da Lei n"
5.197, de 3 de janeiro de 1967,
DECRETA:
Art. I" Fica criada a Reserva Biológica União, no Estado do
Rio de Janeiro, com o objetivo de assegurar a proteção e recuperação
de remanescentes da Floresta Atlântica e formações associadas, e da
fauna típica, que delas depende, em especial o mico-leão-dourado
Leonthopitecus rosalia.
Art. 2' A Reserva Biológica União é constituída pelo imóvel
denominado Fazenda União, matriculado sob o n" 23.849, do Livro
2B-V, fi. 221, do Cartório do 2' Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Casimiro de Abreu.
§ lº Ficam excluídos dos limites da reserva biológica os trechos da RodoviaBR-10l e da estrada de ferro que cortam a área, com
as respectivas faixas de domínio, a subestação de energia, as redes
de alta tensão, o oleoduto e o pátio ferroviário.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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§ 2º As empresas e órgãos responsáveis pelas vias de circula,
ção, edificações e instalações mencionadas no parágrafo anterior,

suas concessionárias e prestadoras de serviço, deverão desenvolver
suas atividades em estrita observância à legislação ambiental e às
normas específicas, a serem estabelecidas pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), não
podendo expandir as suas atividades nos trechos que interferirem
diretamente com a Reserva Biológica União.
Art. 3' A Reserva Biológica União será administrada pelo
lhama, que adotará as providências necessárias para sua efetiva implantação, dentre as quais, o plano de manejo, que deverá ser elabo,
rado no prazo máximo de cinco anos.

Art. 4' O imóvel referido no art. 2', de propriedade da Rede
Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), será transferido para o patrimônio da União, por dação em pagamento parcial de débito assumido
junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos dos
arts. l' e 3' da Lei n'' 9.364, de 16 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. O valor do imóvel, para efeito do disposto no
caput deste artigo, será o de avaliação a cargo da Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério da Fazenda.
Art. 5' Os eucaliptais existentes no perímetro da Reserva
Biológica União deverão ser cortados, de acordo com plano a ser preparado pelo Ibama, e a madeira utilizada para atividades da reserva
ou de outras unidades de conservação federais, ou vendida, na forma
determinada pela legislação, devendo os recursos arrecadados serem aplicados na implantação da própria reserva, principalmente
na regeneração e recomposição da vegetação original.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Gustavo Krause
Col. Leis Rep. Fed. Brasii, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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(76) DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro o aumento da participação
societária estrangeira no Banco Bozano, Simonsen S.A., e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira no capital social do Banco Bozano, Simonsen
S.A., com o conseqüente reflexo no capital social da Bozano, Simonsen S.A.Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, da Bozano, Simonsen S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, da Bozano, Simonsen Leasing S.A. Arrendamento Mercantil e da Rio
Cash S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(77) DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Água Fria, situado no Município de Araioses, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Água Fria, com
área de 3.232,1520ha (três mil, duzentos e trinta e dois hectares,
quinze ares e vinte centiares), situado no Muuicípio de Araioses, objeto das Matrículas n's 22, fls. 191v/192; 23, fls. 191v/192 e 24, fls.
91v/92, todas do Livro 2, do Cartório do l' Ofício da Comarca de
Araioses, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(78) DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social) para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Serra Verde, situado no Munictpio de Várzea Alegre, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Serra verde, com área de 3.387,0000ha (três mil, trezentos e oitenta e sete
hectares), situado no Município de Várzea Alegre, objeto do Registro
nº 6.944, fi. 199, Livro 3-H, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caririaçu, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
0

(79) DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Palestina/Mambira, situado no Município
de Passagem Franca, Estado do Maranhão,
e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n° 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel ruraI denominado Palestina/ Mambira, com área de 1.917 ,5266ha (um mil, novecentos e dezessete hectares, cinqüenta e dois ares e sessenta e seis centiares), situado no Município de Passagem Franca, objeto do Registro n" 2.841 (parte), fls.
104v/106, Livro 3-E, do Cartório do l' Ofício do Termo Sede da Comarca de Colinas, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n° 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(80) DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Flor da América, situado nos Municípios de Farias Brito e Cariús, Estado do
Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n° 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sitio Flor da América, com área de 1.329,0000ha (um mil, trezentos e vinte e nove hectares, situado nos Municípios de Farias Brito e Cariús, objeto do Registro n" R-14-1.127, fi. 1.233v, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Jucás, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman.
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(81) DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Orumasa, situado no
Município de Bom Jesus das Selvas, Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Orumasa, com área de 3.000,0000ha (três mil hectares), situado no
Município de Bom Jesus das Selvas, objeto da Matrícula n? 247, fi.
247, Livro 2, com continuação fl, 149 do Livro 2-E, do Cartório do I"
Ofício da Comarca de Santa Luzia, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meío ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
à

Brasília, 23 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(82)

DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
São JOão/Laranjeiras/Campos Novos) situado no M unictpio deItapecuru-Mirim, Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São João/Laranjeiras/Campos Novos, com área de 1.605,0300ha (um mil, seiscentos e
cinco hectares e três ares), situado no Muuicípio de Itapecuru-Mirim, objeto do Registro n' R-03-573, fi. 290, Livro 2-A-1, do Cartório
do l' Ofício da Comarca de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(83) DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 1998
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1997, crédito especial no valor de
R$1.305.248,OO, aberto por Decreto de 19 de
dezembro de 1997, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho.

O PRESIDENTE DA REPúBLUICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2', da
Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'
9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da Justiça Eleitoral e da
Justiça do Trabalho, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de
1997, no valor de R$ 1.305.248,00 (um milhão, trezentos e cinco mil,
duzentos e quarenta e oito reais), crédito especial autorizado pela
Lei n? 9.550, de 17 de dezembro de 1997, e aberto por Decreto de 19
de dezembro de 1997 na forma do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes dos saldos do referido crédito, apurados
em 31 de dezembro de 1997.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 28.4.1998, pág. 2.
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(84) DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Soeiai da União crédito suplementar no valor de
R$ 67.890.000,00, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6'. inciso Iv, alínea c da Lei n" 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 9,598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor
de R$ 67.890.000,00 (sessenta e sete milhões, oitocentos e noventa
mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de operações de crédito externas, em moeda.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua

o anexo está publicado no DO de 28.4.1998, pãg. 3.
(85) DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 1998
Reabre ao Orçamento Fiscal da União, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1997, crédito especial no valor de
R$ 347.431,00, aberto por Decreto de 28 de
novembro de 1997, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios.
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2', da Constituição,
DECRETA:

Art. I? Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n"
9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da Justiça Eleitoral e da
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelos saldos apurados
em 31 de dezembro de 1997, no valor de R$ 347.431,00 (trezentos e
quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais), crédito especí,
aI autorizado pela Lei n" 9.511, de 18 de novembro de 1997, e aberto
por Decreto de 28 de novembro de 1997, na forma do Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes dos saldos do referido crédito, apurados
em 31 de dezembro de 1997.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 28.4.1998, pág. 3/4.

(86)

DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira
em sociedade corretora de títulos e valores
mobiliários a ser conetitutda pelo Banco
Merrill Lynch S.A.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira, até cem por cento, no capital social de uma sociedade corretora de títulos e valores mobiliários, com duas agências, a ser constituída no País pelo Banco Merrill Lynch S.A.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(87) DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação societária estrangeira no Banco Dibens S.A., e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira minoritária no capital social do Banco Dibens S.A., sediado em São Paulo (SP), com o conseqüente reflexo no capital social da
Dibens S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e da Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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(88) DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a participação societária estrangei-

ra na sociedade de arrendamento mercantil
a ser constituída pelo Banco Fininvest S.A.,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. 1" É do interesse do Governo brasileiro a constituição de
uma sociedade de arrendamento mercantil pelo Banco Fininvest
S.A., instituição financeira múltipla nacional com participação estrangeira minoritária em seu capital, sediada na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2" O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(89) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de

reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Entre Rios constituído pela
Gleba 80, da Região de Itaipavas, situado
no Município de Floresta do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964 e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Entre Rios,
constituído pela Gleba 80, da Região da Itaipavas, com área de
4.136,9600ha (quatro mil, cento e trinta e seis hectares e noventa e
seis ares), situado no Município de Floresta do Araguaia, objeto da
Matrícula n'' 22.893, fi. 1, Livro 2-CI, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes,
as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n?4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(90) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1998
Restabelece os títulos de utilidade pública federal da Ação Social Camiliana, com
sede na cidade do Rio de Janeiro (RJ), e de
outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
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DECRETA:
Art. I' São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal das seguintes instituições:
I - Ação Social Camiliana, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado doRio de Janeiro, portadora do CGC n' 34.009.779/0001-28
(Processo MJ nº 23.651195-04);
H - Instituto Lourival Fontes, com sede na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, portador do CGC n" 15.603.954/0001-66 (Processo MJ n? 684/96-77);
IH - Obras Sociais Fé e Alegria, com sede na Cidade de BeloHorizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n'' 17.753.203/0001-51
(Processo MJ n? 3.803/96-71);
N - Sociedade São Vicente de Paulo de Lagoa da Prata,
com sede na Cidade de Lagoa da Prata, Estado de Minas Gerais,
portadora do CGC n" 21.995.527/0001-73 (Processo MJ n"
23.651195-04).

Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de
cada ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem
prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art.
5º do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998

2811
(91) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1998
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial e Promocional da Pastoral
da Oração de Viçosa, com sede na Cidade de
Viçosa (MG), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. I" da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto n'' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. I? São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Associação Assistencial e Promocional da Pastoral
da Oração de Viçosa com sede na Cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n? 26.121.087/0001-49 (Processo
MJ n'' 14.157/96-40);
II - Associação de Amparo ao Enfermo de Rio Bom, com
sede na Cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, portadora do CGC
n" 77.659.233/0001-25 (Processo MJ n" 17.792/93-81);
1I1 - Associação de Assistência Comunitária e Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas, com sede na Cidade de Sete Lagoas,
Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n'' 21.603.949/0001-56
(Processo MJ n? 20.492/97-40);
IV - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Santa Fé, com sede na Cidade de Santa Fé, Estado do Paraná, portadora do CGC n" 77.274.678/0001-97 (Processo MJ n" 15.100/93-15);
V - Casa da Criança de Cosm6polis, com sede na Cidade de Cosm6polis, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n? 50.085.133/0001-86 (Processo MJ n" 15.154-93-44);
VI - Casa Divina Providência, com sede na Cidade de Niter6i,
Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n' 30.140.784/0001-14
(Processo MJ n'' 77.688/77);
VII - Centro de Assistência Socialde ltanhém, comsede na Cidade de ltanhém, Estado da Bahia, portador do CGC n" 13.247.150/0001-46
(Processo MJ n' 15.433/96-51);
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VIII - Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda, com sede na
Cidade de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, portador do CGC n.
00.104.220/0001-65 (Proc. MJ n" 6.093/96-11);
IX - Creche São Judas Tadeu, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC n" 76.195.684/0001-96 (Processo MJ n" 132/98-11);
X - Educandário Rosa Mística, com sede na Cidade de Tietê, Estado de São Paulo, portador do CGC n" 46.905.766/0001-16
(Processo MJ n? 10.833/94-90);
Xl - Fundação Jaime Câmara, com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, portadora do CGC n" 86.864.204/0001-96 (Processo MJ n· 4.242/98-52);
XlI - Irmandade do Hospital de Caridade Padre Nicanor Merino, com sede na Cidade de Torrinha, Estado de São Paulo, portadora do CGC n? 44.720.845/0001-27 (Processo MJ n·18.522/97-76);
XlII - Recanto Somos. Todos Irmãos, com sede na Cidade de
Maringá, Estado do Paraná, portador do GCG n" 77.641.439/0001-28
(Proc. MJ n" 15.914/97-10);
XIV - Sociedade Beneficente São José, com sede na Cidade
de Palmares do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC
n· 91.884.924/0001-53 (Processo MJ n" 3.819/98-72);
XV - Sociedade das Damas de Caridade da Vila Vicentina,
com sede na Cidade de Santo Anastácio, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'' 54.278.874/0001-34 (Processo MJ n" 25.263/94-97).
Art. 2· As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5· do Decreto n"
50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n· 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1998; 177· da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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(92) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a participação societária estrangeira no capital da Leasecorp Arrendamento
Mercantil S.A

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:

Art. 1" É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira de até cinqüenta inteiros e um milésimo por cento no capital social da Leasecorp Arrendamento Mercantil S.A.
Art. 2º O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 28 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(93) DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1998
Dispõe sobre o levantamento da proibição à exportação para Serra Leoa de petróleo e derivados, nos termos da Resolução nº
1.156 (1998) do Conselho de Segurança das
Nações Unidas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando a adoção, em 16 de março de 1998, da Resolução
n" 1.156 (1998) do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
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DECRETA:
Art. 1" Fica encerrada, com efeito imediato, a proibição de exportação para Serra Leoa de petróleo e derivados a que se refere o
parágrafo 6' da Resolução n" 1.132 (1997) do Conselho de Segurança
das Nações Unidas.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Fica revogado o inciso I do art. 2" do decreto de 14 de
novembro de 1997, que dispõe sobre a execução, em território nacional, da Resolução n'' 1.132 (1997) do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
(94) DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Edite, Centro do Dete, Lugar
Água Limpa, situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Edite,
Centro do Dete, Lugar Água Limpa, com área de 1.198,6545ha (um
mil, cento e noventa e oito hectares, sessenta e cinco ares e quarenta
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e cinco centiares), situado no Município de Santa Luzia, objeto do
Registro n"R-1-2.161, fi. 1, Livro 2-H, do Cartório do 1" Ofício da Comarca de Santa Luzia, Estado do Maranhão.

Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177º da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(95) DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Serra Negra, Antiga Cacimbas/Baixâo
da Lagoa SecaIFazendinhaJMater, situado
no Município de Colinas, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o móvel rural denominado Serra Negra, Antiga
Cacimbas / Baixão da Lagoa Seca /Fazendinha / Mater, com área de
2.400,5000 ha (dois mil, quatrocentos hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Colinas, objeto da Matrícula nº 2.306, fi. 125,
Livro 2 R-9, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Colinas, Estado
do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sna destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista naLei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(96)

DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Novo MulungulFazenda Caraíbeira, situado
no M unicipio de Poço Redondo, Estado de
Sergipe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o móvel rural denominado Novo Mulungu/ Fazenda Caraibeira, com área de 345,7000ha (trezentos e quarenta e cinco
hectares e setenta ares), situado no Município de Poço Redondo, objeto dos Registros n"s R-01-746, fi. 71, Livro 2-D e R-01-747, fi. 72, Livro
2-D, ambos do Cartório do I" Ofício e Oficial do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Canindé de São Francisco, Estado de Sergipe.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto,
as áreas da linha de transmissão da Chesf e de estrada vicinal correspondentes a 3,4361ha e 1,2520ha, respectivamente.
Art. 3" O Instituto N acionai de Colouização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens J ungmann Pinto
(97) DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Tapera do Nico, situado no Municfpio de
Lagarto, Estado de Sergipe, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o móvel rural denominado Tapera do Nico, COm
área de 1.100,0000 ha (um mil e cem hectares), situado no Município
de Lagarto, objeto da Matrícula n" 374, fi. 374, Livro 2-B, do Cartório
do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Lagarto, Estado
de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Leí Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(98) DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fremasa, Lote n" õ-A/Fazenda
Santa Inês, Gleba Fazenda Pindaré Lote
n" 4-A, situado no Município de Bom Jesus
das Selvas, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fremasa,
Lote n' SoA/Fazenda Santa Inês, Gleba Fazenda Pindaré Lote n' 4-A,
com área de 2.071,0533ha (dois mil, setenta e um hectares, cinco
ares e trinta e três centiares), situado no Município de Bom Jesus
das Selvas, objeto dos Registros n,s R-4-231, fi. 231, Livro 2-D, continuação à fi. 65, livro 2-F e R-3-304, fi. 4, Livro 2, ambos do Cartório
do I" Ofício da Comarca de Santa Luzia, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(99) DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1998
Cria o Parque Nacional do Viruá, no Estado de Roraima, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 5º da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, e no
Decreto n? 84.017, de 21 de setembro de 1979,
DECRETA:
Art. I? Fica criado o Parque Nacional do Viruá, no Estado de
Roraima, com o objetivo de proteger e preservar amostras dos ecossistemas ali existentes e possibilitar o desenvolvimento da pesquisa
científica e de programas de educação ambiental.
Art. 2' O Parque Nacional do Viruá fica localizado no Município de Caracaraí, no Estado de Roraima, e apresenta os seguintes limites, descritos a partir das cartas topográficas: Caracaraí, folha
NA.20-Z-B-I / MI-120 (1981); Serra do Copa, folha NA.20-Z-B-II /
MI-103 (1983); Igarapé Tamandaré, folha NA-20-Z-B-V / MI-141
(1983); Ilha Audi, folha NA.20-Z-B-IV / MI-140 (1981); em escala de
1:100.000, editadas pela DSG do Ministério do Exército: a área Se
inicia em ponto à margem esquerda do Rio Branco, com coordenadas
geográficas aproximadas (c.g.a.) 01'42'25"Lat. N e 61'10'24"Long
WGr. (P1); daí, segue em linha reta até o ponto com c.g.a. 01'35'23"
Lat. N e 61'03'20" Long. WGr. (P2); daí, segue em linha reta até o
ponto com c.g.a. 01'29'14"Lat. N e 61"00'14" Long. WGr. (P3); daí
segue em linha reta até o ponto com c.g.a. 01º18'27"Lat. N e
6l"00'21"Long WGr. (P4); daí, segue em linha reta até o ponto com
c.g.a. 01'11'00" Lat. N e 60'59'34"Long. WGr. (P5); daí, segue em linha reta até o ponto com c.g.a. 01'05'03"Lat. N e 60'57'35"Long.
WGr., localizado na margem direita do Rio Anauá (P6); daí, segue
pela margem direita do referido rio, no sentido jusante, com vários
rumos e distâncias, até o ponto com c.g.a. 0l"01'36"Lat. N e
61'03'55"Long. WGr. (P7); daí, segue em linha reta até o ponto com
c.g.a. 01'Ol'04"Lat. N e 61'08'26"Long. WGr. (P8); daí, segue em linha reta até o ponto com c.g.a. 00'58'59"Lat. N e 61'08'19" Long.
WGr. (P9); daí, segue em linha reta até o ponto com c.g.a.
00'58'59"Lat. N e 61'08'19"Long. WGr. (P9); daí, segue em linha reta
até o ponto com c.g.a. 00'58'57"Lat. N e 61'09'17" Long WGr. (PIO);
daí, segue em linha reta até o ponto com c.g.a. 00'56'54"Lat. N e
61'09'17"Long. WGr. (P11); daí, segue em linha reta até o ponto com
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c.g.a. 00'56'54"Lat. N. e 61'08'40"Long. WGr. (PI2), localizado na
margem direita do Rio Anauá; daí, segue pela margem direita do referido rio, no sentido jusante, com vários rumos e distâncias, até o
ponto com c.g.a. 00'59'02" Lat. N e 61'13'43" Long. WGr (PI3), daí,
segue em linha reta até o ponto com c.g.a. 01'00'42" Lat. N. e
61'13'43" Long. WGr. (PI4); daí, segue em linha reta até o ponto com
c.g.a. 01'00'42" Lat. N e 61'15'20" Long. WGr. (PI5); daí, segue em linha reta até o ponto com c.g.a. 00'59'12"Lat. N e 61 '15'20"Long.
WGr (PI6), localizado na margem direita do Rio Anauá; daí, segue
pela margem direita do referido rio, no sentido jusante, com vários
rumos e distâncias, até o ponto com c.g.a. 00'58'29" Lat. N e
61'18'42" Long. WGr. (PI7), localizado na confluência do Rio Anauá
com um afluente da margem direita, sem denominação; daí, segue
pela margem esquerda do referido igarapé, sentido montante, com
vários rumos e distâncias, até o ponto com c.g.a. 0I'OO'52"Lat. N e
61 '18'05"Long WGr. (PI8); daí, segue em linha reta até o ponto com
c.g.a. 0I'OO'59"Lat. N e 61'21'18"Long. WGr. (PI9), localizado na
margem esquerda do Rio Branco; daí, segue pela margem esquerda
do referido rio, no sentido montante, a uma distância aproximada de
88 km, até o ponto Pl, onde se iniciou a presente descrição, perfazendo assim um perímetro total de cento e oitenta e oito mil e novecentos metros, totalizando uma área aproximada de duzentos e vinte e
sete mil e onze hectares.
Art. 3' O Parque Nacional do Viruá será administrado pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que deverá adotar as medidas necessárias para a
sua efetiva implantação.
Art. 4' O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria do Patrimônio da União, providenciará a cessão de uso ao lhama
da área de domínio da União, para fins de implantação do referido
parque.
Art. 5' Fica estabelecido o prazo máximo de cinco anos, a partir da data de publicação deste decreto, para a elaboração do Plano
de Manejo do Parque Nacional do Viruá.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177' da Independência e no' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
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(100)

DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1998
Cria o Parque Nacional Serra da Mocidade, no Estado de Roraima, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 5' da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, e no
Decreto n" 84.017, de 21 de setembro de 1979,
DECRETA:
Art. l' Fica criado o Parque Nacional Serra da Mocidade, no
Estado de Roraima, com o objetivo de proteger e preservar amostras
dos ecossistemas ali existentes e possibilitar o desenvolvimento da
pesquisa científica e de programas de educação ambiental.
Art. 2' O Parque Nacional Serra da Mocidade localiza-se no
Município de Caracaraí, Estado de Roraima, com perímetro de quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e oitenta metros, apresentando os limites a seguir descritos: toma-se como origem o Marco
IV-1, de coordenadas planas N=158.350,00 e E=653.770,00 no fuso
de meridiano central 63"W, localizado na margem direita do Rio
Agua Boa do Univini, no encontro deste com um igarapé sem denominação; deste, segue pela margem direita do citado rio, num percurso aproximado de setenta e nove mil metros, sentido jusante, até
o Marco IV-2, de coordenadas planas N=1l7.730,00 e E=639.920,00,
situado na margem direita do dito rio, em sua confluência com o
Rio Capivara; deste, segue por uma linha seca, limite com terras
de jurisdição estadual, até o Marco IV-3, de coordenadas planas
N=70.830,00 e E=553.830,00, situado na linha limite interestadual
anteriormente citada, até o Marco IV-4, de coordenadas planas
N=1l0.475,00 e E=554.825,00, situado no limite interestadual supracitado, comum para as terras indígenas Yanomami e terras arrecadadas pela União; deste, segue por uma linha seca, limite com terras arrecadadas pela União, até o Marco IV-5, de coordenadas planas N=1l0.560,00 e E=61l.260,00; deste, segue por uma linha seca,
limite com terras arrecadadas pela União, até o Marco IV-6, de coordenadas planas N=164.600,00 e E=61l.230,00, comum para as terras da área indígena Yanomami e terras arrecadadas pela União;
deste, segue por uma linha seca, limite com terras indígenas Yanomami, até o Marco IV-7, de coordenadas planas N=164.590,00 e
E=61l.560,00, localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação, na Serra da Mocidade, comum para as terras indígenas citaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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das; deste, segue pelo igarapé sem denominação, sentido jusante, limite com terras indígenas Yanomami, até o Marco IV-8, de coordenadas planas N=173.500,00 e E=619.280,00, localizado na confluência
do mesmo com o Rio Pacu, comum para as terras indígenas Yanomami; deste, segue pelo Rio Pacu, sentido montante, limite com terras
indígenas Yanomami, até o Marco IV-9, de coordenadas planas
N=180.570,00 e E=622.365,00, localizado na confluência do Rio
Pacu com igarapé sem denominação, comum para as terras indígenas Yanomami; deste, segue por uma linha seca, até o Marco IV-10,
de coordenadas planas N=187.940,00 e E=627.610,00, situado no
Rio Ajarani, em sua confluência com um igarapé sem denominação; deste, segue pelo Rio Pacu, sentido montante, limite com terras indígenas Yanomami, até o Marco IV-11, de coordenadas planas
N=189.890,00 e E=632.050,00, situado na confluência do Rio Pacu
com um igarapé sem denominação, comum para as terras indígenas
citadas e para terras arrecadadas pela União; deste, segue por uma
linha seca, limite com terras arrecadadas pela União, até o Marco
IV-12, de coordenadas planas N=172.310,00 e E=641.260,00, situado na confluência de dois igarapés sem denominação, comum para
terras arrecadadas pela União; deste, segue pelo igarapé principal,
limite natural com terras arrecadadas pela União, até o Marco IV-1,
início da descrição deste polígono, que encerra uma área de aproximadamente trezentos e cinqüenta mil, novecentos e sessenta hectares, e quatro mil, quinhentos e vinte centiares.
Art. 3' O Parque Nacional Serra da Mocidade será administrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que deverá adotar as medidas necessárias para a sua efetiva implantação.
Art. 4' O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria de Patrimônio da União, providenciará a cessão de uso ao Ibama
da área de domínio da União, para fins de implantação do referido
parque.
Art. 5' Fica estabelecido o prazo máximo de cinco anos, a partir da data de publicação deste decreto, para a elaboração do Plano
de Manejo do Parque Nacional Serra da Mocidade.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1998
Cria o Parque Nacional da Restinga de
Jurubatiba, no Estado do Rio de Janeiro, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5' da Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, e no Decreto n? 84.017, de 21 de setembro de 1979,
DECRETA:

Art. 1e Fica criado o Parque Nacional da Restinga de -Iurubatiba, no Estado do Rio de Janeiro, abrangendo terras dos Municípios de
Macaé, Carapebus e Quissamã, com o objetivo de proteger e preservar
amostras dos ecossistemas ali existentes e possibilitar o desenvolvimento de pesquisa científica e de programas de educação ambiental.
Art. 2' O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba está localizado em região litorânea, na porção norte do Estado do Rio de Janeiro, com área total aproximada de quatorze mil, e oitocentos e sessenta hectares, apresentando as seguintes coordenadas aproximadas, tomadas pelo método absoluto (GPS), descritas com base nas
cartas topográficas Lagoa Feia - folha SF-24-M-II-l, MIR 2719/1;
Cabiúnas - folha SF-24-M-I-4, MIR 2718/4 e Carapebus - folha
SF-24-M-I-2, MIR 2718/2, escala 1:50.000, editadas pelo IBGE em
1968: a área se inicia no ponto de coordenadas UTM 263.072m E e
7.547.476m N, localizado na Praia de Ubatuba, em Quissamã (POl);
daí, segue pela linha de praia, no sentido sul, até o ponto com coordenadas UTM 250.229m E e 7.543.674m N, na margem da Lagoa do
Vísgueiro (P02); daí, segue pela margem da referida lagoa até o ponto com coordenadas UTM 250.821m E e 7.544.682m N (P03); daí, segue no sentido oeste, em linha reta, até o ponto com coordenadas
UTM 250.804m E e 7.545.124m N (P04); daí segue em linha reta até
o ponto com coordenadas UTM 249.159m E e 7.544.611m N, na Estrada do Visgueiro (P05); daí, segue pela antiga Estrada do Visgueiro até o ponto com coordenadas UTM 249.088m E e 7.544.257m N
(P06); daí, segue pelo caminho que margeia a Lagoa do Robalo até o
ponto com coordenadas UTM 249.353m E e 7.544.302m N (P07); daí,
segue pela Estrada do Visgueiro até a margem da Lagoa do Robalo,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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no ponto com coordenadas UTM 249.557m E e 7.544. 196m N (P08);
daí, segue pela margem da referida lagoa até o ponto com coordenadas UTM 249.964m E e 7.543.594m N, na Praia do Visgueiro (P09);
daí, segue pela praia, no sentido sul, até o ponto com coordenadas
UTM 245.356m E e 7.542.064m N, na Lagoa de Piripiri (P10); daí segue pela margem da referida lagoa, com aterro, até o ponto com coordenadas UTM 245.170m E e 7.542. 789m N (PU); daí, segue em linha reta, margeando o Balneário de João Francisco, até o ponto com
coordenadas UTM 244.896m E e 7.542.807m N (P12); daí, segue em
linha reta até a intersecção da estrada asfaltada que dá acesso à
Praia de João Francisco com os Loteamentos Remanso e Terramares, em ponto com coordenadas UTM 243.994m E e 7.542.816m N
(P13); daí, segue em sentido sul, pela via que divide esses dois loteamentos, até o ponto à margem da Lagoa da Garça com coordenadas
UTM 243.738m E e 7.542.029m N (P14); daí, segue pelo caminho
que margeia a lagoa até a praia, no ponto com coordenadas UTM
244. 153m E e 7.541.719m N (P15); daí, segue pela linha de praia no
sentido sul até o ponto com coordenadas UTM 234.408m E e
7.537.430m N (P16); daí, segue em linha reta até o ponto com coordenadas UTM 234.071m E e 7.538.138m N (P17); daí, segue
em linha reta até o ponto com coordenadas UTM 232.833m E e
7.537.695m N, na margem da Lagoa de Carapebus (P18); daí, segue
pela margem desta lagoa até a sua barra, no ponto com coordenadas
UTM 232.710m E e 7.536.705m N (P19); daí, segue pela linha de
praia até o ponto com coordenadas UTM 231.613m E e 7.536.157m
N, ainda na margem da Lagoa de Carapebus (P20); daí, segue pela
margem da referida lagoa até o ponto com coordenadas UTM
231.737m E e 7.536.891m N (P21); dai, segue em linha reta até o
ponto com coordenadas UTM 231.578m E e 7.536.970m N (P22); daí,
segue em linha reta até o ponto com coordenadas UTM 230.958m E e
7.536.988m N (P23); daí, segue em linha reta até o ponto com coordenadas UTM 230.888m E e 7.536.652m N (P24); daí, segue em linha
reta até o ponto com coordenadas UTM 230.552m E e 7.536.484m N
(P25); daí, segue em linha reta até o ponto com coordenadas UTM
230.481m E e 7.536.157m N (P26); daí, segue em linha reta até o
ponto com coordenadas UTM 230.684m E e 7.535.679m N (P27); daí,
segue pela linha de praia até o ponto com coordenadas UTM
222.274mE e 7.531.027mN, no Município de Macaé, na Praia do LaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t, 2, p. 2697-2842, abro 1998
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gomar, ponto de intersecção entre a praia e a faixa de servidão do
Gasoduto Enchova-Cabiúnas da Petrobrás (P28); daí, segue no sentido oeste, pela margem leste da referida faixa até a sua intersecção
com a via que dá acesso à unidade de emergência de captação de
água de Torguá/Cabiúnas, no ponto com coordenadas UTM
221.027m E e 7.532.318m N (P29); daí, segue por esta via até a referida unidade de captação, à margem da Lagoa de Cabiúnas, no ponto
com coordenadas UTM 221.991m E e 7.533.194m N (P30); daí, segue
pela margem da referida lagoa até o ponto de desembocadura do
Córrego Cabiúnas na mesma lagoa, com coordenadas UTM
222.000m E e 7.533.468m N (P31); daí, segue pelo referido córrego
até o ponto de intersecção deste com a ferrovia da RFFSA, com coordenadas UTM 222.619m E e 7.534.238m N (P32); daí, segue pela referida linha férrea até o ponto com coordenadas UTM 223.432m E e
7.535.051m N (P33); daí, segue em linha reta até o ponto com coordenadas UTM 224.069m E e 7.534.441m N (P34), até encontrar o Canal Macaé/Campos; daí, segue por este canal até a intersecção deste
com a via municipal de acesso à Lagoa Comprida, em ponto com coordenadas UTM 224.821m E e 7.535.237m N (P35); daí, segue por
esta via em direção à praia até o ponto com coordenadas UTM
225.254m E e 7.534.742m N (P36); daí, segue em linha reta até o
ponto com coordenadas UTM 226.015m E e 7.534.888m N (P37); daí,
segue em linha reta até o ponto com coordenadas UTM 225.274m E e
7.535.971m N (P38); daí, segue em linha reta até encontrar uma via
sem denominação que dá acesso à praia, no ponto com coordenadas
UTM 225.595m E e 7.536.303m N (P39); daí, segue por esta via até
sua intersecção com a ferrovia, em ponto com coordenadas UTM
225.252m E e 7.536.689m N (P40); daí, segue pela ferrovia até o ponto com coordenadas UTM 226.214m E e 7.537.928m N (P41l, no limite da Fazenda Retiro; daí, segue por uma linha reta, acompanhando
o limite desta fazenda até o ponto de intersecção deste ponto com o
Canal Macaé/Campos, com coordenadas UTM 227.065m E e
7.536.844m N (P42); daí, segue por este canal até o ponto à margem
da Lagoa de Carapebus, na confluência do referido canal com a lagoa, com coordenadas UTM 230.503m E e 7.538.889m N (P43); daí,
segue em linha reta até a margem oposta, no ponto onde o Córrego
Maracujá desemboca na Lagoa de Carapebus, com coordenadas
UTM 230.956m E e 7.539.962m N (P44); daí, segue pelo referido córCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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rego até o ponto com coordenadas UTM 232.869m E e 7.54ü.868m N
(P45); daí, segue em linha reta até o ponto com coordenadas UTM
232.913m E e 7.54ü.592m N (P46); daí, segue em linha reta até o
ponto com coordenadas UTM 233 .432m E e 7.54ü .791m N (P47); daí,
segue em linha reta até o Córrego Maracujá com coordenadas UTM
233.455m E e 7.541.133m N (P48); daí, segue por este Córrego até o
ponto com coordenadas UTM 233.941m E e 7.541.443m N (P49); daí,
segue em linha reta até O Córrego Joaquím Bento no ponto com coordenadas UTM 234.ü4Üm E e 7.542.ü51m N (P5Ü); daí, segue por este
córrego até a sua intersecção com a Lagoa do Paulista e o Canal de
Macaé/Campos, no ponto com coordenadas UTM 236.782m E e
7.542.689m N (P51); daí, segue pelo Canal Macaé/Campos até o ponto com coordenadas UTM 237.211m E e 7.542.948m N (P52); daí, segue em linha reta até o ponto com coordenadas UTM 236.812m E e
7.544.687m N (P53); daí, segue em línha reta até o Canal Macaé/Campos, no ponto com coordenadas UTM 237.321m E e
7.544.687m N (P54); daí, segue pelo referido canal até o ponto de intersecção deste com o Córrego da Cacimba, com coordenadas UTM
237.291m E e 7.545.287m N (P55); daí, segue pelo referido córrego
até a intersecção deste com a via que liga a Estrada do Telégrafo ao
desativado Loteamento Terramares, no ponto com coordenadas
UTM 24ü.129m E e 7.546.296m N (P56); daí, segue em linha reta até
o ponto com coordenadas UTM 24Ü.3Ü9m E e 7.544.üü8m N (P57);
daí, segue até O ponto com coordenadas UTM 24ü.ü99m E e
7.543.938m N (P58); daí, segue em linha reta até o ponto com coordenadas UTM 24Ü.219m E e 7.543.638m N (P59); daí, segue pela via
que liga a Estrada do Telégrafo ao Loteamento Terramares até a sua
intersecção com a via perimetral do referido loteamento, no ponto
com coordenadas UTM 24ü.399m E e 7.543.698m N (P6ü); daí, segue
pela referida via até O seu final, no ponto com coordenadas UTM
244.585m E e 7.545.137m N (P61); daí, segue em linha reta até o
ponto localizado numa trilha carroçável que liga a Estrada do Visgueiro às proximidades da Lagoa de Maria Menina, com coordenadas UTM 245.365m E e 7.544.647m N (P62); daí, segue em linha
reta até o ponto com coordenadas UTM 248.152m e 7.545.676m N,
na Estrada do Visgueiro (P63); daí, segue em linha reta até a Estrada da Capororoca, no ponto com coordenadas UTM 249.172m E e
7.545.626m N (P64); daí, segue em linha reta até o ponto com coordeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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nadas UTM 249.182m E e 7.545.626m N (P65); daí, segue em linha
reta até o ponto com coordenadas UTM 250.361mE e 7.547.165mN
(P66); daí, segue em linha reta até o ponto com coordenadas UTM
250.011m E e 7.548.834m N, localízado na Estrada da Capororoca
(P67); daí, segue pela referida estrada até o ponto com coordenadas
UTM 255.868m E e 7.549.988m N (P68); daí, segue em línha reta até
o ponto com coordenadas UTM 256.718m E e 7.548.939m N (P69);
daí, segue em linha reta até o ponto com coordenadas UTM 262.819m
E e 7.548.939m N (P70); daí, segue em linha reta até o Ponto POl,
onde se iniciou esta descrição, fechando assim o perímetro.
Art. 3' O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba será administrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que adotará as medidas necessárias a sua efetiva implantação.
Art. 4' O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria de Patrimônio da União, providenciará a cessão de uso ao lhama
da área de domínio da União, para fins de implantação do referido
parque.
Art. 5' As terras e as benfeitorias localízadas dentro dos limites descritos no art. 2' deste decreto, ressalvado o disposto no artigo
anterior, ficam declaradas de utilidade públíca, para fins de desapropriação, nos termos do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n'' 2.786, de 21 de maio de 1956, e DecretoLei n'' 1.075, de 22 de janeiro de 1970.
Art. 6' Fica estabelecido o prazo máximo de cinco anos, a partir da data de publicação deste decreto, para a elaboração do Plano
de Manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba.
Art. 7' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1998
Desafeto a uso especial do Ministério do
Exército o imóvel rural que menciona, e dá
outras providências.

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

Art. 1· Fica desafetado a uso especial do Ministério do Exército o imóvel rural denominado Gleba Niquiá, no Município de Caracaraí, Estado de Roraima, de que trata o inciso XIII do art. 1· do Decreto n? 95.859, de 22 de março de 1988.
Art. 2· O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria do Patrimônio da União, adotará as providências necessárias à
transferência da administração do imóvel mencionado no artigo anterior ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), autarquia vinculada ao Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA),
para destinação nos termos das Leis n·s 4.771, de 15 de setembro de
1965, e 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4· Fica revogado o inciso XIII do art. 1· do Decreto n? 95.859,
de 22 de março de 1988.
Brasília, 29 de abril de 1998; 177· da Independência e 110· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
Gustavo Krause
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p- 2697-2842, abro 1998
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(103) DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Gleba B da Fazenda Confusão, situado no
Municfpio de Bataguaeeu, Estado de Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gleba B da Fazenda Confusão, com área de 1.159,9117ha (um mil, cento e cinqüenta e
nove hectares, noventa e um ares e dezessete centiares), situado no
Município de Bataguassu, objeto do Registro n' R-2-5.764, fi. 35, Livro 2-AE, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 30 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungrnann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Data Bamburral situado no Município de Arari, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Data Bamburral, com área de 3.630,5480ha (três mil, seiscentos e trinta hectares,
cinqüenta e quatro ares e oitenta centiares), situado no Município de
Arari, objeto do Registro n? R-001-0302, fl. 2, Livro 2-B, do Cartório
do I" Ofício da Comarca de Arari, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 30 de abril de 1998; 177' da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998

2832
(105)

DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
São Cosme conhecido por Fazenda Santa Luzia, situado no Município de Tapurah, Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n?8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São Cosme, conhecido
por Fazenda Santa Luzia, com área de 3.044,9202ha (três mil, quarenta e quatro hectares, noventa e dois ares e dois centiares), situado no Município de Tapurah, objeto dos Registros n's R-2-19.458, fi.
1, Livro 2; R-1-28.151, fi. 151, Livro 2-CT e R-1-27.324, fi. 97, Livro
2-CP, do Cartório de Registro de Imóveis do l' Ofício da Comarca de
Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1998; 177' da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998

2833
(106) DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Ib itipuca e Ibitipuca ou Fazenda Guarany conhecido por Ibitipuca, situado no
Município de Jacaraú, Estado da Paraíba, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n?4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Ibitipuca e Ibitipuca ou Fazenda Guarany, conhecido por Ibuipuca, com área de 622,0000ha (seiscentos e vinte e dois hectares), situado no Município de Jacaraú, objeto
dos Registros n''s R-lJ153, fi. 77, Livro 2-Ae R-lJlOO, fi. 50v,Livro 2-A,
do Cartório Dias da Cruz, da Comarca de Jacaraú, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998

2834
(107)

DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Gentio ou Santo Antonio dos Gerais
situado no Município de Arinos, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. L" Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Gentio ou Santo Antonio dos Gerais, com área de 1.443,0384ha (um mil, quatrocentos e quarenta e três hectares, três ares e oitenta e quatro centiares),
situado no Municipio de Arinos, objeto dos Registros n's R-2-15.392,
R-16.806, R-2-17.200 e R-2-17.201, Ficha A, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lein'4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998

2835
(l08) DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
de uma gleba de terras, composta do Lote n ~
7, denominado Fazenda Tronco do Ipê, situado no Município de Matias Cardoso, Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído de uma gleba de terras, composta do Lote n" 7, denominado Fazenda Tronco do Ipê, com
área de 2.430,1507ha (dois mil, quatrocentos e trinta hectares, quinze ares e sete centiares), situado no Município de Matias Cardoso,
objeto do Registro n" R-2-2.235, fi. 44, Livro 2-1, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manga, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998

2836
(109)

DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o im6vel rural denominado Gleba B da Fazenda São José da Alegria, situado no Município de Bataguassu,
Estado do Mato Grosso do Sul, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gleba B da Fazenda
São José da Alegria, com área de 1.035,0283ha (um mil, trinta e cinco
hectares, dois ares e oitenta e três centiares), situado no Município de
Bataguassu, objeto do Registro n' R-2-5.762, fi. 33, Livro 2-AE, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bataguassu, Estado
do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998

2837
(110) DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Luzia, situado no Municipio
de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia,
com área de 1.799,1761ha (um mil, setecentos e noventa e nove hectares, dezessete ares e sessenta e um centiares), situado no Município
de Bataguassu, objeto do Registro n' R-2-5.759, fi. 30, Livro 2-AE, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bataguassu, Estado
do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 30 de abril de 1998; 171' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998

2838
(111) DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Aldeia, situado no Município de
Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Aldeia,
com área de 2.460,3279ha (dois mil, quatrocentos e sessenta hectares, trinta e dois ares e setenta e nove centiares), situado no Município de Bataguassu, objeto do Registro n? Av-9-5.757, fi. 36, Livro
2-AE, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998

2839
(112) DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária) o imóvel rural denominado
Gleba A da Fazenda Confusão, situado no
Município de Bataguassu, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gleba A da Fazenda
Confusão, com área de 1.159,9117ha (um mil, cento e cinqüenta e
nove hectares, noventa e um ares e dezessete centiares), situado no
Município de Bataguassu, objeto do Registro n? R-2-5.761, fi. 32, Livro 2-AE, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998

2840
(113) DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Cinco Irmãos) situado no Munictpio de Bataguassu, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cinco Irmãos, com área de 1.797,9700ha (um mil, setecentos e noventa e sete
hectares e noventa e sete ares), situado no Município de Bataguassu, objeto do Registro nº R-2-5.760, fi. 31, Livro 2-AE, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Bataguassu, Estado do Mato
Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abr. 1998

2841
(114)

DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santos Dumont, situado no Município de Barra de São Francisco, Estado
do Espírito Santo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964, 29
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n° 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santos
Dumont, com área de 1.058,8134ha (um mil, cinqüenta e oito hectares, oitenta e um ares e trinta e quatro centiares), situado no Município de Barra de São Francisco, objeto do Registro n" 9.462 (remanescente), Livro 3-1, do Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n° 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasíl, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p- 2697-2842, abro 1998
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(115) DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Gleba Ada Fazenda São José da Alegria, situado no Município de Bataguassu, Estado do
Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gleba A da Fazenda
São José da Alegria, com área de 1.035,0283 (um mil, trinta e cinco
hectares, dois ares e oitenta e três centiares), situado no Município
de Bataguassu, objeto do Registro n" R-2-5.763, fi. 34, Livro 2-AE, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bataguassu, Estado
do Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1998; 177' da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2697-2842, abro 1998
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e aos Ministérios.

Retificação
No art. F:
Onde se lê: «O inciso ~ alínea a ...»
Leia-se: «O inciso VI, alínea a .,,»
(*) Publicado naDO de 16.4.1998 (pág. 2594 desta obra).
(**) Publicado no DO de 30.4.1998 (pág. 2644 desta obra).
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2645

2646

2693

2694

2694

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 1º de abril de 1998 - Renova a concessão da Rádio Clube
de Itararé Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Itararé, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 2 de abril de 1998
.
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2852
(2) -

Decreto de I"! de abril de 1998 - Renova a concessão da Sociedade
Rádio Ibitinga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 2 de abril de 1998.

2698

Decreto de 1Q de abril de 1998 - Renova a concessão do Sistema São
Paulo de Comunicação e Empreendimentos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 2 de abril de 1998.

2699

Decreto de 1Q de abril de 1998 - Renova a concessão da Rádio Cultura
de Bragança Paulista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Bragança Paulista, no Estado de
São Paulo. Publicado no DO de 2 de abril de 1998.

2700

Decreto de 2 de abril de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$
54.926.158,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 3 de abril de 1998.

2701

(6) -

Decreto de 2 de abril de 1998 - Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira minoritária indireta no
capital de uma sociedade de crédito, financiamento e investimento e
de urna sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, a serem constituídas pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.
Publicado no DO de 3 de abril de 1998....

2702

(7) -

Decreto de 2 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jatobál Pedra Preta, situado no Município de Araguapaz, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 3 de abril de 1998.

2703

(8) -

Decreto de 2 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santa Rosa,
situado no Município de Itaberaí, Estado de Goiás, e dá outras provi.
dências. Publicado no DO de 3 de abril de 1998.

2704

(9) -

Decreto de 2 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas Fazendas
Bela Vista e Alto Alegre, situado no Município de Idiaroba, Estado
de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de abril
de 1998.

2705

(10) -

Decreto de 2 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lagoa da Mata, situado no Município de Simão Dias, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de abril de 1998.

2706

(11) -

Decreto de 2 de abril de 1998 - Renova a concessão da Sociedade
Rádio Cacique de Capivari Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Oapivari, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 3 de abril de 1998.

2707

(3) -

(4) -

(5) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2845-2863, abro 1998

2853
(12) -

Decreto de 2 de abril de 1998 - Renova a concessão do Sistema Jornal de Rádio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 3 de abril de 1998.
(13) - Decreto de 2 de abril de 1998 - Renova a concessão da Sociedade
Rádio Novo Horizonte Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Novo Horizonte, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 3 de abril de 1998.
{14} - Decreto de 2 de abril de 1998 - Renova a concessão da Rádio Presidente Venceslau Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Presidente Venceslau, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 3 de abril de 1998.
(15) - Decreto de 3 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agráfia, o imóvel rural denominado Lote ni! 6, Setor
Leitão, remanescente do Seringal Muqui, conhecido como Fazenda
Dois Jacys, situado no Município de Presidente Médice, Estado de
Rondônia, e dá outras providências. Publicado naDO de 6 de abril de
1998.
(16) - Decreto de 3 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Eeperança, situado no Município de Doverlândia, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de abril de 1998.
(17) - Decreto de 3 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bannach Lote n'"15, situado no Município de Bannach, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de abril de 1998.
(18) - Decreto de 6 de abril de 1998 - Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira em banco múltiplo e socíedade de arrendamento mercantil a serem constituídos pelo Grupo
PSA Peugeot Citroên. Publicado no DO de 7 de abril de 1998.
(19) - Decreto de 6 de abril de 1998 - Declara de interesse social, parafina
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Horto Florestal do
Guarany, situado no Município de Pradópolis, Estado de São Paulo, e
dá outras providências. Publicado no DO de 7 de abril de 1998.
(20) - Decreto de 6 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado QueribaslFazenda
Queribas Santo Antônio, situado no Município de Poço Redondo, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de
abril de 1998.
(21) - Decreto de 6 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Castanhal e Fazenda
São Raimundo, situado no Município de São Domingos do Araguaia,
Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de
abril de 1998.

2708

2709

2710

2711

2713

2714

2715

2715

2717

2718
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2854
(22) -

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

Decreto de 6 de abril de 1998 - Declara de utilidade pública o Asilo
Dr. Carlos Romeiro - Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Conselheiro Lafaiete (MG), e outras entidades. Publicado no DO de 7 de abril de 1998.
- Decreto de 6 de abril de 1998 - Renova a concessão da Rádio Educacional e Cultural de Uberlândia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais. Publicado no DO de 7 de abril de 1998.
- Decreto de 7 de abril de 1998 - Altera o art. 2" do Decreto ns 924, de
10 de setembro de 1993, que dispõe sobre a criação da Área de ProteçãoAmbiental da Barra do Rio Mamanguape, no Estado da Paraíba, e
dá outras providências. Publicado no DO de 8 de abril de 1998. .......
- Decreto de 8 de abril de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 2.500.000,00, para os fins
que especifica. Publicado no DO de 9 de abril de 1998.
- Decreto de 8 de abril de 1998 - Renova a concessão da Rádio Piratininga de Piraju Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Piraju, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 9 de abril de 1998.
- Decreto de 8 de abril de 1998 - Renova a concessão da Rádio Cultura de Monte Alto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 9 de abril de 1998.
- Decreto de 8 e abril de 1998 - Renova a concessão da Rádio Jornal
do Povo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo. Publicado no DO
de 9 de abril de 1998.
- Decreto de 8 e abril de 1998 - Renova a concessão da Sistema Nova
Difusora Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Olímpia, Estado de São Paulo. Publicado no DO
de 9 de abril de 1998.
- Decreto de 8 de abril de 1998 - Renova aconcessão da Rádio Difusora de Itapetininga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo. pU
blicado no DO de 9 de abril de 1998.
- Decreto de 8 de abril de 1998 - Renova a concessão da Rádio Cultura de J ales Sociedade Limitada, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Jales, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 9 de abril de 1998.
- Decreto de 8 de abril de 1998 - Renova a concessão da Rádio Difusora de Mirassol Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Mirassol, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 9 de abril de 1998.

2719

2721

2722

2725

2726

2727

2728

2729

w

(31)

(32)

2730

2731

2732
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2855
(33) -

Decreto de 13 de abril de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor de R$ 143.335.523,00,
em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 14 de abril de
1998.

2733

(34) -

Decreto de 13 de abril de 1998 - Renova a concessão da Rádio Morada do Sol Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 14 de abril de 1998.

2734

Decreto de 13 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Alegrete lI,
situado no Município de Porto Esperidião, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências. Publicado no DO de 14 de abril de 1998. .....

2735

(36) -

Decreto de 13 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Letra FILiliane
PescelFazendaRio Branco I e lI, conhecido por Gleba Crístalmel, situado no Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de abril de 1998.

2736

(37) -

Decreto de 13 de abril de 1998-Renova a concessão da Rádio Presidente Prudente Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 15 de abril de 1998.

2737

(38) -

Decreto de 14 de abril de 1998 -c-Autoriza o aumento de capital social
da Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa). Publicado naDO de 15 de abril de
1998.

2738

(39) -

Decreto de 14 de abril de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Pinhal, localizada no Município de Seara, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 15 de abril de
1998.

2738

(40) -

Decreto de 14 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Floresta, Cascavel, Cascavel II e São Luiz, situado no Município de Florestópolis, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no
DO de 15 de abril de 1998
"...............................

2744

(41) -

Decreto de 14 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Santa Maria, situado no Município de Primeiro de Maio, Estado do
Paraná, e dá outras providências. Publicado naDO de 15 de abril de
1998.

2745

Decreto de 14 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Alegrete
I, situado no Município de Porto Esperidião, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências. Publicado no DO de 15 de abril de 1998. .....

2746

(35) -

(42) -
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2856
Decreto de 14 de abril de 1998 -c-Altera o Decreto n~292, de 29 de outubro de 1991, que homologou a demarcação administrativa da Terra
Indígena Rio Areia, localizada no Município de Inácio Martins, Estado do Paraná. Publicado no DO de 15 de abril de 1998.
- Decreto de 14 de abril de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Alto Rio Negro, localizada nos Municípios
de São Gabriel da Cachoeira e J apurá, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 15 de abril de 1998.
- Decreto de 14 de abril de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Parque do Araguaia, localizada nos Municípios de Formoso do Araguaia, Pium e Lagoa da Confusão, Estado do
'Tocantins. Publicado no DO de 15 de abril de 1998.
- Decreto de 14 de abril de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Médio Rio Negro Il, localizada nos Municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, Estado
do Amazonas. Publicado no DO de 15 de abril de 1998.
- Decreto de 14 de abril de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Médio Rio Negro I, localizada nos Municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira e
Japurá, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 15 de abril de
1998.
- Decreto de 14 de abril de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Rio Téa, localizada nos Municípios de Santa
Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas.
Publicado no DO de 15 de abril de 1998.
- Decreto de 14 de abril de 1998 -Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Rio Apaporis, localizada no Município de
Japurá, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 15 de abril de
1998.
- Decreto de 14 de abril de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena J arawara/Jamamadi/Kanamati, localizada
no Município de Lábrea, Estado do Amazonas. Publicado naDO de 15
de abril de 1998.
- Decreto de 14 de abril de 1998 - Homologa a demarcação adminístrativa da Terra Indígena Cabeceira do Rio Acre, localizada no Município de Assis Brasil, Estado do Acre. Publicado no DO de 15 de abril
de 1998.
- Decreto de 14 de abril de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Kararaô, localizada no Município de Altamira, Estado do Pará. Publicado no DO de 15 de abril de 1998. ........
- Decreto de 14 de abril de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Ventarra, localizada no Município de Erebango, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 15 de abril de
1998.

(43) -

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

2747

2749

2751

2753

2756

2759

2761

2763

2766

2771

2773
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2857
(54) -

Decreto de 14 de abril de 1998- Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Sucuriy, localizada no Município de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul. Publicado naDO de 15 de abril de
1998.

2775

(55) -

Decreto de 15 de abril de 1998 - Autoriza a Radicbrás - Empresa
Brasileira de Comunicação S.A. a assumir a exploração de serviço de
radiodifusão de sons e imagens na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, e na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 16 de abril de 1998.

2777

(56) -

Decreto de 15 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Monte Alto lI, situado no Município de Peabiru, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de abril de 1998.

2777

(57) -

Decreto de 15 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Sitio Pedra
Preta, situado no Município de Guamiranga, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 16 de abril de 1998.

2779

Decreto de 15 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Rola
Pedra, situado no Município de Guamiranga, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 16 de abril de 1998.

2780

Decreto de 16 de abril de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de R$ 200.547.000,00, em favor
dos Ministérios do Exército e da Aeronáutica, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de abril de
1998.

2781

Decreto de 16 de abril de 1998 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, parte de
crédito especial aberto por Decreto de 30 de dezembro de 1997. Publicado no DO de 17 de abril de 1998.

2781

(61) -

Decreto de 16 de abril de 1998 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, parte dos saldos de crédito especial aberto por Decreto de 23 de dezembro de 1997. Publicado
no DO de 17 de abril de 1998.

2782

(62) -

Decreto de 16 de abril de 1998-Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito especial no valor
de R$ 58.905.272,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de
17 de abril de 1998.

2783

Decreto de 16 de abril de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 64.784.121,00, para os fins
que especifica. Publicado no DO de 17 de abril de 1998.

2784

(58) -

(59) -

(60) -

(63) -
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2858
(64) -

Decreto de 17 de abril de 1998 - Autoriza a reversão ao Estado da
Bahia do terreno que menciona. Publicado no DO de 20 de abril de
1998.

(65) -

Decreto de 17 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Arrodeio, Cercadinho e Outros, situado no Município de Chapadinha, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de abril de

2785

~.................

~

Decreto de 17 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Bela
Vista, situado no Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado
do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de abril
de 1998.

2786

(67) -

Decreto de 17 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paloma
II e Iv, situado no Município de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências. Publicado no DO de 20 de abril de 1998. .....

2788

(68) -

Decreto de 17 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paloma
lII, situado no Município de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 20 de abril de 1998.

2789

(69) -

Decreto de 17 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santo
Antônio, situado no Município de Santa Izabel do Ivaí, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de abril de
1998.

2790

(70) -

Decreto de 17 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paraiso Alegre, situado no Município de Novo Repartimento, Estado do
Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de abril de
1998.

2791

(71) -

Decreto de 17 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Entre
Rios, constituído pelo Lote n" 76, da Região ltaipavas, situado no Município de Floresta do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de abril de 1998.

2792

(66) -

Decreto de 17 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Conjunto Fazenda Quingimbe e Floresta, situado no Município de Simão Dias, Estado
de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de abril
de 1998.
(73) - Decreto de 20 de abril de 1998 - Declara luto oficial. Publicado no
DO de 22 de abril de 1998.

(72) -

2793
2794
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2859
(74) (75) -

(76) -

(77) -

Decreto de 22 de abril de 1998 - Declara luto oficial. Publicado no

DO de 23 de abril de 1998.

2794

Decreto de 22 de abril de 1998 - Cria a Reserva Biológica União, no
Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Publicado no DO
de 23 de abril de 1998.

2795

Decreto de 23 de abril de 1998- Reconhece como de interesse do Governo brasileiro o aumento da participação societária estrangeira no
Banco Bozano, Simonsen S.A., e dá outras providências. Publicado no
DO de 24 de abril de 1998.

2797

Decreto de 23 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Água Fria, situa-

do no Município de Araioses, Estado do Maranhão, e dá outras provi(78) -

(79) -

(80) -

(81) -

(82) -

(83) -

dências. Publicado no DO de 24 de abril de 1998.

2797

Decreto de 23 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Serra
Verde, situado no Município de Várzea alegre, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 24 de abril de 1998. ..........

2798

Decreto de 23 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado PalestinalMambira, situado no Município de Passagem Franca, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de abril de
1998.

2799

Decreto de 23 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Flor da América,
situado nos Municípios de Farias Brito e Cariús, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 24 de abril de 1998.

2801

Decreto de 23 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Orumasa, situado no Município de Bom Jesus das Selvas, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de abril
de 1998.

2802

Decreto de 23 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São João/Laranjeiras/Campos Novos, situado no Município de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado naDO de 24 de
abril de 1998.

2803

Decreto de 27 de abril de 1998 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1997, crédito especial no valor de R$1.30S.248,OO, aberto por Decreto de 19 de dezembro de 1997, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho.
Publicado no DO de 28 de abril de 1998.

2804

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2845-2863, abro 1998

2860
(84) -

Decreto de 27 de abril de 199B-Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor de R$ 67.890.000,00,
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de
abril de 1998.

2805

(85) -

Decreto de 27 de abril de 1998 - Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1997, crédito especial no
valor de R$ 347.431,00, aberto por Decreto de 28 de novembro de 1997.
em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publicado no DO de 28 de abril de 1998.

2805

(86) -

Decreto de 27 de abril de 1998 - Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira em sociedade corretora de
títulos e valores mobiliários a ser constituída pelo Banco Merrill
Lynch S.A. Publicado no DO de 28 de abril de 1998.

2806

(87) -

Decreto de 27 de abril de 1998- Reconhece como de interesse do GOM
verno brasileiro a participação societária estrangeira no Banco Dibens S.A. e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de abril de
1998.

2807

(88) -

Decreto de 27 de abril de 1998 - Reconhece como de interesse do GOM
verno brasileiro a participação societária estrangeira na sociedade de
arrendamento mercantil a ser constituída pelo Banco Fininvest S.A. e
dá outras providências. Publicado no DO de 28 de abril de 1998. .....

2808

(89) -

Decreto de 28 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Entre
Rios, constituído pela Gleba n" 80, da Região de Itaipavas, situado no
Município de Floresta do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de abril de 1998.

2808

Decreto de 28 de abril de 1998 - Restabelece os títulos de utilidade
pública federal da Ação Social Camiliana, com sede na Cidade do Rio
de Janeiro (RJ), e de outras entidades. Publicado no DO de 29 de abril
de 1998.

2809

(91) -

Decreto de 28 de abril de 1998 - Declara de utilidade pública a Associação Assistencial e Promocional da Pastoral da Oração de Viçosa,
com sede na Cidade de Viçosa (MG), e outras entidades. Publicado no
DO de 29 de abril de 1998.

2811

(92) -

Decreto de 28 de abril de 1998 -Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação societária estrangeira no capital da
Leasecorp Arrendamento Mercantil S.A. Publicado no DO de 29 de
abril de 1998.

2813

Decreto de 29 de abril de 1998 - Dispõe sobre o levantamento da
proibição à exportação para Serra Leoa de petróleo e derivados, nos
termos da Resolução n° 1.156 (1998) do Conselho de Segurança das
Nações Unidas. Publicado no DO de 30 de abril de 1998.

2813

(90) -

(93) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2845-2863, abro 1998

2861
(94) -

Decreto de 29 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Edite,
Centro do Dete, Lugar Água Limpa, situado no Município de Santa
Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no
DO de 30 de abril de 1998.

2814

(95) -

Decreto de 29 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Serra Negra, Antiga CacimbaslBaixão da Lagoa SecalFazendinha/Mater, situado no
Município de Colinas, Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Publicado no DO de 30 de abril de 1998.

2815

(96) -

Decreto de 29 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Novo Mulungu/Fazenda Caraibeira, situado no Município de Poço Redondo, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de
abril de 1998.

2816

(97) -

Decreto de 29 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Tapera do Nico,
situado no Município de Lagarto, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de abril de 1998.

2817

Decreto de 29 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fremasa,
Lote n9- 5·A IFazenda Santa Inês, Gleba Fazenda Píndaré Lote n 9-4-A,
situado no Município de Bom Jesus das Selvas, Estado do Maranhão,
e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de abril de 1998...

2819

Decreto de 29 de abril de 1998 - Cria o Parque Nacional do Viruá,
no Estado de Roraima, e dá outras providências. Publicado no DO de
30 de abril de 1998.

2820

(100) - Decreto de 29 de abril de 1998 - Cria o Parque Nacional Serra da
Mocidade, no Estado de Roraima, e dá outras providências. Publicado
no DO de 30 de abril de 1998.

2822

(101) - Decreto de 29 de abril de 1998 - Cria o Parque Nacional da Restinga
de Jurubatiba, no Estado do Rio de -Ianeiro, e dá outras providências.
Publicado no DO de 30 de abril de 1998.

2824

(102) .- Decreto de 29 de abril de 1998 - Desafeta a uso especial do Ministério do Exército o imóvel rural que menciona e dá outras providências.
Publicado no DO de 30 de abril de 1998.

2829

(103) - Decreto de 30 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba B da Fazenda Confusão, situado no Município de Bataguassu, Estado de Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de maio
de 1998.

2830

(98) -

(99) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2845-2863, abr. 1998

2862
(104) - Decreto de 30 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Data Bamburral, situado no Município de Arari, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de maio de 1998.

2831

(105) - Decreto de 30 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São Cosme, conhecido por Fazenda Santa Luzia, situado no Município de Tapurah,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de
4 de maio de 1998.

2832

(106) - Decreto de 30 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Ibitipuca e Ibitipuca ou Fazenda Guarany, conhecido por Ibitipuca, situado no Município de Jacaraú, Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Publicado no DO de 4 de maio de 1998.

2833

(107) - Decreto de 30 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Gentio
ou Santo Antonio dos Gerais, situado no Município de Arinos, Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de
maio de 1998.

2834

(108) - Decreto de 30 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído de uma gleba de
terras, composta do Lote ns 7, denominado Fazenda Tronco do lpê, situado no Município de Matias Cardoso, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 4 de maio de 1998.

2835

(l09) - Decreto de 30 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba B da Fazenda São José da Alegria, situado no Município de Bataguassu, Estado
de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado naDO de 4
de maio de 1998.

2836

(110) -

Decreto de 30 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Luzia, situado no Município de Bataguasau, Estado de Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de maio de
1998.

(111) -

2837

Decreto de 30 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Aldeia,
situado no Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, e
dá outras providências. Publicado no DO de 4 de maio de 1998.

2838

(112) - Decreto de 30 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado GlebaAdaFazenda Confusão, situado no Município de Bataguassu, Estado de Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de maio
de 1998.

2839

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2845-2863, abr. 1998

2863
(113) - Decreto de 30 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cinco
Irmãos, situado no Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de maio de
1998.
(114) - Decreto de 30 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santos
Dumont, situado no Município de Barra de São Francisco, Estado do
Espírito Santo, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de
maio de 1998.
(115) - Decreto de 30 de abril de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba A da Fazenda São José da Alegria, situado no Município de Bataguassu, Estado
de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 4
de maio de 1998.

2840

2841

2842

RETIFICAÇÕES

DECRETOS
2.548 - Decreto de 15 de abril de 1998 - Aprova o Regimento Interno e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos de Direção e Funções Gratificadas
das Escolas Agrotécnicas Federais e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de abril de 1998.
Retificado no DO de 17 de abril de 1998.
2.572 - Decreto de 29 de abril de 1998 - Inclui dispositivo ao anexo do
Decreto n 9l.361, de 1° de janeiro de 1995, que dispõe sobre a vinculação das entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios.
Publicado no DO de 30 de abril de 1998
"................................
Retificado no DO de 4 de maio de 1998.

2594
2843

2644
2843

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2845-2863, abro 1998

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
AÇÃO SOCIAL CAMILIANA, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(90) Decreto de 28 de abril de 1998

2809

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO CIENTíFICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA, EM MATÉRIA DE SANIDADE AGROPECUÁRIA
Texto, aprovação; Brasil e Chile
Decreto n' 2.549, de 15 de abril de 1998

2605

ACORDO CONSTITUTNO DO INSTITUTO INTERAMERICANO PARA
PESQUISA EM MUDANÇAS GLOBAIS
Promulgação
Decreto n'2.544, de 13 de abril de 1998

2590

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 2
Vigésimo Terceiro Protocolo Adicional, execução; Brasil e Uruguai
Decreto n'2.543, de 13 de abril de 1998

2589

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 35
Oitavo Protocolo Adicional, execução
Decreto n' 2.545, de 13 de abril de 1998

2591

ACORDO DE COOPERAÇÃO NA ÁREA DE TURISMO
Texto, aprovação; Brasil e Espanha
Decreto Legislativo n 2 35, de 7 de abril de 1998

2560

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2866
ACORDO DE COOPERAÇÃO NA LUTA CONTRA O CRIME ORGANIZADO E O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E SUBSTÃNCIAS PSICOTRÓPICAS
Texto, aprovação; Brasil e Itália
Decreto Legislativo n Q34, de 7 de abril de 1998

2559

ACORDO OPERACIONAL DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (INTELSAT)
Texto, aprovação
Decreto Legislativo n ~36. de 7 de abril de 1998

2561

ACORDO POR TROCA DE NOTAS/COMITÊ DO AÇO DA ORGANIZAÇÃO
PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
(OCDE)

Texto, aprovação
DecretoLegislativonº33, de 7 de abril de 1998

2558

ACORDO RELATIVO ÀORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (INTELSAT)
Texto, aprovação
Decreto Legislativo nº 38, de 8 de abril de 1998

2568

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE QUARENTENA E
SAÚDE ANIMAL
Promulgação; Brasil e China
Decreto nv z.õsõ, de 6de abril de 1998

2578

ACORDO SOBRE O ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA NA PENíNSULA COREANA
Texto, aprovação
DecretoLegislativonº40, de 16 de abril de 1998........................................

2564

ACORDO SOBRE SERVIÇOS AÉREOS
Promulgação; Brasil e Líbano
Decreton"-2.559, de23 de abril de 1998

2617

ACORDO SOBRE SERVIÇOS AÉREOS SUB-REGIONAIS
Texto, aprovação; Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai
Decreto Legislativo n" 37, de 7 de abril de 1998 '"
,............................

2562

ADIDO MILITAR
Auxiliar; Decreto ns 79.900/77; Regulamento, alteração
Decreto n"2.539, de8deabrilde 1998

2586

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p.

2865~2910,

abro 1998

2867
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Atualização de cadastro
Aposentados e pensionistas
Decreto n" 2.563,de 27 de abril de 1998............................................
Entidades, vinculação; Presidência da República
Decreto n.fJ. 2.572, de 29 de abril de 1998
Publicado no DO de 30 de abril de 1998.....
Retificado no DO de 4 de maio de 1998
Nomeação; Servidor aposentado; Militar reformado; Decreto nO 2.027/96,
alteração
Decreto n Q 2.537, de 7 de abril de 1998

2620

2644
2843

2584

AGRICULTURA ver PRODUTOS AGRÍCOLAS
ÁGUA FRIA, ARAIOSES (MA)

Interesse social, declaração
(77) Decreto de 23 de abril de 1998

2797

ALGODÃO
Preço mínimo básico, fixação
Decreton"2.558, de 22 de abril de 1998

2615

ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO
Zona Franca de Manaus; Decreto-Lei ns 288/67, benefícios
Decreto n Q2.569, de 29 de abril de 1998

2637

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
Barra do Rio Mamanguape (PB), criação; Decreto n<l924193, alteração
(24) Decreto de 7 de abril de 1998

2722

ARGENTINA
Acordo sobre Serviços Aéreos Sub-Regionais; Texto, aprovação; Brasil,
Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai
Decreto Legislativo n"37, de 7 de abril de 1998

2562

ARMA
Embargo; Iugoslávia; Conselho de Segurança das Nações Unidas;
Resolução n." 1.160/98
Decreto n. "2.575, de29de abril de 1998

2693

ASILO DR. CARLOS ROMEIRO - OBRA UNIDAÃ SOCIEDADE DE SÃO
VICENTE DE PAULO, CONSELHEIRO LAFAlETE (MG)
Utilidade pública, declaração
(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2868
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, SÃO LOURENÇO (MG)
Utilidade pública, declaração

(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATIBAIA, ATIBAlA (SI')
Utilidade pública, declaração
(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

ASSISTÊNCIA SOCIAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LAGES (SC;
Utilidade pública, declaração

(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PROMOCIONAL DA PASTORAL DA
ORAÇÃO DE VIÇOSA, VIÇOSA (MG)
Utilidade pública, declaração

(91) Decreto de 28 de abril de 1998

2811

ASSOCIAÇÃO DA MULHER SALINENSE, SALINAS (MG)
Utilidade pública, declaração

(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO ENFERMO DE RIO BOM, RIO BOM (PA)
Utilidade pública, declaração

(91) Decreto de 28 de abril de 1998

2811

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E ENSINO PROFISSIONALIZANTE DE SETE LAGOAS, SETE LAGOAS (MG)
Utilidade pública, declaração

(91) Decreto de28 de abril de 1998

2811

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO Ã MATERNIDADE E Ã INFÃNCIA DE
DOUTOR CAMARGO, DOUTOR CAMARGO (PR)
Utilidade pública, declaração

(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO Ã MATERNIDADE E Ã INFÃNCIA DE
SANTA FÉ, SANTA FÉ (PR)
Utilidade pública, declaração

(91) Decreto de 28 de abril de 1998

2811

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÉNCIA SOCIAL DE CRICIúMA,
CRICIúMA (SC)
Utilidade pública, declaração

(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2869
ATO INTERNACIONAL
Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sanidade Agropecuária; Texto, aprovação, Brasil e Chile
Decreto n q 2.549, de 15 de abril de 1998

2605

Acordo Constitutivo do Instituto Interamericano para Pesquisa em
Mudanças Globais; Promulgação
Decreton Q2.544, de 13 de abril de 1998

2590

Acordo de Complementação Econômica n? 2; Vigésimo Terceiro Protocolo Adicional, execução; Brasil e Uruguai
Decretonº 2.54.'3,de 13 de abril de 1998

2589

Acordo de Complementação Econômica n" 35; Oitavo Protocolo Adicional, execução
Decreton' 2..545,de 13 de abril de 1998

2591

Acordo de Cooperação na Área de Turismo; Texto, aprovação; Brasil e
Espanha
Decreto Legislativo n"-35, de 7 de abril de 1998

2568

Acordo de Cooperação na Luta Contra o Crime Organizado e o Tráfico
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas; Texto, aprovação; Brasil
e Itália
Decreto Legislativo n'2 84, de 7 de abril de 1998

2559

Acordo Operacional da Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite (Intelsat); Texto, aprovação
Decreto Legislativo n" 86, de 7 de abril de 1998

2561

Acordo por Troca de Notas/Comitê do Aço da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE); Texto, aprovação
Decreto Legislativo nº 88, de 7 de abril de 1998

2558

Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por
Satélite (Intelsat); Texto, aprovação
Decreto Legislativo n'238, de 8 de abril de 1998

2563

Acordo sobre Cooperação em Matéria de Quarentena e Saúde Animal;
Promulgação; Brasil e China
Decretono:'2.585, de6deabril de 1998

2578

Acordo sobre o Estabelecimento da Organização para o Desenvolvimento de Energia na Península Coreana; Texto, aprovação
DecretoLegislativo nº40, de 16 de abril de 1998

2564

Acordo sobre Serviços Aéreos; Promulgação; Brasil e Líbano
Decreton'2.559, de23 de abril de 1998

2617

Acordo sobre Serviços Aéreos Sub-Regionais; Texto, aprovação; Brasil,
Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai
Decreto Legislativo n'!37, de 7 de abril de 1998

2562

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2870
Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélíte(Inmarsat);Texto,aprovação
Decreto Legislativo n Q 39, de 8 de abril de 1998

2563

Tratado sobre Transferência de Presos; Promulgação; Brasil e Canadá

Deereton'2.547, de 14 de abril de 1998

2593

Tratado sobre Transferência de Presos; Promulgação; Brasil e Espanha

Deereton. '2.576, de 30 de abril de 1998

2694

AUMENTO DE CAPITAL
Autorização

Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa)
(38) Decreto de 14 de abril de 1998

2738

AVElA
Preço mínimo básico, fixação
Decreto n"- 2.557, de 22 de abril de 1998

2614

B
BANCO BOZANO SIMONSEN S.A.
Capital social; Interesse do governo brasileiro

(76) Decreto de 23 de abril de 1998

2797

BANCO D1BENS S.A.
Participação estrangeira; Interesse brasileiro

(87) Decreto de 27 de abril de 1998

2807

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. (BANESPA)
Diretoria; Conselho de Administração Fiscal e Curador, composição;
Normas; Decreto n? 757/93

Decretonv z.õõô. de23 de abril de 1998

2618

BANCO FlN1NVEST S.A.
Participação estrangeira; Interesse brasileiro

(88) Decreto de 27 de abril de 1998

2808

BANCO 1NTERNAClONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLV!MENTO (BIRD)
Crédito externo, contragarantia da União
Programa de Restauração e Manutenção das Rodovias Estaduais

no Rio Grande do Sul (PNMRE)
Resolução nº 28, de 29 de abril de 1998

2572

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2871
BANCO MERRILL LYNCH S.A.
Participação estrangeira; Interesse brasileiro
(86) Decreto de 27 de abril de 1998

2806

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
(BNDES)
Programa de Dispêndios Globais (PDG), alteração

Decreton Q2.564, de 28 de abril de 1998

2621

BARRA DO RIO MAMANGUAPE (PB)
Criação; Área de Proteção Ambiental

(24) Decreto de 7 de abril de 1998

2722

BOLÍVIA
Acordo sobre Serviços Aéreos Sub-Regionais; Texto, aprovação; Brasil,
Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai
DecretoLegislativon"37, de 7 de abril de 1998

2562

BRASCRI - ASSOCIAÇÃO SUíÇO-BRASILEIRA DE AJUDAÀCRIANÇA,
SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração

(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

c
CANADÁ
Tratado sobre Transferência de Presos, promulgação; Brasil
Decreto n' 2.547, de 14 de abril de 1998

2593

CAPITAL SOCIAL
Banco Bonzano Simonsen S.A.; Interesse do governo brasileiro
(76) Decreto de 23 de abril de 1998

2797

Participação estrangeira
Leasecorp Arrendamento Mercantil S.A.

(92) Decreto de 28 de abril de 1998
Unibancc - União de Bancos Brasileiros S.A.
(6) Decreto de 2 de abril de 1998
CARGO EM COMISSÃO
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (Mate),
extinção
Decreto n" 2.567, de 28 de abril de 1998

2813
2702

2636

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2872
Quadro demonstrativo, aprovação; Escolas Agrotécnicas Federais
Decreto n' 2.548, de 15 de abril de 1998
Retificado no DO de 17 de abril de 1998
Remanejamento
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
Decreto n' 2.551, de 16 de abril de 1998
Gabinete do Ministro Extraordinário para Coordenação de Assuntos Políticos
Presidência da República
Decreto n(l2.533, de 1~ de abril de 1998
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lucra)
Decretonº 2.551, de 16 de abril de 1998
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (Mare)
Decretonº 2.555, de 20 de abril de 1998
Fundação Nacional de Saúde
Decreto nº 2.540, de 8 de abril de 1998
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
Decreto nº 2.551, de 16 de abril de 1998
Ministério da Fazenda; Decreto ns 2.203/97, alteração
Decreto n" 2.542, de 13 de abril de 1998
Ministério da Previdência e Assistência Social; Decreto
ns 2.359/97. alteração
Decreto n Q 2.570, de 29 de abril de 1998
Ministério da Previdência e Assistência Social
Decreto n.'2.571 de 29 de abril de 1998...........................................
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa)
Estrutura regimental, aprovação
Decreto n'! 2.566, de 28 de abril de 1998

2594
2843

2606

2577
2606
2611
2587
2606
2589

2643
2643

2624

CASADA CRlANÇA DE COSMÓPOL1S, COSMÓPOL1S (SP)
Utilidade pública, declaração
(91) Decreto de 28 de abril de 1998.............................................................

2811

CASA DlVINA PROV1DÊNClA, N1TERÓI (RJ)
Utilidade pública, declaração
(91) Decreto de 28 de abril de 1998

2811

CASTANHAL E FAZENDA SÃO RAIMUNDO, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA(PA)
Interesse social, declaração
(21) Decreto de 6 de abril de 1998

2718

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2873
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITANHÉM, Itanhém (BA)
Utilidade pública, declaração

(91) Decreto de 28 de abril de 1998

2811

CENTRO DE FORMAÇÃO DO MIRIM DE LINS, LINS (SP)
Utilidade pública, declaração

(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

CENTRO ESPECIAL DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE MENTAL
(CEADEM), CAMPO GRANDE (MS)
Utilidade pública, declaração

(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

CENTRO ESPÍRITA PAI JOAQUIM DE ARUANDA, BRUMADINHO (MG)
Utilidade pública, declaração

(91) Decreto de 28 de abril de 1998

2811

CERTIFICADO DE ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS
Concessão; Lei ns 8.742/93
Decreto nº 2.536, de 6de abril de 1998

2579

CHILE
Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sanidade Agropecuária; Texto, aprovação, Brasil

Decreton'2.549, de 15 de abril de 1998

2605

Acordo sobre Serviços Aéreos Sub-Regionais; Texto, aprovação; Brasil,

Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai
DecretoLegislativo n º37, de 7 de abril de 1998

2562

CHINA
Acordo sobre Cooperação em Matéria de Quarentena e Saúde Animal;
Promulgação; Brasil
Decreto nº 2.535, de 6 de abril de 1998

2578

CIDADE CRISTÃ, SAPÉ (PB)
Utilidade pública, declaração

(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

CONJUNTO FAZENDA QUINGlMBE E FLORESTA, SIMÃO DIAS (SE)
Interesse social, declaração

(72) Decreto de 17 de abril de 1998

2793

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2874
CONSELHO ARQUIDIOCESANO DAS ASSOCIAÇÕES DE CARIDADE
DE SÃO VICENTE DE PAULO, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração

(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS
Resolução c'' 1.156/98; Petróleo, exportação, proibição; Serra Leoa
(93) Decreto de 29 de abril de 1998

.

Resolução n" 1.160/98; Embargo de armamento; Iugoslávia
Decreto n. Q 2.575, de 29 de abril de 1998

2693

CORPO DIPLOMÁTICO
Regulamento, alteração; Adidos; Adjuntos; Auxiliares de Adidos Militares; Decreto n" 79.900/77
Decreto n Q2.539, de 8deabrilde 1998

2586

CRECHE SÃO JUDAS TADEU, CURITIBA (PA)
Utilidade pública, declaração
(91) Decreto de 28 de abril de 1998

2811

CRÉDITO ESPECIAL
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

(85) Decreto de 27 de abril de 1998

2805

Justiça do Trabalho
(83) Decreto de 27 de abril de 1998

2804

Justiça Eleitoral
(83) Decreto de 27 de abril de 1998
(85) Decreto de 27 de abril de 1998

2804
2805

Ministério de Minas e Energia

(62) Decreto de 16 de abril de 1998

2783

Ministério do Planejamento e Orçamento
(60) Decreto de 16 de abril de 1998

2781

Presidência da República
(61) Decreto de 16 de abril de 1998

2782

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
Ministério do Planejamento e Orçamento
(25) Decreto de 8 de abril de 1998

.

2725

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Ministério da Aeronáutica
(59) Decreto de 16 de abril de 1998

2781

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2875
Ministério da Justiça
(5) Decreto de 2 de abril de 1998

2701

Ministério da Saúde
(33) Decreto de 13 de abril de 1998

2733

Ministério de Minas e Energia
(63) Decreto de 16 de abril de 1998

2784

Ministério do Exército
(59) Decreto de 16 de abril de 1998

2781

Orçamento da Seguridade Social; Ministério do Planejamento e
Orçamento
(84) Decreto de 27 de abril de 1998

2805

CULTURA ver IMPOSTO DE RENDA

D
DATABAMBURRAL, ARAR! (MA)
Interesse social, declaração
(104) Decreto de 30 de abril de 1998

2831

DEPARTAMENTO DE pOLíCIA FEDERAL (DPF)
Plano de carreira; Decreto-Lei nº 2.251/85, criação; Lei n" 9.266/96, al-

teraçâo
Decretonº2.565, de 28de abril de 1998

2622

DESAPROPIAÇÃO
Imóvel; Reforma agrária
Água Fria, Araioses (MA)

(77) Decreto de 23 de abril de 1998
Castanhal e Fazenda São Raimundo, São Domingos do Araguaia
(PA)
(21) Decreto de 6 de abril de 1998
Conjunto Fazenda Quingimbe e Floresta, Simão Dias (SE)
(72) Decreto de 17 de abril de 1998

2797

2718
2793

Data Bamburral, Arari (MA)

(104) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Aldeia, Bataguassu (MS)
(111) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Alegrete I, Porto Esperidião (MT)
(42) Decreto de 14 de abril de 1998
Fazenda Bannach, Bannach (PA)
(17) Decreto de 3 de abril de 1998

2831
2838
2746
2714

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2876
Fazenda Bela Vista, Santa Cruz de Monte Castelo (PR)
(66) Decreto de 17 de abril de 1998
.
Fazenda Boa Esperança, Doverlândia eGO)
(16) Decreto de 3 de abril de 1998
..
Fazenda Cinco Irmãos, Bataguassu (MS)
(113) Decreto de 30 de abril de 1998
.
Fazenda Confusão, Bataguassu (MS)
(103) Decreto de 30 de abril de 1998
.
(112) Decreto de 30 de abril de 1998
.
Fazenda Dois Jacys, Presidente Médici (RO)
(15) Decreto de 3 de abril de 1998
.
Fazenda Edite, Centro do Dete, Lugar Água Limpa, Santa Luzia

2786
2713
2840
2830
2839
2711

(MA)

(94) Decreto de 29 de abril de 1998
Fazenda Entre Rios, Floresta do Araguaia (PA)
(71) Decreto de 17 de abril de 1998
(89) Decreto de 28 de abril de 1998
Fazenda Floresta Florestópolis (PR)
(40) Decreto de 14 de abril de 1998
Fazenda Guarany, Jacaraú (PB)
(l06) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda JatobáIPedra Preta, Araguapaz (GO)
(7) Decreto de 2 de abril de 1998
Fazenda Monte Alto H, Peabiru (PR)
(56) Decreto de 15 de abril de 1998
Fazenda Orumassa, Bom Jesus das Selvas (MA)
(81) Decreto de 23 de abril de 1998
Fazenda Paloma H e IV, Brasnorte (MT)
(67) Decreto de 17 de abril de 1998
Fazenda Paloma IH, Brasnorte (MT)
(68) Decreto de 17 de abril de 1998
Fazenda Paraíso Alegre, Novo Repartimento (PA)
(70) Decreto de 17 de abril de 1998
Fazenda Queribas, Poço Redondo (SE)
(20) Decreto de 6 de abril de 1998
Fazenda Rola Pedra, Guamiranga (PR)
(58) Decreto de 15 de abril de 1998
Fazenda Santa Inês e outros, Bom Jesus das Selvas (MA)
(98) Decreto de 29 de abril de 1998
Fazenda Santa Luzia, Bataguassu (MS)
(110) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Santa Luzia, Tapurah (MT)
(105) Decreto de 30 de abril de 1998

.

2814

.
..

2792
2808

..

2744

.

2833

..

2703

.

2777

,

2802

..

2788

..

2789

.

2791

..

2717

..

2780

.

2819

.

2837

.

2832

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t, 2, p. 2865-2910, abro 1998

2877
Fazenda Santa Maria, Primeiro de Maio (PR)

(41) Decreto de 14 de abril de 1998
Fazenda Santa Rosa, Itaberaí (GO)
(8) Decreto de 2 de abril de 1998

2745
2704

Fazenda Santo Antonio dos Gerais, Arinos (MG)

(107) Decreto de 30 de abril de 1998

2834

Fazenda Santo Antonio, Santa IzabeI do Ivaf (PR)

(69) Decreto de 17 de abril de 1998
Fazenda Santos Dumont, Barra de São Francisco (ES)
(114) Decreto de 30 de abril de 1998

2790
2841

Fazenda São José da Alegria, Bataguassu (MS)

(109) Decreto de 30 de abril de 1998
(115) Decreto de 30 de abril de 1998

:...................

2836
2842

Fazenda Serra Verde, Várzea Alegre (CE)

(78) Decreto de 23 de abril de 1998
Fazenda Tronco do Ipê, Matiae Cardoso (MG)
(108) Decreto de 30 de abril de 1998

2798
2835

Fazendas Bela Vista e Alto Alegre, Indiaroba (SE)

(9) Decreto de 2 de abril de 1998

2705

Gleba Cristalmel, Tapurah (MT)

(36) Decreto de 13 de abril de 1998

2736

Horto Florestal do Guarany, Pradópolis (SP)
(19) Decreto de 6 de abril de 1998

2715

Lagoa da Mata, Simão Dias (SE)

(10) Decreto de 2 de abril de 1998
Novo MulungulFazenda Caraibeira, Poço Redondo (SE)
(96) Decreto de 29 de abril de 1998

2706
2816

PalestinaIMambira, Passagem Franca (MA)

(79) Decreto de 23 de abril de 1998
São -Ioão/Laranjeírae/Campos Novos, Itapecuru-Mirim (MA)
(82) Decreto de 23 de abril de 1998

2799
2803

Serra Negra e outros, Colinas (MA)

(95) Decreto de 29 de abril de 1998
Sítio Alegrete lI, Porto Eaperidião (MT)
(35) Decreto de 13 de abril de 1998

2815
2735

Sítio Flor da América, Farias Brito e Cairús (CE)

(80) Decreto de 23 de abril de 1998

2801

Sítio Pedra Preta, Guamiranga (PR)

(57) Decreto de 15 de abril de 1998
Tapera do Nico, Lagarto (SE)
(97) Decreto de 29 de abril de 1998

2779
2817

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2878
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO
Denominação, alteração; Ministério do Exército
Decreton'2.541,de 9 de abril de 1998

2588

E
EDUCAÇÃO
Diretrizes e bases; Lei 0 2 9 .394196 e Decreto n" 2.494198,regulamentação
Decretonº2.561,de27 de abril de 1998
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, normas; Lei nv 9.424/96, regulamentação;
Decreto nf'2.264/97, alteração
Decreton" 2.552, de 16 de abril de 1998

2618

2608

EDUCANDÃRIO ROSA MÍSTICA, TIETÊ (SP)
Utilidade pública, declaração
(91) Decreto de 28 de abril de 1998

2811

EMPRESA ESTATAL
Programa de Dispêndios Globais (PDG); Decreto ns 2.453/98, alteração
Decreto n Q 2.568, de 28 de abril de 1998

2636

EMPRESA FEDERAL DE TELECOMUNICAÇÕES
Reestruturação; Ministério das Comunicações
Decreto n'!2.546, de 14 de abril de 1998

2592

EMPRESAS COMERCIAlS
Importação
Zona Franca de Manaus; Decreto-Lei n~ 288/67, benefícios
Decreto n ~ 2.569, de 29 de abril de 1998

2637

ENSINO
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, normas; Lei ns 9.424/96, regulamentação;
Decreto n" 2.264/97, alteração
Decreto n't z..552, de 16deabrilde 1998

2608

ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS
Cargo em comissão; Quadro demonstrativo, aprovação
Decreto n Q 2..548, de 15 de abril de 1998
Publicado no DO de 16 de abril de 1998............................................
Retificado no DO de 17 de abril de 1998

2594
2843

ESPANHA
Acordo de Cooperação na Área de Turismo; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo nº35, de 7 de abril de 1998

2560

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2879
Tratado sobre Transferência de Presos; Promulgação; Brasil
Decreto n." 2.576, de 30 de abril de 1998

2694

ESPORTE
Normas; Lei nº 9.615/98, regulamentação
Decreto n."2.574, de 29:de abril de 1998

2646

ESTADO DABAHlA
Im6vel. Doação
(64) Decreto de 17 de abril de 1998

2785

ESTADO DE RONDÔNlA
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resoluçãonº27, de 16deabrilde 1998

2569

ESTADO DE SERGIPE
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur)
Resolução nº26, de 17 de abril de 1998

2568

EXÉRCITO ver MINISTÉRlO DO EXÉRCITO
EXPORTAÇÃO
Armas, proibição; Iugoslávia
Decreto n:" 2.575, de 29 de abril de 1998

2693

Petróleo; Serra Leoa; Conselho de Segurança das Nações Unidas; Reso-

lução n.v 1.156/98
(93) Decreto de 29 de abril de 1998

2813

F
FAZENDAALDElA, BATAGUASSU (MS)
Interesse social, declaração

(111) Decreto de 30 de abril de 1998

2838

FAZENDA ALEGRETE I, PORTO ESPERIDIÃO (MT)
Interesse social, declaração

(42) Decreto de 14de abril de 1998

2746

FAZENDA BANNACH, BANNACH (PA)
Interesse social, declaração
(]7) Decreto de 3 de abril de 1998

2714

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2880
FAZENDA BELA VISTA, SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO (PR)

Interesse social, declaração
(66) Decreto de 17 de abril de 1998

2786

FAZENDA BOA ESPERANÇA, DOVERLÂNDlA (GO)

Interesse social, declaração
(16) Decreto de 3 de abril de 1998

2713

FAZENDA CINCO IRMÃOS, BATAGUASSU (MS)

Interesse social, declaração
(113) Decreto de 30 de abril de 1998

2840

FAZENDA CONFUSÃO, BATAGUASSU (MS)

Interesse social, declaração
(103) Decreto de 30 de abril de 1998............................................................
(112) Decreto de 30 de abril de 1998

2830
2839

FAZENDA DOIS ,JACYS, PRESIDENTE MÉDICI (ROl

Interesse social, declaração
(15) Decreto de 3 de abril de 1998

2711

FAZENDA EDITE, CENTRO DO DETE, LUGAR ÁGUA LIMPA, SANTA
LUZlA(MA)

Interesse social, declaração
(94) Decreto de 29 de abril de 1998

2814

FAZENDA ENTRE RIOS, FLORESTA DO ARAGUAIA (PA)

Interesse social, declaração
(71) Decreto de 17 de abril de 1998
(89) Decreto de 28 de abril de 1998

2792
2808

FAZENDA FLORESTA FLORESTÓPOLIS (PR)

Interesse social, declaração
(40) Decreto de 14 de abril de 1998

2744

FAZENDA GUARANY, JACARAÚ (PB)

Interesse social, declaração
(106) Decreto de 30 de abril de 1998

2833

FAZENDAJATOBÁlPEDRA PRETA, ARAGUAPAZ (GO)

Interesse social, declaração
(7) Decreto de 2 de abril de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,

2703
D.

4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2881
FAZENDA MONTE ALTO 11, PEABIRU (PR)
Interesse social, declaração
(56) Decreto de 15 de abril de 1998

2777

FAZENDA ORUMASSA, BOM JESUS DAS SELVAS (MA)
Interesse social, declaração
(81) Decreto de 23 de abril de 1998

2802

FAZENDAPALOMAII E N, BRASNORTE (MT)
Interesse social, declaração
(67) Decreto de 17 de abril de 1998

2788

FAZENDA PALOMA IlI, BRASNORTE (MT)
Interesse social. declaração
(68) Decreto de 17 de abril de 1998

2789

FAZENDA PARAÍso ALEGRE, NOVO REPARTIMENTO (PA)
Interesse social, declaração
(70) Decreto de 17 de abril de 1998

2791

FAZENDA QUERIBAS, POÇO REDONDO, (SE)
Interesse social, declaração
(20) Decreto de 6 de abril de 1998

2717

FAZENDA ROLA PEDRA, GUAM1RANGA (PR)
Interesse social, declaração
(58) Decreto de 15 de abril de 1998

2780

FAZENDA SANTA INf:S E OUTROS, BOM JESUS DAS SELVAS (MA)
Interesse social, declaração
(98) Decreto de 29 de abril de 1998

2819

FAZENDA SANTA LUZIA, BATAGUASSU (MS)
Interesse social, declaração
(110) Decreto de 30 de abril de 1998

2837

FAZENDA SANTA LUZIA, TAPURAII (MT)
Interesse social, declaração
(105) Decreto de 30 de abril de 1998

2832

FAZENDA SANTA MARIA, PRIMEIRO DE MAIO (PR)
Interesse social, declaração
(41) Decreto de 14 de abril de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,

2745
D.

4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2882
FAZENDA SANTA ROSA, ITABERAí (GOl
Interesse social, declaração

(8) Decreto de 2 de abril de 1998

2704

FAZENDA SANTO ANTONIO DOS GERAIS, ARINOS (MGl
Interesse social, declaração

(107) Decreto de 30 de abril de 1998

2834

FAZENDA SANTO ANTONIO, SANTA IZABEL DO IVAÍ (PR)
Interesse social, declaração
(69) Decreto de 17 de abril de 1998

2790

FAZENDA SANTOS DUMONT, BARRA DE SÃO FRANCISCO (ESl
Interesse social, declaração
(114) Decreto de 30 de abril de 1998

2841

FAZENDA SÃO JOSÉ DA ALEGRIA, BATAGUASSU (MS)
Interesse social, declaração

(109) Decreto de 30 de abril de 1998
(115) Decreto de 30 de abril de 1998

2836
2842

FAZENDA SERRA VERDE, vÁRZEA ALEGRE (CEl
Interesse social, declaração
(78) Decreto de 23 de abril de 1998

2798

FAZENDA TRONCO DO IPÉ, MATIAS CARDOSO (MG)
Interesse social, declaração

(108) Decreto de 30 de abril de 1998

2835

FAZENDAS BELA VISTA E ALTO ALEGRE, INDIAROBA (SE)
Interesse social, declaração

(9) Decreto de 2 de abril de 1998

2705

FEIJÃO
Preço mínimo básico, fixação

Decreto n '2.558, de 22 de abril de 1998

2615

FERROVIA PAULISTA S.A. (FEPASA)
Aumento de capital, autorização
(38) Decreto de 14 de abril de 1998

2738

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2883
Remanejamento
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Fundação Nacional de Saúde
Decreto nº 2.540, de 8 de abril de 1998
Ministério da Fazenda; Decreto n'l2.203/97, alteração
Decreto nº 2.542, de 13 de abril de 1998

2587
2589

FUNDAÇÃO JAIME cÃMARA, GOIÃNIA (GOl
Utilidade pública, declaração

(91) Decreto de 28 de abril de 1998

2811

FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA (FLBA)
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); Ex-servidor

Decreto n' 2.567, de 28 de abril de 1998

2636

FUNDAÇÃO Ll!TERANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PIRAQUARA (PRl
Utilidade pública, declaração

(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Cargo em comissão; Função gratificada, remanejamento
Decreto nº2.540, de 8 de abril de 1998

2587

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Normas;Leinº9.424/96, regulamentação; Decreton~2.264197, alteração
Decretons ã . õ ô ê , de 16 de abril de 1998

2608

G
GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA
Cargo em comissão, remanejamento

Decreto n'2.551, de 16 de abril de 1998

2606

GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO PARA COORDENAÇÃO
DE ASSUNTOS POLÍTICOS
Remanejamento
Presidência da República

Decreto n' 2.533, de I" de abril de 1998

2577

Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2884
GLEBA CRISTALMEL, TAPURAH (MT)
Interesse social, declaração
(36) Decreto de 13 de abril de 1998

2738

GRUPO ASSISTENCIAL AUTA DE SOUZA, OURO PRETO (MG)
Utilidade pública, declaração
(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-ESPANHA
Criação
Resoluçãonº25.de I!'! de abril de 1998

2567

GRUPOPSAPEUGEOTCITROEN
Participação estrangeira
(18) Decreto de 6 de abril de 1998

2715

H
HORTO FLORESTAL DO GUARANY, PRADÓPOLIS (SP)
Interesse social, declaração
(19) Decreto de6deabriIde 1998

2715

HOSPITAL SÃO LUCAS, XAVANTINA(SC)
Utilidade pública, declaração
(22) Decretode6deabriIde1998

2719

HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE, LUZERNA (SC)
Utilidade pública, declaração
(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

I
IMÓVEL
Doação
Estado da Bahia, autorização; reversão

(64) Decreto de 17 de abril de 1998

2785

Interesse social; Reforma agrária
Água Fria, Araioses (MA)

(77) Decreto de 23 de abril de 1998

2797

Castanhal e Fazenda São Raimundo, São Domingos do Araguaia
(PAl

(21) Decreto de 6 de abril de 1998

2718

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2885
Conjunto Fazenda Quingimbe e Floresta, Simão Dias (SE)
(72) Decreto de 17 de abril de 1998

2793

Data Bamburral, Arari (MA)

(104) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Aldeia, Bataguassu (MS)
(111) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Alegrete I, Porto Esperidião (MT)
(42) Decreto de 14 de abril de 1998
Fazenda Bannach, Bannach (PA)
(17) Decreto de 3 de abril de 1998
Fazenda Bela Vista, Santa Cruz de Monte Castelo (PR)
(66) Decreto de 17 de abril de 1998
Fazenda Boa Esperança, Doverlândia (GO)
(16) Decreto de 3 de abril de 1998
Fazenda Cinco Irmãos, Bataguassu (MS)
(113) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Confusão, Bataguassu (MS)
(103) Decreto de 30 de abril de 1998
(112) Decreto de 30 de abril de 1998

2831
2838
2746
2714
2786
2713
2840
2830
2839

Fazenda Dois Jacys, Presidente Médici CRO)

(15) Decreto de 3 de abril de 1998
Fazenda Edite, Centro do Dete, Lugar Água Limpa, Santa Luzia

2711

(MA)

(94) Decreto de 29 de abril de 1998
Fazenda Entre Rios, Floresta do Araguaia (PA)
(71) Decreto de 17 de abril de 1998
(89) Decreto de 28 de abril de 1998
Fazenda Floresta Florestópolis (PR)
(40) Decreto de 14 de abril de 1998
Fazenda Guarany, Jacaraú (PB)
(106) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda JatobáIPedra Preta, Araguapaz (GO)
(7) Decreto de 2 de abril de 1998
Fazenda Monte Alto lI, Peabiru (PR)
(56) Decreto de 15 de abril de 1998
Fazenda Orumassa, Bom J esus das Selvas (MA)
(81) Decreto de 23 de abril de 1998
Fazenda Paloma II e IV, Brasnorte (MT)
(67) Decreto de 17 de abril de 1998
Fazenda Paloma III, Brasnorte (MT)
(68) Decreto de 17 de abril de 1998

2814
2792
2808
2744
2833
2703
2777
2802
2788
2789

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2886
Fazenda Paraíso Alegre, Novo Repartimento (PA)
(70) Decreto de 17 de abril de 1998
Fazenda Queribas, Poço Redondo, (SE)
(20) Decreto de 6 de abril de 1998
Fazenda Rola Pedra, Guamiranga (PR)
(58) Decreto de 15 de abril de 1998
Fazenda Santa Inês e outros, Bom Jesus das Selvas (MA)
(98) Decreto de 29 de abril de 1998
Fazenda Santa Luzia, Bataguassu (MS)
(110) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Santa Luzia, Tapurah (MT)
(105) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Santa Maria, Primeiro de Maio (PR)
(41) Decreto de 14 de abril de 1998
Fazenda Santa Rosa, Itaberaí (GO)
(8) Decreto de 2 de abril de 1998
Fazenda Santo Antonio dos Gerais, Arinos (MG)
(107) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Santo Antonio, Santa Izabel do Ivaí (PR)
(69) Decreto de 17 de abril de 1998
Fazenda Santos Dumont, Barra de São Francisco (ES)
(114) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda São José da Alegria, Bataguassu (MS)
(109) Decreto de 30 de abril de 1998
(115) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Serra Verde, Várzea Alegre (CE)
(78) Decreto de 23 de abril de 1998
Fazenda Tronco do Ipê, Matias Cardoso (MG)
(108) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazendas Bela Vista e Alto Alegre, Indiaroba (SE)
(9) Decreto de 2 de abril de 1998
Gleba Cristalmel, Tapurah (MT)
(36) Decreto de 13 de abril de 1998
Horto Florestal do Guarany, Prad6polis (SP)
(19) Decreto de 6 de abril de 1998
Lagoa da Mata, Simão Dias (SE)
(10) Decreto de 2 de abril de 1998
Novo MulungulFazenda Caraibeira, Poço Redondo (SE)
(96) Decreto de 29 de abril de 1998
PalestinaIMambira, Passagem Franca (MA)
(79) Decreto de 23 de abril de 1998

2791
2717
2780
2819
2837
2832
2745
2704
2834
2790

2841
2836
2842
2798
2835
2705
2736
2715
2706
2816
2799

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2887
São -Ioãc/Laranjeíras/Campos Novos, Itapecuru-Mirirn (MA)
(82) Decreto de 23 de abril de 1998
Serra Negra e outros, Colinas (MA)
(95) Decreto de 29 de abril de 1998
Sítio Alegrete lI, Porto Esperidião (MT)
(35) Decreto de 13 de abril de 1998
Sítio Flor da América, Farias Brito e Cairús (CE)
(80) Decreto de 23 de abril de 1998
Sitio Pedra Preta, Guamiranga (PR)
(57) Decreto de 15 de abril de 1998
Tapera do Nico, Lagarto (SE)
(97) Decreto de 29 de abril de 1998

2803
2815
2735
2801
2779
2817

IMPOSTO DE RENDA
Deduções; Doações e patrocínio; Projetos culturais; Atividade audio-

visual
Decreto n' 2.554, de 17 de abril de 1998

2611

INFORMÁTICA
Normas; Lei n? 9.609/98, regulamentação
Decreto n'2.556, de 20 de abril de 1998

2612

INPI ver INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
(INPI)
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)
Imóvel; Administração, transferência; Ministério do Exército
(102) Decreto de 29 de abril de 1998

2829

INSTITUTO LOURIVAL FONTES, ARACAJU (SE)
Utilidade pública, declaração
(90) Decreto de 28 de abril de 1998

2809

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)
Regulamentação; Lei ns 9.279/96, alteração
Decretonº2.553, de 17 de abril de 1998

2609

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(INCRA)
Cargo em comissão, remanejamento

Decreto nº2.551, de 16de abril de 1998

2606

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2888
INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Capital social; Banco Bozano Simonsen S.A.
(76) Decreto de 23 de abril de 1998
Capital social; Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.
(6) Decreto de 2 de abril de 1998
Participação estrangeira; Grupo PSA Peugeot Citroên
(IB) Decreto de 6 de abril de 1998
INTERESSE SOCIAL
Declaração
Água Fria, Araioses (MA)
(77) Decreto de 23 de abril de 1998
Castanhal e Fazenda São Raimundo, São Domingos do Araguaia

2797
2702
2715

2797

(PA)

(21) Decreto de 6 de abril de 1998

2718

Conjunto Fazenda Quingimbe e Floresta, Simão Dias (SE)

(72) Decreto de 17 de abril de 1998
Data Bamburral, Arari (MA)
(104) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Aldeia, Bataguasau (MS)
(111) Decreto de 30 de abril de 1998

2793
2831
2838

Fazenda Alegrete I, Porto Esperidião (MT)

(42) Decreto de 14 de abril de 1998
Fazenda Bannach, Bannach (PA)
(17) Decreto de 3 de abril de 1998

2746
2714

Fazenda Bela Vista, Santa Cruz de Monte Castelo (PR)

(66) Decreto de 17 de abril de 1998 ..

2786

Fazenda Boa Esperança, Doverlândia (GO)

(16) Decreto de 3 de abril de 1998

2713

Fazenda Cinco Irmãos, Bataguassu (MS)

(113) Decreto de 30 de abril de 1998

2840

Fazenda Confusão, Bataguassu (MS)

(I03) Decreto de 30 de abril de 1998
(112) Decreto de 30 de abril de 1998

2830
2839

Fazenda Dois Jacys, Presidente Médice CRO)

(15) Decreto de 3 de abril de 1998

2711

Fazenda Edite, Centro do Dete, Lugar Água Limpa, Santa Luzia

(MA)
(94) Decreto de 29 de abril de 1998

2814

Fazenda Entre Rios, Floresta do Araguaia (PA)

(71) Decreto de 17 de abril de 1998
(B9) Decreto de 28 de abril de 1998

2792
2808

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2889
Fazenda Floresta Florestópolis (PR)
(40) Decreto de 14 de abril de 1998
Fazenda Guarany, Jacaraú (PB)
(l06) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Jatobá/Pedra Preta, Araguapaz (GO)
(7) Decreto de 2 de abril de 1998
Fazenda Monte Alto lI, Peabiru (PR)
(56) Decreto de 15 de abril de 1998
Fazenda Orumassa, Bom Jesus das Selvas (MA)
(81) Decreto de 23 de abril de 1998
Fazenda Paloma 11 e IV, Brasnorte (MT)
(67) Decreto de 17 de abril de 1998
Fazenda Paloma 111, Brasnorte (MT)
(68) Decreto de 17 de abril de 1998
Fazenda Paraíso Alegre, Novo Repartimento (PA)
(70) Decreto de 17 de abril de 1998
Fazenda Queribas, Poço Redondo, (SE)
(20) Decreto de 6 de abril de 1998
Fazenda Rola Pedra, Guamiranga (PR)
(58) Decreto de 15 de abril de 1998
Fazenda Santa Inês e outros, Bom Jesus das Selvas (MA)
(98) Decreto de 29 de abril de 1998
Fazenda Santa Luzia, Bataguassu (MS)
(110) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Santa Luzia, Tapurah (MT)
(105) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Santa Maria, Primeiro de Maio (PR)
(41) Decreto de 14 de abril de 1998
Fazenda Santa Rosa, Itaberaí (GO)
(8) Decreto de 2 de abril de 1998
Fazenda Santo Antonio dos Gerais, Arinos (MG)
(107) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Santo Antonio, Santa Izabel do Ivaí (PR)
(69) Decreto de 17 de abril de 1998
Fazenda Santos Dumont, Barra de São Francisco (ES)
(114) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda São José da Alegria, Bataguassu (MS)
(109) Decreto de 30 de abril de 1998
(115) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Serra Verde, Várzea Alegre (CE)
(78) Decreto de 23 de abril de 1998

2744
2833
2703
2777
2802
2788
2789
2791
2717
2780
2819
2837
2832
2745
2704
2834
2790
2841
2836
2842
2798

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2890
Fazenda Tronco do Ipê, Matias Cardoso (MG)

(l08) Decreto de 30 de abril de 1998

2835

Fazendas Bela Vista e Alto Alegre, Indiaroba (SE)

(9) Decreto de 2 de abril de 1998

2705

Gleba Cristalmel, Tapurah (MT)

(36) Decreto de 13 de abril de 1998
Horto Florestal do Guarany, Pradópolis (SF)
(l9) Decreto de 6 de abril de 1998
Lagoa da Mata, Simão Dias (SE)
(lO) Decreto de 2 de abril de 1998

2736
2715
2706

Novo MulungulFazenda Caraíbeira, Poço Redondo (SE)

(96) Decreto de 29 de abril de 1998

2816

PalestinaIMambira, Passagem Franca (MA)

(79) Decreto de 23 de abril de 1998
São -Ioão/Laranjeiras/Campos Novos, Itapecuru-Mirim (MA)
(82) Decreto de 23 de abril de 1998

2799
2803

Serra Negra e outros, Colinas (MA)

(95) Decreto de 29 de abril de 1998
Sítio Alegrete n, Porto Esperidião (MT)
(35) Decreto de 13 de abril de 1998
Sítio Flor da América, Farias Brito e Cairús (CE)
(80) Decreto de 23 de abril de 1998

2815
2735
2801

Sítio Pedra Preta, Guamiranga (PR)

(57) Decreto de 15 de abril de 1998

2779

Tapera do Nico, Lagarto (SE)

(97) Decreto de 29 de abril de 1998

2817

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE PADRE NICANOR MERINO, TORRINHAISP)
Utilidade pública, declaração

(91) Decreto de 28 de abril de 1998

2811

ITÁLIA
Acordo de Cooperação na Luta Contra o Crime Organizado e o Tráfico
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legielcüiuo ns dâ, de 7 de abril de 1998

2559

IUGOSLÁVIA
Armas, proibição
Decreto nvz.õrõ, de 29 de abril de 1998

2693

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2891

J
JÓCKEY INSTITUIÇÃO PROMOCIONAL, SÃO VICENTE (SP)
Utilidade pública, declaração

(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Orçamento Fiscal; Justiça Eleitoral

(85) Decreto de 27 de abril de 1998

2805

JUSTIÇA DO TRABALHO
Crédito especial; Orçamento Fiscal

(83) Decreto de 27 de abril de 1998

2804

JUSTIÇA ELEITORAL
Crédito especial; Orçamento Fiscal

(83) Decreto de 27 de abril de 1998

2804

Orçamento Fiscal; Justiça Eleitoral
(85) Decreto de 27 de abril de 1998

2805

L
LAGOA DA MATA, SIMÃO DIAS (SE)
Interesse social, declaração
Decreto de 2 de abril de 1998

(la)

2706

LEASECORP ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
Capital social, participação; Interesse do governo brasileiro

(92) Decreto de 28 de abril de 1998

2813

LÍBANO
Acordo sobre Serviços Aéreos; Promulgação; Brasil

Decreto nº2.559, de 23 de abril de 1998

2617

LUTO OFICIAL
Autorização

(73) Decreto de 20 de abril de 1998
(74) Decreto de 22 de abril de 1998

2794
2794

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2892

M
MAGISTÉRIO

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, normas; Lei n" 9.424196, regulamentação;
Decreto n{> 2.264/97, alteração
Decreton'2.552, de 16de abril de 1998

2608

MAMONA

Preço mínimo básico, fixação
Decreto n 92.558, de 22 de abril de 1998

2615

MANDIOCA

Preço mínimo básico, fixação
Decreto n'2.558, de 22 de abril de 1998

2615

MARINHA

Transporte aéreo, normas
Decreto n'2.538, de 8 de abril de 1998

2585

MILHO

Preço mínimo básico, fixação
Decreto n Q2.558, de 22 de abril de 1998

2615

MILITAR REFORMADO

Nomeação; Administração pública; Decreto ns 2.027/96, alteração
Decreto n' 2.537, de 7 de abril de 1998

2584

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO (MARE)

Remanejamento
Cargo em comissão
Decreton Q 2.551, de 16 de abril de 1998
Secretaria-Geral da Presidência da República
Decreto n Q 2.555, de 20 de abril de 1998
Fundação Nacional de Saúde
Decreto n Q 2.540, de 8 de abril de 1998
Ministério da Fazenda; Decreto n" 2.203/97, alteração
Decreto n" 2.542, de 13 de abril de 1998
Ministério da Previdência e Assistência Social; Decreto nQ 2.359/97,
alteração
Decreto n. Q 2.570, de 29 de abril de 1998

2606
2611
2587
2589

2643

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2893
Secretaria Executiva
Cargo em comissão, extinção
Decreto nt;' 2.567, de 28 de abril de 1998

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(59) Decreto de 16de abril de 1998

2636

2781

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cargo em comissão; Função gratificada; Remanejamento; Decreto
n'' 2.203/97, alteração
Decreto n' 2.542, de 13 de abril de 1998

2589

Transferência de competência
Terceiro Conselho de Contribuintes
Decreto nt;' 2.562, de 27 de abril de 1998

2619

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(5) Decreto de 2 de abril de 1998

2701

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTftNCIA SOCIAL
Cargo em comissão, remanejamento

Decreton. e 2.571 de 29 de abril de 1998

2643

Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n.s 2.359/97, alteração
Decreto n.' 2.570, de 29 de abril de 1998

2643

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(33) Decreto de 13 de abril de 1998

2733

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Orçamento Fiscal; Crédito especial
(62) Decreto del6 de abril de 1998
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(63) Decreto de 16 de abril de 1998

2783
2784

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Diretoria de Recuperação; Denominação, alteração
Decreto nr S.õâl , de9de abril de 1998

2588

Imóvel; Administração, transferência; Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
(102) Decreto de 29 de abril de 1998

2829

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t, 2, p. 2865-2910, abro 1998

2894
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(59) Decreto de 16 de abril de 1998

2781

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito extraordinário
(25) Decreto de 8 de abril de 1998

2725

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
Ministério do Planejamento e Orçamento
(84) Decreto de 27 de abril de 1998

2805

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(60) Decreto de 16 de abril de 1998

2881

MINISTRO DE ESTADO
Delegação de competência
Decreto n" 2.550, de 16 de abril de 1998

2606

N
NOVO MULUNGUIFAZENDA CARAIBEIRA, POÇO REDONDO (SE)
Interesse social, declaração

(96) Decreto de 29 de abril de 1998

2816

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

o
OBRAS SOClAIS FÉ E ALEGRIA, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(90) Decreto de 28 de abril de 1998

2809

OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo externo
Programa de Restauração e Manutenção das Rodovias Estaduais
no Rio Grande do Sul (PNMRE); Estado do Rio Grande do Sul;
União Federal, garantia
Resolução n Q 28, de 29 de abril de 1998
Projeto Gasoduto Brasil/Bolívia; Petróleo Brasileiro S.A.

2572

(Petrobrás)
Resolução nº 29, de 29 de abril de 1998

2575

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2895
Empréstimo interno
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; Estado de Rondônia
Resolução nO. 27, de 16 de abril de 1998
Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur);
Estado de Sergipe
Resolução nº26, de 17 de abril de 1998

2569

2568

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCUL
Crédito extraordinário
Ministério do Planejamento e Orçamento
(25) Decreto de 8 de abril de 1998
Crédito suplementar
Ministério da Saúde
(33) Decreto de 13 de abril de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
(84) Decreto de 27 de abril de 1998

2725

2733
2805

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(85) Decreto de 27 de abril de 1998
Justiça do Trabalho
(83) Decreto de 27 de abril de 1998
Justiça Eleitoral
(83) Decreto de 27 de abril de 1998
(85) Decreto de 27 de abril de 1998
Ministério de Minas e Energia
(62) Decreto de 16 de abril de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
(60) Decreto de 16 de abril de 1998
Presidência da República
(61) Decreto de 16 de abril de 1998
Crédito suplementar
Ministério da Aeronáutica
(59) Decreto de 16 de abril de 1998
Ministério da Justiça
(5) Decreto de 2 de abril de 1998
Ministério de Minas e Energia
(63) Decreto de 16 de abril de 1998....................................................
Ministério do Exército
(59) Decreto de 16 de abril de 1998

2805
2804
2804
2805
2783
2781
2782

2781
2701
2784
2781

Col. Leis Rep. Fed. Brasll, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2896
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES MARíTIMAS POR SATÉLITE (INMARSAT)
Texto, aprovação
Decreto Legislativo nº 39, de 8 de abril de 1998

2563

p
PALESTINAlMAMBIRA, PASSAGEM FRANCA (MA)

Interesse social, declaração
(79) Decreto de 23 de abril de 1998

2799

PARAGUAI
Acordo sobre Serviços Aéreos Sub-Regionais; Texto, aprovação; Brasil,

Argentina, Bolívia, Chile e Uruguai
Decreto Legislativo n 9 3 7, de 7 de abril de 1998

2562

PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA (RJ)
Criação

(101) Decreto de 29 de abril de 1998

2824

PARQUE NACIONAL DO VIRUÁ (RR)
Criação
(99) Decreto de 29 de abril de 1998

2820

PARQUE NACIONAL SERRA DA MOCIDADE (RR)
Criação
(100) Decreto de29 de abril de 1998

2822

PATENTE ver INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)
PETROBRÁS ver PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETRÓLEO
Exportação, proibição; Serra Leoa

(93) Decreto de 29 de abril de 1998

2813

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRÁS)
Empréstimo externo; Projeto Gasoduto BrasillBolívia

Resolução n'29,de 29 de abril de 1998

2575

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865·2910, abro 1998

2897
PLANO DE CARREIRA
Departamento de Polícia Federal (DPF)
Decreto-Lei ns 2.251/85, criação; Lei n'' 9.266/96, alteração
Decreto n' 2.565, de 28 de abril de 1998

2622

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n'2.533, de jvde abril de 1998

2577

Entidade, vinculação; Administração pública
Decreto n:" 2.572, de 29 de abril de 1998

Publicado naDO de 30 de abril de 1998.......................................................
RetificadonoDOde4demaiode1998

2644
2843

Orçamento Fiscal; Crédito especial

(61) Decreto de 16 de abril de 1998

2782

PRESO ver ATO INTERNACIONAL
PRODUTOS AGRÍCOLAS
Preços mínimos, fixação

Decreton. '2.573, de 29 de abril de 1998

2645

PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL
DOS ESTADOS
Operação financeira; Empréstimo interno; Estado de Rondônia
Resolução n' 27, de 16 de abril de 1998

2569

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO NORDESTE
(PRODETUR)
Empréstimo interno; Banco do Nordeste do Brasil (BNB)

Resoluçãonº26,de 17 de abril de 1998

2568

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDGl
Empresas estatais federais; Exercício financeiro para 1998, normas;
Decreto n 9 2.453/98, alteração
Decreto n' 2.568, de 28 de abril de 1998

2636

Normas, alteração
Decreto n' 2.564, de 28 de abril de 1998

2621

PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS
ESTADUAIS NO RIO GRANDE DO SUL (PNMRE)
Operação financeira; Empréstimo externo; Estado do Rio Grande do
Sul (RS); União Federal, garantia
Resolução n Q 28, de 29 de abril de 1998

2572

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t, 2, p. 2865-2910, abro 1998

2898
PROJETO GASODUTO BRASILlBOLÍVIA
Operação financeira; Petróleo Brasileiro S.A (Petrobrás)
Resoluçãon"29, de29 de abril de 1998

2575

R
RÁDIO BRASIL DE ADAMANTINA LTDA., ADAMANTINA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

DecretoLegislativo n'" 31, de 1º de abril de 1998

2556

RÁDIO BRASIL SOCIEDADE LIMITADA, VALINHOS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
DecretoLegislativo nº30, de 1"deabril de 1998

2556

RÁDIO CLUBE DE ITARARÉ LTDA., ITARARÉ (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(1) Decreto de l' de abril de 1998

2697

RÁDIO CULTURA DE BRAGANÇA PAULISTA LTDA., (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(4) Decreto de jvde abril de 1998

2700

RÁDIO CULTURA DE JALES SOCIEDADE LIMITADA, JALES (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(31) Decretode8deabrilde1998

2731

RÁDIO CULTURA DE MONTE ALTO LTDA., MONTE ALTO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(27) Decreto de 8 de abril de 1998

2727

RÁDIO DIFUSORA DE ITAPETININGA LTDA., ITAPETININGA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(30 Decreto de 8 de abril de 1998

2730

RÁDIO DIFUSORA DE MIRASSOL LTDA., MIRASSOL (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(32) Decreto de 8 de abril de 1998

2732

RÁDIO EDUCACIONAL E CULTURAL DE UBERLÂNDIA LTDA., UBERLÂNDIA(MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(23) Decreto de 6 de abril de 1998

2721

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2899
RÁDIO JORNAL DO POVO LTDA., LIMEIRA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(28) Decreto de 8 de abril de 1998

2728

RÁDIO MORADA DO SOL LTDA., ARARAQUARA(SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(34) Decreto de 13 de abril de 1998

2734

RÁDIO PlRATININGA DE PlRAJU LTDA., PlRAJU (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(26) Decreto de 8 de abril de 1998

2726

RÁDIO PRESIDENTE PRUDENTE LTDA., PRESIDENTE PRUDENTE
(SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(37) Decreto de 13 de abril de 1998

2737

RÁDIO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA., PRESIDENTE VENCESLAU
(SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(14) Decretode2deabrilde 1998

2710

RÁDIO TROPICAL DE ITAPECERICA DA SERRA LTDA., ITAPECERICA
DA SERRA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 29, de 1ºde abril de 1998

2555

RADIOBRÁS - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A.
Radiodifusão; Serviço, concessão

(55) Decreto de 15 de abril de 1998

2777

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão
Radiobréa - Empresa Brasileira de Comunicação S.A.

(55) Decreto de 15 de abril de 1998
Serviço, concessão, renovação
Rádio Brasil de Adamantina Ltda., Adamantina (SP)
Decreto Legislativo n Q 31, de 1º de abril de 1998
Rádio Brasil Sociedade Limitada, Valinhos (SP)
Decreto Legislativo nº 30, de 1º de abril de 1998

Rádio Clube de Itararé Ltda., Itararé (SP)
(l) Decreto de l' de abril de 1998

2777

2556
2556

2697

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2900
Rádio Cultura de Bragança Paulista Ltda., Bragança Paulista (SP)

(4) Decreto de l' de abril de 1998
Rádio Cultura de Jales Sociedade Limitada, Jales (SP)
(31) Decreto de 8 de abril de 1998
Rádio Cultura de Monte Alto Ltda., Monte Alto (SP)
(27) Decreto de 8 de abril de 1998
Rádio Difusora de Itapetininga Ltda., Itapetininga (SP)
(30 Decreto de 8 de abril de 1998
Rádio Difusora de Mirassol Ltda., Mirassol (SP)
(32) Decreto de 8 de abril de 1998
Rádio Educacional e Cultural de Uberlândia Ltda., Uberlândia
(MG)
(23) Decreto de 6 de abril de 1998

2700
2731
2727
2730
2732

2721

Rádio Jornal do Povo Ltda., Limeira (SP)
(28) Decreto de 8 de abril de 1998

2728

Rádio Morada do Sol Ltda., Araraquara (SP)
(34) Decreto de 13 de abril de 1998

2734

Rádio Piratininga de Piraju Ltda., Piraju (SP)
(26) Decreto de 8 de abril de 1998

Rádio Presidente Prudente Ltda., Presidente Prudente (SP)
(37) Decreto de 13 de abril de 1998
Rádio Presidente Venceslau Ltda., Presidente Venceslau (SP)
(14) Decreto de 2 de abril de 1998
Rádio Tropical de Itapecerica da Serra Ltda., Itapecerica da Serra
(SP)
Decreto Legislativo nº 29, de 1!' de abril de 1998
Rede Tocantins de Comunicação Ltda., Porto Nacional (TO)
Decreto Legislativo nº 32, de P de abril de 1998
Sistema Jornal de Rádio Ltda., Piracicaba (SP)
(12) Decreto de 2 de abril de 1998
Sistema Nova Difusora Ltda., Olímpta (SP)
(29) Decreto de 8 de abril de 1998
Sistema São Paulo de Comunicação e Empreendimentos Ltda.,
Cotia (SP)
(3) Decreto de I'' de abril de 1998
Sociedade Rádio Cacique de Capivari Ltda., Capivari (SP)
(11) Decreto de 2 de abril de 1998
Sociedade Rádio Ibitinga Ltda., Ibitinga (SP)
(2) Decreto de l' de abril de 1998
Sociedade Rádio Novo Horizonte Ltda; Novo Horizonote (SP)
(13) Decreto de 2 de abril de 1998

2726
2737
2710

2555
2555
2708
2728

2699
2707
2698

2709
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2901
RECANTO SOMOS TODOS IRMÃOS, MARINGÁ (PRl
Utilidade pública, declaração
(91) Decreto de 28 de abril de 1998

2811

REDE TOCANTINS DE COMUNICAÇÃO LTDA., PORTO NACIONAL
(TO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

DecretoLegislativo n ~32, de 1Q de abril de 1998

2557

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Água Fria, Araioses (MA)
(77) Decreto de 23 de abril de 1998
Castanhal e Fazenda São Raimundo, São Domingos do Araguaia

(PA)
(21) Decreto de 6 de abril de 1998
Conjunto Fazenda Quingimbe e Floresta, Simão Dias (SE)
(72) Decreto de 17 de abril de 1998
Data Bamburral, Arari (MA)
(104) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Aldeia, Bataguassu (MS)
(111) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Alegrete I, Porto Esperidião (MT)
(42) Decreto de 14 de abril de 1998
Fazenda Bannach, Bannach (PA)
(17) Decreto de 3 de abril de 1998
Fazenda Bela Vista, Santa Cruz de Monte Castelo (PR)
(66) Decreto de 17 de abril de 1998
Fazenda Boa Esperança, Doverlândia (GO)
(16) Decreto de 3 de abril de 1998
Fazenda Cinco Irmãos, Bataguassu (MS)
(113) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Confusão, Bataguaesu (MS)
(103) Decreto de 30 de abril de 1998
(112) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Dois Jacys, Presidente Médici (RO)
(15) Decreto de 3 de abril de 1998
Fazenda Edite, Centro do Dete, Lugar Água Limpa, Santa Luzia
(MA)
(94) Decreto de 29 de abril de 1998
Fazenda Entre Rios, Floresta do Araguaia (PA)
(71) Decreto de 17 de abril de 1998

2797

2718
2793
2831
2838
2746
2714
2786
2713
2840
2830
2839
2711

2814
2792

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2902
(89) Decreto de 28 de abril de 1998

2808

Fazenda Floresta Florest6polis (PR)

(40) Decreto de 14 de abril de 1998

2744

Fazenda Guarany, Jacaraú (PB)

(l06) Decreto de 30 de abril de 1998

2833

Fazenda JatobáIPedra Preta, Araguapaz (GO)

(7) Decreto de 2 de abril de 1998
Fazenda Monte Alto 11,Peabiru (PR)
(56) Decreto de 15 de abril de 1998
Fazenda Orumassa, Bom Jesus das Selvas (MA)
(81) Decreto de 23 de abril de 1998

2703
2777
2802

Fazenda Paloma II e IV, Brasnorte (MT)

(67) Decreto de 17 de abril de 1998

2788

Fazenda PaIoma lII, Brasnorte (MT)

(68) Decreto de 17 de abril de 1998

2789

Fazenda Paraíso Alegre, Novo Repartimento (PA)

(70) Decreto de 17 de abril de 1998

2791

Fazenda Queribas, Poço Redondo, (SE)
(20) Decreto de 6 de abril de 1998
Fazenda Rola Pedra, Guamiranga (PR)

2717

(58) Decreto de 15 de abril de 1998

2780

Fazenda Santa Inês e outros, Bom Jesus das Selvas (MA)

(98) Decreto de 29 de abril de 1998

2819

Fazenda Santa Luzia, Bataguassu (MS)

(110) Decreto de 30 de abril de 1998

2837

Fazenda Santa Luzia, Tapurah (MT)

(105) Decreto de 30 de abril de 1998

2832

Fazenda Santa Maria, Primeiro de Maio (PR)

(41) Decreto de 14 de abril de 1998

2745

Fazenda Santa Rosa, Itaberaí (GO)

(8) Decreto de 2 de abril de 1998

2704

Fazenda Santo Antonio dos Gerais, Arinos (MG)

(107) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda Santo Antonio, Santa Izabel do Ivaí (PR)
(69) Decreto de 17 de abril de 1998

2834
2790

Fazenda Santos Dumont, Barra de São Francisco (ES)
(14) Decreto de 30 de abril de 1998
Fazenda São José da Alegria, Bataguassu (MS)

2841

(109) Decreto de 30 de abril de 1998
(115) Decreto de 30 de abril de 1998

2836
2842

Fazenda Serra Verde, Várzea Alegre (CE)

(78) Decreto de 23 de abril de 1998

2798
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2903
Fazenda Tronco do Ipê, Matias Cardoso (MG)
(108) Decreto de 30 de abril de 1998

2835

Fazendas Bela Vista e Alto Alegre, Indiaroba (SE)

(9) Decreto de 2 de abril de 1998 ..'
Gleba Cristalmel, 'I'apurah (MT)
(36) Decreto de 13 de abril de 1998

2705
2736

Horto Florestal do Guarany, Pradópolis (SP)

(19) Decreto de 6 de abril de 1998

2715

Lagoa da Mata, Simão Dias (SE)

(lO) Decreto de 2 de abril de 1998
Novo MulungulFazenda Caraibeira, Poço Redondo (SE)
(96) Decreto de 29 de abril de 1998
Palestina/Mambira, Passagem Franca (MA)
(79) Decreto de 23 de abril de 1998

2706
2816
2799

São JoãolLaranjeiras/Campos Novos, Itapecuru-Mirim (MA)

(82) Decreto de 23 de abril de 1998
Serra Negra e outros, Colinas (MA)
(95) Decreto de 29 de abril de 1998
Sítio Alegrete n, Porto Esperidião (MT)
(35) Decreto de 13 de abril de 1998
Sítio Flor da América, Farias Brito e Cairús (CE)
(80) Decreto de 23 de abril de 1998
Sítio Pedra Preta, Guamiranga (PR)
(57) Decreto de 15 de abril de 1998
Tapera do Nico, Lagarto (SE)
(97) Decreto de 29 de abril de 1998

2803
2815
2735
2801
2779
2817

RESERVA BlOLÓGICA DA UNIÃO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJ)
Criação
(75) Decreto de 22 de abril de 1998

.

2795

s
SÃO JOÃOILARANJEIRAS/CAMPOS NOVOS, lTAPECURU-MIRIM (MA)
Interesse social, declaração
(82) Decreto de 23 de abril de 1998

2803

SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Cargo em comissão; remanejamento
Decreto n Q 2.555, de 20 de abril de 1998

~

.

2611
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2904
SERRA NEGRA E OUTROS, COLINAS (MA)
Interesse social, declaração
(95) Decreto de 29 de abril de 1998

2815

SERVIDOR APOSENTADO
Nomeação; Administração pública; Decreto n° 2.027/96, alteração
Decreto n" 2 ..587, de 7 de abril de 1998

2584

SISTEMA JORNAL DE RÁDIO LTDA., PIRACICABA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(12) Decreto de 2 de abril de 1998

2708

SISTEMA NOVA DIFUSORA LTDA., OLÍMPIA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(29) Decreto de 8 de abril de 1998

2729

SISTEMA SÃO PAULO DE COMUNICAÇÃO E EMPREENDIMENTOS
LTDA., COTIA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(3) Decreto de 1<> de abril de 1998

2699

SíTIO ALEGRETE 11, PORTO ESPERlDIÃO (MT)
Interesse social, declaração
(35) Decreto de 13 de abril de 1998

2735

SÍTIO FLOR DA AMÉRICA, FARIAS BRITO E CAlRÚS (CE)
Interesse social, declaração
(80) Decreto de 23 de abril de 1998

2801

SíTIO PEDRA PRETA, GUAMlRANGA (PR)
Interesse social, declaração
(57) Decreto de 15 de abril de 1998

2779

SOCIEDADE BENEFICENTE DE MARACAJU, MARACAJU (MS)
Utilidade pública, declaração
(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

SOCIEDADE BENEFICENTE DELFINO OLIVEIRA, CATANDUVA(SP)
Utilidade pública, declaração
(22) Decreto de 6 de abril de 1998

2719

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO JOSÉ, PALMARES DO SUL (RS)
Utilidade pública, declaração
(91) Decreto de 28 de abril de 1998

2811
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2905
SOCIEDADE DAS DAMAS DE CARIDADE DAVILA VICENTINA, SANTO
ANASTÁCIO (SP)
Utilidade pública, declaração
(91) Decreto de 28 de abril de 1998

2811

SOCIEDADE RÁDIO CACIQUE DE CAPIVARI LTDA., CAPIVARI (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(11) Decreto de 2 de abril de 1998

2707

SOCIEDADE RÁDIO IBlTlNGA LTDA., IBITINGA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(2) Decreto de tsde abrít de 1998

2698

SOCIEDADE RÁDIO NOVO HORIZONTE LTDA., NOVO HORIZONTE (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(13) Decreto de 2 de abril de 1998

2709

SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE LAGOA DA PRATA, LAGOA
DA PRATA (MG)
Utilidade pública, declaração
(90) Decreto de 28 de abril de 1998

2809

SORGO
Preço mínimo básico, fixação
Decreto n<! 2.558,de22 de abril de 1998

2615

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS (SUFRAMA)
Estrutura regimental, aprovação
Decreton"'2.566, de28de abril de 1998

2624

T
TAPERA DO NICO, LAGARTO (SE)
Interesse social
(97) Decreto de 29 de abril de 1998

2817

TELECOMUNICAÇÃO
Empresa federal, reestruturação; Ministério das Comunicações
Decreto nl'2.546, de 14 de abril de 1998

2592

Plano Geral de Outorgas de Serviço de Telecomunicações, aprovação
Decreton'!2.534, de2deabril de 1998

2578

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 4, t. 2, p. 2865-2910, abro 1998

2906
Radiodifusão; Serviço, concessão

Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S.A.
(55) Decreto de 15 de abril de 1998

2777

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

Rádio Brasil de Adamantina Ltda., Adamantína (SP)
Decreto Legislativo nº 31, de 1() de abril de 1998
Rádio Brasil Sociedade Limitada, Valinhos (SP)
Decreto Legislativo n" 30, de I" de abril de 1998
Rádio Clube de Itararé Ltda., Itararé (SP)
(1) Decreto de 1" de abril de 1998
Rádio Cultura de Bragança Paulista Ltda. (SP)
(4) Decreto de lº de abril de 1998
Rádio Cultura de Jales Sociedade Limitada, Jales (SP)
(.31) Decreto de 8 de abril de 1998
Rádio Cultura de Monte Alto Ltda., Monte Alto (SP)
(27) Decreto de 8 de abril de 1998
Rádio Difuscra de Itapetininga Ltda., Itapetininga (SP)
(30 Deereto de 8 de abril de 1998
Rádio Difusora de Mirassol Ltda., Mirassol (SP)
(32) Decreto de 8 de abril de 1998
Rádio Educacional e Cultural de Uberlândia Ltda., Uberlândia

2556
2556
2697
2700

2731
2727

2730
2732

(MG)

(23) Deereto de 6 de abril de 1998
Rádio Jornal do Povo Ltda., Limeira (SP)
(28) Decreto de 8 de abril de 1998
Rádio Morada do Sol Ltda., Araraquara (SP)
(34) Deereto de 13 de abril de 1998
Rádio Piratininga de Piraju Ltda., Piraju (SP)
(26) Decreto de 8 de abril de 1998
Rádio Presidente Prudente Ltda., Presidente Prudente (SP)
(37) Decreto de 13 de abril de 1998
Rádio Presidente Venceslau Ltda., Presidente Venceslau (SP)
(14) Decreto de 2 de abril de 1998
Rádio Tropical de Itapecerica da Serra Ltda., Itapecerica da Serra

2721
2728

2734
2736

2737
2710

(SP)

Decreto Legislativo n" 29, de F de abril de 1998
Rede Tocantins de Comunicação Ltda., Porto Nacional (TO)
Decreto Legislativo n" 32, de 1Q de abril de 1998
Sistema Jornal de Rádio Ltda., Piracicaba (SP)
(12) Deereto de 2 de abril de 1998
Sistema Nova Difusora Ltda., Olímpia (SP)
(29) Decreto de 8 de abril de 1998

2555
2557

2708
2729
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2907
Sistema São Paulo de Comunicação e Empreendimentos Ltda.,
Cotia (SP)
(3) Decreto de F de abril de 1998
_............................................
Sociedade Rádio Cacique de Capivari Ltda., Capivari (SP)
(11) Decreto de 2 de abril de 1998
Sociedade Rádio Ibitinga Ltda., Ibitinga (SP)
(2) Decreto de lQ de abril de 1998
Sociedade Rádio Novo Horizonte Ltda; Novo Horizonte (SP)
(13) Decreto de 2 de abril de 1998

2699

2707
2698
2709

TERRA INDíGENA
Demarcação administrativa, homologação
Altamira (PA)
(52) Decreto de 14 de abril de 1998
Assis Brasil (AC)
(51) Decreto de 14 de abril de 1998

2771
2766

Erebango (RS)
(53) Decreto de 14 de abril de 1998
Formoso do Araguaia, Pium e Lagoa da Confusão (TO)
(45) Decreto de 14 de abril de 1998

2751

Inácio Martins (PR)
(43) Decreto de 14 de abril de 1998

2747

Japurá(AM)
(49) Decreto de 14 de abril de 1998
Lébrea (AM)
(50) Decreto de 14 de abril de 1998
Maracaju (MS)
(54) Decreto de 14 de abril de 1998
Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira (AM)
(46) Decreto de 14 de abril de 1998
(47) Decreto de 14 de abril de 1998
(48) Decreto de 14 de abril de 1998
São Gabriel da Cachoeira e Japurá (AM)
(44) Decreto de 14 de abril de 1998

Seara (SC)
(39) Decreto de 14 de abril de 1998

2773

2761
2763

2775
2753

2756
2759
2749
2738

TRATADO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE PRESOS
Promulgação; Brasil e Canadá
Decreton'2.547, de 14 de abril de 1998

2593

Promulgação; Brasil e Espanha
Decreto n Q2.576, de 30 de abril de 1998

2694
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2908

u
UNIÃO FEDERAL
Estado da Bahia, autorização; reversão
(64) Decreto de 17 de abril de 1998

2785

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Capital social, participação
(6) Decreto de 2 de abril de 1998

2702

URUGUAI
Acordo de Complementação Econômica n" 2; Vigésimo Terceiro Protoco-

lo Adicional, execução; Brasil
Decretonº2.543, de 13de abril de 1998

2589

Acordo sobre Serviços Aéreos Sub-Regionais; Texto, aprovação; Brasil,
Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai
Decreto Legislativo n ~ 37, de 7 de abril de 1998

2562

UTILIDADE PúBLICA
Declaração
Ação Social Camiliana, Rio de Janeiro (RJ)

(90) Decreto de 28 de abril de 1998

2809

Asilo Dr. Carlos Romeiro - Obra Unida à Sociedade de São Vicente
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EMENDA CONSTITUCIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL NQ 19
Modifica o regime e dispõe sobre princtpios f? normas da Administração Pública,
eeroiiioree e agentes políticos, controle de
despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3Qdo art. 60 da Constituição Federal, promulgam esta
emenda ao texto constitucional:
Art. F Os incisos XIV e XXII do art. 21 e XXVII do art. 22 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 21.

Compete à União:

XIV - organizar e manter a Policia Civil, a Policia Militar
e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como
prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;
XXII - executar os serviços de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras;
..............................................................................................»

«Art. 22.

Compete privativamente à União legislar sobre:
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XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as Administrações Públicas diretas,
autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, obedecido O disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do
art. 173, § lº, lII;

Art. 2' O § 2' do art. 27 e os incisos V e VI do art. 29 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação, inserindo-se § 2º no art. 28 e remunerando-se para § l' o atual parágrafo
único:
«Art. 27

§ 2' O subsidio dos Deputados Estaduais será fixado por
lei de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie,
para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39,
§ 4', 57, § 7º, 150, II, 153, UI, e 153, § 2º, L
......................................................................................................»

«Art. 28.

§ 1s Perderá o mandato o Governador que assumir outro
cargo ou função na Administração Pública direta ou indireta,
ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o
disposto no art. 38, I, IV e V.
§ 2' Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e
dos Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da
Assembléia Legislativa, observado o que dispõem os arts. 37, XI,
39, § 4º, 150, n, 153, III, e 153, § 2º, L"
«Art. 29.

..

..

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara MuniciCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3715-3733, jun. 1998
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pai, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, Il, 153,
nr, e 153, § 2º, I;

VI - subsídio dos Vereadores fixado por lei de iniciativa da
Câmara Municipal, na razão de, no máximo, setenta e cinco por
cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Estaduais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, lI,
153, m, e 153, § 2º, I;
.....................................................................................................»

Art. 3º O caput, os incisos I, lI, V, VII, X, XI, XIII, XIv, xv, XVI,
XVII e XIX e o § 3º do art. 37 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação, acrescendo-se ao artigo os §§ 7º a 9º:
«Art. 37. AAdministração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal edos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em
lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3715-3733, jun. 1998
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x-

a remuneração dos servidores públicos e o subsídio
de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada
caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e
sem distinção de índices;
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de
qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público;
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto
nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4', 150, Il, 153,
m, e 153, § 2º, I;
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a deum cargo de professor com outro, técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e
funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, soCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3715-3733, jun. 1998
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ciedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade
de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar,
neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

§ 3' A lei disciplinará as formas de participação do usuário na Administração Pública direta e indireta, regulando especialmente:

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da
qualidade dos serviços;
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a
informações sobre atos de governo, observado o disposto no art.
5', X e XXXIII;

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na Administração
Pública.
§ 7' A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da Administração direta e indireta
que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
§ 8' A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos
órgãos e entidades da Administração direta e indireta poderá ser
ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas
de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor
sobre:

I -

o prazo de duração do contrato;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3715-3733, jun. 1998

3720

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho,
diretos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal.
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas
e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal os dos
Municípios para pagamento de despesa de pessoal de custeio em
geral.»

Art. 4º O captei do art. 38 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 38. Ao servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional, no' exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

Art. 59 O art. 39 da Constituição Federal passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 39 A União, os Estados, o Distrito Federal eosMunicípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes do sistema remuneratório observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos
requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a
celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3715·3733, jun. 1998
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§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público
o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o
exigir.

§ 4º O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no
art. 37, X e XI.
§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios poderá estabelecer 'a relação entre a maior e a menor
remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer
caso, o disposto no arL'37, XI.

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos
cargos e empregos públicos.
§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários
provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão,
autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de
programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização
do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.
§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados
em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4 2 . »

Art. 6º O art. 41 da Constituição Federal passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p- 3715-3733, jun. 1998
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§ l' -

I -

O servidor público estável só perderá o cargo:
em virtude de sentença judicial transitada em julga-

do;
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
§ 2' Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga,
se estável, reconduzido ao cargo de origem, Sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade
com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
§ 3' Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o
servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração
proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
§ 4' Como condição para a aquisição da estabilidade, é
obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão
instituída para essa finalidade.»

Art. 7' O art. 48 da Constituição Federal passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso XV:
"Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos
arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competéncia
da União, especialmente sobre:
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do
Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os art. 39, §
4', 150, n, 153, lU e 153, § 2', 1.»
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Art. 8º Os incisos VII e VIII do art. 49 da Constituição Federal
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 49.
onaI:

É da competência exclusiva do Congresso N aci-

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

VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e
Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 40, 150,
lI, 153, m, e 153, § 2', I;
VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente
da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem
os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, n, 153, m, e 153, § 2', I;
....................................................'

»

Art. 9' O inciso IV do art. 51 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 51.

Compete privativamente à Câmara dos Deputa-

dos:
IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias;
......................................................................................................»

Art. 10. O inciso XIII do art. 52 da Constituição Federal passa
a vigorar a seguinte redação:
«Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da resCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3715-3733, jun. 1998
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pectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
Lei de Diretrizes Orçamentárias;
......................................................................................................»

Art. 11. O § 7" do art. 57 da Constituição Federal passa a vigorar com seguinte redação:
"Art. 57.

..

..

§ 7Q Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor
superior ao do subsídio mensal.»

Art. 12. O parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 70.

..

.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa fisica ou
juridica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.»

Art. 13. O inciso V do art. 93, o inciso III do art. 95 e a alínea b
do inciso II do art. 96 da Constituição Federal passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 93

.

V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado
para os Ministros do Supremo Tribunal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura
judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra
ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos MinisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3715-3733, jun. 1998
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tros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o
disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4';
...................................................... ....................................... ~

«Art. 95.

»

Os juízes gozam das seguintes garantias:

III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto
nos arts. 37, X e XI, 39, § 4',150, n, 153, m, e 153, § 2', L
......................................................................................................»

«Art. 96.

Compete privativamente:

aos Tribunais SuperioII - ao Supremo 'Iribunal.Federal,
,
res e aos Tribunais deJustiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus
serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem
como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, ressalvado o disposto no
art. 48, XV;
......................................................................................................»

Art. 14. O §2' do art. 127 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 127.

.

..

§ 2' Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcionaI e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169,
propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e
serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas
ou de provas e títulos, a polítíca remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.
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......................................................................................................»

Art. 15. A alínea c do inciso I do § 5' do art. 128 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 128.

.

.

§ 5' Leis complementares da União e dos Estados, cuja
iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I -

as seguintes garantias:

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, §
4', e ressalvado o disposto nos arte. 37, X e XI, 150, Il, 153, lII,
153,§2',I;
......................................................................................................»

Arte 16. A Seção II do Capítulo IV do Título IV da Constituição Federal passa a denominar-se "Da Advocacia Pública".
Art. 17. O art. 132 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de
concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a
representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas
unidades federadas.
Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é
assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após
relatório circunstanciado das corregedorias.»
Art. 18. O art. 135 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:
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«Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções H e HI deste capítulo serão remunerados na
forma do art. 39, § 4'."
Art. 19. O § l' e seu inciso IH e os §§ 2' e 3' do art. 144 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação, inserindo-se no artigo § 9':
«Art. 144.
§ l' A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

IH - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária
e de fronteiras;
§ 2' A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias
federais.

§ 3' A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias
federais.
§ 9' A remuneração dos servidores policiais integrantes
dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4'
do art. 39."

Art. 20. O caput do art. 167 da Constituição Federal passa a
vigorar acrescido de inciso X, com a seguinte redação:
«Art. 167.

São vedados:
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x - a transferência voluntária de recursos e a concessão de
empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo epensionista, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
......................................................................................................»

Art. 21. O art. 169 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alterações
de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação
de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da Administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades
de economia mista.

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar
referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas
federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites.
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com
base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3715-3733, jun. 1998

3729

r - redução em pelo menos vinte por cento das despesas
com cargos em comissão e funções de confiança;
II -

exoneração dos servidores não estáveis.

§ 4' Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor
estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado
de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.
§ 5' O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo
anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.
§ 6' O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo
prazo de quatro anos.
§ 7' Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem
obedecidas na efetivação do disposto no § 4'.'>
Art. 22. O § 1Q do art. 173 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 173.

.

.

§ l' A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que
explorem atividade econômica de produção ou comercialização
de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

r - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado
e pela sociedade;
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;
Hl - licitação e contratação de obras, serviços, compras e
alienações, observados os princípios da administração pública;
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IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;

v - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.
......................................................................................................»

Art. 23. O inciso V do art. 206 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 206.
tes princípios:

O ensino será ministrado com base nos seguin-

V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos,
na forma da lei, planos de carreira para o magistério público,
com piso salarialprofissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
......................................................................................................»

Art. 24. O art. 241 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal eos Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os
convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a
gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência
total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à
continuidade dos serviços transferidos."
Art. 25. Até a instituição do fundo a que se refere o inciso XIV
do art. 21 da Constituição Federal, compete à União manter os atuais
compromissos financeiros com a prestação de serviços públicos do
Distrito Federal.
Art. 26. No prazo de dois anos da promulgação desta emenda,
as entidades da administração indireta terão seus estatutos revistos
quanto à respectiva natureza jurídica, tendo em conta a finalidade e
as competências efetivamente executadas.
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Art. 27. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da
promulgação desta emenda, elaborará lei de defesa do usuário de
serviços públicos.
Art. 28. É assegurado o prazo de dois anos de efetivo exercício
para aquisição da estabilidade aos atuais servidores em estágio probatório, sem prejuízo da avaliação a que se refere o § 4º do art. 41 da
Constituição Federal.
Art. 29. Os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos
da aposentadoria e pensões e quaisquer outras espéciesremuneratórias adequar-se-ão, a partir da promulgação desta emenda, aos limites decorrentes da Constituição Federal, não se admitindo a percepção de excesso a qualquer título.
Art. 30. O projeto de lei complementar a que se refere o art. 163
da Constituição Federal será apresentado pelo Poder Executivo ao
Congresso Nacional no prazo máximo de cento e oitenta dias da promulgação desta emenda.
Art. 31. Os servidores públicos federais da Administração direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira
policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima,
que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas
funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados em Estados; os policiais militares que tenham
sido admitidos por força de lei federal, custeados pela União; e, ainda, os servidores civis nesses Estados com vinculo funcional já reconhecido pela União, constituirão quadro em extinção da Administração Federal, assegurados os direitos e vantagens inerentes aos
seus servidores, vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias.

§ 1º Os servidores da carreira policial militar continuarão
prestando serviços aos respectivos Estados, na condição de cedidos,
submetidos às disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações das respectivas Polícias Militares, observadas as
atribuições de função compatíveis com seu grau hierárquico.
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§ 2º Os servidores civis continuarão prestando serviços aos
respectivos Estados, na condição de cedidos, até seu aproveitamento
em órgão da Administração Federal.

Art. 32. A Constituição Federal passa a vigorar acrescida do
seguinte artigo:
«Art. 247. As leis previstas no inciso III do § 1º do art. 41 e
no § 7º do art. 169 estabelecerão critérios e garantias especiais
para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades
exclusivas de Estado.
Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a
ampla defesa."
Art. 33. Consideram-se servidores não estáveis, para os fins
do art. 169, § 3º, lI, da Constituição Federal, aqueles admitidos na
Administração direta, autárquica e fundacional sem concurso público de provas ou de provas e títulos após o dia 5 de outubro de
1983.

Art. 34. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de
sua promulgação.
Brasília, 4 de junho de 1998.
Mesa da Câmara dos Deputados

Mesa do Senado Federal

Deputado Michel Temer
Presidente

Senador Antonio Carlos Magalhães
Presidente

Deputado Heráclito Fortes
1"Vice-Presidente

Senador Geraldo Melo
12 Vice-Presidente

Deputado Severino Cavalcanti
2" Vice-Presidente

Senadora J únia Marise
2º Vice-Presidente
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Deputado Ubiratan Aguiar
1<'> Secretário

Senador Carlos Patrocínio
2'.'Secretário

Deputado Nelson Trad
2'.' Secretário

Senador Flaviano Melo
3º Secretário

Deputado Efraim Morais
4'.' Secretário

Senador Lucídio Portella
4'.' Secretário
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LEIS

LEI Nº 9.654, DE 2 DE JUNHO DE 1998

n

Cria a Carreira de Policial Rodoviário
Federal e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica criada, no âmbito do Poder Executivo, a Carreira
de Policial Rodoviário Federal, com as atribuições previstas na
Constituição Federal, no Código de Trânsito Brasileiro e na legislação específica.
Parágrafo único. A implantação da carreira far-se-á mediante
transformação dos atuais dez mil e noventa e oito cargos efetivos de
Patrulheiro Rodoviário Federal do quadro geral do Ministério da
Justiça, em cargos de Policial Rodoviário Federal.
Art. 2º A carreira de que trata esta lei terá a mesma estrutura
de classes e padrões e tabela de vencimentos previstos na Lei nO
8.460, de 17 de setembro de 1992, enquadrando-se os servidores na
mesma posição em que se encontrem na data da publicação desta lei.
Art. 3º O ingresso nos cargos de carreira de que trata esta lei
dar-se-á mediante aprovação em concurso público, constituído de
duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira
(*1 Retificada no DO de 4.6.1998 (pág. 4264 desta obra).
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do exame psicotécnico e de provas e títulos e a segunda constituída de
curso de formação.
§ l' São requisitos de escolaridade para o ingresso na carreira o
diploma de curso de segundo grau oficialmente reconhecido, assim como
os demais critérios que vierem a ser definidos no edital do concurso.
§ 2'
drão I.

A investidura nos cargos dar-se-á sempre na Classe D, Pa-

Art. 4' Os vencimentos do cargo de Policial Rodoviário Federal
constituem-se do vencimento básico e das seguintes gratificações:
I - Gratificação de Atividade Policial Rodoviário Federal, para atender as peculiaridades decorrentes da integral e exclusiva dedicação às atividades do cargo, no percentual de cento e oitenta
por cento;
Il - Gratificação de Desgaste Físico e Mental, decorrente
da atividade inerente ao cargo, no percentual de cento e oitenta por
cento;

In - Gratificação de Atividade de Risco, decorrente dos
riscos a que estão sujeitos os ocupantes do cargo, no percentual decento e oitenta por cento.
§ l' A percepção dos benefícios pecuniários previstos neste artigo é incompatível com a de outros benefícios instituídos sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
§ 2' As gratificações referidas neste artigo serão calculadas sobre o vencimento básico percebido pelo servidor, a este não se incorporando, e não serão computadas ou acumuladas para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Art. 5' Os ocupantes de cargos efetivos da carreira de que trata
o art. lº farão jus, ainda, à Gratificação de Atividade, instituída pela
Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992, no percentual de cento e
sessenta por cento, aplicando-se o disposto nos §§ l' e 2' do artigo anterior.
Art. 6' Fica extinta a Gratificação Temporária, nos termos do
§ 3' do art. l' da Lei n? 9.166, de 20 de dezembro de 1995.
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Art. 7º Os ocupantes de cargos da Carreira de Policial Rodoviário Federal ficam sujeitos a integral e exclusiva dedicação às atividades do cargo.
Art. 8º Os cargos em comissão e as funções de confiança do Departamento de Polícia Rodoviária Federal serão preenchidos, preferencialmente, por servidores integrantes da carreira que tenham
comportamento exemplar e que estejam posicionados nas classes finais, ressalvados 08 casos de interesse da administração, conforme
normas a serem estabelecidas pelo Ministro de Estado da Justiça.
Art. 9º É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes da carreira de que trata esta lei.

Art. 10. Compete ao Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, ouvido o Ministério da Justiça, a definição de
normas e procedimentos para promoção na carreira de que trata
esta lei.
Art. 11. O disposto nesta lei aplica-se aos proventos de aposentadoria e às pensões.
Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações constantes do orçamento do Ministério da
Justiça.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a l' dejaneiro de 1998.
Brasilia, 2 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
LEI NO 9.655, DE 2 DE JUNHO DE 1998
Altera opercentual de diferençaentre a remuneração dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Os subsídios dos ministros dos Tribunais Superiores
correspondem a noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado
para os ministros do Supremo Tribunal Federal.
Art. 2' Os subsídios dos juízes dos Tribunais Regionais correspondem a noventa por cento dos subsídios dos ministros dos Tribunais Superiores, mantido idêntico referencial, sucessivamente, entre
os subsídios daqueles e os dos cargos de Juízes Substitutos, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho.

,

Art. 3º Os subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios correspondem a noventa por cento
dos subsídios dos ministros dos Tribunais Superiores, mantido idêntico referencial, sucessivamente, entre os subsídios daqueles e os dos
cargos de Juízes de Direito e de Juízes de Direitos Substitutos.
Art. 4º O subsídio do cargo de Juiz-Auditor Corregedor corresponde a noventa por cento do subsídio do cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, mantido idêntico referencial, sucessivamente,
entre os subsídios dos cargos de Juiz-Auditor e de Juiz-Auditor
Substituto da Justiça Militar.
Art. 5º A gratificação por audiência, a que se refere o art. 666 do
Decreto-Lei nº 5.452, de F de maio de 1943, permanece fixada no valor vigente à data da publicação desta lei, sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais.
Art. 6' Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono
variável, com efeitos financeiros a partir de 1º dejaneiro de 1998 e
até a data da promulgação da emenda constitucional que altera o inciso V do art. 93 da Constituição, correspondente à diferença entre a
remuneração mensal atual de cada magistrado e o valor do subsídio
que for fixado quando em vigor a referida emenda constitucional.
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Art. 7' Esta lei entra em vigor na data da publicação da emenda constitucional a que se refere o artigo anterior, com exceção do art.
5', que entra em vigor na data da publicação desta lei.
Brasília, 2 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Renan Calheiros
LEI N' 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Submetem-se às disposições desta lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade.
§ l'
ram-se:

Para os fins do disposto no caput deste artigo, conside-

I - operadoras de planos privados de assistência à saúde:
toda e qualquer pessoa jurídica de direito privado, independente da
forma jurídica de sua constituição, que ofereça tais planos mediante
contraprestações pecuniárias, com atendimento em serviços próprios
ou de terceiros;
II - operadoras de seguros privados de assistência à saúde: as pessoas jurídicas constituídas e reguladas em conformidade
com a legislação específica para a atividade de comercialização de seguros e que garantam a cobertura de riscos de assistência à saúde,
mediante livre escolha pelo segurado do prestador do respectivo serviço e reembolso de despesas, exclusivamente.
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§ 2' Incluem-se na abrangência desta lei as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade
de autogestão.
§ 3' A assistência a que alude o caput deste artigo compreende
todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, à
manutenção e à reabilitação da saúde, observados os termos desta lei
e do contrato firmado entre as partes.
§ 4' As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas
no exterior podem constituir ou participar do capital, ou do aumento
do capital, de pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as
leis brasileiras para operar planos e seguros privados de assistência
à saúde.
§ 5 É vedada às pessoas tísicas
a operação de plano ou seguro
,
privado de assistência à saúde.

Art. 2' Para o cumprimento das obrigações constantes do contrato, as pessoas jurídicas de que trata esta lei poderão:
I - nos planos privados de assistência à saúde, manter serviços próprios, contratar ou credenciar pessoas físicas ou jurídicas legalmente habilitadas e reembolsar o beneficiário das despesas
decorrentes de eventos cobertos pelo plano;
II - nos seguros privados de assistência à saúde, reembolsar o
segurado ou, ainda, pagar por ordem e conta deste, diretamente aos
prestadores, livremente escolhidos pelo segurado, as despesas advindas de eventos cobertos, nos limites da apólice.
Parágrafo único. Nos seguros privados de assistência à saúde,
e sem que isso implique o desvirtuamento do princípio da livre escolha dos segurados, as sociedades seguradoras podem apresentar relação de prestadores de serviços de assistência à saúde.

Art. 3' Sem prejuízo das atribuições previstas na legislação vigente e observadas, no que couber, as disposições expressas nas Leis
n's 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.080, de 19 de setembro de
1990, compete ao Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSPl,
ouvido, obrigatoriamente, o órgão instituído nos termos do art. 6'
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desta lei, ressalvado o disposto no inciso VIII, regulamentar os planos privados de assistência à saúde, e em particular dispor sobre:
I - a constituição, organização, funcionamento e fiscalização das operadoras de planos privados de assistência à saúde;
II - as condições técnicas aplicáveis às operadoras de planos
privados de assistência à saúde, de acordo com as suas peculiaridades;

III - as características gerais dos instrumentos contratuais
utilizados na atividade das operadoras de planos privados de assistência à saúde;
IV - as normas de contabilidade, atuariais e estatísticas, a
serem observadas pelas operadoras de planos privados de assistência
à saúde;
V - o capital e o patrimôniclíquido das operadoras de planos privados de assistência à saúde, assim como a forma de sua
subscrição e realização quando se tratar de sociedade anônima de
capital;
VI - os limites técnicos das operações relacionadas com planos privados de assistência à saúde;
VII - os critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos especiais ou seguros garantidores, a
serem observados pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde;
VIII - a direção fiscal, a liquidação extrajudicial e os procedimentos de recuperação financeira.
Parágrafo único. A regulamentação prevista neste artigo obedecerá às características específicas da operadora, mormente no que
concerne à natureza jurídica de seus atos constitutivos.
Art. 4' O art. 33 do Decreto-Lei n? 73, de 21 de novembro de
1966, alterado pela Lei n? 8.127, de 20 de dezembro de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 33. O Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP) será integrado pelos seguintes membros:
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I te legal;
Il legal;

Ministro de Estado da Fazenda, ou seu representanMinistro de Estado da Saúde, ou seu representante

In
Ministro de Estado da Justiça, ou seu representante
legal;
IV - Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, ou seu representante legal;
V - Presidente do Banco Central do Brasil, ou seu representante legal;
VI - Superintendente da Superintendência de Seguros
Privados (Susep), ou seu representante legal;
VII - Presidente dÓ, Instituto de Resseguros do Brasil
(IRB), ou seu representante legal.

§ 1Q O Conselho será presidido pelo Ministro de Estado da
Fazenda e, na sua ausência, pelo Superintendente da Susep.
§ 2' O CNSP terá seu funcionamento regulado em regimenta interno.»
Art. 5º Compete à Superintendência de Seguros Privados (Susep), de acordo com as diretrizes e resoluções do CNSP, sem prejuízo
das atribuições previstas na legislação em vigor:
I - autorizar os pedidos de constituição, funcionamento,
cisão, fusão, incorporação, alteração ou transferência do controle societário das operadoras de planos privados de assistência à
saúde;
Il - fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde e zelar pelo cumprimento das normas atinentes ao funcionamento dos planos privados de saúde;

In - aplicar as penalidades cabíveis às operadoras de planos
privados de assistência à saúde previstas nesta lei;
IV - estabelecer criterias gerais para o exercício de cargos diretivos das operadoras de planos privados de assistência à saúde, segundo normas definidas pelo CNSP;
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v - proceder à liquidação das operadoras que tiverem cassada a autorização para funcionar no País;
VI - promover a alienação da carteira de planos ou seguros
das operadoras.
§ 19 A Susep contará, em sua estrutura organizacional, com
setor específico para o tratamento das questões concernentes às operadoras referidas no art. 1'.
§ 2º A Susep ouvirá o Ministério da Saúde para a apreciação
de questões concernentes às coberturas, aos aspectos sanitários e epidemiológicos relativos à prestação de serviços médicos e hospitalares.
Art. 6' É criada a Câmara de Saúde Suplementar como órgão
do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), com competência privativa para se pronunciar aceica das matérias de sua audiência obrigatória, previstas no art. 3', bem como propor a expedição de
normas sobre:
I - regulamentação das atividades das operadoras de planos
e seguros privados de assistência à saúde;
II - fixação de condições mínimas dos contratos relativos a
planos e seguros privados de assistência à saúde;
III - critérios normativos em relação aos procedimentos de credenciamento e destituição de prestadores de serviço do sistema, visando assegurar o equilíbrio das relações entre os consumidores e os
operadores de planos de seguros privados de assistência à saúde;

IV - estabelecimento de mecanismos de garantia, visando preservar a prestação de serviços aos consumidores;
V -

o regimento interno da própria câmara.

Art. 7' A Câmara de Saúde Suplementar é composta dos seguintes membros:
I - Ministro de Estado da Saúde, ou seu representante legal, na qualidade de presidente;
II -

Ministro de Estado da Fazenda, ou seu representante

legal;
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III - Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, ou seu representante legal;
IV -

Ministro de Estado do Trabalho, ou seu representante

legal;

v - Secretário Executivo do Ministêrio da Saúde, ou seu
representante legal;
VI - Superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), ou seu representante legal;
VII - Secretário de Direito Econômico do Ministêrio da J ustiça, ou seu representante legal;
VIII - um representante indicado pelo Conselho Nacional de
Saúde (CNS), dentre seus membros;
IX -

um representante\de entidades de defesa do consumi-

dor;

x-

um representante de entidades de consumidores de
planos e seguros privados de assistência à saúde;
XI - um representante indicado pelos órgãos superiores de
classe que representem os estabelecimentos de seguro;
XII - um representante indicado pelos órgãos superiores de
classe que representem o segmento de autogestão de assistência à saúde;
XIII - um representante indicado pelos órgãos superiores de
classe que representem a medicina de grupo;
XIV - um representante indicado pelas entidades que representem as cooperativas de serviços médicos;
XV de saúde;

um representante das entidades filantrópicas da área

XVI - um representante indicado pelas entidades nacionais
de representação da categoria dos médicos;
XVII - um representante indicado pelas entidades nacionais
de representação da categoria dos odontálogos;
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XVIII - um representante indicado pelos órgãos superiores de
classe que representem as empresas de odontologia de grupo;
XIX - um representante do Ministério Público Federal.
§ l' Ai; deliberações da cãmara dar-se-ão por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, e as proposições
aprovadas por dois terços de seus integrantes exigirão igual quorum
para serem reformadas, no todo ou em parte, pelo CNSP.
§ 2' Em suas faltas e impedimentos, o presidente da cãmara
será substituído pelo Secretário Executivo do Ministério da Saúde.
§ 3' A câmara, mediante deliberação de seus membros, pode
constituir subcomissões consultivas, formadas por representantes
dos profissionais e dos estabelecimentos de serviços de saúde, das entidades vinculadas à assistência à saúde ou dos consumidores, conforme dispuser seu regimento interno. \

§ 4' Os representantes de que tratam os incisos VIII a XVII serão indicados pelas respectivas entidades e designados pelo Ministro
de Estado da Saúde.
§ 5 As matérias definidas no art. 3' e em seus incisos, bem
como as de competência da câmara, têm prazo de trinta dias para
discussão e votação, após o que poderão ser avocados pelo CNSP
para deliberação final.
Art. 8' Para obter a autorização de funcionamento a que alude
o inciso I do art. 5', as operadoras de planos privados de assistência à
saúde devem satisfazer as seguintes exigências:
I - registro nos Conselhos Regionais de Medicina e Odontologia, conforme O caso, em cumprimento ao disposto no art. l' da Lei
n" 6.839, de 30 de outubro de 1980;
II - descrição pormenorizada dos serviços de saúde próprios
oferecidos e daqueles a serem prestados por terceiros;
III - descrição de suas instalações e equipamentos destinados
a prestação de serviços;
IV - especificação dos recursos humanos qualificados e habilitados, com responsabilidade técnica de acordo com as leis que regem
a matéria;
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v - demonstração da capacidade de atendimento em razão
dos serviços a serem prestados;
VI - demonstração da viabilidade econômico-financeira
dos planos privados de assistência à saúde oferecidos, respeitadas
as peculiaridades operacionais de cada uma das respectivas operadoras;
VII - especificação da área geográfica coberta pelo plano privado de assistência à saúde.
Parágrafo único.
ções estabelecidas:

São dispensadas do cumprimento das condi-

I - nos incisos I a V do caput, as operadoras de seguros privados a que alude o inciso II do § 1º do art. 1º;
II - nos incisos VI e VII do éaput, as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência privada à saúde na modalidade de
autogestão, definidas no § 2º do art. 1º.
Art. 9º As operadoras de planos privados de assistência à saúde só podem comercializar ou operar planos que tenham sido previamente protocolados na Susep, de acordo com as normas técnicas e gerais definidas pelo CNSP.
§ l' O protocolamento previsto no caput não exclui a responsabilidade da operadora pelo descumprimento das disposições desta lei
e dos respectivos regulamentos.
§ 2' O número do certificado de registro da operadora, expedido pela Susep, deve constar dos instrumentos contratuais referentes
aos planos ou seguros privados de assistência à saúde.

Art. 10. É instituído o plano ou seguro-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria ou centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças relacionadas na Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com
a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta lei, exceto:
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I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, assim definido pela autoridade competente;
Ir - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos,
bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

IrI -

inseminação artificial;

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento
com finalidade estética;
V nalizados;
VI ciliar;

fornecimento de medicamentos importados não naciofornecimento de medicamentos para tratamento domi-

VII - fornecimento de prótepes, órteses e seus acessórios
não ligados ao ato cirúrgico, obserV~do o disposto no § 10 deste artigo;
VIIr - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços voltados à prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim compreendidos a pesquisa, o tratamento e a remoção de focos de
ínfecção dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e traumatologia bucomaxilar;
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob
o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

x-

casos de cataclismos, guerras e comoções internas,
quando declarados pela autoridade competente.
§ 10 As exceções constantes do inciso VII podem ser a qualquer
tempo revistas e atualizadas pelo CNSP, permanentemente, mediante a devida análise técnico-atuaria!.
§ 2º As operadoras definidas nos incisos I e Ir do § F do art. F
oferecerão, obrigatoriamente, o plano ou seguro-referência de que
trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.
§ 3' Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste
artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência
à saúde pela modalidade de autogestão.
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Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões
preexistentes à data de contratação dos planos ou seguros de que trata esta lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e
da demonstração do conhecimento prévio do consumidor.

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de
planos ou seguros privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial e do padrão de conforto
de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no
art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I -

quando incluir atendimento ambulatorial:

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reqonhecidas pelo Conselho Federal
de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

II -

quando incluir internação hospitalar:

a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de
prazo, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos
obstétricos;

b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia
intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;

c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o
controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, oxigênio, transfusões e sessões
de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período e internação
hospitalar;
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e) cobertura de taxas de sala de cirurgia, incluindo materiais
utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente
necessária, para outro estabelecimento hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no
contrato;

fJ cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes
menores de dezoito anos;

III -

quando incluir atendimento obstétrico:

a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou
adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros
trinta dias após o parto;

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, no plano ou seguro como dependente, isento do
cumprimento dos períodos de carência,' desde que a inscrição ocorra
no prazo máximo de trinta dias do nascimento;

IV -

quando incluir atendimento odontológico:

a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo odontólogo assistente;

cobertura de procedimentos preventivos, de dentistica e endo-

b)

dontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as
realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;

V -

quando fixar períodos de carência:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b)

prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais ca-

sos;

VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das
despesas efetuadas pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não
for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pelas operadoras definidas no art. 1', de acordo com a relação de
preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo
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plano, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;

VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade,
aproveitando os períodos de carência já cumpridos pelo consumidor
adotante.
§ 1º Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde
com redução da cobertura prevista no plano ou seguro-referência,
mencionado no art. 10, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que
tem conhecimento da existência e disponibilidade do aludido plano
ou seguro e de que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de Doenças e\problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.
§ 2'

É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco
imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes
pessoais ou de complicações no processo gestacional.
§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o
estabelecimento de carências superiores a três dias úteis.
Art. 13. Os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer
outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Aos planos ou seguros individuais ou familiares, aplicam-se as seguintes disposições:
I
II -

o prazo mínimo de vigência contratual de um ano;
são vedadas:

a) a recontagem de carências;
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b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por
fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a
sessenta dias, a cada ano de vigência do contrato;

c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do
titular.

Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de
pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos ou seguros privados de assistência à saúde.
Art. 15. É facultada a variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos e seguros de que trata esta
lei em razão da idade do consumidor, desde que sejam previstas no
contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajuste incidentes em cada urna delas, conforme critérios e parâmetros gerais fixados pelo CNSP.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para
consumidores com mais de sessenta anos deidade, sejá participarem
do mesmo plano Ou seguro, ou sucessor, há mais de dez anos.
Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos
planos e seguros tratados nesta lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:
I -

as condições de admissão;

II - o início da vigência;
III - os periodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;
IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do
art. 15;
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário ou
segurado;
VI - os eventos cobertos e excluídos;

VII - as modalidades do plano ou seguro:
a) individual;
b) familiar, ou

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3735-3789, jun. 1998

3752
c) coletivo;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de
co-participação do consumidor, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;
IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária;
X XI cuniárias.

a área geográfica de abrangência do plano ou seguro;
os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pe-

§ l' A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do
contrato, do regulamento ou das condições gerais do plano ou seguro
privado de assistência à saúde, além de material explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa, todas as suas características,
direitos e obrigações.
§ 2' A validade dos documentos a que alude o caput condiciona-se à aposição da rubrica do consumidor ao lado de cada um dos
dispositivos indicados nos incisos I a Xl deste artigo.
Art. 17. A inclusão corno contratados ou credenciados dos planos privados de assistência à saúde, de qualquer hospital, casa de saúde, clinica, laboratório ou entidade correlata ou assemelhada de assistência à saúde implica compromisso para com os consumidores
quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ l' É facultada a substituição do contratado ou credenciado
a que se refere o caput, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores com trinta dias de antecedência.

§ 2' Na hipótese de a substituição a que se refere o parágrafo
anterior ocorrer durante internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a mantê-lo internado e a operadora obriga-se ao pagamento das despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma
do contrato.
Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de saúde, da condição de contratado ou credenciaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3735-3789, jun. 1998
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do de uma operadora de planos ou seguros privados de assistência à
saúde, impõe-lhe as seguintes obrigações e direitos:
I - o consumidor de determinada operadora, em nenhuma
hipótese e sob nenhum pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou
atendido de forma distinta daquela dispensada aos clientes vinculados a outra operadora ou plano;
II - a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser feita deforma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de emergência ou urgência, assim
como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade, as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos;
III - a manutenção de relacion;~ento de contratação ou credenciamento com quantas operadorasde planos ou seguros privados
de assistência à saúde desej ar, sendoexpressamente vedado impor
contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.
Art. 19. As pessoasjurídicas que, na data de vigência desta lei,
já atuavam como operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde terão o prazo de cento e oitenta dias, contado da expedição das normas pelo CNSP, para requererem a sua autorização de
funcionamento.
Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto no caput deste artigo implica o pagamento de multa diária fixada pelo CNSP e
aplicada pela Susep às operadoras de planos e seguros de que trata
esta lei.
Art. 20. As operadoras de planos ou seguros de que trata esta
lei são obrigadas a fornecer periodicamente ao Mínistério da Saúde e
à Susep informações e estatísticas, incluídas as de natureza cadastral, que permitam a identificação de seus consumidores, e de seus
dependentes, consistentes de seus nomes, inscrições no Cadastro de
Pessoas Físicas dos titulares e Municípios onde residem, para fins do
disposto no art. 32.
Parágrafo único. Os servidores da Susep, no exercício de suas
atividades, têm livre acesso às operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apreender livros, notas técniCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t, 1, p. 3735-3789, jun. 1998

3754
cas, processos e documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização, sujeito às penas previstas na lei, qualquer dificuldade
oposta à consecução desse objetivo.

Art. 21. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde realizar quaisquer operações financeiras:
I - com seus diretores e membros dos conselhos administrativos, consultivos, fiscais ou assemelhados, bem como com os respectivos cônjuges e parentes até o segundo grau, inclusive;
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o
inciso anterior, desde que esta sejam, em conjunto ou isoladamente,
consideradas como controladora da empresa.
Art. 22. As operadoras de planos privados de assistência à
saúde submeterão suas contas a auditores independentes, registrados no respectivo Conselho Regional de Contabilidade e na Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), publicando, anualmente, o parecer
respectivo, juntamente com as demonstrações financeiras determinadas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Parágrafo único. A auditoria independente também poderá ser
exigida quanto aos cálculos atuariais, elaborados segundo normas
definidas pelo CNSP.
Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à
saúde não podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência,
mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial, previsto no
Decreto-Lei n" 73, de 21 de novembro de 1966.
Art. 24. Sempre que ocorrer insuficiência nas garantias a que
alude o inciso VII do art. 3º, ou anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves, em qualquer operadora de planos privados de assistência à saúde, a Susep poderá nomear, por prazo não
superior a cento e oitenta dias, um diretor-fiscal com as atribuições
que serão fixadas de acordo com as normas baixadas pelo CNSP.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-fiscal
por administradores, conselheiros ou empregados da operadora de
planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato afastaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3735-3789, jun. 1998
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menta do infrator, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem efeito suspensivo, para o CNSP.
§ 2º Os administradores da operadora que se encontrar em regime de direção fiscal serão suspensos do exercício de suas funções a
partir do momento em que for instaurado processo-crime por atos ou
fatos relativos à respectiva gestão, perdendo imediatamente o cargo
na hipótese de condenação judicial transitada em julgado.

§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal procederá
à análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da operadora e proporá à Susep as medidas cabíveis conforme previsto nesta lei.
§ 4º O diretor-fiscal poderá propor a transformação do regime
de direção em liquidação extrajudicial.

§ 5º No caso de não surtirem efeitôs as medidas especiais para
recuperação econômico-financeira, a Susep promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação por leilão da carteira das operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde.
Art. 25. As infrações dos dispositivos desta lei sujeitam a operadora de planos ou seguros privados de assistência à saúde, seus
administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades,
sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:
I II -

advertência;
multa pecuniária;

III -

suspensão do exercício do cargo;
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde;
V - inabilitação permanente para exercício de cargos de direção ou em conselhos das operadoras a que se refere esta lei, bem como
em entidades de previdência privada, sociedades seguradoras, corretoras de seguros e instituições financeiras.
Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das
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operadoras de que trata esta lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores, conforme o caso, em conseqüência do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias referidas no inciso VII do art. 3'.
Art. 27. As multas serão fixadas pelo CNSP e aplicadas pela
Susep, em função da gravidade da infração, até o limite de R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais), ressalvado o disposto no parágrafo
único do art. 19 desta lei.
Parágrafo único.
Susep.

As multas constituir-se-ão em receitas da

Art. 28. Das decisões da Susep caberá recurso ao CNSP, no
prazo de quinze dias, contado a ipartir do recebimento da intimação.
Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o auto de infração, a representação ou a
denúncia positiva dos fatos irregulares, cabendo ao CNSP dispor sobre normas para instauração, recursos e seus efeitos, instâncias, prazos, perempção e outros atos processuais, assegurando-se à parte contrária amplo direito de defesa e ao contraditório.
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para plano ou seguro
privado coletivo de assistência à saúde, decorrente de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
semjusta causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência
do contrato de trabalho, desde que assuma também o pagamento da
parcela anteriormente de responsabilidade patronal.
§ 1Q O período de manutenção da condição de beneficiário a
que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência no
plano ou seguro, ou sucessor, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
§ 2' A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do
contrato de trabalho.
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§ 3º Em caso de morte do titular, o direito depermanênciaéassegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.
§ 4º O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro
coletivo de assistência à saúde, decorrente de vínculo empregatício,
pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção
como beneficiário, nas mesmas condições de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ l' Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no
caput, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o
pagamento integral do mesmo.
§ 2º Cálculos periódicos para ajustes técnicos atuariais das
mensalidades dos planos ou seguros coletivos considerarão todos os
beneficiários neles incluídos, sejam eles ativos ou aposentados.
§ 3º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observarse-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2º e 4º do art. 30.

Art. 32 Serão ressarcidos pelas operadoras a que alude o art. 1º
os serviços de atendimento à saúde, previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS).
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas
operadoras diretamente à entidade prestadora de serviços, quando
esta possuir personalidadejuridica própria, ou ao SUS, nos demais
casos, mediante tabela a ser aprovada pelo CNSP, cujos valores não
serão inferiores aos praticados pelo SUS e não superiores aos praticados pelos planos e seguros.
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§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a entidade prestadora
on o SUS, por intermédio do Ministério da Saúde, conforme o caso,
enviará à operadora a discriminação dos procedimentos realizados
para cada consumidor.
§ 3' A operadora efetuará o ressarcimento até o trigésimo dia
após a apresentação da fatura, creditando os valores correspondentes à
entidade prestadora ou ao Fundo Nacional de Saúde, conforme o caso.
§ 4' O CNSP, ouvida a Câmara de Saúde Suplementar, fixará
normas aplicáveis aos processos de glosa dos procedimentos encaminhados conforme previsto no § 2º deste artigo.
Art. 33. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao
consumidor o acesso à acomodação; em nível superior, sem ônus adicional.
Art. 34. As entidades que executam outras atividades além
das abrangidas por esta lei podem constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos, especificamente para operar
planos de assistência à saúde, na forma da legislação em vigor e em
especial desta lei e de seus regulamentos.
Art. 35. Aplicam-se as disposições desta lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada ao con-umidor
com contrato já em curso a possibilidade de optar pelo sistema previsto nesta lei.

§ 1º No prazo de até noventa dias a partir da obtenção da autorização de funcionamento prevista no art. 19, as operadoras de
planos e seguros privados de assistência à saúde adaptarão aos termos desta legislação todos os contratos celebrados com seus consumidores.
§ 2º A adaptação dos contratos a que se refere o parágrafo anterior não implica prejuízo ao consumidor no que concerne à contagem dos períodos de carência, dos prazos para atendimento de doenças preexistentes e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos
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nos arts. 30 e 31 desta lei, observados os limites de cobertura previstos no contrato original.
Art. 36. Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de
sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra
LEI Nº 9.657, DE 3 DE JUNHO DE 1998 (*)
Cria, no âmbito das Forças Armadas, a
Carreira de Tecnologia Militar, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Tecnologia Militar, os cargos que menciona e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica criada, no âmbito das Forças Armadas e nos termos desta lei, a Carreira de Tecnologia Militar de nível superior, com
atribuições voltadas para as áreas de desenvolvimento, manutenção
e reparos relativos a projetos de construção, manutenção e modernização dos meios tecnológicos militares, cujos cargos serão ocupados
por servidores públicos.
(*) Retificada no DO de 5.6.1998 (pág. 4264 desta obra) e rerretificada no DO

de 10.6.1998 (pág. 4265 desta obra).
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Art. 2' Ficam criados, na Carreira de Tecnologia Militar, quinhentos e vinte e cinco cargos de Engenheiro de Tecnologia Militar e
duzentos e vinte e cinco cargos de Analista de Tecnologia Militar, com
lotação no Ministério da Marinha.

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre as atribuições dos cargos ora criados, observado o disposto no art. 1'.
Art. 3' A investidura nos cargos de que trata esta lei ocorrerá
mediante aprovação em concurso público, constituído de duas fases,
ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de provas
ou de provas e títulos, e a segunda de curso de formação.
Parágrafo único. O ingresso nos cargos de que trata esta lei
dar-se-á na Classe D, Padrão L
Art. 4' A estrutura de classes e padrões e o vencimento básico
dos cargos criados por esta lei são os fixados na Tabela de Vencimento
dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da
Lei n" 8.460, de 17 de setembro de 1992, e alterações posteriores.

Art. 5' Os ocupantes de cargos efetivos da carreira criada por
esta lei farão jus, além do vencimento básico, à Gratificação de Atividade, instituída pela Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992, no
percentual de cento e sessenta por cento.
Art. 6' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Tecnologia Militar (GDATM), devida aos ocupantes dos cargos efetivos da Carreira de Tecnologia Militar, quando no exercício de
atividades inerentes às atribuições da carreira nas organizações militares e com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 7' A GDATM será calculada pela multiplicação dos seguintes fatores:
I -

número de pontos resultantes da avaliação de desempe-

nho;

II - valor do maior vencimento básico do nível correspondente
ao da carreira ou do cargo da Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da Lei n? 8.460, de 17
de setembro de 1992, e alterações posteriores;
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UI - percentuais específicos para o cargo, correspondentes ao
posicionamento do servidor na respectiva tabela de vencimento, constantes do anexo.
Parágrafo único. O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir no máximo dois mil, duzentos e trinta e oito pontos por
servidor, divididos em duas parcelas de um mil, cento e dezenove
pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e outra
referente ao desempenho institucional da organização militar.
Art. 82
de ato:

Os critérios para a avaliação de desempenho constarão

I - conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e dos Ministros de Estado dos respectivos órgãos
supervisores dos cargos de que trata esta ~ei, para os critérios de avaliação de desempenho individual;
U - do Ministro de Estado do órgão supervisor, para os critérios de avaliação de desempenho institucional.
Art. 9º O órgão de lotação dos cargos criados por esta lei fica
qualificado como o seu respectivo órgão supervisor, com as seguintes
competências:
I - definir a distribuição inicial do quantitativo de cargos
providos em cada concurso público para fins de lotação nas respectivas organizações militares;
U -

definir o local de exercício dos ocupantes de cargos efeti-

vos;

lU - definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições dos cargos da carreira;
N - definir os termos do edital dos concursos públicos para
provimento dos cargos, observando as suas respectivas atribuições,
em consonância com as normas definidas pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
V - definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;
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VI - formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições dos cargos da
carreira, inclusive para fins de promoção, em consonância com a Política de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
VII - supervisionar e acompanhar a aplicação das normas e
dos procedimentos para fins de progressão e promoção, bem como das
demais regras referentes à organização da carreira, propondo o seu
aperfeiçoamento ao Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado.
Art. 10. Caberão à organização militar em que o servidor estiver em exercício a gestão, o controle e a supervisão das atividades
desenvolvidas pelo servidor, a aplicação da avaliação de desempenho, bem como da regra de aju~te correspondente, a formulação e
implementação do programa de desenvolvimento e capacitação profissional, nos aspectos inerentes às competências da organização
militar.
Art. 11. O titular de cargo efetivo da carreira de que trata esta
lei, quando investido em cargo em comissão de Natureza Especial,
DAS-6 e DAS-5, ou equivalente, em órgãos ou entidades do Governo
Federal, fará jus à GDATM calculada com base no limite máximo
dos pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 12. O titular de cargo efetivo da carreira referida no art.
1º que não se encontre na situação prevista no art. 6º somente fará jus
àGDATM:
I - quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da
República, perceberá a GDATM calculada com base nas mesmas regras válidas como se estivesse em exercício nas organizações militares;
II - quando cedido para órgãos ou entidades do Governo Federal, distintos dos indicados no art. 1º e no inciso anterior, da seguinte
forma:
a) O servidor investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, ou equivalente, perceberá a GDATM em valor
calculado com base no disposto no artigo anterior;
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b) o servidor investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalente, perceberá a GDATM em valor calculado com base em setenta e
cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho.

Parágrafo único. A avaliação institucional do servidor referido
no inciso I será a da organização militar de origem do servidor.
Art. 13. Durante os períodos de definição dos critérios de avaliação de desempenho individual referidos no art. 8' e de sua primeira avaliação de desempenho, o servidor perceberá a GDATM calculada com base em setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos
fixados para a avaliação de desempenho.
Parágrafo único. O primeiro periodo de avaliação de que trata
o caput não poderá ser inferior a seis meses,

,

Art. 14. A avaliação de desempenho individual deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por cargo e organização militar onde os beneficiários tenham exercício:
I - no máximo oitenta por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de setenta e cinco
por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual, sendo que no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima
de noventa por cento de tal limite;
II - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar com
pontuação de desempenho individual até setenta e cinco por cento do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ l' Ato do Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado definirá normas para a aplicação da regra de
ajuste de que trata este artigo.
§ 2' Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargos efetivos:

I - quando investidos em cargos em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;
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II - no seu primeiro período de avaliação.
Art. 15. A GDATM será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992.
Art. 16. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional referidos nesta lei, a GDATM será calculada utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às organizações militares que possuam critérios de avaliação de desempenho
institucional já implantados.
Art. 17. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão, na
situação em que o referido aposentado ou o instituidor que originou a
pensão tenha adquirido o direito ao.benefício quando ocupante de cargo efetivo das carreiras ou dos cargos referidos nesta lei, fará jus à
GDATM calculada a partir da média aritmética simples dos pontos de
desempenho utilizados mensalmente para fins de pagamento da gratificação durante os últimos vinte e quatro meses em que a percebeu.
Parágrafo único. Na impossibilidade de cálculo da média referida no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 18. Se a aplicação do disposto no artigo anterior, para os
servidores aposentados e beneficiários de pensão, resultar redução de
proventos ou pensão, serão preservados os valores praticados até a
data de publicação desta lei.
Art. 19. Os servidores lotados no Ministério da Marinha, ocupantes de cargos efetivos de Engenheiro do Plano de Classificação de
Cargos instituído pela Lei n' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e os
engenheiros admitidos como técnicos especializados de nível superior, serão enquadrados no cargo de Engenheiro de Tecnologia Militar,
no mesmo nível, classe e padrão onde estejam posicionados.
Parágrafo único. Para os efeitos do enquadramento de que trata este artigo, o Ministério da Marinha observará a efetiva comprovação da investidura mediante concurso público na vigência da Lei
n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou na forma do art. 243 da citada lei.
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Art. 20. Ficam vedadas as redistribuições de cargos vagos ou
ocupados de Engenheiros e de Técnico Especializado de nível superior, na área de Engenharia, bem como extintos os atuais lotados no
Ministério da Marinha.
Art. 21. Compete ao Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado a definição de normas e procedimentos para promoção na carreira de que trata esta lei, ouvido o órgão supervisor dos
cargos da carreira.
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177' da Independência e no' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Mauro César Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Lélio Viana Lob~
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Anexo
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Tecnologia Militar
Classe
A

Padrão

Porcentagem

III

0,16000%
0,15663%
0,15326%

II
I
VI

v

B

IV
III

II
I
VI

v

C

IV
III

II
I

0,14989%
0,14653%
0,14316%
0,13978%
0,13642%
0,13305%
0,12968%
0,12632%
0,12295%
0,11958%
0,11621%
0,11284%
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Classe

D

I

Padrão
V
IV
III
11
I

I

Porcentagem

I
,

0,10947%
0,10611%
0,10274%
0,09937%
0,09600%

LEI N' 9.658, DE 5 DE JUNHO DE 1998
Dá nova redação ao art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e determina outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nahonal decreta e eu sanciono a se. tel'
,
gum
ei:
Art. l' O art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de l' de maio de 1943, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 11. O direito de ação quanto a créditos resultantes
das relações de trabalho prescreve:
I - em cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite
de dois anos após a extinção do contrato;
II - em dois anos, após a extinção do contrato de trabalho,
para o trabalhador rural.
§ l' O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham
por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social.
§ 2' (Vetado).
§ 3' (Vetado).
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo
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LEI N' 9.659, DE 9 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre a criação de cargos efetivos de Agente Penitenciário na Carreira
Policial Civil do Distrito Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Ficam criados, na Carreira Policial Civil do Distrito Federal, quatrocentos cargos de Agente Penitenciário.
Parágrafo único.

A nomeação para os cargos a que se refere o

caput deste artigo será limitada em até cem cargos por ano.

Art. 2' O efetivo de Agentes Penitenciários, constante do Anexo
I do Decreto-Lei n' 2.266, de 12 dema~ço de 1985, passa a vigorar de
acordo com o anexo desta lei.
Art. 3' As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das
dotações orçamentárias consignadas pela União no Orçamento do
Distrito Federal.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revoga-se a Lei n' 9.095, de 15 de setembro de 1995.
Brasilia, 9 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Anexo
Categoria
funcional
Agente
Penitenciário
(Nível Médio)

Classe e quantidade de cargos
Especial

1~ classe

2'! classe

88

105

607
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LEI Nº 9.660, DE 16 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre a substituição gradual da
frota oficial de veículos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Qualquer aquisição ou substituição de veiculas leves
para compor a frota oficial ou locação de veículos de propriedade de
terceiros para uso oficial somente poderá ser realizada por unidades
movidas a combustíveis renováveis. "

§ 1a O prazo para a substituição integral da frota oficial de
veículos leves por veículos movidos-a combustíveis renováveis é de
cinco anos.
§ 2' Excluem-se da obrigatoriedade prevista neste artigo os
veículos componentes da frota das Forças Armadas que se destinem
ao uso como carros de combate ou transporte de tropas, ou à prestação de serviços em faixas de fronteira.

Art. 2' Todos os veículos leves com capacidade de motorização
superior a um mil centímetros cúbicos adquiridos por pessoas físicas
com incentivos fiscais ou qualquer outro tipo de subvenção econômica deverão ser movidos a combustíveis renováveis.
§ l' A aquisição de veículos movidos a combustíveis renováveis por meio de financiamento ou consórcio terá prazo superior em,
no mínimo, cinqüenta por cento dos prazos estabelecidos para a aquisição de seus equivalentes movidos a combustíveis líquidos não-renováveis.
§ 2' Excluem-se da obrigatoriedade prevista no caput deste
artigo os veículos destinados a portadores de deficiências físicas.

Art. 3' (Vetado).
Art. 4' (Vetado).
Art. 52 (Vetado).
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Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Paulo Paiva
LEI Nº 9.661, DE 16 DE JUNHO DE 1998
" Denomina «Aeroporto Internacional de
Salvador -Deputado Luís Eduardo Maga"lhÇies» ao aeroporto da Cidade de Salvador;
Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º É denominado «Aeroporto Internacional de SalvadorDeputado Luís Eduardo Magalhães" o aeroporto localizado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se a Lei nº 2.689, de 20 de dezembro de 1955.
Brasília, 16 dejunho de 1998; 177° da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
LEI Nº 9.662, DE 19 DE JUNHO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério das Comunicações, crédito especial até o limite de R$
500.000.000,00, para os fins que especifica.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei.
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério das Comunicações, crédito
especial até o limite de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação 'de excesso de arrecadação de recursos vinculados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2', fica alterada a receita do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel),
na forma indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 dejunho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paioa
Os anexos estão publicados no DO de 22.6.1998, pág. 1.

LEI N' 9.663, DE 19 DE JUNHO DE 1998 C')
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no
valor de R$ 500.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.
(*) Retificada naDO de24.6.1998 (pág. 4265 desta obra).
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
crédito suplementar no valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação da transferência de recursos
oriundos do excesso de arrecadação da receita de outorga dos serviços de telecomunicações.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), na forma indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 dejunho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.6.1998, págs. 2/3.

LEI N° 9.664, DE 19 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 4ª Região e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1º São criadas, com os respectivos cargos de Juiz Federal e
de Juiz Federal Substituto, cinqüenta Varas na Justiça Federal de
Primeiro Grau da 4" Região, assim distribuídas:
I - dezesseis na Seção Judiciária do Estado do Rio Grande
do Sul, sendo quatro no Município de Porto Alegre; duas no Município de Pelotas; duas no Município dePasso Fundo; duas no Município
de Santa Maria; duas no Município de Caxias do Sul; duas no Município de Novo Hamburgo; uma no Município de Santo Ângelo; e uma
no Município de Santa Cruz do Sul;
II - quinze na Seção Judiciária do Estado do Paraná, sendo
duas no Município de Curitiba; três no Município de Londrina; duas
no Município de Foz do Iguaçu; duas no Município de Paranaguá;
duas no Município de Ponta Grossa; uma no Município de Maringá;
uma no Município de Cascavel; uIÍ}a no Município de Umuarama; e
uma no Município de Campo Mourão;
III - sete na Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina,
sendo uma no Município de J oinville; duas no Município de Blumenau; uma no Município de Criciúma; uma no Município de Lages;
uma no Município de Chapecó; e uma no Município de Tubarão;
IV - doze, sem especificação de localidade.
Parágrafo único. As Varas de que trata este artigo serão implantadas, gradativamente, na forma da lei e na medida das necessidades
do serviço, a critério do Tribunal Regional Federal da 4a Região.

Art. 2º São acrescidos ao Quadro Permanente de Pessoal das
Secretarias das Seções Judiciárias da 4a Região os cargos constantes
do Anexo I e as funções comissionadas, conforme Anexo II desta lei.
Parágrafo único. O provimento dos cargos de que trata este artigo, bem como a nomeação ou designação para as funções comissionadas, serão realizados, gradativamente, na forma da lei e na medida das necessidades do serviço, a critério do Tribunal Regional Federal da 4a Região.

Art. 3º Caberá ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, mediante ato próprio, especializar Varas em qualquer matêria, estabelecer a respectiva localização, competência e jurisdição, bem como
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transferir sua sede de um Município para o outro, de acordo com a
conveniência do Tribunal e a necessidade de agilitação da prestação
jurisdicional.
Art. 4' As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas à Justiça Federal de
Primeiro Grau, ou de outras destinadas para esse fim.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 dejunbo de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNADO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Anexo I
Cargos! Denominação

Nível

NQ de Cargos Criados

Analista Judiciário

Superior

537

Técnico Judiciário

Intermediário

7S2

Anexo II
Função/ Nível

NQ de Funções Criadas

FC 09

50

FC 08

2

FC 06

3

FC 05

625

FC 04

152

FC 03

50

FC 02

54
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LEI Nº 9.665, DE 19 DE JUNHO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a conceder
remissão parcial de crédito externos, em consonância com parâmetros estabelecidos nas
Atas de Entendimentos originárias do chamado «Clube de Paris» ou em Memorandos
de Entendimentos decorrentes de negociações bilaterais, negociar títulos referentes a
crédito externos a valor de mercado e receber
título da dívida do Brasil e de outros países
em pagamento e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
i
Art. 1e Observado o dispost1 nos incisos V e VII do art. 52 da
Constituição, fica o Poder Executivo autorizado a conceder o seguinte
tratamento a créditos externos da União em relação a outros países
ou garantias por estes:
I - conceder remissão parcial, em consonância com parâmetros estabelecidos nas Atas de Entendimentos originadas do chamado «Clube de Paris" ou em Memorandos de Entendimentos decorrentes de negociações bilaterais;
II - negociar a valor de mercado os títulos representativos dos
créditos referidos no caput deste artigo;
III - receber em pagamento títulos da dívída externa do Brasil
e de outros países.
Art. 2º Nos contratos abrangidos por esta lei deverá constar
cláusula disciplinando solução de controvérsia entre as partes, sendo
aceitável, para tal finalidade, a indicação do foro brasileiro ou de arbitragem internacional.
Art. 3º Compete ao Ministro de Estado da Fazenda firmar os
contratos resultantes de renegociação de crédito externo da União,
abrangidos ou não pelo art. 1º, podendo ele delegar a referida competéncia ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional, a Procuradores
da Fazenda Nacional ou a representantes diplomáticos do País.
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Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 dejunho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNADO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

LEI Nº 9.666, DE 23 DE JUNHO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em fauordo Ministério da Educação e do Desporto, crédito
eupleinentar no valor de R$ 61.945.635,00,
para oS fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor
do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor deR$ 61.945.635,00 (sessenta e um milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de Saldos de Exercícios Anteriores, provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1997.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
na forma indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
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Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNADO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 24.6.1998, pág. 8.

LEI N' 9.667, DE 23 DE JUNHO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em (avordo Ministério da Educação e do Desporto, créditos
especial até o limite de R$ 5.003.898,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor
do Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial até o limite
de R$ 5.003.898,00 (cinco milhões, três mil, oitocentos e noventa e
oito reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de Saldos de Exercícios Anteriores, provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1997.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
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Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 dejunho de 1998; 177° da Independência e 110º da
República.
FERNADO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 24.6.1998, págs. 1/5.

LEI N' 9.668, DE 23 DE JUNHO DE 1998
Altera os arts. 17 e 18 da Lei nº5.869, de
11 de janeiro de 1973, que institui o Código
de ProFesso Civil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1s O art. 17 da Lei n" 5.869, de 11 dejaneiro de 1973, passa
a vigorar acrescido de inciso VII com a seguinte redação:
«VI interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório."
Art. 2° O art. 18 da Lei n? 5.869, de 11 dejaneiro de 1973, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a um por
cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos,
prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas
as despesas que efetuou. (NR)
•••..••..•••..•••••..•••...•••........................................................................»

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de junho de 1998; 177' da Independência e 110° da
República.
FERNADO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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LEI N' 9.669, DE 23 DE JUNHO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar até o limite de
R$ 6.000.000,00, para os fins que especifica.

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

Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor
do Ministério da Indústria, do Oomércio e do Turismo, crédito suplementar até o limite de R$ 6.000.boo,00 (seis milhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 dejunho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNADO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 24.6.1998, pág. 5.

LEI N' 9.670, DE 24 DE JUNHO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, crédito suplementar no valor de R$20.032. 740,00, em favor da Justiça Federal, para os fins que
especifica.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor
da Justiça Federal, crédito suplementar no valor de R$
20.032.740,00 (vinte milhões, trinta e dois mil, setecentos e quarenta
reais), para atender à programação indicada no Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de anulação parcial da dotação indicada
no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor/na data de sua publicação.
Brasília, 24 dejunho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 25.6.1998, pãgs. 1/2.

LEI N' 9.671, DE 24 DE JUNHO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União ~ Recursos
sob Supervisão do Ministério da -Fazenda,
crédito especial até o limite de R$
9.242.311,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), crédito especial até o limite de R$ 9.242.311,00 (nove milhões, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e onze reais), em favor de Encargos FiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3735-3789, jun. 1998
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nanceiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 dejunbo de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO

de 25.6.1998, pág. 2.

LEI N' 9.672, DE 24 DE JUNHO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no vaiar de R$ 415.079.117,00,
para os fins que especifica.

O PESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 415.079.117,00 (quatrocentos e quinze milhões, setenta e
nove mil, cento e dezessete reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação, indicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
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Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. F e 2º, fica alterada a receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada nos
Anexos III e IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 25.6.1998, pág. 3.

LEI N' 9.673, DE 24 DE JUNHO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e daAmazônia Legal, crédito especial
até o limite de R$ 9.869. 046,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. F Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito especial até O limite de R$ 9.869.046,00 (nove milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quarenta e seis reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de remanejamento de dotações orçamentárias indicadas no Anexo II desta lei.
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Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 25.6.1998, pág. 4.

LEI N' 9.674, DE 25 DE JUNHO DE 1998
"Dispõe sobre o exercício da profissão de
Bibliotecário e determina outras providência~.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Da Profissão de Bibliotecário
Art. I" O exercício da profissão de Bibliotecário, em todo o território nacional, somente é permitido quando atendidas as qualificações estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. A designação «Bibliotecário», incluída no
Quadro das Profissões Liberais, Grupo 19, da Consolidação das Leis
do Trabalho, é privativa dos Bacharéis em Biblioteconomia.
Art. 2' (Vetado).
Art. 3' O exercício da profissão de Bibliotecário é privativo:
I - dos portadores de diploma de Bacharel em Biblioteconomia, expedido por instituições de ensino superior oficialmente reconhecidas, registradas nos órgãos competentes, de acordo com a
legislação em vigor;
II - dos portadores de diploma de graduação em Biblioteconomia, conferido por instituições estrangeiras de ensino superior, recoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3735-3789, jun. 1998
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nhecidas pelas leis do país de origem, e revalidados no Brasil, de
acordo com a legislação vigente;
UI - dos amparados pela Lei n' 7.504, de 2 de julho de 1986.

CAPÍTULO U
Das Atividades Profissionais
Art. 4' O exercício da profissão de Bibliotecário, no âmbito das
pessoas jurídicas de direito público e privado, é privativo dos Bacharéis em Biblioteconomia.
Art. 5' (Vetado).

Art. 6'
Art. 7º
Art. 82
Art. 92
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.

Art. 22.
Art. 23.

CAPÍTULO III
Dos Conselhos de Biblioteconomia
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
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CAPÍTULOrv
Da Finalidade e Competência
do Conselho Federal de Biblioteconomia
Art. 24.

(Vetado).

Art. 25. (Vetado).
CAPÍTULO V
Da Finalidade e Competência dos
Conselhos Regionais de Biblioteconomia
Art. 26.

(Vetado).

Art. 27.

(Vetado).

Art. 28.

(Vetado).

CAPÍTULO VI
Do Registro de Bibliotecários
Art. 29. O exercício da função de Bibliotecário é privativo dos
bibliotecários inscritos nos quadros do Conselho Regional da respectiva jurisdição, nos termos desta lei.
§ 1º É obrigatória a citação do número de registros no Conselho Regional, em todos os documentos de responsabilidade profissional.
§ 2° (Vetado).

Art. 30. Ao profissional devidamente registrado no Conselho
Regional serão fornecidas a carteira de identidade profissional e a
cédula de identidade de Bibliotecário, que terão fé pública, nos termos da lei.
CAPÍTULO VII
Do Registro das Pessoas J uridicas
Art. 31.

(Vetado).

Art. 32.

(Vetado).
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CAPÍTULO VIII
Do Cadastro das Pessoas Jurídicas
Art. 33.

(Vetado).

§ l'

(Vetado).

§ 2'

(Vetado).

§ 3' As Bibliotecas Públicas localizadas em Municípios com
até dez mil habitantes e cujo acervo não ultrapasse a duzentos exemplares catalogados poderão funcionar sob a supervisão de um Técnico em Biblioteconomia, devidamente registrado perante o Conselho e,
neste caso, deverão comunicar ao' respectivo Conselho Regional de
Biblioteconomia a criação, o funcionamento e a responsabilidade técnica da Biblioteca, para fins de anotação e controle, sendo isentas de
qualquer taxa ou contribuição.
Art. 34.

(Vetado).

CAPÍTULO IX
Das Anuidades, Taxas, Emolumentos, Multas e Renda
Art. 35.

(Vetado).

Art. 36.

(Vetado).

Art. 37.

(Vetado).
CAPÍTULO X
Das Infrações, Penalidades e Recursos

Art. 38. A falta do competente registro, bem como do pagamento da anuidade, caracterizará o exercício ilegal da profissão de Bibliotecário.
Art. 39.

Constituem infrações disciplinares:

I - exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar, por qualquer modo, o seu exercício a não registrados;
II - praticar, no exercício profissional, ato que a lei defina
como crime ou contravenção penal;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3735-3789, jnn. 1998
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III - não cumprir, no prazo estipulado, determinação emanada do Conselho Regional em matéria de competência deste, após regularmente notificado;
IV - deixar de pagar ao Conselho Regional, nos prazos previstos, as contribuições a que está obrigado;
V -

faltar a qualquer dever profissional previsto nesta lei;

VI -

transgredir preceitos do Código de Ética Profissional.

Parágrafo único. As infrações serão apuradas levando-se em
conta a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso.
Art. 40. As penas disciplinares, consideradas a gravidade da
infração cometida e a reincidência das mesmas, consistem em:
I idade;
II

multa deum a cinqüentaívezes o valor atualizado da anuadvertência reservada;

III

censura pública;

IV -

suspensão do exercício profissional de até três anos;

V - cassação do exercício profissional com a apreensão da carteira profissional.
§ '10 A pena de multa poderá ser combinada com qualquer das
penalidades enumeradas neste artigo, podendo ser aplicada em dobro em caso de reincidência da mesma infração.
§ 2' A falta de pagamento da multa prevista neste capítulo no
prazo estipulado determinará a suspensão do exercício profissional,
sem prejuízo da cobrança por via executiva.
§ 3' A suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas e
multas somente cessará com O recolhimento da dívida, podendo estender-se a até três anos, decorridos os quais o profissional terá, automaticamente, cancelado seu registro, se não resgatar o débito, sem
prejuízo da cobrança executiva.
§ 4' A pena de cassação do exercício profissional acarretará ao
infrator a perda do direito de exercer a profissão, em todo o território
nacional, com apreensão da carteira de identidade profissional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3735-3789, jun. 1998
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§ 5' Ao infrator suspenso por débitos será admitida a reabilitação profissional mediante novo registro, satisfeitos, além das anuidades em débito, as multas e demais emolumentos e taxas cabíveis.

Art. 41.

(Vetado).

Art. 42. Nenhuma penalidade será aplicada sem que tenha
sido assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
Art. 43.
Art. 44.
trativa.

(Vetado).
Não caberá ao infrator outro recurso por via adminis-

Art. 45. As denúncias só serão recebidas quando assinadas
com a qualificação do denunciante e acompanhadas dos elementos
comprobatórios do alegado, tramitando em caráter reservado, vedada a divulgação do nome do denunc1ante.
Art. 46. As pessoas não habilitadas que exercerem a profissão
regulamentada nesta lei estão sujeitas às penalidades previstas na
Lei de Contravenções Penais e ao pagamento de multa, a ser definida
pelo Conselho Federal.
CAPÍTULüXI
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 47. São equivalentes, para todos os efeitos, os diplomas de
Bibliotecário, de Bacharel em Biblioteconomia e de Bacharel em Biblioteconomia e Documentação, expedidos até a data desta lei por escolas oficialmente reconhecidas e registradas nos órgãos competentes, de acordo com a legislação em vigor.
Art. 48. As pessoas não portadoras de diploma, que tenham
exercido a atividade até 30 dejaneiro de 1987, e quejá estão devidamente registradas nos quadros dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia, estão habilitadas no exercício da profissão.
Art. 49.

(Vetado).

Art. 50.

(Vetado).

Art. 51.

(Vetado).
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Art. 52.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 53.

(Vetado).

Brasília, 25 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Edward Amadeo
LEI Nº 9.675, DE 29 DE JUNHO DE 1998
Amplia, para o estrangeiro em situação
ilegal no território nacional, o prazo para req~,erer registro provisório.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. F O art. 1º da Lei nº 7.685, de 2 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º Poderá requerer registro provisório o estrangeiro
que, tendo ingressado no território nacional até a presente data,
nele permaneça em situação ilegal.»
Art. 2º O Poder Executivo expedirá normas que visem à adequada publicidade e informação a respeito da realização dos registros provisórios, sua forma, requisitos e conseqüências.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 dejunho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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LEI N' 9.676, DE 30 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre a periodicidade de recolhimento das contribuições previdenciárias arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Poderá ser aumentada, de modo diferenciado, em conjunto ou separadamente, para até três meses, a periodicidade de recolhimento das contribuições previdenciárias arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), devidas por:
I - segurados empresário, trabalhador autõnomo ou a este
equiparada e facultativo enquadrados até a Classe II da escala de salários-base de que trata o art. 29 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei n' 9.528, de 10 de dezembro de
1997;
II - empregador doméstico, relativamente a salários-de-contribuição em valores até o limite estabelecido no inciso anterior.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 dejunho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.664-42, DE 2 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre o pagamento dos militares
e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal,· inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
mista e de suas subsidiárias, e dá outros
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F A partir do mês de março de 1998, o pagamento da remuneração dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista
e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela
União, independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento destas despesas, será efetuado dentro do mês de competência,
a partir do dia 25.
§ 1º Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
pública e da sociedade de economia mista, e de suas subsidiárias
ou controladas direta ou indiretamente pela União, deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo coletivo, a alteCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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ração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
§ 3º O pagamento referente ao mês de dezembro será efetuado
no período compreendido entre o segundo e o quinto dia útil do mês
de janeiro seguinte.

Art. 2º Havendo disponibilidade financeira, poderá ser concedido adiantamento de recursos para pagamento de pessoal que receba à conta da União, conforme dispuser ato do Poder Executivo.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.639-41, de 14 de maio de 1998.
Art. 42 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revogam-se o art. 6º da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993, e a Medida Provisória nº 1.639-41, de 14 de maio de 1998.
Brasília, 2 de junho de 1998; 177 2 da Independência e 1102 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Claudia Maria Costin.
Benedito Onofre Bezerra Leonel
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.665, DE 4 DE JUNHO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei n'2 9.656, de 3
dejunho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde, e
dá outras providências.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210,jun. 1998
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os dispositivos abaixo indicados da Lei n" 9.656, de 3
de junho de 1998, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art 3' Sem prejuízo das atribuições previstas na legislação vigente e observadas, no que couber, as disposições expressas
nas Leis n's 8.078, de 11 de setembro de 1990, e8.080, de 19 de setembro de 1990, compete ao Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) dispor sobre:

IX -

normas de aplicação de penalidades.

............................................................................................." (NR)
Parágrafo único.

.

.

I - nos incisos I, U, UI e V do caput, as operadoras de seguros privados a que alude o inciso U do § l' do art. l' desta lei;
............................................................................................" (NR)
«Art. 9' As operadoras deplanos privados de assistência à
saúde só podem comercializar ou operar planos que tenham sido
previamente protocolados na Susep, de acordo com as normas
técnicas e gerais definidas pelo CNSP e pelo Conselho Nacional
de Saúde Suplementar (Consu),
§ 2' A Susep, por iniciativa própria ou a requerimento do
Ministério da Saúde, poderá solicitar informações, determinar
alterações e promover a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados." (NR)

«Art. 10.
I -

.

.

tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
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VII - fornecimento de prótese, órteses e seus acessórios não
ligados ao ato cirúrgico;
§ 12 As exceções constantes dos incisos I a X serão objeto de
regulamentação pelo Consu.
§ 3 2 Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º
deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de
assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as empresas
que operem exclusivamente planos odontológicos.
j

§ 4 2 A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes
e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pelo Consu.» (NR)
«Art. 11.

..

.

Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à
saúde do consumidor, titular ou dependente, até a prova de que
trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pelo
Consu.» (NR)
«Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros privados de assistência à saúde, nas segmentações previstas nos incisos de I a IV deste artigo, respeitadas
as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano ou seguro-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

1-

.

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e
demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico
assistente;

liCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p.
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a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina,
admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;

b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente;

d) cobertura de exames complementares indispensáveis
para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica,
fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais,
transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme
prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o periodo de internação hospitalar;

e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais
utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato;

v-

.

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura
dos casos de urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de plano ou seguro, nos
limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em
casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pelas
operadoras definidas no art. 1º, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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plano ou seguro, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a
entrega à operadora da documentação adequada;
Parágrafo único. Da documentação relativa à contratação de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado
no art. 10, deve constar declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento da existência e disponibilidade do plano ou seguro-referência, e de que este lhe foi
oferecido.» (NR)
«Art. 13.

..

..

Parágrafo único. Os plj'nos ou seguros contratados individualmente terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

,

I -

a recontagem de carências;

II - a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do contrato;

III - a suspensão e a denúncia unilateral, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular» (NR)
«Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos e seguros de que trata esta lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso
estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pelo CNSP, a partir de critérios e parãmetros
gerais fixados pelo Consu.
•...•..................••..••••...•••..••...•••....•••........••..••••..•••.••••.••••..••••.»

(NR)

«Art. 16.

XlI - número do certificado de registro da operadora, emitido pela Susep .
•••..•••...•••••...............••...•••.•••..•••••..••••.•••..••••.••......•.•••.•••••..••••»

(NR)
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"Art. 17.
§ 1º É facultada a substituição do prestador de serviço
contratado ou credenciado a que se refere o caput deste artigo,
desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e ao Ministério da Saúde com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de
rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais
em vigor.

§ 2' Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar, a que se refere o parágr~fo anterior, ocorrer por vontade
da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a
pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no parágrafo anterior os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração às
normas sanitárias em vigor durante período de internação,
quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para o
consumidor." (NR)

"Art. 18.
III - a manutenção de relacionamento de contratação ou
credenciamento com número ilimitado de operadoras de planos
ou seguros privados de assistência à saúde, sendo expressamente
vedado às operadoras impor contratos de exclusividade ou derestrição à atividade profissional.» (NR)
"Art. 19. As pessoas jurídicas que, na data devigência desta lei, já atuavam como operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde terão prazo de cento e oitenta dias,
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contados da expedição das normas pelo CNSP e Consu, para requerer a sua autorização de funcionamento .
..•••...•••...•••.•.••...........•................................•..........................»

(NR)

"Art. 20.
§ 1º Os servidores da Susep, no exercício de suas atividades, têm livre acesso às operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apreender livros, notas
técnicas, processos e documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização, sujeito às penas previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo.

,

§ 2º Os servidores do"jVIinistério da Saúde, especialmente
designados pelo titular desse órgão para o exercício das atividades de fiscalização, na área de sua competência, têm livre acesso
às operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apreender processos, contratos com prestadores de
serviços, manuais de rotina operacional e demais documentos,
caracterizando-secamo embaraço à fiscalização, sujeito às penas
previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse
objetivo." (NR)

«Art. 25.
VI - cancelamento, providenciado pela Susep, da autorização de funcionamento e alienação da carteira da operadora
mediante leilão." (NR)
«Art. 27. As multas fixadas pelo CNSP, no ãmbito de suas
atribuições e em função da gravidade da infração, serão aplicadas pela Susep, até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 19 desta lei.
Parágrafo único. As multas de que trata o caput constituirse-ão em receitas da Susep.» (NR)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998

3799
«Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo
administrativo que tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, cabendo ao
CNSP e ao Consu, observadas suas respectivas atribuições, dispor sobre normas para instauração, recursos e seus efeitos, instâncias, prazos, perempção e outros atos processuais,
assegurando-se à parte contrária amplo direito de defesa e o contraditório." (NR)
«Art. 30.

§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de
existir quando da admissão dê consumidor titular em novo emprego.» (NR)

«Art 31. Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivo de assistência à saúde, decorrente de vinculo empregatício, pelo prazo minimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato
de trabalho, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.

§ 3º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2º, 4' e 5º do
artigo anterior.» (NR)

"Art. 32.

§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado
pelas operadoras diretamente à entidade prestadora de serviços,
quando esta possuir personalidade juridica própria, e ao Sistema Único de Saúde (SUS) nos demais casos, mediante tabela a
Ser aprovada pelo Consu, cujos valores não serão inferiores aos
praticados pelo SUS e não superiores aos praticados pelos planos
e seguros.
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§ 4º O Consu fixará normas aplicáveis ao processo de glosa dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º
deste artigo.
§ 5º A entidade prestadora de serviços que receber o ressarcimento diretamente das operadoras informará mensalmente ao
Ministério da Saúde a discriminação dos serviços prestados, dos
valores recebidos e os dados cadastrais dos consumidores, na forma da regulamentação." (NR)

«Art. 35. Aplicam-se as disposições desta lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada ao consumidor com contrato já em curso a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta lei, observado o prazo estabelecido no § 1º.
§ 1s A adaptação aos termos desta legislação de todos os
contratos celebrados anteriormente à vigência desta lei dar-se-á
no prazo máximo de quinze meses a partir da data da vigência
desta lei, sem prejuízo do disposto no art. 3'5-H.
§ 2º A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos periodos de carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e31 desta lei, observados os limites de
cobertura previstos no contrato original.» (NR)

Art. 2º A Lei nº 9.656, de 1998, passa a vigorar acrescida dos
seguintes artigos:
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho Nacional de Saúde Suplementar (Consu), órgão colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com competência para deliberar
sobre questões relacionadas à prestação de serviços de saúde suplementar nos seus aspectos médico, sanitário e epidemiológico e,
em especial:
I - regulamentar as atividades das operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde no que concerne aos
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conteúdos e modelos assistenciais, adequação e utilização de tecnologias em saúde;
II - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde,
que constituirão referência básica para os fins do disposto nesta
lei;
III - fixar as diretrizes para a cobertura assistencial;
IV - fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento de prestadores de serviço às operadoras;
V - estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade
e de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios e
de terceiros oferecidos pelas operadoras;
VI - fixar, no âmbito de sua competência, as normas de
fiscalização, controle e aplicação de penalidades previstas nesta lei;
VII - estabelecer normas para intervenção técnica nas
operadoras;
VIII - estabelecer as condições mínimas, de caráter técnico-operacional dos serviços de assistência à saúde;
IX - estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema
Único de Saúde;
X - estabelecer normas relativas à adoção e utilização,
pelas empresas de assistência médica suplementar, de mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde;
XI - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de
caráter consultivo, de forma a subsidiar suas decisões;
XII - normatizar os conceitos de doença e lesão preexistentes;
XIII - qualificar, para fins de aplicação desta lei, as operadoras de planos privados de saúde;
XIV - outras questões relativas à saúde suplementar.
§ 1º O Consu terá o seu funcionamento regulado em regimento interno.
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§ 2' A regulamentação prevista neste artigo obedecerá às
características específicas da operadora, mormente no que concerne à natureza jurídica de seus atos constitutivos." (NR)

«Art 35-B. O Consu será integrado pelos seguintes membros ou seus representantes:

I
II
UI
N
V

-

Ministro de Estado da Saúde;
Ministro de Estado da Fazenda;
Ministro de Estado da Justiça;
Superintendente da Susep;
do Ministério da' Saúde:

a) Secretário de Assistência à Saúde;

b) Secretário de Políticas de Saúde.

§ l' O Consu será presidido pelo Ministro de Estado da
Saúde e, na sua ausência, pelo Secretário Executivo do respectivo
ministério.
§ 2' O Secretário de Assistência à Saúde, ou representante
por ele especialmente designado, exercerá a função de secretário
do Conselho.
§ 3' Fica instituída, no âmbito do Consu, a Câmara de
Saúde Suplementar, de caráter permanente e consultivo, integrada:

I dicado:

por um representante de cada ministério a seguir in-

a) da Saúde, na qualidade de seu presidente;

b) da Fazenda;

c) da Previdência e Assistência Social;
d) do Trabalho;
e)

da Justiça;
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II - pelo Secretário de Assistência à Saúde do Ministêrio
da Saúde, ou seu representante, na qualidade de secretário;
II! -

pelo Superintendente da Susep, ou seu representan-

IV - por um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
a) Conselho Nacional de Saúde;
b) Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde;

c) Conselho Nacional dos Secretários Municipais deSaúde;
d) das entidades de defesa do consumidor;

e) de entidades de consumidores de planos e seguros privados de assistência à saúde;
~l

f>

•

dos órgãos superiores de classe que representem os estabelecimentos de seguro;
g) dos órgãos superiores de classe que representem o segmento de autogestão de assistência à saúde;
h) dos órgãos superiores de classe que representem a medicina de grupo;

i) das entidades que representem as cooperativas de serviços
médicos;

j) das entidades filantrópicas da área de saúde;

I) das entidades nacionais de representação da categoria
dos médicos;
m) das entidades nacionais de representação da categoria
dos odontólogos;
n) dos órgãos superiores de classe que representem as empresas de odontologia de grupo;

o) da Federação Brasileira de Hospitais.
§ 4º Os membros da Câmara de Saúde Suplementar serão
designados pelo Ministro de Estado da Saúde." (NR)
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"Art. 35-C. Compete ao Ministério da Saúde, sem prejuízo
das atribuições previstas na legislação em vigor:
I - formular e propor ao Consu as normas de procedimentos relativos à prestação de serviços pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde;
II - exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de acesso, manutenção e qualidade dos serviços prestados, direta ou indiretamente pelas operadoras de
planos e seguros privados de saúde;

III - avaliar a capacidade técnico-operacional das operadoras de planos e seguros "privados de saúde e garantir a compatibilidade da cobertura oferecida com os recursos disponíveis
na área geográfica de abrangência;
I

fiscalizar a atuação das operadoras e prestadores
de serviços de saúde com relação à abrangência das coberturas de
patologias e procedimentos;
IV -

V - fiscalizar questões concernentes às coberturas e
aos aspectos sanitários e epidemiológicos, relativos à prestação
de serviços médicos e hospitalares no âmbito da saúde suplementar;
VI - avaliar os mecanismos de regulação utilizados pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde, com a finalidade de preservar a qualidade da atenção à saúde;

VII - estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços próprios, referenciados, contratados ou conveniados oferecidos pelas operadoras de planos e seguros privados
de saúde;
VIII - fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas
pelo Consu;
IX - aplicar as penalidades cabíveis às operadoras de
planos e seguros privados de assistência à saúde previstas nesta
lei, segundo as normas fixadas pelo Consu.» (NR)
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«Art, 35-D.

É obrigatória a cobertura do atendimento nos

casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente,
caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.»
(NR)

«Art. 35-E Sempre que ocorrerem graves deficiências em
relação aos parãmetros eindicadores de qualidade e de cobertura
em assistência à saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras, o Ministêrio da Saúde poderá designar,
por prazo não superior a centoe oitenta dias, um diretor-técnico
com as atribuições que serão filxadas de acordo com as normas
baixadas pelo Consu.
§ l' O descumprimento das determinações do diretor-têcnico por administradores, conselheiros ou empregados da entidade operadora de planos privados de assistência à saúde
acarretará o imediato afastamento do infrator, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, sem efeito suspensivo, para o Consu.
§ 2' Os administradores da operadora que se encontrarem
em regime de direção têcnica ficarão suspensos do exercício de
suas funções a partir do momento em que for instaurado processo-crime em face de atos ou fatos relativos à respectiva gestão,
perdendo imediatamente o cargo na hipótese de condenação judicial transitada em julgado.
§ 3' No prazo que lhe for designado, o diretor têcnico procederá à análise da situação da operadora e proporá ao Ministério da Saúde as medidas cabíveis.

§ 4' No caso de não surtirem efeitos as medidas especiais
para regularização da operadora, o Ministêrio da Saúde deterCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210,jun.1998
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minará à Susep a aplicação da penalidade prevista no art. 25, inciso VI, desta Lei.
§ 5º Antes da adoção da medida prevista no parágrafo anterior, o Ministério da Saúde assegurará ao infrator o contraditório e a ampla defesa." (NR)
«Art. 35-F. As multas fixadas pelo Consu, no âmbito de
suas atribuições e em função da gravidade da infração, serão
aplicadas pelo Ministério da Saúde, até o limite de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais)." (NR)
"Art. 35-G. Aplica-se às operadoras de planos de assisténcia à saúde a taxa de fiscalização instituída pela Lei n? 7.944, de
20 de dezembro de 1989.
§ 1º O Ministério da $aúde e a Susep firmarão convênio
com o objetivo de definir as respectivas atribuições, no queserefere à fiscalização das operadoras de planos e seguros de saúde.
§ 2º O convênio de que trata o parágrafo anterior estipulará o percentual de participação do Ministério da Saúde na receita da taxa de fiscalização incidente sobre operadoras de planos
de saúde e fixará as condições dos respectivos repasses." (NR)

"Art. 35-H. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados anteriormente à data de vigência
desta lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária
para consumidores com mais de sessenta anos de idade estará
sujeita à autorização prévia da Susep;

li - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia regulamentação da matéria pelo Consu;
UI ~ é vedada a suspensão ou denúncia unilateral do contrato por parte da operadora, salvo o disposto no inciso U do parágrafo único do art. 13 desta lei;
IV - é vedada a interrrupção de internação hospitalar em
leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente.
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§ l' Nos contratos individuais de planos ou seguros de
saúde, independentemente da data de sua celebração, e pelo prazo estabelecido no § F do art. 35 desta lei, a aplicação de cláusula
de reajuste das contraprestações pecuniárias, vinculadasà sinistralidade ou à variação de custos, dependerá de prévia aprovação da Susep.
§ 2' O disposto no art. 35 desta lei aplica-se sem prejuízo
do estabelecido neste artigo." (NR)
Art. 3º Os arts. 3º, 5º, 25, 27, 35-A, 35-B, 35-C, 35-E, 35-F e
35-H da Lei nº 9.656, de 1998, entram em vigor em 5 dejunho de 1998.
Art. 4' O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado da Lei nº 9.656, de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Ficam revogados os §§ 1a e 2º do art. 5', os arts. 6º e 7º, o
§ 2º do art. 16 e o § 2º do art. 31 da Lei nº 9.656, de 3 dejunho de 1998.
Brasília, 4 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.666, DE 5 DE JUNHO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da Agricultura e
Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$
824.000.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30
de dezembro de 1997), em favor dos Ministérios do Planejamento e
Orçamento, da Agricultura e Abastecimento, e do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário
no valor de R$ 824.000.000,00 (oitocentos e vinte e quatro milhões de
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - de Operações de Crédito Internas - em Moeda, no montante de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais);
\

II - da Reserva de Contingência, no montante de R$
224.000.000,00 (duzentos e vinte e quatro milhões de reais), conforme
indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2º, ficam alteradas as receitas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS) e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), de acordo com o Anexo III desta medida provisória.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 8.6.1998, págs. 21 3.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.667, DE 5 DE JUNHO
DE 1998
Institui o Programa Emergencial de
Frentes Produtivas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica instituído o Programa Emergencial de Frentes
Produtivas, com o objetivo de prestar assistência à população das regiões afetadas pela seca.
Art. 2' Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais remunerados, no Banco do Brasil S'.A., da importância de até R$
600.000.000,00 (seiscentos milhões d'ereais), do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) destinada à concessão de empréstimo, em caráter
excepcional, à União, por intermédio do Ministério do Planejamento
e Orçamento, para desenvolver as ações do Programa Emergencial
de Frentes Produtivas.
§ l' A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) será o órgão responsável pela execução do programa de que
trata o artigo anterior.
§ 2º O depósito dos recursos será efetuado em até seis parcelas,
observada a Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), de que trata o art. 9' da Lei nº 8.019, de 11 de
abril de 1990, com a redação dada pela Lei n' 8.352, de 28 de dezembro de 1991.
§ 3' Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho determinar a
adoção das providências indispensáveis à alocação de que trata este
artigo, independentemente de quaisquer outros atos de natureza administrativa.

Art. 3' Fica o Tesouro Nacional autorizado a emitir títulos públicos especiais, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil, como
fim de lastrear o empréstimo a que se refere o artigo anterior.
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Art. 4' O depósito dos recursos ora previstos será remunerado
pelo Banco do Brasil S.A. ao FAT,com base na Taxa deJuros de Longo Prazo (TJLP), acrescida de seis por cento ao ano.
§ l' Os encargos correspondentes ao período compreendido
entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
'
§ 2' O principal será reembolsado em vinte e quatro prestações
mensais, a iniciar-se no primeiro dia útil de junho de 1999.
§ 3' Cada prestação corresponderá ao resultado da divisão do
saldo devedor atualizado até a data do seu vencimento, pelo número
de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 4' Osjuros incidirão sébre o principal atualizado e serão pagos junto com os reembolsos do principal, proporcionalmente aos
seus valores atualizados.
Art. 5' Aplica-se o disposto no artigo anterior ao cálculo para
pagamento dos encargos e amortização do empréstimo de que trata o
art. 2' desta medida provisória, pela União, por intermédio do Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Banco do Brasil S.A.
Art. 6' As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento do Ministério do Planejamento e Orçamento dotações específicas
para o pagamento do principal e encargos decorrentes do empréstimo
de que trata o art. 2' desta medida provisória.
Art. 7' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória no prazo de trinta dias, a contar da sua publicação.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.668, DE 16 DE JUNHO
DE 1998
Estabelece critérios para a concessão
de empréstimo, pela União, aos Estados e
ao Distrito Federal, destinado ao ressarcimento parcial das perdas decorrentes da
aplicação da Lei n!1 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica a União autorizada a conceder empréstimo aos
Estados e ao Distrito Eed eral , destinado ao ressarcimento
parcial de eventuais perdas Iíquidas imputadas àquelas unidades da Federação, decorrentes da aplicação da Lei nº 9.424, de 24
de dezembro de 1996.

Art. 2º Nos empréstimos a que se refere esta medida provisória, serão observados, em relação às perdas líquidas de cada Estado
e do Distrito Federal, os limites máximos de oitenta por cento para o
exercício fiscal de 1998, quarenta por cento para o exercício fiscal de
1999 e vinte por cento para o exercício fiscal de 2000.
Parágrafo único. O cálculo das perdas líquidas dos Estados e
do Distrito Federal será efetuado pelo Ministério da Educação e do
Desporto.
Art. 3' Os empréstimos concedidos com base nesta medida
provisória serão realizados com recursos captados pelo Tesouro
Nacional para tal finalidade e serão pagos em até noventa e seis prestações mensais, calculadas com base no Sistema de Amortização
Constante (SAC), vencendo-se a primeira no dia 31 de janeiro de
2002 e as demais no último dia útil de cada mês, observadas as seguintes condições:
I - juros: calculados, debitados e capitalizados mensalmente, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (Selic) para os títulos federais;
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U - incidência de juros: sobre o saldo devedor diário das parcelas liberadas;
UI - liberação dos recursos: mensalmente, retroativo à competência dejaneiro de 1998, em parcelas iguais, juntamente com a primeira parcela da distribuição dos recursos do Fundo de Participação
dos Estados (FPE);
IV -

prazos de contratação:

a) exercício fiscal de 1998: atê sessenta dias, contados a partir
de 17 dejunho de 1998;
b)

exercício fiscal de 1999: ate 31 de dezembro de 1998; e

c) exercício fiscal de 2000: até 31 de dezembro de 1999.

Art. 4' Os contratos de emprêstimo deverão contar com adequadas garantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de
receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159,
incisos I, letra a, e U, da Constituição.
Art. 5' Fica o Banco do Brasil S.A designado agente financeiro
da União para o fim de celebração, acompanhamento e controle dos contratos de emprêstimo de que trata esta medida provisória, fazendo jus à
remuneração de zero vírgula dez por cento ao ano, calculada e debitada
sobre os saldos devedores atualizados, a ser paga mensalmente pelo devedor a partir de 31 de janeiro de 2002.

Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de junho de 1998; 177' da Independência e
República.

no' da

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.669, DE 19 DE JUNHO
DE 1998
Altera a Lei n" 9.649, de 27 de maio de
1998, que dispõe sobre a organização da
Previdência da República e dos ministérios,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Os arts. 6' e 16 da Lei n' 9.649, de 27 de maio de 1998,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República compete assistir direta e imediatarrlente ao Presidente da República
no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares,
assim como pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da
Presidência da República, bem assim dos respectivos palácios
presidenciais, tendo como estrutura básica o Conselho Nacional
Antidrogas, a Secretaria Nacional Antidrogas, o Gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.
§ F Compete, ainda, à Casa Militar, coordenar e integrar
as ações do Governo nos aspectos relacionados com as atividades
de prevenção e repressão ao tráfico ilícito, ao uso indevido e à produção não autorizada de substãncias entorpecentes e drogas que
causem dependência, bem como aquelas relacionadas com a recuperação de dependentes.
§ 2' A Secretaria Nacional Antidrogas desempenhará as
atividades de secretaria executiva do Conselho Nacional Antidrogas." (NR)

«Art. 16.
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IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito,
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública da União,
até cinco secretarias;
.............................................................................................»

(NR)

Art. 2º Fica o Conselho Federal de Entorpecentes, órgão colegiado integrante da Estrutura ~egimental do Ministério da Justiça,
transformado em Conselho Nacional Antidrogas e sua vinculação
transferida daquele Ministério para a Casa Militar da Presidência
da República.
Art. 3' Fica o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate
ao Abuso de Drogas (Funcab), instituído pela Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pela Lei nº 8.764, de 20 de dezembro de
1993, e ratificado pela Lei nº 9.240, de 22 de dezembro de 1995, bem
como a sua gestão, transferido do âmbito do Ministério da Justiça
para a Secretaria Nacional Antidrogas da Casa Militar da Presidência da República.
Art. 4º O art. 3º da Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' As atividades de prevenção, repressão ao tráfico
ilícito, uso indevido e produção não autorizada de substâncias
entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica, e a atividade de recuperação de dependentes serão integradas
num Sistema Nacional Antidrogas, constituído pelo conjunto de
órgãos que exercem essas atribuições nos âmbitos federal, estadual e municipal.
...........•...••...••....••....••...••..•••••.............•....•••..•••.•••.............•.»

(NR)
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Art. 5' Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias do Ministério da Justiça
alocadas nas rubricas relacionadas com as atividades de que trata o
§ 1º do art. 6º da Lei nº 9.649, de 1998, com a redação dada por esta
medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades, e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 6º Ficam criados, na Administração Pública Federal,
quinze cargos em comissão, sendo um de Natureza Especial, e quatorze do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim
distribuídos: dois DAS 6; seis DAS 4; quatro DAS 2; dois DAS 1.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de junho de 1998/;177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.670, DE 24 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de
combustíveis, de que trata a Lei n!! 9.478, de
6 de agosto de 1997, estabelece sanções administrativas e dá outras prouidências,

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Art. l' A fiscalização das atividades relativas à indústria do
petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis, bem como do
adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e do cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos
de Combustíveis, de que trata a Lei nº 9.748, de 6 agosto de 1997,
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será realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) ou, mediante convênios por ela celebrados, por órgãos da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
§ l' O abastecimento nacional de combustíveis é considerado
de utilidade pública e abrange as atividades de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento,
transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição,
revenda e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produtores, gás natural e condensado, bem como a distribuição, revenda
e comercialização de álcool etílico combustível.
§ 2' A fiscalização abrange" também, a construção e operação
de instalações e equipamentos relativos ao exercício das atividades
referidas no parágrafo anterior.

Art. 2' Os infratores das disposições desta medida provisória
e demais normas pertinentes ao exercício de atividades relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de
Estoques Estratégicos de Combustíveis, ficarão sujeitos às seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil e penal
cabíveis:
I - multa;
II - apreensão de bens e produtos;
III - inutilização do produto;
IV - cancelamento do registro do produto junto à ANP;
V - suspensão de fornecimento de produtos;
VI - suspensão temporária, total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação;
VII - cancelamento de registro de estabelecimento ou instalação;
VIII - revogação de autorização para o exercício de atividade.
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Parágrafo único. As sanções previstas nesta medida provisória
poderão ser aplicadas cumulativamente.
Art. 3' Apena de multa será aplicada na ocorrência das infrações e nos limites seguintes:
I - exercer atividade relativa à indústria do petróleo, ao
abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de
Combustíveis, sem prévio registro ou autorização na legislação aplicável:
Multa - de R$ 50.000,00 a R$ 200.000,00;
II - importar, exportar, revender ou comercializar petróleo,
seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado e álcool
etílico combustível, em quantidade !ou especificação diversa da autorizada, bem como dar ao produto destinação não permitida ou diversa da autorizada, na forma prevista na legislação aplicável:
Multa - de R$ 500.000.00 a R$ 5.000.000,00;

III - inobservar preços fixados na legislação aplicável para a
venda de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e
condensado, e álcool etilico combustível:
Multa - de R$ 5.000,00 a R$ 1.000.000,00;
IV - deixar de registrar ou escriturar livros e outros documentos de acordo com a legislação aplicável ou não apresentá-los
quando solicitados:
Multa - de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00;
V - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar, adulterar, inutilizar, simular ou alterar registros e escrituração
de livros e outros documentos exigidos na legislação aplicável:
Multa - de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;
VI - não apresentar, na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, os documentos comprobatórios de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento,
processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem,
distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, seus
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derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, e álcool etílico combustível:
Multa - de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;
VII - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar, adulterar, inutilizar, simular ou alterar registros e escrituração
de livros e outros documentos exigidos na legislação aplicável, para
o fim de receber indevidamente valores a título de subsídio, ressarcimento de frete, despesas de transferência, estocagem e comercialização:
Multa - de R$ 500.000,00 a R$ 5.000.000,00;
VIII - deixar de atender às, normas de segurança previstas
para o comércio ou estocagem de combustíveis, colocando em perigo
direto e iminente a vida, a integridade física ou a saúde, o patrimônio
público ou privado, a ordem pública ou o regular abastecimento nacional de combustíveis:
Multa - de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;
IX - construir ou operar instalações e equipamentos necessários ao exercício das atividades abrangidas por esta medida provisória em desacordo com a legislação aplicável:
Multa - de R$ 200.000,00 a R$ 2.000.000,00;
X - sonegar produtos:
Multa - de R$ 50.000,00 a R$ 1.000.000,00;
XI - comercializar petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, e álcool etílico combustível com vicios
de qualidade ou quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem ou
rotulagem, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor:
Multa - de R$ 5.000,00 a R$ 2.000.000.00;
XII - deixar de comunicar alterações deinformaçõesjá cadastradas no órgão, alteração de razão social ou nome de fantasia, e endereço, nas condições estabelecidas:
Multa - de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00;
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XIII - violar ou inutilizar lacre, selo ou sinal, empregado por
ordem da fiscalização, para identificar ou cerrar estabelecimento,
instalação, equipamento ou obra:
Multa - de R$ 100.000,000 R$ 1.000.000,00;
XIV - extraviar, remover, alterar ou vender produto depositado em estabelecimento ou instalação suspensa ou interditada nos termos desta medida provisória:
Multa - de R$ 500.000,00 a R$ 2.000.000,00.
Art. 4' A pena de multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e os seus antecedentes.
"
§ 1º A multa será recolhida no'prazo de trinta dias, contado da
decisão administrativa definitiva. •
§ 2º O não-pagamento da multa no prazo estabelecido sujeita
o infrator a:

I II -

juros de mora de um por cento ao mês ou fração;
multa de mora de dois por cento ao mês ou fração.

Art. 5' Nos casos previstos nos incisos I, VII, VIII e XI do art.
3º desta medida provisória, sem prejuízo da aplicação de outras sançôes administrativas, a fiscalização poderá, como medida cautelar:
I - interditar, total ou parcialmente, estabelecimento, instalação, equipamento ou obra, pelo tempo em que perdurarem os motivos
que deram ensejo à interdição;
II - apreender bens e produtos.

§ 1º Ocorrendo a interdição ou a apreensão de bens e produtos,
o fiscal, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de responsabilidade, comunicará a ocorrência à autoridade competente da ANP, encaminhando-lhe cópia do auto de infração e, se houver, da documentação que o instrui.
§ 2º Verificada a cessação das causas determinantes do ato de
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cho fundamentado, determinará a imediata desinterdição ou devolução dos bens ou produtos apreendidos.

Art. 6º As penas de apreensão de bens e produtos, de inutilização do produto, de suspensão de fornecimento de produtos e de cancelamento do registro deo produto serão aplicadas, conforme o caso,
quando forem constatados vicios de quantidade ou de qualidade por
inadequação ou falta de segurança do produto.
Art. 7' A pena de suspensão temporária, total ou parcial, de
funcionamento de estabelecimento ou instalação, será aplicada:
I - quando a multa, em seu valor máximo, não corresponder,
em razão da gravidade da infração, à vantagem auferida em decorrência da prática infracional;
II - no caso de reincidência.
'I

§ 1º Verifica-se a reincidilncia quando o infrator pratica uma
infração depois da decisão administrativa definitiva que o tenha
apenado por qualquer infração prevista nesta medida provisória.

§ 2º Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de
penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito
em julgado da decisão.
§ 3' A pena de suspensão temporária será aplicada por prazo
mínimo de dez e máximo de quinze dias.
§ 4º A suspensão temporária será de trinta dias quando aplicada a infrator já punido com a penalidade prevista no parágrafo
anterior.

Art. 8º A pena de cancelamento de registro será aplicada a estabelecimento ou instalação quej á tenha tido seu funcionamento suspenso, total ou parcialmente, nos termos previstos no § 4' do artigo
anterior.
Art. 9º A penalidade de revogação de autorização para o exercício de atividade será aplicada quando a pessoa jurídica autorizada:
I - praticar fraude com o objetivo de receber indevidamente
valores a título de ressarcimento de frete, subsídio e despesas de
transferência, estocagem e comercialização;
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II - já tiver sido punida com a pena de suspensão temporária,
total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação;
III - reincidir nas infrações previstas nos incisos VIII e XI do
art. 3' desta medida provisória;
IV - descumprir a pena de suspensão temporária, total ou parcial, ou a pena de cancelamento de registro de estabelecimento ou instalação.
Parágrafo único. Aplicada a pena prevista neste artigo, os responsáveis pela pessoa jurídica ficarão impedidos, por cinco anos, de
exercer atividades constantes desta medida provisória.
Art. 10. São autoridades competentes para lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo os funcionários da ANP
ou de órgãos conveniados, designados para as atividades de fiscalização.
Art. 11. As infrações serão apuradas em processo administrativo, que deverá conter os elementos suficientes para determinar a
natureza da infração, a individualização e a gradação da penalidade, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório.
§ F Prescrevem no prazo de cinco anos, contado da data do cometimento da infração, as sanções administrativas previstas nesta
medida provisória.
§ 2' A prescrição interrompe-se pela notificação do infrator
ou por qualquer ato inequívoco que importe apuração da irregularidade.

Art. 12. Qualquer pessoa, constatando infração às normas
relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de
combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e
ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, poderá
dirigir representação à ANP, para efeito do exercício do seu poder de
polícia.

Art. 13. O funcionamento da ANP que tiver conhecimento de
infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p- 3791-4210,jun. 1998

3822
de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de
Combustíveis, é obrigado a comunicar o fato à autoridade competente, com. vistas a sua apuração imediata, sob pena de
co-responsabilidade.
Art. 14. O fiscal requisitará o emprego de força policial sempre
que for necessário para efetivar a fiscalização.
Art. 15. Constatada a prática das infrações previstas nos incisos V, VI, VIII, X, XI e XIII do art. 3' desta medida provisória, e após
a decisão definitiva proferida no processo administrativo, a autoridade competente da ANP, sob pena de responsabilidade, encaminhará ao Ministério Público cópia integral dos autos, para os efeitos previstos no Decreto-Lei n' 2.848, de"7 de dezembro de 1940, nas Leis n's
8.078, de 11 de setembro de 1990, 8.884, de 11 de junho de 1994, e
8.176, de 8 de fevereiro de 1991/1' legislação superveniente.
Art. 16. Os fornecimentos e transportadores de petróleo e seus
derivados, de gás natural e condensado, bem assim de álcool etílico
combustível, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou
quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem ou rotulagem, que os
tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou
lhes diminuam o valor.
§ l' As companhias distribuidoras proprietárias de equipamento destinados ao abastecimento de combustíveis e responsáveis
pela sua manutenção, respondem solidariamente com os postos revendedores por vícios de funcionamento dos mesmos.
§ 2º A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das
pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.
§ 3' Poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da
sociedade sempre que esta constituir obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados ao abastecimento nacional de combustíveis ou ao
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis.
Art. 17. Para os efeitos do disposto nesta medida provisória,
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mento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, bem como da
distribuição, revenda e comercialização de álcool etílico combustivel.
Art. 18. O Poder Executivo poderá fixar preços e estabelecer
quotas ou volumes de produção e comercialização de álcool etílico
combustível e sua matéria-prima.
§ l' A inobservância do preço fixado para a matéria-prima do
álcool etílico combustível implicará no pagamento, pelo infrator,
após o devido processo legal, de multa de R$ 5.000,00 a R$
1.000.000,00.
§ 2' Compete ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo aplicar a penalidade prevista no parágrafo anterior e, por intermédio do Instituto Nacional de M~trologia, Normalização e Quaidade Industrial (Inmetro), a fiscalização do cumprimento do preço
fixado para a matéria-prima do álcool etílico combustível.
§ 3' Para os efeitos do disposto neste artigo, poderá ser exigida
a documentação comprobatória de produção, destinação e comercialização da matéria-prima de álcool etílico combustível.
Art. 19. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, podendo inclusive instituir comitê destinado a
promover a alocação mensal, em unidades produtoras, de pedidos de
aquisição de álcool etílico formulados por companhias distribuidoras de combustíveis líquidos.
Art. 20. A administração dos recursos a que se refere o art. 13,
inciso n, da Lei n' 4.452, de 5 de novembro de 1964, alterado pelo Decreto-Lei n'' 1.785, de 13 de maio de 1980, será regulamentada pelo
Poder Executivo.
Art. 21. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho
Raimundo Brito
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.671, DE 24 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas com o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), altera as Leis n r!s 4.380, de
21 de agosto de 1964, 8.036, de 11 de maio de
1990, e 8.692, de 28 de julho de 1993, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Será admitida, no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), a celebração de contratos de financiamento com
planos de reajustamento do enc~.rgo mensal diferentes daqueles previstos na Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993.
Parágrafo único. Nas operações de financiamento habitacional realizadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS l, o Conselho Curador do FGTS poderá definir os planos
de reajustamento do encargo mensal a serem nelas aplicados.
Art. 2º Os agentes financeiros do SFH poderão contratar financiamentos onde a cobertura securitária dar-se-á em apólice diferente do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação,
desde que a operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente.
Art. 3º O art. 25 da Lei nº 8.692, de 1993, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 25. Nos financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a taxa efetiva dejuros será de, no
máximo, doze por cento ao ano.» (NR)
Art. 4º O inciso III do art. 18 da Lei n? 4.380, de 21 de agosto
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
«IlI - estabelecer as condições gerais a que deverão satisfazer as aplicações do Sistema Financeiro da Habitação quanto a
garantias,juros, prazos, limites de risco e valores máximos de financiamento e de aquisição dos imóveis financiados no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação.» (NR)
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Art. 5º O art. 9' da Lei n? 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 6º Mantida a rentabilidade média de que trata o § 1º, as
aplicações em habitação popular poderão contemplar sistemática de desconto, direcionada em função da renda familiar do beneficiário, onde o valor do benefício seja concedido mediante
redução no valor das prestações a serem pagas pelo mutuário ou
pagamento de parte da aquisição ou construção deimóvel, dentre
outras, a critério do Conselho Curador do FGTS.

§ 7' Os recursos necessários para a consecução da sistemática de desconto serão destacados, anualmente, do orçamento de
aplicação de recursos do FGTS, constituindo reserva específica,
com contabilização própria." (Nlc)

Art. 6º O art. 20 da Lei n" 8\036, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vinculada do
FGTS nas modalidades previstas nos incisos V, VI e VII deste artigo, nas operações firmadas, a partir de 25 dejunho de 1998, no
caso em que o adquirentejá seja proprietário ou promitente comprador de imóvel localizado no Município onde resida, bem como
no caso em que o adquirente já detenha, em qualquer parte do
País, pelo menos um financiamento nas condições do SFH." (NR)

Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Ficam revogados o § 1º do art. 9º e o art. 14 da Lei n'
4.380, de 21 de agosto de 1964, e o art. 23 e da Lei nº 8.692, de 28 de
julho de 1993.
Brasília, 24 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.672-30, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Altera os arts. 2", 3", 4", 5", 6!!, 7'2 e 9 2 da
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Osarts.2º,3º,4º,5',6º,7ºe9'daLein'8.745,de9de
dezembro de 1993, passam a vigerar com a seguinte redação:
«Art. 2º.

..

.

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatistica efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);
VI -

atividades:

a) especiais nas organizações das Forças Armadas para
atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e
serviços de engenharia;

b) de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;

c) de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
d)

finalísticas do Hospital das Forças Armadas;

e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à
segurança de sistemas de informações, sob responsabilidade do
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações (Cepesc);
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fJ de vigilância einspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio
internacional de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana.
Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-sa-á exclusivamente para suprir a falta: de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão,
falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art. 87 da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.» (NR)
............................ )

.

§ 2' A contratação de pessoal, nos casos dos incisos Ve VI,
alíneas a, c, d e e, do art. 2º, poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante
análise do curriculum uitae» (NR)
«Art. 4º

II - até vinte e quatro meses, nos casos dos incisos III e VI,
alíneas b e e do art. 2';
III - doze meses, nos casos dos incisos IV e VI, alíneas c, d e
[, do art. 2';

§ l' Nos casos dos incisos III e VI, alínea b, do art. 2', os
contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não exceda vinte e quatro meses.
§ 2º Nos casos dos incisos V e VI, alínea a, do art. 2º, oscontratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse quatro anos.
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§ 3º No caso do inciso VI, alineas e e f, do art. 2º, os contratos poderão ser prorrogados pelo prazo de até doze meses." (NR)
«Art. 5' As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja
supervisão se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento." (NR)
«Art. 6º

§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de magistério de que'trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2' O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.

§ 3º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado." (NR)
«Art. 7º

HI - no caso do inciso IH do art. 2º, quando se tratar de coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido ao disposto no inciso H
deste artigo.
............................................................................................»

(NR)

«Art. 9º
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III - ser novamente contratado, com fundamento nesta lei,
antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu
contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2º,
mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5º.
.••...•...•.•..•..•..•••...••••..•••.....•..•••........••••......••••....•...•••.•••....•..••»

(NR)

Art. 2º Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei n' 8.620, de 5 dejaneiro de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos de endêmicos, de que trata o art.
2º, inciso lI, da Lei nº 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1999, com redução escalonada no
I
período;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo INPI, de que trata o art. 2º, inciso VI, alínea c, da Lei nº 8.745,
de 1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a235 da Lei nº 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro de
1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2º da Lei nº 8.745, de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;
VI - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com
fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 1990, vigentes
em 15 de abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro
de 1998;
VII - com fundamento no art. 5', § 1º, da Lei n? 9.032, de28 de
abril de 1995, poderão excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de quatrocentos prestadores de serviços, e com vigência até 31 de dezembro de 1998.
Art. 3º Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá
contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 19 e 2º graus e técnicos em ensino e orientação
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educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares, observado o disposto no art. 5' da Lei nº 8.745, de 1993.
§ 1º Os contratos de professores de ensino de I" e 2' graus de
que trata o caput deste artigo poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998.
§ 2' Fica autorizado o Ministério do Exército a celebrar contratos novos de professores de ensino de 1º e 2º graus, com vigência
até 31 de dezembro de 1998, em substituição aos contratos de quetrata o caput deste artigo que não forem prorrogados, respeitado o limite
máximo deduzentos e quarenta edois, correspondente à soma decontratos prorrogados e novos.

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.554-29, de 18 de junho de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se o parágrafo único do art. 5' da Lei n'
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e a Medida Provisória n' 1.554-29,
de 18 dejunho de 1998.

Brasília, 29 dejunho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Francisco Sérgio Turra
Waldeck Ornélas
Claudia Maria Costin.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.673-28, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação de
serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos que houver sido diferida na forma do
disposto no §§ 3' e 4º do art. 10 do Decreto-Lei n" 1.598, de 26 de dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2' O disposto no art. 65 da, Lei n' 8.383, de30 de dezembro de
1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante vencedor, de
títulos da dívida pública do Estado, dp Distrito Federal ou do Município,
como contrapartida à aquisição de ações ou quotas de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas de direito público,
nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 3' Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do
Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer natureza.
Art. 4º Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa de
telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços de
rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil e
no exterior.

Art. 5º Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 6' Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimento o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo õnus tenha sido da pessoa física, recebido
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por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de lº dejaneiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 7' Serão admitidos como despesas com instrução previstas no art. 8', inciso II, alínea b, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 8' O art. la da Lei n? 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
,,§ 3' O disposto neste artigo aplica-se, independentemente
do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde
que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$ 8.000,00
(oito mil reais)." (NR)
Art. 9' Ficam convalidados- os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.559-27, de 18 de junho de 1998.
Art. la. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revoga-se a Medida Provisória n" 1.559-27, de 18 de
junho de 1998.
Brasilia, 29 de junho de 1998; 177' da Independência e Ll.O? da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.674-53, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas
a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei n 2
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
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Art. 1º Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § l' do art. 22 da Lei nº 8.212, de
24 dejulho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de novas
receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor
do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
H - valores correspondentesta diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;
IH - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;

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

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

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

IV -

no caso de empresas de seguros privados:

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

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

§ 2º Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3º As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos
na legislação pertinente.
Art. 2' A contribuição de que trata esta medida provrsoria
será calculada mediante a aplicação da alíquota de zero virgula setenta e cinco por cento sobre a base de cálculo apurada nos termos
deste ano.
Art. 3º As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1Q do art. 22 da Lei n?
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4' O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
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Art. 5º O art. F do Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril de
1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1a Para efeito da cobrança da contribuição sindical
rural prevista nos arts. 149 da Constituição Federal e 578 a 591
da Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se:
I -

trabalhador rural:

a) a pessoa física que presta serviço a empregador rural mediante remuneração de qualquer espécie;

b) quem, proprietário ou não, trabalhe individualmente ou
em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos
membros da mesma família, indispensável à própria subsistên\
cia e exercido em condições de mútua dependência e colaboração,
ainda que com ajuda eventual de terceiros;

II -

empresário ou empregador rural:

a) a pessoa física Oujurídica que, tendo empregado, empreende, a qualquer título, atividade econômica rural;

quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, em
regime de economia familiar, explore imóvel rural que lhe absorva toda a força de trabalho e lhe garanta a subsistência e progresso social e econômico em área superior a dois módulos rurais da
respectiva região;
b)

c) os proprietários de mais de um imóvel rural, desde que a
soma de suas áreas sej a superior a dois módulos rurais da respectiva região." (NR)
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.617-52, de 9 dejunho de 1998.
Art. 7º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 8' Ficam revogados o art. 5' da Lei n' 7.691, de 15 de dezembro de 1988, os arts. 1',2' e 3' da Lei n? 8.398, de 7 dejaneiro de
1992, e a Medida Provisória n' 1.617-52, de 9 dejunho de 1998.

Brasília, 29 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.675-39, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo
seu valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de:
I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei n'
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei nº
8.880, de 27 de maio de 1994;
II - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária de conta de qualquer natureza;

III - correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou
dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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ção dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos
de prazo de duração igualou superior a um ano.
§ l' É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.

§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n" 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4' Nos contratos deprazo de duração igualou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão pactuar a atualízação das obrigações, a cada periodo de um ano, contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a
periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos, atualízados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publícação desta medida provisória
até 11 de outubro de 1997.
§ 6' O prazo a que alude o parágrafo anteríor poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3' Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Públíca direta ou indireta da Uníão, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta medida
provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n' 8.666, de 21
de junho de 1993.
§ l' A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limito para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
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§ 2'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.

Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para
ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6' A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I II -

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
anualmente, a partir de I" dejaneiro de 1997.

Art. 7' Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1º dejulho de 1995, as unidades monetárias de conta criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias
de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que serão extintas a partir de 1º de janeiro de 1996.
§ 1º Em 1º dejulho de 1995 e em 1º dejaneiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertido em real, com
observância do disposto no art. 44 da Lei nº 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de contas fiscais extintas.
Art. 8' A partir de 1º de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
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§ l' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de l' de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.

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

§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desdelogo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as
causas motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica, documento que instruirá a representação para o ajuizamento do dissídio coletivo.
§ 5'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998

3840
Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, fundamentalmente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do tribunal, na sentença normativa.
§ 1º A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, a justa composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com
o interesse da coletividade.
§ 2º A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a mdice de preços.
\

§ I" Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
einstituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3º do art. 54 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n' 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3º Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agruCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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pamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em vinte por cento de um mercado
relevante, ou em que qualquer participante tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).» (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.620-38, de 10 dejunho de 1998.
Art. 18.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 19. Revogam-se os §§ 1º e2ºdo art. 947 do Código Civil, os
§§ 1º e 2º do art. I" da Lei n? 8.542, de 23 de dezembro de 1992, o art.
14 da Lei nº 8.177, de l' de março de 1991, e a Medida Provisória n'
1.620-38, de 10 de junho de 1998.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.676-34, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS / Pasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do PatrimôCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210,jun.1998
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nio do Servidor Público (PIS/ Pasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares n' 7, de 7 de setembro de
1970, e n' 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2' A contribuição para o PIS/ Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista e as fundações, com base na folha de salários;
III - pelas pessoas jurídiças de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

,

§ I" As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.

§ 2' Exclui-se do disposto no inciso II deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3' Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas
do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União.

§ 4' Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os
recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral
da União.
§ 5' O disposto nos §§ 2', 3' e4' somente se aplica a partir de l'
de novembro de 1996.
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Art. 3' Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considerase faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do Imposto de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não Seincluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos; o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e O Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.
Art. 4' Observado o disposto na Lei n' 9.004, de 16 de março
de 1995, na determinação da base d'e, cálculo da contribuição serão
também excluidas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
H - ao fornecimento de mercadorias ou serviço para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível; .
IH - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.

Art. 5' A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto no varejo, multiplicado por um vírgula trinta e oito.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente a que se refere este artigo.

Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
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Art. 7' Para os efeitos do inciso IH do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I - zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;
H - um por cento sobre a folha de salários;
HI - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Art. 9' À contribuição para o PIS/ Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos prevístos na legislação do imposto sobre a
renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/ Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o PIS/ Pasep, bem como o de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas
do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1Q do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição
para o PIS/ Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de I" de março de 1996.

Art. 14. O disposto no inciso HI do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de l' de março de 1996.
Art. 15. A contribuição do Banco Central do Brasil para o
Pasep terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210,jun. 1998
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dadas e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de 1º de novembro de 1996.
Art. 16. O art. 7º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 7º Os contratos de repasse de recursos do Fundo de
Participação PIS/ Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste
e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO), e de outros fundos ou instituições oficiais federais, quando lastrearem dívidas de financiamentos rurais objeto do alongamento de que trata o art. 5', terão
seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados às respectivas operações de alongamento.
Parágrafo único. O custo da equalização nessas operações
de alongamento correrá à conta do respectivo fundo, excetuados
os casos lastreados com recursos do Fundo de Participação
PIS/ Pasep e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), em observância ao disposto no art. 239, § 1º, da Constituição, para os
quais o õnus da equalizaçâo será assumido pelo Tesouro Naciona)." (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.623-33, de 10 dejunho de 1998.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l'
de outubro de 1995.
Art. 19. Revoga-se a Medida Provisória n' 1.623-33, de 10 de
junho de 1998.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.677-54, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Organiza e disciplina os Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal e de
Controle Interno do Poder Executivo e dá
outras providências.

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

TÍTULO I
Do Planejamento e Orçamento Federal e do Controle Interno do
Poder Executivo
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares

Art. l' Serão organizados sob a forma de sistemas as atividades de planej amento e orçamento federal e de controle interno do Poder Executivo Federal.
TÍTULon
Do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal
CAPÍTULO I
Das Finalidades

Art. 2' O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal tem
por finalidade:
I - formular o planejamento estratégico nacional;
U - formular planos nacionais, setoriais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
lU - formular o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias
e os Orçamentos anuais;
IV - gerenciar o processo deplanej amento e orçamento federal;
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v - promover a articulação, por intermédio do respectivo órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos sistemas, nos planos federal, estadual e municipal.
CAPÍTULO U
Da Organização e das Competências
Art. 3º O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação
de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e pesquisas socioeconômicas.
Art. 4º
deral:

Integram o Sistema de p'lanejamento e Orçamento Fe-

I - o Ministério do Planejamento e Orçamento, como órgão
central do sistema;
U UI -

órgãos setoriais;
órgãos específicos de planejamento e orçamento.

§ 1º Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios e dos órgãos da Presidência da República.
§ 2' Os órgãos específicos são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para as
atividades de planej amento e orçamento.
§ 3º Os órgãos setoriais e específicos ficam sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em
cuja estrutura administrativa estiverem íntegrados.
§ 4º As unidades de planejamento e orçamento das entidades
vinculadas ou subordinadas aos ministérios e órgãos setoriais ficam
sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber, do respectivo órgão setorial.
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Art. 5º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do
sistema.
Art. 6' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e
as unidades responsáveis pelo planejamento e orçamento dos demais
poderes realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos e
programas respectivos.
Seção I
Do Planejamento Federal

Art. 7º Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
planejamento;
I - elaborar e supervisionar a execução de planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico e
social e de ordenação do território;
II - coordenar a elaboração dos projetos de lei do plano plurianual e o item, metas e prioridades da Administração Pública Federal, integrante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, bem como
de suas alterações, compatibilizando as propostas de todos os poderes, órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal com os objetivos governamentais e os recursos disponíveis;
III - acompanhar física e financeiramente os planos e programas referidos nos incisos I e II deste artigo, bem como avaliá-los,
quanto à eficiência, eficácia e efetividade, com vistas a subsidiar o
processo de alocação de recursos públicos, a política de gastos e a coordenação das ações do Governo;
IV - assegurar que as unidades administrativas responsáveis pela execução dos programas, projetos e atividades da Administração Pública Federal mantenham rotinas de acompanhamento e
avaliação da sua programação;
V - manter sistema de informações relacionados a indicadores econômicos e sociais, assim como mecanismos para desenvolver
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previsões e informação estratégica sobre tendências e mudanças no
âmbito nacional e internacional;
VI - identificar, analisar e avaliar os investimentos estratégicos do Governo, suas fontes de financiamento e sua articulação com
os investimentos privados, bem como prestar o apoio gerencial einstitucional à sua implementação;
VII - realizar estudos e pesquisas socioeconômicas e análises
de políticas públicas;
VIU - estabelecer políticas e diretrizes gerais para a atuação
das empresas estatais.

Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais, para efeito
do disposto no inciso VIU, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista, suas subsidiárias controladas e demais empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

e

Seção II
Do Orçamento Federal
Art. 8º
orçamento:

Compete às unidades responsáveis pelas atividades de

I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos
projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária
da União, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade
Social e de Investimento das Empresas Estatais;
U - estabelecer normas e procedimentos necessários à elaboração e à implementação dos orçamentos federais, harmonizando-os
com o Plano Plurianual;
UI - realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
IV - acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos;
V - estabelecer classificações orçamentárias, tendo em vista as
necessidades de sua harmonização com o planejamento e o controle;
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VI - propor medidas que objetivem a consolidação das informações orçamentárias das diversas esferas de governo.

TÍTULom
Do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Das Finalidades

Art. 9' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa a administração financeira do Tesouro Nacional, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
o acompanhamento dos programas de governo e a avaliação da gestão dos administradores públicos federais.
Parágrafo único. O órgão central do sistema de que trata o caput
é o Ministério da Fazenda.
Art. 10. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo,
sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros
poderes, bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem
as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto
à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária e financeira da União;
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VI tucional.

apoiar o controle externo no exercício de sua missão insti-

CAPÍTULO II
Da Organização e das Competências
Art. 11. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Administração Financeira, de Contabilidade, de Auditoria, de Acompanhamento dos Programas de Governo, de Fiscalização e de Avaliação de Gestão dos Administradores
Públicos Federais.
Parágrafo único. O Poder Executivo, ao disciplinar a estruturação do Sistema de Controle Interno, disporá sobre o órgão central e
demais unidades responsáveis pelas atividades mencionadas no caput deste artigo.
Art. 12. Compete às unidades responsáveis pelas atividades
mencionadas no art. 11:
I - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
II - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
III - elaborar a programação financeira mensal e anual
do Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional
e subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
IV - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito
de responsabilidade, direta e indireta, do Tesouro Nacional;
VI - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
VIII - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
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IX - estabelecer normas e procedimentos para O adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XI - elaborar os Balanços Gerais da União que comporão a
Prestação de Contas do Presidente da República e consolidar os balanços dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
XII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de administração financeira e contabilidade;
XN - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos;
XV - realizar auditoria sobre a gestão dos administradores
públicos federais e sobre a gestão de recursos federais feita por órgãos
e entidades públicos e privados;
XVI - certificar, por expressa delegação do Tribunal de Contas da União, a regularidade das contas dos gestores públicos federais;
XVII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de
irregulares, praticados por agentes públicos federais, ou privados,
na utilização de recursos públicos, propondo às autoridades competentes as providências cabíveis e representando ao Tribunal de
Contas da União e ao Ministério Público da União quando a ocorrência possa caracterizar infração a norma legal ou dano ao patrimônio público;
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XVIII - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria interna das entidades da administração indireta do Governo Federal;
XIX - exercer o controle da execução dos orçamentos da
União;
xx - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e
patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XXI - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
quanto à economicidade, efetividade, legitimidade e finalidade;
XXII - supervisionar e orientar a correta aplicação da legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial,
no âmbito da Administração Pública Federal;
XXIII - examinar os Balanços Gerais da União e emitir parecer conclusivo, quanto à observância dos limites fixados na legislação
orçamentária e aos procedimentos contábeis e elaborar a prestação de
contas anual do Presidente da República a ser encaminhada ao Congresso Nacional, nos termos do art. 84, inciso XXIV, da Constituição
Federal;
XXIV - criar condições para o exercicio do controle social sobre
os programas executados com recursos oriundos dos orçamentos da
União;
XXV - prestar informações sobre a situação fisico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
XXVI - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
XXVII -

editar normas sobre matérias de sua competência.

Art. 13. Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais,
ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
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Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias e da Correição

Art. 14. Observadas as disposições contidas no art. 117 da Lei
n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado aos dirigentes das unidades dos sistemas referidos no art. I" exercer;
I
II

atividade político-partidária;
profissão liberal;

III
demais atividades incompatíveis com os interesses da
Administração Pública Federal, na forma que dispuser o regulamento.
Art. 15. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão e de manutenção dos registros contábeis.
§ l' O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou abstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 2' Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com O estabelecido em regulamento próprio.

§ 3' O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a
que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios
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destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade
administrativa, civil e penal.
§ 4' Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão o código de ética profissional específico aprovado pelo Presidente
da República.

Art. 16. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos
da União.
Art. 17. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercicio de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal, ou em desacordo com a
classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da União.
Art. 18. O órgão central responsável pelas atividades de auditorias desenvolverá atividades de correição com finalidade de promover ações preventivas e repressivas relativas à ética funcional e à
disciplina de seus servidores.
TÍTULüIV

CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 19. É vedada a nomeação para o exercício de cargo, inclusive em comissão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares por decisão definitiva pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Municípios;
II - punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público
de qualquer esfera de governo;
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III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n" 8.429, de 2 de junho de 1992.

§ I" As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também
às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na
Administração direta e indireta dos Poderes da União, bem como
para as nomeações como membros de comissões de licitações.
§ 2º Serão exonerados os servidores ocupantes de cargos em comissão que forem alcançados pelas hipóteses previstas nos incisos I,
II e III deste artigo.

Art. 20. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de Planejamento e Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de Controle Interno, do Poder Executivo, serão providos, preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes das Carreiras de
Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle.
Parágrafo único. Na hipótese de provimento dos cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores das unidades responsáveis pelas atividades de auditoria, de fiscalização e de avaliação da
gestão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, excluídas as unidades setoriais, por não integrantes da Carreira de Finanças e Controle, será exigida a comprovação de experiência de, no mínimo, cinco
anos em atividades de auditoria, de finanças públicas ou de contabilidade pública.
Art. 21.

O Poder Executivo disporá, em regulamento e no pra-

zo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funciona-

mento dos órgãos componentes dos sistemas de que trata esta medida
provisória, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais
dirigentes.
Art. 22. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de janeiro de 1999, servidores públicos de suas entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista,
para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na Secretaria
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Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de confiança.

Art. 23. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário proporão, no
prazo de cento e vinte dias, a organização dos respectivos Sistemas de
Planejamento e Orçamento.
Art. 24. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 25. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Nas unidades seccionais do Sistema de
Controle Interno, poderá, excepcionalmente, ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo dos quadros de órgãos em que a
unidade tiver atuação." (NR)
Art. 26. Os órgãos e entidades, da Administração direta e indireta, da União, ao celebrarem compromissos em que haja a previsão de transferências de recursos financeiros, de seus orçamentos,
para Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecerão nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes recebedores de fazerem incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos.
§ 1º Ao fixarem os valores a serem transferidos, conforme o
disposto neste artigo, os entes nele referidos farão análise de custos
de maneira que o montante de recursos envolvidos na operação seja
compatível com o seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, nem o excesso que permita
uma execução por preços acima dos vigentes no mercado.
§ 2' Os órgãos do Sistema de Controle Interno e o controle externo, a que se vincule a entidade governamental recebedora dos recursos transferidos por órgão ou entidade de outra esfera de governo,
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cidade da gestão dos recursos, bem como a eficiência e a eficácia de
sua aplicação.
§ 3º Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, zelarão pelo cumprimento do disposto neste artigo, e
nos seus trabalhos de fiscalização, verificarão se o objeto pactuado
foi executado obedecendo aos respectivos projeto e plano de trabalho,
conforme convencionado, e se a sua utilização obedece à destinação
prevista no termo pactuaI.
§ 4' O disposto nos parágrafos anteriores não impede que, nos
casos em que julgar conveniente, o órgão do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal verifique a aplicação dos recursos em questão sob os aspectos da legalidade, da eficiência, da eficácia, da legitimidade e da economicidade.
§ 5º Nas hipóteses de haver descumprimento de cláusulas ou
de obrigações por parte do convenente, ou de qualquer forma de inadimplência, os órgãos de controle referidos no § 2º tomarão as providências no sentido de regularizar as impropriedades ou irregularidades constatadas, inclusive, promovendo, ou determinando, o levantamento da tomada de contas especial, quando for o caso.
§ 6º Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, ao desempenhar o seu trabalho, constatando indicios
de irregularidades comunicarão aos respectivos órgãos de controle
interno e externo para que sejam tomadas as providências de suas
competências.

Art. 27. Os órgãos e entidades, de outras esferas de governo,
que receberem recursos financeiros do Governo Federal, para execução de obras, para a prestação de serviços ou a realização de quaisquer projetos, usarão dos meios adequados para informar à sociedade e aos usuários em geral a origem dos recursos utilizados.
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.626-53, de 10 de junho de 1998.

Art. 29.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 30. Revogam-se o Decreto-Lei nº 2.037, de 28 dejunho de
1983, o § 2º do art. 19 da Lei n? 8.490, de 19 de novembro de 1992, e a
Medida Provisória n? 1.626-53, de 10 de junho de 1998.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Paiva
Claudia Maria Costin
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.678-25, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00
(cento e seis milhões de reais), para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministêrio dos Transportes, crédito extraordinário atê o limite de R$
106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo II!.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.628-24, de 10 dejunho de 1998.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,

li.

6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998

3860

Art. 5º Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revoga-se a Medida Provisória n' 1.628-24, de 10 de
junho de 1998.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados naDO de 30.6.1998, págs. 7/8.

MEDIDA PROVISÓRIA W 1.679-14, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Observado o disposto nos arts. 18 e seu parágrafo único, 19 e seus parágrafos, 20, 21, 22,25 e 27 e seus parágrafos, 29, 47,
49 e 56 e seu parágrafo único, da Lei n' 8.630, de 25 de fevereiro de
1993, a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2' Para os fins previstos no art. l' desta medida provisória:
I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes à
remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a décimo
terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de vinte e quatro
horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador portuário avulso;
Ir - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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tes a décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador
portuário avulso.
§ l' O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de quarenta e oito horas após o término do serviço.
§ 2" Para efeito do disposto no inciso lI, o órgão gestor de
mão-de-obra depositará as parcelas referentes às férias e ao décimo terceifa salário, separada e respectivamente, em contas individuais vinculadas, a serem abertas e movimentadas às suas expensas, especialmente
para este fim, em instituição bancária de sua livre escolha, sobre as
quais deverão incidir rendimentos mensais com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança.
§ 3' Os depósitos a que se refere o parágrafo anterior serão efetuados no dia 2 do mês seguinte ao da prestação do serviço, prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento cair
em dia em que não haja expediente bancário.
§ 4' O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações inclusive
acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do benefício
de ordem.
§ 5' Os prazos previstos neste artigo podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o
prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários.

§ 6' Aliberação das parcelas referentes a décimo terceiro salário e férias, depositadas nas contas individuais vinculadas, e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder Executivo.
Art. 3' O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso que:
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I - for cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente;
II - constituir ou se associar a cooperativa formada para se estabelecer como operador portuário, na forma do art. 17 da Lei nº
8.630, de 1993.
§ 1º Enquanto durar a cessão ou a associação de que tratam os
incisos I e II deste artigo, o trabalhador deixará de concorrer à escala
como avulso.
§ 2' É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter
permanente.

Art. 4' É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à
escala diária complementando a equipe de trabalho do quadro dos
registrados.
Art. 5' A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, far-se-á nos termos da Lei n' 8.630, de 1993.
Art. 6º Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de mãode-obra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores
constantes da escala diária.
Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.
Art. 7º O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas de escaI ação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por
operador portuário e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados
nas listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que
não haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.
Art. 8' Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jnn. 1998

3863
secutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais, constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Art. 9º Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes a saúde e segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as
normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.
Art. 10. O descumprimento do disposto nesta medida provisória sujeitará o infrator às seguintes multas:
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1.730,00
(um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 7º;
II - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a R$
5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345,00 (trezentos e
quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos termos do art. 9º;
III - de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$
3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador
em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 7º e aos
demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação previdenciária.
Art. 11. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei nº
8.630, de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o
dos arts. 26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso III do artigo
anterior, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 12. O processo de autuação e imposição das multas prevista nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII da
Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária,
conforme o caso.
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Art. 13. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.

Art. 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta medida provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3º da Lei nº 8.630,
de 1993, colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais
do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a
bordo de navios.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.630-13, de 9 de junho de 1998.
Art. 16.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 17. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.630-13, de9 dejunho de 1998.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Eliseu Padilha
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.680-7, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe acerca da incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre rendimentos de
aplicações financeiras e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' A alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate de quotas dos fundos de investimento de que trata o § 6' do art. 28 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a alteração introduzida pelo artigo subseqüente, fica reduzida para dez por cento.
Art. 2' O percentual de oitenta por cento a que se refere o § 6'
do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997, fica reduzido para sessenta e sete
por cento.
Art. 3' A determinação da base de cálculo do Imposto de Renda
na fonte, em conformidade com o disposto no art. 28 da Lei nº 9.532, de
1997, será aplicável somente a partir de 1º de julho de 1998.
Art. 4' No primeiro semestre de 1998, a incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos em aplicações em
fundos de investimento dar-se-á no resgate de quotas, se houver, às
seguintes alíquotas:
I -

de dez por cento, no caso:

a) dos fundos mencionados no art. 1º desta medida provisória; e

b) dos fundos de que trata o art. 31 da Lei nº 9.532, de 1997, enquanto enquadrados no limite previsto no § l' do mesmo artigo;

II -

de vinte por cento, no caso dos demais fundos.

Parágrafo único. A base de cálculo do Imposto de Renda de que
trata este artigo será determinada conforme o disposto no § 7' do art.
28 da Lei n' 9.532, de 1997.
Art. 5' Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte,
consideram-se pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que se completar o primeiro período de carência
no segundo semestre de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota, em 30 de junho de 1998, e:
I - o respectivo custo de aquisição, no caso dos fundos referidos no art. 31 da Lei n' 9.532, de 1997;
II - o respectivo custo de aquisição, no caso de quotas adquiridas a partir de 1º dejaneiro de 1998;
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III - o valor da quota verificado em31 dedezembro de 1997,nos
demais casos.
§ I" O disposto neste artigo não se aplica aos fundos que, no
mês dejunho de 1998, seenquadrarern no limite de que trata o § 6' do
art. 28 da Lei n" 9.532, de 1997, com a alteração do art. 2' desta medida provisória.
§ 2' No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de
quotas com rendimento ou cujo prazo de carência seja superior a noventa dias, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no dia
l' dejulho de 1998.

Art. 6' A partir de l' de janeiro de 1999, a incidência do Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos por qualquer
beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta e as imunes de que trata
o art. 12 da Lei n" 9.532, de 1997, nas aplicações em fundos deinvestimento, ocorrerá:
I - na data em que se completar cada período de carência
para resgate de quotas com rendimento, no caso de fundos sujeitos a
essa condição, ressalvado o disposto no inciso seguinte;
II - no último dia útil de cada trimestre-calendário, no caso
de fundos com períodos de carência superior a noventa dias;
III - no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido
em outra data, no caso de fundos sem prazo de carência.
§ l' A base de cálculo do imposto será a diferença positiva entre o valor da quota apurado na data de resgate ou no final de cada
período de incidência referido neste artigo e na data da aplicação ou
no final do período de incidência anterior, conforme o caso.
§ 2' As perdas apuradas no resgate de quotas poderão ser compensadas com ganhos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo fundo de investimento, de acordo com procedimento a
ser definido pela Secretaria da Receita Federal.
§ 3' Os quotistas dos fundos de investimento cujos recursos sejam aplicados na aquisição de quotas de outros fundos de investimento serão tributados de acordo com o disposto neste artigo.
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§ 4' Os rendimentos auferidos pelas carteiras dos fundos de
que trata o parágrafo anterior ficam isentos do Imposto de Renda.
§ 5º

O disposto neste artigo não se aplica:

I - aos quotistas dos fundos de investimento referidos no art.
1º, que serão tributados exclusivamente no resgate de quotas;
II - às pessoas jurídicas de que trata o art. 77, inciso I, eaosinvestidores estrangeiros referidos no art. 81, ambos da Lei nº 8.981, de
20 dejaneiro de 1995, que estão sujeitos às normas nela previstas ena
legislação posterior.
Art. 7' Relativamente ao segundo semestre de 1998, é facultado ao administrador de fundos de investimento apurar o Imposto de
Renda, devido pelos quotistas, de acordo com o disposto no artigo anterior, como alternativa à forma de apuração disciplinada nos incisos I e II e no § 5º do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997.
§ l' Exercida a opção facultada neste artigo, o administrador
do fundo deverá submeter à incidência do Imposto de Renda na fonte, no dia 22 de dezembro de 1998, os rendimentos correspondentes à
diferença positiva entre o valor da quota naquela data e o apurado
na data de aquisição ou no final do período de incidência anterior,
conforme o caso.

§ 2º O Imposto de Renda devido em virtude do disposto no parágrafo anterior será recolhido, pelo administrador do fundo de investimento, até o último dia útil do ano de 1998.
§ 3º Adotada a alternativa de que trata este artigo, fica dispensada a apuração do imposto de renda na forma prevista no art. 5'.

Art. 8º Os dispositivos, a seguir enumerados, da Lei nº 9.532,
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
I -

o art. 6º, inciso II:

"Art. 6'

.
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H - o art. 26 da Lei nº 8.313, de 1991, e o art. l' da Lei n'
8.685, de 20 dejulho de 1993, não poderá exceder quatro por cento do Imposto de Renda devido." (NR)
H -

o art. 34:

«Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se aplica às hipóteses de que trata o art. 81 da Lei nº 8.981, de 1995, que continuam sujeitas às normas de tributação previstas na legislação
vigente .» (NR)

HI -

o art. 82, inciso H, alínea f:

«Art. 82.

.

.

H-

.

fJ o art. 3' da Lei n" 7.418, de 16 de dezembro de 1985, renumerado pelo art. l' da Lei nº 7.619, de 30 de setembro de 1987." (NR)
Parágrafo único. O art. 4' da Lei n" 7.418, de 1985, renumerado pelo art. 1º da Lei n" 7.619, de 1987, cujos efeitos são restabelecidos em virtude do disposto no inciso HI deste artigo, permite a dedução dos correspondentes gastos como despesa operacional.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.636-6, de 10 dejunho de 1998.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de I" dejaneiro de 1998.
Art. 11. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.636-6, de 10 dejunho de 1998.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.681-6, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas Juntas Comerciais e do
protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" O arquivamento, nas Juntas Comerciais, dos atos
constitutivos das microempresas e empresas de pequeno porte, bem
como de suas alterações, fica dispensado das seguintes exigências:
I - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito
referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza, salvo no
caso de extinção de firma individual ou sociedade;
II - certidão de inexistência de condenação criminal, que será
substituída por declaração do titular ou administrador, firmada sob
as penas da lei, de não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal.
Art. 2º Não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte o disposto no art. 1', § 2', da Lei n" 8.906, de 4 de julho de
1994.
Art. 3' Fica mantida a dispensa de prova de quitação fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte no caso do art. 29 da Lei
n" 8.864, de 28 de março de 1994.
Art. 4' Aplica-se ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
que couber, o disposto no art. l' desta medida provisória.
Art. 5' O protesto de titulo, quando o devedor for microempresa ou empresa de pequeno porte, fica sujeito às normas estabelecidas
nesta medida provisória.
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Art. 6' Os emolumentos devidos ao tabelião de protesto não excederão um por cento do valor do título, observado o limite máximo
de R$ 20,00 (vinte reais).
Parágrafo único. Incluem-se nos limites deste artigo as despesas de apresentação, protesto, intimação, certidão e quaisquer outras
relativas à execução dos serviços.
Art. 7' Para o pagamento do título em cartório, não poderá ser
exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o
pagamento por meio de cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto ficará condicionada à efetiva liquidação do cheque.
Art. 8' O cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do título, será feito independentemente de declaração de
anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado.

Art. 9' Para os fins do disposto nos arts. 5' a 8', caberá ao devedor provar sua qualidade de microempresa ou empresa de pequeno
porte perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso.
Art. 10. Os arts. 29 e 31 da Lei n" 9.492, de 10 de setembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de
relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados,
com a nota de se cuidar de informação reservada da qual não se
poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.
§ l' O fornecimento da certidão será suspenso caso se desatenda ao disposto no caput ou se forneçam informações de protestos cancelados.
§ 2' Dos cadastros ou bancos de dados, das entidades referidas no caput, somente serão prestadas informações restritivas
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de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívidas regularmente protestadas, cujos registros não foram cancelados." (NR)
«Art. 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos,
não cancelados, a quaisquer ínteressados, desde que requeridas
por escrito." (NR)
Art. 11. Para os efeitos desta medida provisória, consideram-se microempresa e empresa de pequeno porte as assim definidas
na Lei n? 8.864, de 1994.
Art. 12. O caput do art. 294 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, com a alteração introduzida pela Lei n" 9.457, de 5 de maio
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 294. A companhia fechada que tiver menos de vinte
acionistas, com patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), poderá:" (NR)
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.638-5, de 10 de junho de 1998.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15. Revoga-se a Medida Provisória n? 1.638-5, de 10 dejunho de 1998.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177" da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Jobim Filho
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.682-3, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 12 Fica a União autorizada a emitir, sob a forma de colocação direta, em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Títulos da Dívida Pública Mobiliária
Federal, cujas características serão definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ l' Em contrapartida aos títulos emitidos na forma deste artigo, o BNDES poderá utilizar:
I - créditos securitizados de emissão do Tesouro Nacional, registrados junto à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de
Títulos (Cetip) pelo seu valor presente, a ser definido pela Secretaria
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
II -

créditos detidos contra a Itaipu Binacional.

§ 2' Na hipótese de utilização dos créditos a que se refere o inciso II do parágrafo anterior, será assegurada à União remuneração
mínima mensal equivalente à da Conta Única do Tesouro Nacional
junto ao Banco Central do Brasil, a ser paga pelo BNDES, no último
dia útil de cada mês.
§ 3' O BNDES poderá recomprar da União, a qualquer tempo,
os créditos referidos no inciso II do § F, admitindo-se a dação em pagamento de bens e direitos de sua propriedade, observado o disposto
no inciso I do § F, in fine.
Art. 2' Os bens e direitos recebidos pela União, nos termos do
§ 3' do artigo anterior, poderão ser objeto de permuta com bens e direitos de entidades incluídas no Programa Nacional de Desestatização ou, observada a legislação pertinente, ser utilizados para aumento de capital nas referidas entidades.
Art. 3' Serão integralmente utilizados para amortização da
Divida Pública Mobiliária Federal os pagamentos efetuados:
I - pela Itaipu Binacional, relativos aos créditos recebidos do
BNDES;
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II -

pelo BNDES relativos:

a) ao cumprimento do disposto no § 2' do art. 1';
b)

à operação de recompra prevista no § 3' do art. 1', quando em

espécie.

Art. 4' Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento autorizado
a pagar, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, Obrigações do
Fundo N acionai de Desenvolvimento tituladas pela União, com participações acionárias de sua propriedade, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, do qual serão desvinculadas no momento
da transferência.
Art. 5' Fica a União autorizada a permutar participações
acionárias de sua propriedade por participações acionárias detidas
pela BNDESPAR - BNDES Participações S.A., desde que a operação não afete o controle acionário da União nas empresas envolvidas na permuta.
Art. 6' O preço das participações acionárias a serem permutadas na forma desta medida provisória não poderá ser superior, no
caso de sociedade aberta, à cotação média verificada na semana anterior à lavratura do instrumento de permuta ou, no caso de ações
sem cotação em bolsas de valores, ao valor patrimonial constante do
último balanço ou de balanço especial.
Art. 7' As operações de que trata esta medida provisória, com exclusão das previstas no art. 4', não poderão exceder, em conjunto, ao limite de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais).
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.655-2, de 18 de junho de 1998.
Art. 9'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 10. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.655-2, de 18 dejunho de 1998.

Brasília, 29 dejunho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.683-2, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Institui o Programa Especial de Financiamento para combate aos efeitos da· estiagem na área de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica instituído o Programa Especial de Financiamento
a produtores rurais que tiverem suas atividades prejudicadas pelos
efeitos da estiagem que assola a área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
§ 1º O Programa Especial de Financiamento de que trata este
artigo será operado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e contará
com recursos de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de reais) oriundos das seguintes fontes:

I - R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais)
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), criado pela Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989;
II - R$120.000.000,00(centoevintemilhõesdereais)doFundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), instituído pela Lei nº 7.998, de
11 dejaneiro de 1990);
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UI - R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) de programas administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (ENDES).
§ 2' Cinqüenta por cento dos recursos alocados ao Programa
Especial de Financiamento de que trata esta medida provisória deverão ser destinados para os mini e pequenos produtores que explorem
áreas de até quatro módulos rurais e, cumulativamente, sejam enquadrados nos critérios aplicáveis ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),

§ 3' Com base na receita bruta anual obtida no exercício anterior, na atividade rural, considera-se, para os efeitos desta medida
provisória:
I - grande produtor, aquele com receita superior a
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
II - médio produtor, aquele com receita superior a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) e até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
III - mini e pequeno produtor, aquele com receita igualou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Art. 2' Os financiamentos rurais contratados ao amparo do
Programa Especial de Financiamento terão as seguintes condições:
I -

juros:

a) de três por cento ao ano, operações de custeio;
b) de seis por cento ao ano, nos financiamentos de investimento;

II -

prazos:

a) de até quatro anos, incluídos até dois de carência, nas operações de custeio;
b) de até doze anos, incluídos até quatro de carência, quando se
tratar de créditos para investimentos;
III - limites de financiamento:

a) mini e pequenos produtores: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
b) médios produtores: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);

c) grandes produtores: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
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Parágrafo único. Os financiamentos concedidos aos mini e pequenos produtores rurais terão rebate de cinqüenta por cento sobre as
amortizações das parcelas do crédito utilizado.
Art. 3' Ficam os bancos oficiais federais autorizados a conceder prorrogação do vencimento de operações de crédito rural contratadas até 13 de maio de 1998, pelo prazo de dois anos, desde que o
produtor comprove a perda da receita da exploração de sua propriedade rural, em decorrência dos efeitos da estiagem, e desde que o imóvel esteja localizado em município que atenda aos requisitos constantes do artigo seguinte.
Parágrafo único. Os administradores dos recursos mencionados no § 1º do art. 1º adequarão o retorno dos seus créditos aos novos
prazos de retorno dos financiamentos prorrogados na forma do caput.
Art. 4º Serão beneficiários dos financiamentos objeto do Programa de que trata esta medida provisória os produtores rurais cujas unidades produtivas estejam situadas em municípios localizados
na área mencionada no art. 1º, reconhecida em situação de emergência nos termos da legislação em vigor.
Art. 5º

Serão de responsabilidade:

I - do FNE, o rebate de cinqüenta por cento do principal dos financiamentos a que se refere o parágrafo único do art. 2º;
II - do Tesouro Nacional, o diferencial entre as taxas dejuros
definidas no inciso I do art. 2º e a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), nos financiamentos realizados com recursos do FAT e do
BNDES.
Parágrafo único. Na realização dos financiamentos que trata
esta medida provisória, os agentes financeiros federais dispensarão as
comissões de serviço usualmente cobradas nas operações da espécie.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.659-1, de 10 de junho de 1998.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 8º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.659-1, de 10 dejunho de 1998.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.684-43, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre o pagamento dos militares
e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
mista e de suas subsidiárias, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A partir do mês de março de 1998, o pagamento da remuneração dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista
e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela
União, independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento destas despesas, será efetuado dentro do mês de competência,
a partir do dia 25.
§ 1º Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa pública e da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela União, deverá providenciar,
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por ocasião do próximo dissídio ou acordo coletivo, a alteração da
data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput
deste artigo.
§ 2' Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
§ 3' O pagamento referente ao mês de dezembro será efetuado
no período compreendido entre o segundo e o quinto dia útil do mês
dejaneiro seguinte.
Art. 2' Havendo disponibilidade financeira, poderá ser concedido adiantamento de recursos para pagamento de pessoal que receba à conta da União, conforme dispuser ato do Poder Executivo.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.664-42, de 2 de junho de 1998.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Revogam-se o art. 6' da Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993, e a Medida Provisória n' 1.664-42, de 2 de junho de 1998.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Paiva
Claudia Maria Costin
Benedito Onofre Bezerra Leonel
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.685-1, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei nº9.656, de 3
dejunho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Os dispositivos abaixo indicados da Lei nº 9.656, de 3
dejunho de 1998, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art 3º Sem prejuízo das atribuições previstas na legislação vigente e observadas, no que couber, as disposições expressas
nas Leisnºs 8.078, de 11 de setembro de 1990, e8.080, de 19 de setembro de 1990, compete ao Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), dispor sobre:

IX -

normas de aplicação de penalidades.

............................................................................................." (NR)
Parágrafo único.

.

..

I - nos incisos I, lI, III e V do caput, as operadoras de seguros privados a que alude o inciso II do § l' do art. 1º desta lei;
............................................................................................." (NR)
«Art. 9' As operadoras de planos privados de assistência à
saúde só podem comercializar ou operar planos que tenham sido
previamente protocolados na Susep, de acordo com as normas
técnicas e gerais definídas pelo CNSP e pelo Conselho Nacional
de Saúde Suplementar (Consu).
§ 2º A Susep, por iniciativa própria ou a requerimento do
Ministério da Saúde, poderá solicitar informações, determinar
alterações e promover a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados." (NR)

«Art. 10.

I -

..

..

tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios
não ligados ao ato cirúrgico;
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§ 1º As exceções constantes dos incisos I a X serão objeto de
regulamentação pelo Consu.

§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º
deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de
assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as empresas
que operem exclusivamente planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes
e de procedimentos de alta complexidade, serão definidos por
normas editadas pelo Consu.» (NR)
«Art. 11. .
.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à
saúde do consumidor, titular ou dependente, até a prova de que
trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pelo
Consu.» (NR)
«Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros privados de assistência à saúde, nas segmentações previstas nos incisos de I a IV deste artigo, respeitadas
as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano ou seguro-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
I.
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e
demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico
assistente;

II-

.

a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina,
admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;
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b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente;

d) cobertura de exames complementares indispensáveis
para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica,
fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais,
transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme
prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;

e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais
utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, em terrítório brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato;

v-

.

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos
casos de urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de plano ou seguro, nos
limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em
casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados ou credenciados pelas
operadoras definidas no art. 1Q, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo
plano ou seguro, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a
entrega à operadora da documentação adequada;
Parágrafo único. Da documentação relativa à contratação
de planos e seguros de assistência à saúde com redução da coberCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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tura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art.
10, deve constar declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento da existência e disponibilidade do
plano ou seguro-referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)

"Art. 13.

.

.

Parágrafo único. Os planos ou seguros contratados individualmente terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do contrato;
III - a suspensão e a denúncia unilateral, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular." (NR)

"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos e seguros de que trata esta lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso
estej am previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pelo CNSP, a partir de critérios e parãmetros
gerais fixados pelo Consu.
............................................................................................." (NR)
«Art.16

.

XII - número do certificado de registro da operadora, emitido pela Susep.
............................................................................................." (NR)
"Art. 17.
§ 1º É facultada a substituição do prestador de serviço
contratado ou credenciado a que se refere o caput deste artigo,
desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e ao Ministério da Saúde com trinta dias de anteeeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jnn. 1998
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dência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de
rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais
em vigor.
§ 20 Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar, a que se refere o parágrafo anterior, ocorrer por vontade
da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a
pagar as despesas atê a alta hospitalar, a critêrio médico, na forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no parágrafo anterior os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração às
normas sanitárias em vigor durante período de internação,
quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para o
consumidor." (NR)

«Art. 18.

III - a manutenção de relacionamento de contratação ou
credenciamento com número ilimitado de operadores de planos
ou seguros privados de assistência à saúde, sendo expressamente
vedado às operadoras impor contratos de exclusividade ou derestrição à atividade profissional.» (NR)
«Art. 19. As pessoas jurídicas que, na data de vigência desta lei, já atuavam como operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde terão prazo de cento e oitenta dias,
contados da expedição das normas pelo CNSP e Consu, para requerer a sua autorização de funcionamento .

............................................................................................." (NR)
«Art. 20.
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§ 1" Os servidores da Susep, no exercício de suas atividades, têm livre acesso às operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apreender livros, notas
técnicas, processos e documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização, sujeito às penas previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo.
§ 2 Q OS servidores do Ministério da Saúde, especialmente
designados pelo titular desse órgão para o exercício das atividades de fiscalização, na área de sua competência, têm livre acesso
às operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apreender processos, contratos com prestadores de
serviços, manuais de rotina operacional e demais documentos,
caracterizando-se como embaraço à fiscalização, sujeito às penas
previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse
objetivo.» (NR)
"Art. 25.

VI - cancelamento, providenciado pela Susep, da autorização de funcionamento e alienação da carteira da operadora
mediante leílão.» (NR)
«Art. 27. As multas fixadas pelo CNSP, no âmbito de suas
atribuições e em função da gravidade da infração, serão aplicadas pela Susep, atêo limitedeR$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 19 desta lei.
Parágrafo único. As multas de que trata o caput constituir-se-ão em receitas da Susep.» (NR)
«Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo
administrativo que tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, cabendo
ao CNSP e ao Consu, observadas suas respectivas atribuições,
dispor sobre normas para instauração, recursos e seus efeitos,
instâncias, prazos, perempção e outros atos processuais, asseCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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gurando-se à parte contrária amplo direito de defesa e o contraditório.» (NR)

"Art. 30.

.

.

§ 5' A condição prevista no caput deste artigo deixará de
existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.» (NR)

"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivo de assistência à saúde, decorrente de vinculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 3' Para gozo de direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2', 4' e 5' do
artigo anterior." (NR)

"Art. 32.

.

.

§ l' O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado
pelas operadoras diretamente à entidade prestadora de serviços,
quando esta possuir personalidade jurídica própria, e ao Sistema Único de Saúde (SUS), nos demais casos, mediante tabela a
ser aprovada pelo Consu, cujos valores não serão inferiores aos
praticados pelos SUS e não superiores aos praticados pelos planos e seguros.
§ 4' O Consu fixará normas aplicáveis ao processo de glosa dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2'
deste artigo.
§ 5' A entidade prestadora de serviços que receber o ressarcimento diretamente das operadoras informará mensalmente ao
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Ministério da Saúde a discriminação dos serviços prestados, dos
valores recebidos e os dados cadastrais dos consumidores, na forma da regulamentação.» (NR)
«Art. 35. Aplicam-se as disposições desta lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada ao consumidor com contrato já em curso a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta lei, observado o prazo estabelecido no § 10.

§ 10 A adaptação aos termos desta legislação de todos os
contratos celebrados anteriormente à vigência desta lei dar-se-á
no prazo máximo de quinze meses a partir da data da vigência
desta lei, sem prejuízo do disposto no art. 35-H.
§ 2' A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31 desta lei, observados os limites de
cobertura previstos no contrato original." (NR)
Art. 2' A Lei nº 9.656, de 1998, passa a vigorar acrescida dos
seguintes artigos:
«Art. 35-A. Fica criado o Conselho Nacional de Saúde Suplementar (Consu), órgão colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com competência para deliberar
sobre questões relacionadas à prestação de serviços de saúde suplementar nos seus aspectos médico, sanitário e epidemiológico e,
em especial:
I - regulamentar as atividades das operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde no que concerne aos
conteúdos e modelos assistenciais, adequação e utilização de tecnologias em saúde;
U - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde,
que constituirão referência básica para os fins do disposto nesta
lei;

UI· -

fixar as diretrizes para a cobertura assistencial;
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IV - fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento de prestadores de serviço às operadoras;
V - estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade
e de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios e
de terceiros oferecidos pelas operadoras;
VI - fixar, no âmbito de sua competência, as normas defiscalização, controle e aplicação de penalidades previstas nesta lei;
VII - estabelecer normas para intervenção técnica nas
operadoras;
VIII - estabelecer as condições mínimas, de caráter técnico-operacional dos serviços de assistência à saúde;
,
IX - estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema
Unico de Saúde;
X - estabelecer normas relativas à adoção e utilização,
pelas empresas de assistência médica suplementar, de mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde;
XI - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de
caráter consultivo, de forma a subsidiar suas decisões;
normatizar os conceitos de doença e lesão preexisXII
tentes;
XIII
qualificar, para fins de aplicação desta lei, as operadoras de planos privados de saúde;
XIV - outras questões relativas à saúde suplementar.
§ 12 O Consu terá o seu funcionamento regulado em regimento interno.
§ 2' A regulamentação prevista neste artigo obedecerá às
características específicas da operadora, mormente no que concerne à natureza jurídica de seus atos constitutivos." (NR)

«Art. 35-B. O Consu será integrado pelos seguintes membros ou seus representantes:

I II -

Ministro de Estado da Saúde;
Ministro de Estado da Fazenda;
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IH -

Ministro de Estado da Justiça;

IV - Superintendente da Susep;
V - do Ministério da Saúde:
a) Secretário de Assistência à Saúde;

b) Secretário de Políticas de Saúde.

§ l' O Consu será presidido pelo Ministro de Estado da
Saúde e, na sua ausência, pelo Secretário Executivo do respectivo
ministério.
§ 2' O Secretário de Assistência à Saúde, ou representante
por ele especialmente designado, exercerá a função de Secretário
do Conselho.

§ 3' Fica instituída, no âmbito do Consu, a Câmara de Saúde Suplementar, de caráter permanente e consultivo, integrada:
I dicado:

por um representante de cada Ministério a seguir in-

a) da Saúde, na qualidade de seu Presidente;

b) da Fazenda;

c) da Previdência e Assistência Social;
d) do Trabalho;

e) da Justiça;
H - pelo Secretário de Assistência à Saúde do Ministério
da Saúde, ou seu representante, na qualidade de secretário;

IH -

pelo Superintendente da Susep, ou seu representante;
IV - por um representante de cada órgão e entidade a seguir indicado:
a) Conselho Nacional de Saúde;

b) Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde;

c) Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde;
d) das entidades de defesa do consumidor;
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e) de entidades de consumidores de planos e seguros privados de assistência à saúde;

fJ dos órgãos superiores de classe que representem os estabelecimentos de seguro;
g) dos órgãos superiores de classe que representem o segmento de autogestão de assistência à saúde;
h) dos órgãos superiores de classe que representem a medicina de grupo;

i) das entidades que representem as cooperativas de serviços
médicos;

j) das entidades filantrópicas da área de saúde;

I) das entidades nacionais de representação da categoria
dos médicos;
m) das entidades nacionais de representação da categoria
dos odontálogos;
n) dos órgãos superiores de classe que representem as empresas de odontologia de grupo;

o) da Federação Brasileira de Hospitais.
§ 4' Os membros da Câmara de Saúde Suplementar serão
designados pelo Ministro de Estado da Saúde.» (NR)

«Art. 35-C. Compete ao Ministério da Saúde, sem prejuízo
das atribuições previstas na legislação em vigor:
I - formular e propor ao Consu as normas de procedimentos relativos à prestaçâo de serviços pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde;
II - exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de acesso, manutenção e qualidade dos serviços prestados, direta ou indiretamente pelas operadoras de
planos e seguros privados de saúde;

III - avaliar a capacidade técnico-operacional das operadoras de planos e seguros privados de saúde e garantir a comCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210,jun. 1998
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patibilidade da cobertura oferecida com os recursos disponíveis
na área geográfica de abrangência;
IV - fiscalizar a atuação das operadoras e prestadores
de serviços de saúde com relação à abrangência das coberturas de
patologias e procedimentos;
V - fiscalizar questões concernentes às coberturas e aos
aspectos sanitários e epidemiológicos, relativos à prestação de
serviços médicos ehospitalares no âmbito da saúde suplementar;
VI - avaliar os mecanismos de regulação utilizados pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde, com a finalidade de preservar a qualidade da atenção à saúde;
VII - estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços próprios, referenciados, contratados ou conveniados oferecidos pelas operadoras de planos e seguros privados
de saúde;
VIII - fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas
pelo Consu;
IX - aplicar as penalidades cabíveis às operadoras de
planos e seguros privados de assistência à saúde previstas nesta
lei, segundo as normas fixadas pelo Consu.» (NR)
«Art. 35-D.
casos:

É obrigatória a cobertura do atendimento nos

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente,
caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de
acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.» (NR)
«Art. 35-E. Sempre que ocorrerem graves deficiências
em relação aos parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras, o Ministério da Saúde
poderá designar, por prazo não superior a cento e oitenta dias,
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um diretor técnico com as atribuições que serão fixadas de acordo com as normas baixadas pelo Consu,
§ 1 º O descumprimento das determinações do diretor-técnico por administradores, conselheiros ou empregados da
entidade operadora de planos privados de assistência à saúde
acarretará o imediato afastamento do infrator, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, sem efeito suspensivo, para o Consu.

§ 2º Os administradores da operadora que se encontrarem
em regíme de direção-técnica ficarão suspensos do exercício de
suas funções a partir do momento em que for instaurado processo-crime em face de atos ou fatos relativos à respectiva gestão,
perdendo imediatamente o cargo na hipótese de condenação judicia transitada em julgado.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-técnico procederá à análise da situação da operadora e proporá ao Ministério da Saúde as medidas cabíveis.
§ 4º No caso de não surtirem efeitos as medidas especiais
para regularização da operadora, o Ministério da Saúde determinará à Susep a aplicação da penalidade prevista no art. 25, inciso VI, desta lei.
§ 5º Antes da adoção da medida prevista no parágrafo anterior, o Ministério da Saúde assegurará ao infrator o contraditório e a ampla defesa." (NR)
"Art. 35-F. As multas fixadas pelo Consu, no âmbito de
suas atribuições e em função da gravidade da infração, serão
aplicadas pelo Ministério da Saúde, até o limite de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais)." (NR)
«Art. 35-G. Aplica-se às operadoras de planos de assistência à saúde a taxa de fiscalização instituída pela Lei nº 7.944, de
20 de dezembro de 1989.
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§ I" O Ministério da Saúde e a Susep firmarão convênio
com o objetivo de definir as respectivas atribuições, no que se refere à fiscalização das operadoras de planos e seguros de saúde.
§ 2' O convênio de que trata o parágrafo anterior estipulará o percentual de participação do Ministério da Saúde na receita da taxa de fiscalização incidente sobre operadoras de planos
de saúde e fixará as condições dos respectivos repasses." (NR)

"Art. 35-H. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido
para os contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta
lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária
para consumidores com mais de sessenta anos de idade estará
sujeita à autorização prévia da Susep;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia regulamentação da matéria pelo Consu;

III - é vedada a suspensão ou denúncia unilateral do contrato por parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 desta lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em
leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente.
§ l' Nos contratos individuais de planos ou seguros de saúde, independentemente da data de sua celebração, e pelo prazo
estabelecido no § I" do art. 35 desta lei, a aplicação de cláusula de
reajuste das contraprestações pecuniárias, vinculadas à sinistralidade ou à variação de custos, dependerá de prévia aprovação da Susep.
§ 2' O disposto no art. 35 desta lei aplica-se sem prejuízo
do estabelecido neste artigo." (NR)

Art. 3' Os arts. 3', 5', 25, 27, 35-A, 35-B, 35-C, 35-E, 35-F e 35-H
da Lei n' 9.656, de 1998, entram em vigor em 5 de junho de 1998.
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Art. 4Q O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado da Lei n? 9.656, de 1998.
Art. 5Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q1.665, de 4 de junho de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Ficam revogados os §§ 10e 2º do art. 5º, os arts. 6Qe 7Q, o
Q
§ 2 do art. 16, o § 2Qdo art. 31 da Lei n Q9.656, de 3 dejunho de 1998,
e a Medida Provisória nº 1.665, de 4 de junho de 1998.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177 Qda Independência e 110· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.686-1, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, daAgricultura e do
Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídrícos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$
824.000.000,00, para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o art. 3Qdo art. 167, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n Q9.598, de 30
de dezembro de 1997), em favor dos Ministérios do Planejamento e
Orçamento, da Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambiente,
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dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário
no valor de R$ 824.000.000,00 (oitocentos e vinte e quatro milhões de
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão;
I - de Operações de Crédito Internas - em Moeda, no montante de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais);
II - da Reserva de Contingência, no montante de R$
224.000.000,00 (duzentos e vinte e quatro milhões de reais), conforme
indicado no Anexo II desta medida provisória.

Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', ficam
alteradas as receitas da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco (Ccdevasf), do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), de acordo com o Anexo III desta medida
provisória.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.666, de 5 de junho de 1998.
Art. 5'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 6'
de 1998.

Revoga-se a Medida Provisória n' 1.666, de 5 de junho

Brasília, 29 dejunho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 30.6.1998, págs. 15/16.
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MEDIDA PROVISÓRIA W 1.687-1, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Institui o Programa Emergencial de
Frentes Produtivas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa Emergencial de Frentes
Produtivas, com o objetivo de prestar assistência à população das regiões afetadas pela seca.
Art. 2º Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais remunerados, no Banco do Brasil S.A., da importância de até R$
600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) destinada à concessão de empréstimo, em caráter
excepcional, à União, por intermédio do Ministério do Planejamento
e Orçamento, para desenvolver as ações do Programa Emergencial
de Frentes Produtivas.

§ 1º A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) será o órgão responsável pela execução do programa de que
trata o artigo anterior.
§ 2º O depósito dos recursos será efetuado em até seis parcelas,
observada a Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), de que trata o art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de
abril de 1990, com a redação dada pela Lei nº 8.352, de 28 de dezembro de 1991.
§ 3' Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho determinar a
adoção das providências indispensáveis à alocação de que trata este
artigo, independentemente de quaisquer outros atos de natureza administrativa.

Art. 3' Fica o Tesouro Nacional autorizado a emitir títulos públicos especiais, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil, como
fim de lastrear o empréstimo a que se refere o artigo anterior.
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Art. 4' O depósito dos recursos ora previstos será remunerado
pelo Banco do Brasil S.A. ao FAT, com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescida de seis por cento ao ano.
§ 1º Os encargos correspondentes ao período compreendido
entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 2º O principal será reembolsado em vinte e quatro prestações
mensais, a iniciar-se no primeiro dia útil dejunho de 1999.
§ 3º Cada prestação corresponderá ao resultado da divisão do
saldo devedor atualizado até a data do seu vencimento, pelo número
de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.

§ 4' Osjuros incidirão sobre o principal atualizado e serão pagos junto com os reembolsos do principal, proporcionalmente aos
seus valores atualizados.

Art. 5º Aplica-se o disposto no artigo anterior ao cálculo para
pagamento dos encargos e amortização do empréstimo de que trata o
art. 2' desta medida provisória, pela União, por intermédio do Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Banco do Brasil S.A.
Art. 6º As Leis Orçamentárias Anuais consignarão no orçamento do Ministério do Planejamento e Orçamento dotações específicas para o pagamento do principal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata o art. 2º desta medida provisória.
Art. 7' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória no prazo de trinta dias, a contar da sua publicação.
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.667, de 5 dejunho de 1998.
Art. 9º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 10.
de 1998.

Revoga-se a Medida Provisória n" 1.667, de 5 dejunho

Brasília, 29 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.688-1, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Estabelece critérios para a concessão de
empréstimos, pela União, aos Estados e ao
Distrito Federal, destinado ao ressarcimento parcial das perdas decorrentes da aplicação da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de
1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica a União autorizada a conceder empréstimos aos
Estados e ao Distrito Federal, destinado ao ressarcimento parcial
de eventuais perdas líquidas imputadas àquelas unidades da Federação, decorrentes da aplicação da Lei n' 9.424, de 24 de dezembro
de 1996.
Art. 2' Nos empréstimos a que se refere esta medida provisória, serão observados, em relação às perdas líquidas de cada Estado
e do Distrito Federal, os limites máximos de oitenta por cento para o
exercicio fiscal de 1998, quarenta por cento para o exercicio fiscal de
1999 e vinte por cento para o exercicio fiscal de 2000.
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Parágrafo único. O cálculo das perdas líquidas dos Estados e
do Distrito Federal será efetuado pelo Ministério da Educação e do
Desporto.

Art. 3' Os empréstimos concedidos com base nesta medida
provisória serão realizados com recursos captados pelo Tesouro Nacional para tal finalidade e serão pagos em até noventa e seis prestações mensais, calculadas com base no Sistema de Amortização Constante (SAC), vencendo-se a primeira no dia 31 dejaneiro de2002 e as
demais no último dia útil de cada mês, observadas as seguintes condições:
I - juros: calculados, debitados e capitalizados mensalmente, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (Selic) para os títulos federais;
II - incidência dejuros: sobre o saldo devedor diário das parcelas liberadas;
III - liberação dos recursos: mensalmente, retroativo à competência dejaneiro de 1998, em parcelas iguais, juntamente com a primeira parcela da distribuição dos recursos do Fundo de Participação
dos Estados (FPE);
IV - prazos de contratação:
a) exercício fiscal de 1998: até sessenta dias, contados a partir
de 17 de junho de 1998;

b) exercício fiscal de 1999: até 31 de dezembro de 1998; e

c) exercício fiscal de 2000: até 31 de dezembro de 1999.

Art. 4' Os contratos de empréstimos deverão contar com adequadas garantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de
receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159,
incisos I, letra a, e lI, da Constituição.
Art. 5' Fica o Banco do Brasil S.A. designado agente financeiro da União para o fim de celebração, acompanhamento e controle
dos contratos de empréstimos de que trata esta medida provisória,
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culada e debitada sobre os saldos devedores atualizados, a ser paga
mensalmente pelo devedor a partir de 31 dejaneiro de 2002.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.668, de 6 dejunho de 1998.
Art. 7º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 8º
de 1998.

Revoga-se a Medida Provisória nº 1.668, de 6 de junho

Brasília, 29 dejunho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.689-1, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Altera a Lei n Q 9.649, de 27 de maio de
1998, que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 6º e 16 da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998,
passam a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República
no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares,
assim como pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da
Presidência da República, bem assim dos respectivos palácios
presidenciais, tendo como estrutura básica o Conselho Nacional
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Antidrogas, a Secretaria Nacional Antidrogas, o Gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.
§ 1º Compete, ainda à Casa Militar, coordenar e integrar
as ações do Governo nos aspectos relacionados com as atividades
de prevenção e repressão ao tráfico ilícito, ao uso indevido e à produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que
causem dependência, bem como aquelas relacionadas com a recuperação de dependentes.
§ 2º A Secretaria Nacional Antidrogas desempenhará as
atividades de secretaria executiva do Conselho Nacional Antidrogas.» (NR)

«Art. 16.
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito,
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho N acionaI de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública da União,
até cinco secretarias;
•••....••...••••....••..••••...••••.••••..••••••..••••.......•••...•..•..•••.••••...•••••..••»

(NR)

Art. 2º Fica o Conselho Federal de Entorpecentes, órgão colegiado integrante da Estrutura Regimental do Ministério da Justiça,
transformado em Conselho Nacional Antidrogas e sua vinculação
transferida daquele ministério para a Casa Militar da Presidência
da República.
Art. 3º Fica o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate
ao Abuso de Drogas (Funcab), instituído pela Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pela Lei nº 8.764, de 20 de dezembro de
1993, e ratificado pela Lei nº 9.240, de 22 de dezembro de 1995, bem
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como a sua gestão, transferido do âmbito do Ministério da Justiça
para a Secretaria Nacional Antidrogas da Casa Militar da Presidência da República.
Art. 49 O art. 3º da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 3º As atividades de prevenção, repressão ao tráfico
ilícito, uso indevido e produção não autorizada de substãncias
entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica, e a atividade de recuperação de dependentes serão integradas
num Sistema Nacional Antidrogas, constituído pelo conjunto de
órgãos que exercem essas atribuições nos âmbitos federal, estadual e municipal.
............................................................................................." (NR)
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias do Ministério da Justiça
alocadas nas rubricas relacionadas com as atividades de que trata o
§ 19 do art. 6º da Lei n? 9.649, de 1998, com a redação dada por esta
medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 6º Ficam criados, na Administração Pública Federal,
quinze cargos em comissão, sendo um de Natureza Especial, e quartoze do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim
distribuídos: dois DAS 6; seis DAS 4; quatro DAS 2; dois DAS 1.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.669, de 19 de junho de 1998.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.669, de 19 de junho de 1998.
Brasília, 29 dejunho de 1998; 177 9 da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Clovis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.690-1, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de
combustíveis, de que trata a Lei n'2 9. 748, de
6 de agosto de 1997, estabelece sanções administrativas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A fiscalização das atividades relativas à indústria do
petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis, bem como do
adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e do cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos
de Combustíveis, de que trata a Lei n? 9.748, de 6 de agosto de 1997,
será realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) ou, mediante convênios por ela celebrados, por órgãos da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

§ l' O abastecimento nacional de combustíveis é considerado
de utilidade pública e abrange as atividades de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento,
transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição,
revenda e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, bem como a distribuição, revenda e
comercialização de álcool etílico combustível.
§ 2º a fiscalização abrange, também, a construção e operação
de instalações e equipamentos relativos ao exercício das atividades
referidas no parágrafo anterior.

Art. 2' Os infratores das disposições desta medida provisória
e demais normas pertinentes ao exercício de atividades relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de
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Estoques Estratégicos de Combustíveis, ficarão sujeitos às seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil e penal
cabíveis:
I - multa;
II - apreensão de bens e produtos;
III - inutilização do produto;
IV - cancelamento do registro do produto junto à ANP;
V - suspensão de fornecimento de produtos;
VI - suspensão temporária, total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação;
VII - cancelamento de registro de estabelecimento ou instalação;
VIII - revogação de autorização para o exercício de atividade.
Parágrafo único. As sanções previstas nesta medida provisória
poderão ser aplicadas cumulativamente.
Art. 32 A pena de multa será aplicada na ocorrência das infrações e nos limites seguintes:
I - exercer atividade relativa à indústria do petróleo, ao
abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de
Combustíveis, sem prévio registro ou autorização exigidos na legislação aplicável:
Multa - de R$ 50.000,00 a R$ 200.000,00;
II - importar, exportar, revender ou comercializar petróleo,
seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado e álcool
etílico combustível, em quantidade ou especificação diversa da autorizada, bem como dar ao produto destinação não permitida ou diversa da autorizada, na forma prevista na legislação aplicável:
Multa - de R$ 500.000,00 a R$ 5.000.000,00;
III - inobservar preços fixados na legislação aplicável para a
venda de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e
condensado, e álcool etílico combustível:
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Multa - de R$ 5.000,00 a R$ 1.000.000,00;
IV - deixar de registrar ou escriturar livros e outros documentos de acordo com a legislação aplicável ou não apresentá-los
quando solicitados:
Multa - de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00;
V - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar, adulterar, inutilizar, simular ou alterar registros e escrituração
de livros e outros documentos exigidos na legislação aplicável:
Multa - de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;
VI - não apresentar, na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, os documentos comprobatórios de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento,
processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem,
distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, seus
derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, e álcool etílico combustível:
Multa - de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;

VII - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar, adulterar, inutilizar, simular ou alterar registros e escrituração de
livros e outros documentos exigidos na legislação aplicável, para o fim
dereceberindevidamentevalores a título de subsídio, ressarcimento de
frete, despesas de transferência, estocagem e comercialização:
Multa - de R$ 500.000,00 a R$ 5.000.000,00;

VIII - deixar de atender às normas de segurança previstas
para o comércio ou estocagem de combustíveis, colocando em perigo
direto e iminente a vida, a integridade física ou a saúde, o patrimõnio público ou privado, a ordem pública ou o regular abastecimento
nacional de combustíveis:
Multa - de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;
IX - construir ou operar instalações e equipamentos necessários ao exercício das atividades abrangidas por esta medida provisória em desacordo com a legislação aplicável:
Multa - de R$ 200.000,00 a R$ 2.000.000,00;
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x-

sonegar produtos:

Multa - de R$ 50.000,00 a R$ 1.000.000,00;
XI - comercializar petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, e álcool etílico combustível com vícios
de qualidade ou quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem ou
rotulagem, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor:
Multa - de R$ 5.000,00 a R$ 2.000.000,00;

XII - deixar de comunicar alterações de informações já cadastradas no órgão, alteração de razão social ou nome de fantasia, e endereço, nas condições estabelecidas:
Multa - de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00;

XIII - violar ou inutilizar lacre, selo ou sinal, empregado por
ordem da fiscalização, para identificar ou cerrar estabelecimento,
instalação, equipamento ou obra:
Multa - de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;
XIV - extraviar, remover, alterar ou vender produto depositado em estabelecimento ou instalação suspensa ou interditada nos termos desta medida provisória:
Multa - de R$ 500.000,00 a R$ 2.000.000,00.
Art. 4º A pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e os seus antecedentes.
§ 1º A multa será recolhida no prazo de trinta dias, contado da
decisão administrativa definitiva.
§ 2º O não-pagamento da multa no prazo estabelecido sujeita
o infrator a:
I II -

juros de mora de um por cento ao mês ou fração;
multa de mora de dois por cento ao mês ou fração.
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Art. 5' Nos casos previstos nos incisos I, VII, VIII e XI do art.
3' desta medida provisória, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas, a fiscalização poderá, como medida cautelar:
I - interditar, total ou parcialmente, estabelecimento, instalação, equipamento ou obra, pelo tempo em que perdurarem os motivos
que deram ensejo à interdição;
II - apreender bens e produtos.
§ 1º Ocorrendo a interdição ou a apreensão de bens e produtos,
o fiscal, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de responsabilidade, comunicará a ocorrência à autoridade competente da ANP, encaminhando-lhe cópia do auto de infração e, se houver, da documentação que o instrui.
§ 2º Verificada a cessação das causas determinantes do ato de
interdição ou apreensão, a autoridade competente da ANP, em despacho fundamentado, determinará a imediata desinterdição ou devolução dos bens ou produtos apreendidos.

Art. 6º

As penas de apreensão de bens e produtos, de inutiliza-

ção do produto, de suspensão de fornecimento de produtos e de cancelamento do registro do produto serão aplicadas, conforme o caso,
quando forem constatados vicios de quantidade ou de qualidade por
inadequação ou falta de segurança do produto.
Art. 7º A pena de suspensão temporária, total ou parcial, de
funcionamento de estabelecimento ou instalação, será aplicada:
I - quando a multa, em seu valor máximo, não corresponder, em razão da gravidade da infração, à vantagem auferida em decorrência da prática infracional;
II - no caso de reincidência.

§ l' Verifica-se a reincidência quando o infrator pratica uma
infração depois da decisão administrativa definitiva que o tenha
apenado por qualquer infração prevista nesta medida provisória.
§ 2' Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de
penalidade administrativa, não haverá reincidência atê o trânsito
em julgado da decisão.
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§ 3º A pena de suspensão temporária será aplicada por prazo
mínimo de dez e máximo de quinze dias.
§ 4º A suspensão temporária será de trinta dias quando aplicada a infrator já punido com a penalidade prevista no parágrafo
anterior.
Art. 8' A pena de cancelamento de registro será aplicada a estabelecimento ou instalação quejá tenha tido seu funcionamento suspenso, total ou parcialmente, nos termos previstos no § 4º do artigo
anterior.
Art. 9º A penalidade de revogação de autorização para o exercício de atividade será aplicada quando a pessoa jurídica autorizada:
I - praticar fraude com o objetivo de receber indevidamente
valores a título de ressarcimento de frete, subsídio e despesas de
transferência, estocagem e comercialização;
II - já tiver sido punida com a pena de suspensão temporária,
total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação;
III - reincidir nas infrações previstas nos incisos VIII e XI do
art. 3º desta medida provisória;
IV - descumprir a pena de suspensão temporária, total ou parcial, ou a pena de cancelamento de registro de estabelecimento ou instalação.
Parágrafo único. Aplicada a pena prevista neste artigo, os responsáveis pela pessoa jurídica ficarão impedidos, por cinco anos, de
exercer atividade constante desta medida provisória.
Art. 10. São autoridades competentes para lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo os funcionários da ANP
ou de órgãos conveniados, designados para as atividades de fiscalização.
Art. 11. As infrações serão apuradas em processo administrativo, que deverá conter os elementos suficientes para determinar a
natureza da infração, a individualização e a gradação da penalidade, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório.
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§ 1° Prescrevem no prazo de cinco anos, contado da data do cometimento da infração, as sanções administrativas previstas nesta
medida provisória.
§ 2' a prescrição interrompe-se pela notificação do infrator
ou por qualquer ato inequívoco que importe apuração da irregularidade.

Art. 12. Qualquer pessoa, constatando infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao
Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, poderá dirigir representação à ANP, para efeito do exercício do seu poder de políCIa.

Art. 13. O funcionário da ANP que tiver conhecimento de infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento
nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, é obrigado a comunicar o fato à autoridade competente, com vistas a sua apuração imediata, sob pena de co-responsabilidade.
Art. 14. O fiscal requisitará o emprego de força policial sempre
que for necessário para efetivar a fiscalização.
Art. 15. Constatada a prática das infrações previstas nos incisos V, VI, VIII, X, XI e XIII do art. 3° desta medida provisória, e após
a decisão definitiva proferida no processo administrativo, a autoridade competente da ANP, sob pena de responsabilidade, encaminhará ao Ministério Público cópia integral dos autos, para os efeitos previstos no Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940, nas Leis nOs
8.078, de 11 de setembro de 1990, 8.884, de 11 de junho de 1994, e
8.176, de 8 de fevereiro de 1991, e legislação superveniente.
Art. 16. Os fornecedores e transportadores de petróleo e seus
derivados, de gás natural e condensado, bem assim de álcool etílico
combustível, respondem solidariamente pelos vicios de qualidade ou
quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem ou rotulagem, que os
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tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou
lhes diminuam o valor.
§ l' As companhias distribuidoras proprietárias de equipamentos, destinados ao abastecimento de combustíveis e responsáveis
pela sua manutenção, respondem solidariamente com os postos revendedores por vícios de funcionamento dos mesmos.
§ 2' A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das
pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.
§ 3' Poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da
sociedade sempre que esta constituir obstáculo ao ressarcimento de
prejuizos causados ao abastecimento nacional de combustíveis ou ao
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis.
Art. 17. Para os efeitos do disposto nesta medida provisória,
poderá ser exigida a documentação comprobatória de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, bem como da
distribuição, revenda e comercialização de álcool etílico combustível.
Art. 18. O Poder Executivo poderá fixar preços e estabelecer
quotas ou volumes de produção e comercialização de álcool etílico
combustível e sua matéria-prima.
§ l' A inobservância do preço fixado para a matéria-prima do
álcool etílico combustível implicará no pagamento, pelo infrator,
após o devido processo legal, de multa de R$ 5.000,00 a R$
1.000.000,00.
§ 2' Compete ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo aplicar a penalidade prevista no parágrafo anterior e, por intermédio do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), a fiscalização do cumprimento do preço
fixado para a matéria-prima do álcool etílico combustível.
§ 3' Para os efeitos do disposto neste artigo, poderá ser exigida
a documentação comprobatória de produção, destinação e comercialização da matéria-prima de álcool etílico combustível.
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Art. 19. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, podendo inclusive instituir comitê destinado a
promover a alocação mensal, em unidades produtoras, de pedidos de
aquisição de álcool etílico combustível formulados por companhias
distribuidoras de combustíveis líquidos.

Art. 20. A administração dos recursos a que se refere o art. 13,
inciso II, da Lei nº 4.452, de 5 de novembro de 1964, alterado pelo Decreto-Lei nº 1.785, de 13 de maio de 1980, será regulamentada pelo
Poder Executivo.
Art. 21. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.670, de 24 dejunho de 1998.

Art. 22.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 23. Revoga-se a Medida Provisória n' 1.670, de 24 dejunho de 1998.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.691-1, DE 29 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas com o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), altera as Leis nºs 4.380, de
21 de agosto de 1964, 8.036, de 11 de maio de
1990, e 8.692, de 28 de julho de 1993, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Será admitida, no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), a celebração de contratos de financiamento com
planos de reajustamento do encargo mensal diferentes daqueles previstos na Lei n'' 8.692, de 28 dejulho de 1993.

Parágrafo único. Nas operações de financiamento habitacional realizadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o Conselho Curador do FGTS poderá definir os planos
de reajustamento do encargo mensal a serem nelas aplicados.
Art. 2º Os agentes financeiros do SFH poderão contratar financiamentos onde a cobertura securitária dar-se-á em apólice diferente do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação,
desde que a operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente.
Art. 3º O art. 25 da Lei nº 8.692, de 1993, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 25. Nos financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a taxa efetiva dejuros será de, no
máximo, doze por cento ao ano." (NR)
Art. 4º O inciso HI do art. 18 da Lei nº 4.380, de 21 de agosto
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:

«IH - estabelecer as condições gerais a que deverão satisfazer as aplicações do Sistema Financeiro da Habitação quanto a
garantias, juros, prazos, limites de risco e valores máximos de financiamento e de aquisição dos imóveis financiados no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação." (NR)
Art. 5º O art. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 6º Mantida a rentabilidade média de que trata o § 1º, as
aplicações em habitação popular poderão contemplar sistemática de desconto, direcionada em função da renda familiar do beneficiário, onde o valor do benefício seja concedido mediante
redução no valor das prestações a serem pagas pelo mutuário ou
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pagamento de parte da aquisição ou construção deimóvel, dentre
outras, a critério do Conselho Curador do FGTS.
§ 7' Os recursos necessários para a consecução da sistemática de desconto serão destacados, anualmente, do orçamento de
aplicação de recursos do FGTS, constituindo reserva específica,
com contabilização própria." (NR)

Art. 6' O art. 20 da Lei n' 8.036, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vinculada
do FGTS nas modalidades previstas nos incisos V; VI e VII deste artigo, nas operações firmadas, a partir de 25 de junho de
1998, no caso em que o adquirente já seja proprietário ou promitente comprador de imóvel localizado no Município onde resida, bem como no caso em que o adquirente já detenha, em
qualquer parte do País, pelo menos um financiamento nas condições do SFH." (NR)

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.671, de 24 de junho de 1998.

Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9' Ficam revogados o § F do art. 9' e o art. 14 da Lei n?
4.380, de 21 de agosto de 1964, o art. 23 da Lei n" 8.692, de 28 de
julho de 1993, e a Medida Provisória n" 1.671, de 24 dejunho de
1998.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.692-25, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 2º da Lei n"
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1º, 2!l e
3' da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992,
que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural,
autoriza o Poder Executivo a renegociar as
obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal (EGF), vencidas e prorrogadas a
partir de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1999, não se
aplica o disposto no § 2º do art. 16 da Lei nº 8.880, de 27 de maio
de 1994.» (NR)

Art. 2º Os arts. 1º, 2º e 3' da Lei nº 8.427, de 27 de maio de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta lei, subvenções econômicas a produtores rurais, sob a forma de:

I - equalização de preços de produtos agropecuários ou
vegetais de origem extrativa;
II - equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros de operações de crédito rural.
Parágrafo único. Considera-se, igualmente, subvenção de
encargos financeiros os rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais concedidos, direta ou indiretamente, por bancos oficiais federais. (NR)
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Art. 2º
§ lº Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei independentemente de vinculação
a operações de crédito rural:
a) a concessão de prêmio ou bonificação, apurado em leilão
ou em outra modalidade de licitação, para promover o escoamento do produto pelo setor privado;

b) a diferença entre o preço de exercício em contratos de opções de venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder
Executivo e o valor de mercado desses produtos.

§ 2' A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado. (NR)

Art. 3º A concessão de subvenção econômica, sob a forma
de equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios e à forma estabelecidos, em conjunto, pelos Ministérios da
Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Agricultura e do
Abastecimento.» (NR)

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a renegociar, pelo
valor do saldo devedor na data de assinatura dos respectivos contratos de renegociação, incluídas as parcelas constantes dos incisos I e II deste artigo, junto aos agentes financeiros componentes
do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), de acordo com os
critérios e as condições a serem estabelecidos em decreto, as obrigações financeiras da União, relativas a operações de Empréstimos do Governo Federal com Opção de Venda (EGF-COV), realizadas sob o amparo do Decreto-Lei n? 79, de 19 de dezembro de 1966,
cujos vencimentos tenham sido prorrogados por autorização do
Conselho Monetário Nacional (CMN), a partir de 1991:
I - o valor correspondente à equalização de preços que ainda não tenha sido paga até a data de formalização do contrato de
renegociação, apurada nos termos da legislação vigente e atualizaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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da de acordo com as condições previstas nos respectivos instrumentos de crédito;
II - o valor correspondente à diferença entre o saldo devedor
dos contratos de EGF-COV, nos quais tenha havido perda total ou
parcial dos produtos dados em garantia, e o valor de indenizações de
perdas ocorridas até a data de formalização do contrato derenegociação, realizadas com base no valor determinante de sobretaxa de armazenagem fixado contratualmente entre o agente financeiro e o
armazenador, com atualização de acordo com as condições previstas
nos respectivos instrumentos de crédito.
Parágrafo único. Os contratos mencionados no caput deste artigo conterão cláusulas prevendo a aquisição, pela União, de todos os
produtos agrícolas que garantam as operações de EGF-COV de que
trata esta medida provisória, assim como, observado o art. 42 do Código de Processo Civil, a aquisição, pela União, dos direitos litigiosos
inerentes às ações judiciais em curso propostas para assegurar o
cumprimento dos contratos de EGF-COV.

Art. 4' Fica a União autorizada a celebrar contrato com entidade pública federal especializada para a administração, armazenagem e comercialização dos estoques de produtos agrícolas adquiridos nos termos do parágrafo único do artigo anterior.
Art. 5' Os recursos provenientes da venda dos produtos e os
decorrentes da realização dos direitos litigiosos adquiridos pela
União serão destinados à amortização da Dívida Pública Mobiliária
Federal.
Art. 6' Para efeito do disposto nesta medida provisória, a subvenção de que trata o art. 2' da Lei n' 8.427, de 1992, e suas alterações, será apurada da seguinte forma:
I - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COV e o valor dos produtos dados em garantia, calculado com
baseno preço mínimo, de que trata o Decreto-Lei n? 79, de 1966, vigente na data de assinatura do contrato de renegociação;
II - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COV e o valor apurado na multiplicação da quantidade de produto objeto de cobrança judicial pelo valor da sobretaxa de armazeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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nagem divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento,
vigente na data de assinatura do contrato de renegociação.
Art. 7' O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria
Federal de Controle, aferirá a exatidão dos valores relativos às obrigações referidas no art. 3', podendo solicitar a participação de outros
órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
Art. 8' Os contratos de renegociação deverão conter cláusula
prevendo que, verificada qualquer inexatidão nos valores de que trata o artigo anterior, fica a União autorizada a promover, por intermédio do Banco Central do Brasil, o débito automático à conta de «Reservas Bancárias» do agente financeiro, com a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças eventualmente apuradas.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.512-24, de 18 de junho de 1998.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revoga-se a Medida Provisória n? 1.512-24, de 18 de
junho de 1998.
Brasília, 30 dejunho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.693-37, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1Q Os arts. 2º, 3 Q , 42 , 5º, 6º, 8º, 92 , 10, 16, 22, 23 e o parágrafo único do art. 29 do Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de
1987 alterado pelo Decreto-Lei n" 2.414, de 12 de fevereiro de 1988,
pela Lei n' 7.742, de20 de março de 1989, epela Lei n' 8.032, de 12 de
abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2' O AFRMM é um adicional incidente sobre o frete
cobrado pelas empresas brasileiras e estrangeiras de navegação
que operem em porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de
embarque e o manifesto de carga, pelo transporte de carga de
qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na
qual incidirá apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui
fonte básica do Fundo da Marinha Mercante.
.................................................................•.......................... .»

I -

(NR)

vinte e cinco por cento, na navegação de longo curso;

U - dez por cento, na navegação de cabotagem;
UI - vinte por cento, na navegação fluvial e lacustre, observado o disposto no art. 2' .
•...•..•...••••...••••••..••••....•.•.....•••..••••...••••.....•.••••..••••..•.•..•••..•••...»

(NR)

«Art. 4º

§ 3' Na navegação de longo curso, quando o frete estiver
expresso em moeda estrangeira, a conversão para o padrão mone-

tário nacional será feita com base na mesma taxa empregada
para o cálculo e o pagamento do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, de acordo com diretrizes
baixadas pelo Ministério da Fazenda.» (NR)
«Art. 5Q

lli-

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

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

N-

.

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é deinteresse para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das
importações autorizadas;

v-

.

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

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n' 37, de 18 de novembro de
1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o exterior
das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros
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especiais, excetuando-se do atendimento desta condição de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de outubro de
1990, nos termos do § 2' do art. 1º da Lei nº 8.402, de8 dejaneiro
de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;

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

§ I" Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se estejá tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2' Fica suspenso o pagamento do AFRMM, incidente sobre o transporte de mercadorias submetidas aos regimes aduaneiros abaixo discriminados, até a nacionalização total ou
parcial da carga:
a) especiais:

1. trânsito aduaneiro;

2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
4. admissão temporária;

5. draw back, modalidade suspensão;
6. entreposto industrial sob controle informatizado (Recof).
b) atípicos:

1. depósito especial alfandegado;

2. depósito afiançado;
3. depósito franco.
§ 3' Nos casos de nacionalização total ou parcial da carga,
de que trata o § 2' , a taxa de conversão estabelecida no § 3' do art.
4' será a da data de registro da Declaração de Importação.
§ 4' O não-pagamento do AFRMM, finda a suspensão prevista no § 2', implicará sua cobrança com os encargos financeiros
mencionados no § 3' do art. 6'." (NR)
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«Art. 6' O AFRMM será recolhido pelo consignatário da
mercadoria transportada, ou por seu representante legal, ambos
devidamente identificados pelo seu número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes ou no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda, em agência do Banco do Brasil S.A.,
conforme disposte em regulamente.
§ I" A liberação do conhecimente de embarque estará condicionada ao pagamente do AFRMM, comprovado por documente de arrecadação devidamente autenticado pelo Banco do Brasil
S.A., ou prova de pagamente por meio eletrônico, conforme disposte em regulamento.
§ 2' Os dados imprescindíveis ao controle da arrecadação
do AFRMM, oriundos dos manifestos de carga, terão de estar disponibilizados pelas empresas de navegação ou seus agentes, ao
Departamente de Marinha Mercante, da Secretaria de Transportes Aquaviários do Ministério dos Transportes, antes do início do
processo de liberação dos conhecimentos de embarque, conforme
disposte em regulamente.
§ 3' O Banco do Brasil S.A., em caso de ocorrência relativa
a insuficiência de fundos ou qualquer restrição ao recebimente
dos meios de pagamente a ele entregues pelo recolhedor, dará conhecimente ao Departamente de Marinha Mercante, que providenciará a cobrança administrativa ou executiva da dívida,
ficando o valor originário do débito acrescido de:
a) multa de mora de trinta e três centésimos por cento por
dia de atraso, contado a partir do primeiro dia subseqüente à
data de liberação do Conhecimente de Embarque até o dia em
que ocorrer o pagamento, limitada ao percentual de vinte por
cento;

b) juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia (Selic), para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro
dia do mês subseqüente ao da liberação do Conhecimento de
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Embarque até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
§ 4º Esgotados os meios administrativos para a cobrança
do AFRMM, o débito será inscrito na dívida ativa da União, para
cobrança executiva, nos termos da legislação em vigor.
§ 5' As unidades da Secretaria da Receita Federal não efetuarão o desembaraço de mercadorias objeto de despacho aduaneiro de importação, sem apresentação do comprovante do
recolhimento do AFRMM ou de documento que comprove sua
suspensão ou isenção, conforme disposto em regulamento.

§ 6' Na navegação de cabotagem e na navegação fluvial e
lacustre de percurso nacional, o AFRMM será recolhido até dois
dias úteis após a data de início da operação de descarregamento
da embarcação.
§ 7' O Ministério dos Transportes estabelecerá o cronograma para implantação da nova sistemática de recolhimento."
(NR)
1-

.

a) cem por cento do AFRMM gerado por empresa estrangeira de navegação;

b) cem por cento do AFRMM gerado por empresa brasileira
de navegação, operando embarcação afretada de registro estrangeiro;

c) cinqüenta por cento do AFRMM gerado por empresa brasileira de navegação, operando embarcação, própria ou afretada,
de registro brasileiro, na navegação de longo curso;

............................................................................................." (NR)

"Art. 9º As parcelas recolhidas à conta a que se refere o
item IH do art. 8' serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
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valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações
próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que tratam os
§§ 1Q e3 Q do art. 8', incluídas as embarcações fluviais queparticiparem do transporte de bens para exportação .
............................................................................................." (NR)

"Art. 10.
1-

.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
f) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos obtidos junto à Finame e ao Programa Amazônia
Integrada (PAI), por intermédio de qualquer estabelecimento
bancário autorizado a operar com estes recursos e que tenham
por objeto as modalidades de apoio previstas nos itens 1, 2 e 3 da
alínea a do inciso I do art. 16, desde que a interessada esteja
adimplente com as obrigações previstas nas alíneas d e e deste
inciso;

II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d ee do inciso anterior." (NR)

«Art. 16

.

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
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a) a empresas brasileiras de navegação, até oitenta e cinco
por cento do valor do projeto aprovado:

1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileíros;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

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

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;
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b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5' do art. 12 do Decreto-Lei n' 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;

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

«Art. 22. Os financiamentos concedidos com recursos do
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ca da embarcação financiada, ou outras modalidades de
garantia, a critério do agente financeiro.
Parágrafo único. A alienação fiduciária só terá validade e
eficácia após sua inscrição no Registro de Propriedade Marítima,junto ao Tribunal Marítimo, aplicando-se-lhe, no que couber,
o disposto nos arte. 148 a 152 da Lei n' 7.565, de 19 de dezembro
de 1986." (NR)
«Art. 23. A alienação das embarcações que, para construção, reparo ou melhoria, tenham sido objeto de financiamento
com recursos do FMM, dependerá de prévia autorização do Ministério dos Transportes, quando o risco da operação for do
FMM.,,(NR)
«Art. 29.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço da dívida, de estudos e projetos de interesse da marinha
mercante e dos serviços administrativos da arrecadação." (NR)
Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ l' A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que detenha contra o Tesouro Naciona!.
§ 3º Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será liquídado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n' 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade
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de sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário
e à indústria naval.

§ 5' A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a
emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com
o disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.

Art. 3' Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5' do Decreto-Lei n' 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos do § 2' do art. l' da Lei n' 8.402, de 1992.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.627-36, de 10 dejunho de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n? 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei n' 7.742, de20 de março de 1989, ocaput do art. 9' da Lei n'
8.032, de 12 de abril de 1990, e a Medida Provisória n" 1.627-36, de
10 dejunho de 1998.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.694-7, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 1'1. da Lei nº
9.530, de 10 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1" O art. 10 da Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. lQ

.

II - o superávit financeiro dos fundos, das autarquias e
das fundaçães, integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1997 eseguintes, nos termos do art. 43, § 2", da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964, ressalvados o do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), o do Fundo Nacional da Cultura (FNC), o
do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e os recursos provenientes de contribuiçães diretas dos servidores públicas
com finalidade específica;

............................................................................................" (NR)
Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.634-6, de 10 dejunho de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4" Revoga-se a Medida Provisória n" 1.634-6, de 10 de
junho de 1998.
Brasília, 30 dejunho de 1998; 177" da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998

3929
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.695-37, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direçõo e Assessoramento Superiores e
de Funções de Confiança existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ l' O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e
entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre as
competências, atribuições e funções e os diferentes niveis dos cargos
ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções de Confiança, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções existentes no ãmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até l' de julho de 1998.
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Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível, cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 4' Os atos relativos a vacância ou provimento, quando decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação
do decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental
ou do estatuto do qual decorra.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.622-36, de 10 de junho de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Revogam-se a Lei n? 9.018, de 30 de março de 1995, e a
Medida Provisória n' 1.622-36, de 10 de junho de 1998.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo! Função
Natureza Especial
Subtotal

Quantitativos

77
77

Direção e Assessoramento Superiores

DAS·6
DAS·5

147
691
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Cargo/ Função

Quantitativos

1.967
2.920
6.279
7.103

DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-l
Subtotal

19.107

Função Gratificada

FG-l
FG-2
FG-3

8.891
8.483
11.544
Subtotal

28.918

Cargo Comissionado de Telecomunicações (")

CCT-V
CCT-IV
CCT-lIl
CCT-Il
CCT-I

38
53
43
53
63
Subtotal

250

Cargo Comissionado de Energia Elétrica (")

CCE-V
CCE-IV
CCE-IlI
CCE-Il
CCE-I

32
33
26
20
19
Subtotal

Cargo/ Função

130
Quantitativos

Função Comissionada do Banco Central (")

FDS-l
FDE-l
FDE-2
FDT-l
FDO-l
FCA-l
FCA-2
FCA-3
FCA-4
FCA-5
FTS-l
FTS-2
FTS-3

1
39
46
246
531
11
39
17
112
229
12
96
56
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Subtotal

Cargo Comissionado de Petróleo (")
CCP-V
CCP-IV
CCP-I1
CCP-!
Subtotal
Total

1.435
19
36
8
39
102
50.019

(") Níveis e quantitativos sujeitos a alterações, sem aumento de despesa, consoante
legislação específica.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.696-23, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n 2 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e
as Leis n's 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
de julho de 1993, respectivamente; e dá outras providências.

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

Art. F As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutnários finais do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
§ l'

Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:

I - dívida caracterizada vencida, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com coberCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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tura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e expirado o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;
H - dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a responsabilidade do fundo está definida,
mas o prazo para quitação das parcelas mensais ainda não chegou a
seu termo;
HI - dívida não caracterizada, a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2' A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
I - prazo máximo de trinta anos, contados a partir de l' de
janeiro de 1997, com carência de oito anos para osjuros e de doze anos
para o principal;
H - remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao
índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida: .
a) de juros à taxa efetiva de três vírgula doze por cento ao ano
para as operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

b) dejuros de seis vírgula dezessete por cento ao ano, correspondente à taxa efetiva de juros aplicada aos depósitos de poupança,
para as demais operações;
IH - registro sob a forma escrituraI em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.

§ 3' As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
§ 4' As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido transferidos a terceiros.
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§ 5' Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de l' dejaneiro de 1997, a remuneração de todos os saldos residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se os critérios estabelecidos no inciso II do § 2' deste artigo.
§ 6' A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, anual ou semestralmente, a partir de l' de janeiro de 1997, de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria
do Ministro de Estado da Fazenda.

§ 7' As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 30 de junho de 1998,
manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8' Aadesão a que se refere o § 7' deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos desta
medida provisória.
Art. 2' As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas aos
contratos de financiamentos habitacional do SFH, celebrados com
mutuários finais e que contam com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS, poderão ser equiparadas às dívidas caracterizadas vencidas, de que trata o inciso I do § l' do artigo
anterior, para efeito de novação antecipada desses créditos, observando-se as condições estabelecidas nos §§ 2' a 7' do artigo anterior.
§ l' As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser
novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do
saldo devedor posicionado na data do reajustamento do contrato, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado mediante acordo entre o agente financeiro e o mutuário.

§ 2' As dívidas relativas aos contratos cuja prestação total, em
31 de março de 1998, era de até R$ 25,00 (vinte e cinco reais) poderão
ser novadas por montante correspondente a setenta por cento do valor do saldo devedor, posicionado na data de reajustamento do contrato, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS sobre o saldo deveCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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dor remanescente, que será renegociado mediante acordo entre o
agente financeiro e o mutuário.
§ 3º O saldo que remanescer da aplicação do disposto nos §§ 1º e
2º deste artigo será objeto de novação entre as partes por meio de instrumento particular de aditamento contratual, com força de escritura
pública, onde se estabelecerão novas condições financeiras relativas a
prazo, taxa nominal de juros, apólice de seguro, sistema de amortização e plano de reajuste, preservando-se a prerrogativa de os mutuários, enquanto existir saldo devedor da operação, utilizarem os recursos
da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos V
e VI do art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 4º Aformalização das disposições contidas nocaput e§§ 1º, 2'
e 3º deste artigo condiciona-se à prévia e expressa anuência do devedor.
§ 5' Fica dispensado de registro, averbação ou arquivamento
no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos e Documentos o aditivo contratual decorrente da novação da dívida de que trata o caput
deste artigo, mantendo-se a garantia hipotecária em favor do agente
financeiro.
Art. 3º

A novação de que trata o art. l' far-se-á mediante:

I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas, apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no §
5º do art. 1º desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFH junto à CEF, na
qualidade de agente operador do FGTS, decorrentes de operações
vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito
do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFHjunto ao Fundo de Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);
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c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
III - requerimente da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando tedas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
crédites caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
comprovação da regularização dos débites a que se refere o inciso II
deste artigo;
IV - requerimente, instruído com a relação dos contrates de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposte no § 8º do art. 1º desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus representantes legais, quante ao correte recolhimente das contribuições mensais e trimestrais ao FCVS, e das contribuições ao Fundhab, no
montante e forma estipulados pela legislação pertinente, bem como
sobre a informação, na habilitação de seus crédites ao FCVS, da origem de recursos, da data e tipo de evente dos financiamentes concedidos aos mutuários finais;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle, sobre o disposto no inciso V;
VIII IX -

parecer da Secretaria do Tesouro Nacional;
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - auterização do Ministro de Estado da Fazenda publicado no Diário Oficial da União.
§ 1º As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamente de
crédites das instituições financiadoras do SFHjunte ao FCVS, desde
que aceita pelo credor, mediante auterização dos órgãos gesteres ou
curadores.
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§ 2' A CEF, como administradora ou gestora dos diversos fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores dos
débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3' O gestor do FGDLI, ou O seu sucessor, apurará os valores dos
débitos das instituições financiadoras do SFH junto àquele fundo.
§ 4' A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alinea c do inciso II deste artigo.
§ 5' O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com a
imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou, nos
demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional, para fins de inscrição em Dívida
Ativa da União.
§ 6' A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos quais será declarada extinta a dívida anterior.
§ 7' As instituições financiadoras do SFH que prestarem informações inverídicas, destinadas à constituição do Cadastro Nacionai de Mutuários (Cadmut), e receberem valor indevido do FCVS, serão cobradas, a qualquer época, na forma do § 5' deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.
§ 8' As Companhias de Habitação Popular (Cohab), e assemelhadas, que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida
provisória, poderão, excepcionalmente, pagar seus débitos, existentes
até 31 de dezembro de 1997, junto ao Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, mediante prévio encontro de contas
com créditos do FCVS, no ato da primeira novação, observada a
equivalência econômica da operação, sem prejuízo da incidência dos
encargos previstos na legislação pertinente.
§ 9' O encontro de contas previsto no parágrafo anterior será
operacionalizado pela CEF, na qualidade de administradora do
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FCVS, por meio da subconta Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional (FESA/ FCVS), ouvida a Secretaria do Tesouro Naciona!.
§ 10. As instituições operadoras do Seguro Habitacional do
SFH não farão jus a qualquer remuneração sobre o montante dos valores envolvidos no encontro de contas, citado no § 8º deste artigo.

Art. 4' Ficam alterados o caput e o § 3' do art. 3' da Lei n?
8.100, de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4', os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3' Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos
firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do
SFH, independentemente da data de ocorrência do evento caracterizador da obrigação do FCVS.

§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4' O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os
atos normativos necessários à administração e manutenção do
cadastro a que se refere o § 3' deste artigo.» (NR)

Art. 5' As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independentemente da adesão a que se refere
o § 7' do art. l' desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31
de dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição
do Cadmut, conforme disposto no § 3' do art. 3' da Lei n' 8.100, de
1990, na redação dada por esta medida'provisória.
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§ l' As informações correspondentes aos contratos de financiamentos imobiliários com recursos do SFH, firmados a partir do
exercício de 1997, deverão ser encaminhadas mensalmente ao
Cadmut.
§ 2' O não-cumprimento do disposto neste artigo importará,
para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.
Art. 6' Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2' deste artigo e no art. 7', são livremente negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b do
inciso H do art. 3' desta medida provisória;
H - pagamento de até setenta e cinco por cento da contribuição
trimestral dos agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso H do art. 6' do Decreto-Lei n" 2.406, de 5 dejaneiro de
1988, na redação dada por esta medida provisória;
IH - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em
moedas de privatização.

§ l' A utilízação dos crédítos novados para os fins previstos
nos incisos H e IH deste artigo ficará limitada àqueles substituídos
por dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2' As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos H e IH deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação a
ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 7' Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos
geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jnn. 1998

3940
ao agente operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
§ Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.

Art. 8º O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade
de agente operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições previstas no art. 15 da Lei n' 8.036, de 1990;
H - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no inciso anterior;
IH - promover amortização extraordinária da dívida de responsabilidade das instituições financiadoras, relativamente às operações de financiamento a mutuários do SFH realizadas com
repasses de recursos oriundos do FGTS, em montante correspondente
a eventual diferença, se positiva, entre os valores:
a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caracterizador da obrigação do FCVS; e

b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS,
apurado nas condições estabelecidas na alínea a do inciso H do § 2º e
§ 5º do art. L" desta medida provisória.

§ 1º A amortização extraordinária prevista no inciso IH deste
artigo será integralmente assumida pelo FGTS, aplicando-se apenas
às instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação
prevista nesta medida provisória.
§ 2º O dispositivo previsto no inciso HI deste artigo alcança
também as dívidas de responsabilidade do FCVS, relativas às operações de financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos
conceitos definidos nos incisos I e H do § 1º do art. 1º desta medida
provisória.
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Art. 9º Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituído pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de
1988, na utilização dos créditos de que trata o art. 6', como contrapartida da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado
o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos
créditos de que trata o art. 6' desta medida provisória ou dos bens e
direitos adquiridos no âmbito do PND.
Art. 10. O valor correspondente aos créditos a que se refere o
art. 6º desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como
aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem
na titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório
dos recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos
saldos de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos
créditos a que se refere o caput deste artigo.
Art. 11. A partir de 1º de março de 1998, somente as instituições financiadoras, que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória, poderão computar, como operações de financiamento habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto ao FCVS,
para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de recursos captados em depósitos de poupança.
Art. 12. O art. 6º do Decreto-Lei nº 2.406, de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:

II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em zero virgula um por cento, incidente sobre o saldo
dos financiamentos imobiliários concedidos a adquirentes de
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moradia própria com cobertura do FCVS, existentes no último
dia do trimestre, podendo ser pago, em até setenta e cinco por cento, com títulos recebidos da quitação da dívida do FCVS para
com os agentes financiadores;

§ 1º A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso II deste artigo, é devida desde 26 de setembro de 1996.

§ 2' Enquanto não for efetivada a primeira novação da dívida do FCVS, o valor que corresponder a até setenta e cinco por
cento da contribuição trimestral não será exigido.
§ 3º O valor da parcela de contribuição, a que se refere o §
2' deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização dos saldos de caderneta de poupança com data de crédito de
rendimento no dia l' de cada mês, acrescido de juros correspondentes à taxa dos títulos recebidos na primeira novação, incidindo desde o último dia do trimestre de referência da contribuição
até o dia do efetivo pagamento.» (NR)

Art. 13. O saldo de recursos existente no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de Crédito do SFH.

Art. 14.

Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.

Art. 15. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF,
na qualidade de agente operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir em favor da CEF, com as características descritas nos incisos I a III do § 2º do art. l' desta medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5º do art. 1º
desta medida provisória.
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§ l' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradora do FCVS.
§ 2' A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 16. A partir de 12 dejunho de 1998, mediante acordo entre as partes, as instituições financiadoras do SFH poderão conceder
aos mutuários que tenham firmado contrato com previsão de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, no prazo de
até 30 de dezembro de 1998, liquidação antecipada de sua dívida,
mediante pagamento de montante correspondente a cinqüenta por
cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die
da data do último reajuste até a data da liquidação.
§ l' As instituições financiadoras suportarão valores equivalentes a vinte por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado na forma do caput deste artigo, podendo o montante ser diferido em vinte semestres, sendo facultado a elas arcar com os valores remanescentes de responsabilidade do FCVS.
§ 2' O FCVS quitará o correspondente aos trinta por cento remanescentes da aplicação do disposto no caput e no § l' deste artigo
com créditos dotados das mesmas características constantes do § 2'
do art. 1', independentemente de a instituição ter optado pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 3' Aos créditos referidos no parágrafo anterior não se aplica
a restrição imposta às dívidas caracterizadas vincendas de que trata
o § 2º do art. 6' desta medida provisória.

Art. 17. A partir de 12 dejunho de 1998, alternativamente ao
disposto no art. 2' da Lei n' 8.004, de 14 de março de 1990, com a redação dada pelo art. 18 desta medida provisória, as transferências
de contratos do SFH que tenham cobertura do FCVS poderão ser efetuadas, por acordo entre as partes, mediante a assunção pelo novo
mutuário de montante equivalente a setenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último
reajuste até a data da transferência, observados os requisitos legais e
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regulamentares da casa própria, vigente para novas contratações,
inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do
cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal.
§ l' O saldo remanescente da aplicação do disposto no caput
deste artigo será assumido integralmente pelo FCVS na forma de
participação antecipada e ressarcido às instituições financiadoras
com créditos dotados das mesmas características constantes do § 2'
do art. 1', independentemente de a instituição ter optado pela novação prevista nesta medida provisória.

§ 2' Efetivada a transferência, cessa a responsabilidade do
FCVS relativamente ao contrato transferido, devendo tal condição
constar dos instrumentos respectivos.
Art. 18. O parágrafo único do art. 1º e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
n' 8.004, de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. lQ

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora. (NR)
Art. 2' Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência darse-á mediante simples substituição do devedor, mantidas para o
novo mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato original' desde que se trate de financiamento destinado à casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares,
inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento
do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal, bem
assim os seguintes requisitos:
I - O valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento desse encargo até a data da formalização da transferência,
com base no índice de atualização das contas de poupança mantiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998

3945
das no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e
acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização ejuros e, quando devida,
da contribuição mensal ao FCVS;

b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência
Salarial, instituido pelo Decreto-Lei n' 2.164, de 19 de setembro
de 1984, o enquadramento na categoria profissional do novo mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal,
após a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea
anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata
o caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data do
último reajustamento contratual até a data da formalização da
transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo
devedor nesse periodo, sendo que cinqüenta por cento serão destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ l' Nas transferências dos contratos de financiamento
da casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n"
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribuição ao FCVS.
§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;
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b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do imóvel objeto da transferência;

c) localização do imóvel no domicílio do comprador. (NR)
Art. 3' A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data da transferência,
observados os percentuais de pagamento previstos no caput e nos
incisos I, II e III do art. 5' desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do
cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal.» (NR)
"Art. 5' O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 31 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
II - contratos firmados de l' de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
III - contratos firmados de l' dejaneiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a
data da liquidação.
§ l' A critério do mutuário, a liquidação antecipada
dos saldos devedores dos contratos firmados até28 de fevereiro de 1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada,
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alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo
qualquer repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se encerra no momento da liquidação do contrato.
............................................................................................." (NR)
Art. 19. As transferências no ãmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei n' 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham
sido celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de
1996, sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser
regularizadas nos termos desta medida provisória.
Parágrafo único. A condição de cessionário poderá ser comprovadajunto à instituição financiadora, por intermédio de documentos
formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do
imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
Art. 20. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH
até 25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 21. Na liquidação antecipada da dívida de contratos do
SFH, o comprador de imóvel, cuja transferência foi efetuada sem a
interveniência da instituição financiadora, equipara-se ao mutuário
final, para todos os efeitos inerentes aos atos necessários à liquidação
e habilitação junto ao FCVS, inclusive quanto à possibilidade deutiIização de recursos de sua conta vinculada do FGTS.
§ l' A condição de cessionário poderá ser comprovada junto à
instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados
junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, ou de
Notas, onde se caracterize que a transferência do imóvel foi realizada
até 25 de outubro de 1996.
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§ 2º Para os fins a que se refere o parágrafo anterior, poderá
ser admitida a apresentação dos seguintes documentos:

I - contrato particular de cessão de direitos ou de promessa de
compra e venda, com firma reconhecida em cartório em data anterior
à liquidação do contrato, até 25 de outubro de 1996;
II - procuração por instrumento público outorgada até 25 de
outubro de 1996, ou, se, por instrumento particular, com firma reconhecida em cartório até 25 de outubro de 1996.

Art. 22. Os contratos firmados no SFH, sem cobertura do
FCVS, poderão, a critério da instituição financiadora, ser novados
entre as partes, estabelecendo-se novas condições financeiras relativas a prazo, taxa nominal de juros, apólice de seguro, sistema de
amortização e plano de reajuste, preservando-se para a operação, enquanto existir saldo devedor, a prerrogativa de os mutuários utilizarem os recursos da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos V e VI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990.
§ Parágrafo único. O contrato objeto de renegociação será formalizado por meio de instrumento particular de aditamento contratual, com força de escritura pública, dispensando-se registro, averbação ou arquivamento no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos
e Documentos.

Art. 23. O § 2º do art. 21 da Lei nº 8.692, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2º Para efeito de registro e averbação de contratos de financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão cobrados de acordo com os seguintes critérios:

até zero vírgula um por cento sobre o valor do financiamento, quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não
no SFH;
a)

b) até um por cento incidente sobre o valor do negóciojurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos
demais contratos pactuados no âmbito do SFH.» (NR)
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Art. 24. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do
FCVS de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do
FCVS.
Art. 25. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de
taxa de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab,
correspondente ao periodo de agosto de 1992 a setembro de 1996, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 26. O FCVS será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, a ser regulamentado em ato do
Poder Executivo, que disporá sobre a estrutura, funcionamento e
competência do colegiado.
§ lº Além das atribuições definidas no ato regulamentador a
que se refere o caput, competirá ao Conselho Curador do FCVS
(CCFCVSl, relativamente a contratos de financiamentos habitacionais
cujo equilíbrio da apólice de Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação esteja sob garantia do FCVS:

I - julgar, em instância administrativa única, os litígios decorrentes da aplicação das condições de cobertura, normas e rotinas
desse seguro;
II - dirimir as questões relacionadas à operacionalização desse seguro, bem como decidir sobre o tratamento a ser dado aos casos
omissos relativos à regulação de sinistros.
§ 2º O CCFCVS poderá delegar as competências referidas
no § 1º deste artigo a um comitê de recursos integrante de sua estrutura.

Art. 27. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do SBPE, nos termos da Lei nº 4.380, de 21 de agosto
de 1964.
Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do CMN
que dispuseram sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput,
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Art. 28. O FCVS é autorizado a transferir ao Tesouro Nacional
Letras Hipotecárias, de emissão da CEF, ficando credor da União em
valor equivalente.
Parágrafo único. A União pagará a dívida decorrente da
transferência dos ativos de que trata este artigo mediante a securitização das obrigações, pelo Tesouro Nacional, observadas as condições previstas no art. l' desta medida provisória, mantendo a equivalência econômica entre os ativos.

Art. 29. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente, observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário de sociedade anônima que tenha por objeto social a securitização de créditos hipotecários e imobiliários.
Art. 30. O prazo de um ano a que se refere o art. 5' da Lei n"
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória, contar-se-á a partir de 31 de março de 1997.
Art. 31. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem
necessárias à execução das disposições desta medida provisória, inclusive com relação aos prazos.
Art. 32. Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a compensar os créditos decorrentes dos contratos de
refinanciamento de que trata a Lei n" 9.496, de 11 de setembro de
1997, com créditos detidos pelas unidades da Federação e que tenham
sido objeto da novação a que se refere esta medida provisória.
Parágrafo único.
critérios:

Na compensação, observar-se-ão os seguintes

I - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida
dejuros a taxa efetiva de seis virgula dezessete por cento ao ano serão
aceitos pelo seu valor de face;
II - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida
dejuros a taxa efetiva de três virgula doze por cento ao ano serão aceitos com deságio sobre seu valor de face a ser estabelecido pelo Ministério da Fazenda.
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Art. 33. A prerrogativa prevista no inciso II do art. 6' do Decreto-Lei nº 2.406, de 1988, somente poderá ser exercida pelos agentes financiadores que se manifestarem pela novação e se encontrarem em dia com as contribuições ao FCVS, nos termos desta medida
provisória.
Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.635-22, de 10 de junho de 1998.
Art. 35.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 36. Ficam revogados o art. 6' da Lei n' 8.004, de 14 de
março de 1990, e a Medida Provisória n'' 1.635-22, de 10 dejunho de
1998.
Brasília, 30 dejunho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiua
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.697-55, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização
(PNDJ. de que trata a Lei n'9.491, de 9de setembro de 1997, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei nº 8.177, de
1º de março de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24
de outubro de 1991, e altera os arts. 2 12 e 3 Q
da Lei n'2 8.249, de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jnn. 1998

3952
Art. l' O art. 30 da Lei n' 8.177, de I" de março de 1991, alterado pela Lei n' 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais,
com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por
antecipação de receita.
§ l' Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata a Lei n? 9.491, de 9 de setembro de 1997,
para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;
b)

permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

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

b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do
meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3' A exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, a NTN poderá ainda ser emitida para troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida
externa brasileira.

§ 4' A troca por títulos emitidos em decorrência de acordos de reestruturação da dívida externa para utilização em
projetos voltados às atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra audiovisual
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brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela
relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura, bem como mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), nos termos
do inciso XI do art. 5º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
será regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual." (NR)
Art. 2º Os arts. 2' e 3º da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de
1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º
cas gerais:
I -

III -

ANTN será emitida com as seguintes característi-

prazo: até trinta anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do
Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por
valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par, quando se tratar de emissão para
atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex),
instituido pela Lei nº 8.187, de l' dejunho de 1991, e nas operações de troca por Brazil Investment Bond (BIE), instituido pelo
art. l' desta lei;
d) direta, em favor de interessado e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo
ser colocada em valor inferior ao par nas operações de troca
para utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual
brasileiro e doações ao FNC, de que trata o art. 30, § 3º,
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da Lei n" 8.177, de F de março de 1991, em sua redação atual
e colocada ao par, com ágio ou deságio, nas demais operações
de troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa.
.......................................................................................................

§ 2'

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil;
V - Taxa Básica Financeira (TBF), calculada pelo Banco
Central do Brasil.
§ 3' Será admitida, para fins de cálculo dos juros das
NTNs, a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras
do Tesouro Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada período de fluência da taxa dejuros, ou, na sua impossibilidade, a utilização da taxa média ajustada dos
financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), divulgada pelo Banco Central
do Brasil.» (NR)

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997.» (NR)
Art. 3' O art. l' do Decreto-Lei n" 1.079, de 29 de janeiro de
1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I" É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras do
Tesouro Nacional (LTN), com as seguintes características gerais:
I a)

formas de colocação:

oferta pública, por meio de realização de leilões;
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b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do
Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por
valor inferior ao par;

II -

III -

modalidade: nominativa e negociável;
rendimento: definido pelo deságio sobre o valor nomi-

IV -

resgate: pelo valor nominal.

na1;
§ 1º O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LTNs, podendo,
inclusive, criar séries específicas desse título com fluxos intermediários de pagamento.
§ 2' A emissão das LTNs processar-se-á exclusivamente
sob a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia por intermédio do
qual serão também creditados os resgates do principal e os rendimentos.

§ 3º O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a
celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação
e resgate das LTNs." (NR)
Art. 4º O art. 5º do Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de
1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro (LFT), destinadas a prover recursos necessários à cobertura de déficit orçamentário ou para a realização
de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária,
observados os limites fixados pelo Poder Legislativo.
§ 1º
a)

As LFTs terão as seguintes características gerais:

formas de colocação:
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1. oferta pública, por meio de realização de leilões;

2. direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública
ou sociedade de economia mista integrantes da Administração
Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de
Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior
ao par;
b)

modalidade: nominativa e negociável;

c) rendimento: definido pela taxa média ajustada dos financiamentos apurados em sistema centralizado de liquidação e
custõdia para títulos públicos federais, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, calculado sobre o valor nominal e pago no resgate do título;
d) resgate: pelo valor nominal, acrescido do respectivo rendimento.

§ 2' O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LFTs.
§ 3' A emissão das LFTs processar-se-á exclusivamente
sob a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia, por intermédio do
qual serão também creditados os resgates do principal e os rendimentos.
§ 4' As LFTs terão poder liberatório, pelo seu valor nominal, acrescido dos rendimentos, dez dias após o vencimento, para
pagamento, na forma de instruções baixadas pelo Ministro de
Estado da Fazenda, de qualquer tributo federal.

§ 5' O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a
celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação
e resgate das LFTs." (NR)
Art. 5' Fica a União autorizada a contratar operação de crédito com O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), até o limite de
R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais).
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§ 1º Os recursos a que se refere este artigo destinar-se-ão a financiar o déficit financeiro do INSS e serão representados por Letras
Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas para esse fim, com características a serem definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 2º O INSS fica autorizado a dar em garantia à operação de
que trata este artigo bens e direitos integrantes de seu ativo, em especial créditos contra autarquias, fundações e empresas públicas federais e entidades cujas ações tenham sido depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios da Fazenda e da Previdência e Assistência Social.
§ 3º Na operação de que trata este artigo, poderá a União, a
critério do Ministro de Estado da Fazenda, para amortização parcial
ou total da dívida objeto desta medida provisória, receber em pagamento bens e direitos integrantes do ativo do INSS, dados ou não em
garantia, respondendo o INSS, no caso de créditos contra terceiros,
pela existência do crédito e pela solvência do devedor.
§ 4º
Poderá o INSS ser constituído mandatário da União
para o recebimento dos créditos dados em pagamento.
§ 5º
As autarquias e fundações federais poderão pagar as
obrigações transferidas à União, em decorrência do disposto no § 3º,
com bens integrantes de seus ativos, ficando a União alternativamente autorizada a promover, a exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, a baixa total ou parcial do crédito, se necessário
para manter a saúde financeira da instituição.
§ 6º As empresas públicas federais e entidades cuj as ações tenham sido depositadas no Fundo Nacional de Desestatização poderão, a exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, pagar as
obrigações transferidas à União, em decorrência do disposto no § 3º,
com créditos securitizados, Títulos da Dívida Agrária registrados
junto à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
ou créditos decorrentes de contratos de arrendamento ou de concessão de serviço público celebrados no ãmbito do Programa Nacional
de Desestatização, mantida, no mínimo, quando for o caso, a equivalência econômica dos créditos recíprocos.
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§ 7º A União poderá utilizar seus créditos decorrentes da operação de crédito de que trata este artigo para aumento de capital da
respectiva entidade devedora.

Art. 6º O disposto no artigo anterior poderá ser aplicado à operação de que trata o art. 8º da Lei n' 9.639, de 25 de maio de 1998.
Art. 7' É criado o Certificado do Tesouro Nacional (CTN), destinado a prover recursos necessários à cobertura de déficit orçamentário, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo.

§ 1º O Poder Executivo poderá emitir CTN, ao par, com ágio
ou deságio, em favor de interessado específico, o qual deverá utilizá-lo para fins de garantia em operações de crédito.
§ 2º Os CTNs serão emitidos mediante expressa autorização
do Ministro de Estado da Fazenda, que fixará as demais condições
de colocação dos certificados.

Art. 82 Fica a União autorizada a assumir as seguintes obrigações da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA):
I - saldos devedores de contratos de financiamento junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social
(BNDES), atéo montantedeR$ 210.000.000,00 (duzentos edez milhões de reais); e
II - dívida relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
até o montantedeR$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões dereais).
§ 1e As obrigações a que se refere o caput serão objeto de auditoria por parte da Secretaria Federal de Controle do Ministério da
Fazenda.
§ 2'
Caso já tenha havido a assunção, eventual diferença
constatada pela Secretaria Federal de Controle será paga pela
RFFSA à União, no prazo de trinta dias, em espécie ou em bens.
§ 3' Fica a União autorizada a emitir títulos da dívida pública mobiliária federal em pagamento das obrigações a que se refere o
caput ou a securitizar as obrigações assumidas, em ambos os casos
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com caracteríticas a serem definidas em ato do Ministro de Estado
da Fazenda.
Art. 9º Em contrapartida à assunção das dívidas de que trata
o art. 8º, a RFF8A transferirá à União:
I - créditos relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de serviço público celebrados no âmbito do PND;
II - imóveis não-operacionais;

III -

outros ativos.

Art. 10. Fica autorizado o encontro de contas entre os créditos
do BNDE8 a que se refere o inciso I do art. 8º e créditos detidos pela
União em face do BNDE8, inclusive os transferidos à União nos termos da Medida Provisória nº 1.682-3, de 29 e junho de 1998.
Art. 11. Fica a União autorizada a adquirir créditos da
RFF8A relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de
serviço público celebrados no âmbito do PND, até o limite de R$
1.776.000.000,00 (um bilhão, setecentos e setenta e seis milhões dereais), utilizando em pagamento, até o montante de R$
1.401.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e um milhões de reais),
Letras Financeiras do Tesouro (LFT), e, até o montante de R$
375.000.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões de reais), certificados emitidos pelo Tesouro N aciona!.
Parágrafo único. As características das Letras Financeiras do
Tesouro (LFT) e dos certificados a serem emitidos em atendimento ao
disposto no caput serão definidas em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Art. 12. Fica autorizada a União a receber os certificados de
que trata o artigo anterior em pagamento total ou parcial da dívida
pública de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal perante a União, relativa aos contratos celebrados a amparo da Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória n'
1.702-26, de 30 de junho de 1998.
Parágrafo único.
os seguintes critérios:

A aplicação do disposto no caput observará
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I - cinqüenta por cento sobre o fluxo imediato das prestações a
vencer e para amortização do saldo devedor da conta gráfica;
II - cinqüenta por cento sobre o estoque total da dívida.
Art. 13. Os recursos em espécie eventualmente recebidos pela
União em decorrência do disposto nos arts. 8' a 12 desta medida provisória deverão ser utilizados integralmente na amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal.
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.618-54, de 10 dejunho de 1998.
Art. 15.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 16. Revoga-se a Medida Provisória n' 1.618-54, de 10 de
junho de 1998.
Brasília, 30 dejunho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.698-46, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a participação dos trobalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7', inciso XI, da Constituição.
Art. 2' A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos
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procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum
acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por
um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria,
dentre os empregados da sede da empresa;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1e
Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes
critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2' O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3' Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
I - a pessoa física;
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que
indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;

b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;

c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao Poder
Público, em caso de encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
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Art. 3' A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se
lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ F
Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de
duas vezes no mesmo ano civil.
§ 3' Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos
de participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente
pela empresa, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
§ 4' A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1998, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias.

§ 5' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I II -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ I" Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que
o árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.
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§ 2' O mediador ou árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.

Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o
trabalho aos domingos no comércio varejista em geral, observado o
art. 30, inciso I, da Constituição.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas,
com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras previstas em acordo ou convenção coletiva.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.619-45, de 10 dejunho de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9' Revoga-se a Medida Provisória n" 1.619-45, de 10 de
junho de 1998.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.699-37, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 10 O Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida provisória.
Art. 2'

O Cadin conterá relação das pessoas físicas ejurídicas

que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, para com órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, direta e indireta;
n - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
a)

suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas

(CPF);
b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes (CGC).

§ P
Os órgãos e as entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade,
às inclusões no Cadin, de pessoas fisicas ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo.

§ 2' O registro no Cadin far-se-á sessenta dias após comunicação ao devedor da existência de débito passivel de inscrição naquele
cadastro, fornecendo-se todas as informações pertinentas ao débito.
§ 3' Tratando-se de comunicação expedida por via posta! ou
telegráfica, para o endereço indicado no instrumento que deu origem ao débito, considerar-se-á entregue após quinze dias da respectiva expedição.
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§ 4' A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em dívida ativa, atenderá ao disposto no § 2'.
§ 5º
Comprovado ter sido regularizada a situação que deu
causa à inclusão no Cadin, o órgão ou a entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 6' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2' e4', ou a não-exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 5', sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho).

§ 7' O disposto neste artigo não se aplica aos débitos referentes a preços de serviços públicos ou a operações financeiras que não
envolvam recursos orçamentários.

Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive
quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e juridicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamentejunto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin.
Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5º

O Cadin conterá as seguintes informações:

I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
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U - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2 9 , inciso lI, inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;

UI - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), endereço e telefone do respectivo credor ou do órgão
responsável pela inclusão;
IV -

data do registro.

Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender ao que dispõe o parágrafo único do art. 3'.
Art. 6' É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos
e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta,
para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II -

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

UI - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos.
Parágrafo único.

O disposto neste artigo não se aplica:

I - à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal;

UI - às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;
UI - às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7' A exístência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
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§ 1Q Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:

I - ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da
obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente
ao juízo, na forma da lei;
II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
§ 2Q O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3º Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou
a inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4 Q Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.

Art. 8º A não-observância do disposto no § 1Q do art. 2º e nos
arts. 6º e 7º desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei n? 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Art. 9Q Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, eno seu § 2º, do Decreto-Lei n? 147, de
3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4º do Decreto-Lei nº 1.687, de 18 dejulho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei n Q
2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passiveis
de inscrição em Divida Ativa da União e cobrança judicial.
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Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.

§ 1e Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§ 2º Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado
a recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a
uma parcela.
§ 3º O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4º
Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no
prazo de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5º O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 6º Atendendo ao princípio da economicidade, observados os
termos, os limites e as condições estabelecidos em ato do Ministro de
Estado da Fazenda, poderá ser concedido, de ofício, parcelamento
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simplificado, importando o pagamento da primeira parcela confissão irretratável da dívida e adesão ao sistema de parcelamentos de
que trata esta medida provisória.
§ 7' Ao parcelamento de que trata o parágrafo anterior não se
aplica a vedação contida no parágrafo único do art. 14.
§ 8' Descumprido o parcelamento garantido por faturamento
ou rendimentos do devedor, poderá a Fazenda Nacional realizar a
penhora preferencial destes, na execução fiscal, que consistirá em depósito mensal à ordem do juízo, ficando o devedor obrigado a comprovar o valor do faturamento ou rendimentos no mês, mediante documentação hábil.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido o
valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 2º, e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ l' Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 32 O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
§ 4' Mensalmente cada órgão ou entidade publicará demonstrativo dos parcelamentos deferidos no ãmbito das respectivas competências.

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

Art. 14.

É vedada a concessão de parcelamento de débitos rela-

tivos a:

I - Imposto de Renda retido na fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;

H - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;

HI - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.

Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos
nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até 31
de dezembro de 1997 poderão ser efetuados em até:
I -

noventa e seis prestações, se solicitados até 31 de agosto de

H de 1998;

setenta e duas prestações, se solicitados até 31 de outubro

1998;

IH - quarenta e oito prestações, se solicitados até 31 de dezembro de 1998;
§ 10 O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida Ativa, mesmo em rase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
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§ 2º A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.
§ 3º Ao parcelamento previsto neste artigo aplicam-se os juros
de que trata o art. 13, acrescidos de encargo adicional de dois pontos
percentuais ao ano.
§ 4º Constitui condição para o deferimento do pedido de parcelamento e sua manutenção a inexistência de débitos em situação
irregular, de tributos e contribuições federais de responsabilidade
do sujeito passivo, vencidos posteriormente a 31 de dezembro de
1997.
§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda fixará requisitos e condições especiais para o parcelamento previsto no caput deste artigo.

Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas
e os de natureza financeira transferidos à União por força da extinção
de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro de 1996,
incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados com prazo
de até setenta e dois meses, desde que os pedidos de parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos aos requisitos e
demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ 1º O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro
dia útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial
(TR), ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano,
mais zero vírgula cinco por cento ao ano sobre o saldo devedor destinado à administração do crédito pelo agente financeiro.
§ 2º O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Naciona!.

§ 3º Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes
de honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente, cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à
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falta de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do
vencimento.
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei nO 8.981, de 1995:
«Art. 84.
§ 8° O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.» (NR)

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base
encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
nO 2.288, de23 dejulho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras demercadorias e mistas, com fundamento no art. 9° da Lei n? 7.689, de 1988, na
alíquota superior a zero vírgula cinco por cento, conforme as Leis nQs
7.787, de 30 dejunho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e
8.147, de28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de zero vírgula um por cento sobre os fatos geradores relativos ao exercício de
1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro
de 1987;
IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
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v - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei nº 2.145, de29 de dezembro de 1953;com aredação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 dejulho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins), nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 70, de 30
de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1e da Lei Complementar nº 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ 1a Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 2º O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantias pagas.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de
a decisão versar sobre:
I - matérias de que trata o artigo anterior;
II - matérias que, em virtudedejurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam
objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ lº Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da
Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar expressamente o seu desinteresse em recorrer.
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§ 2' A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3' Encontrando-se o processo no tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais de
Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1s Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2º serão extintas as execuções que versem exclusivamente sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igualou inferior
a cem Unidades Fiscais de Referência.

§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha
transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo juiz, pelo relator
do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto O crédito
tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ l' Na hipótese de a homologação ser da competéncia do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao
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mologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão dos depósitos em renda da União, independentemente do retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de
origem.
§ 2º A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.
§ 3º Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.

Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em juízo.
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo
de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por chancela mecãnica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se,
também, à inscrição em Dívida Ativa e à cobrança judicial da contribuição, multas e demais encargos previstos na legislação respectiva,
relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 26. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais e ações em faixa de
fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de registro no
Cadastro Informativo (Cadin) e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi),
§ 1e Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da
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apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos
normativos.
§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3' Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas entidades da Administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados
nas seguintes condições:
I - o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até31
de agosto de 1998, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
II - o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a que
se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a ec, e II
da Constituição;
III - o débito objeto do parcelamento será consolidado na data
da concessão;
IV - o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato
de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro
do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a
União;
V - o vencimento da primeira prestação será trinta dias após
a assinatura do contrato de parcelamento;
VI - o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4' Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida provisória.
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Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo a restituição de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de crédito do Imposto
sobre Produtos Industrializados.

Art. 28. O inciso II do art. 3' da Lei n' 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«II - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados." (NR)
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituidos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não haj am sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir, serão
reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para l' de
janeiro de 1997.
§ l' A partir de l' dejaneiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em reais.
§ 2' Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo
em Divida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda
vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.

Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Divida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de l' de janeiro de 1997,juros demora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para titulas federais, acumulada mensalmente, até o último dia do
mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a inscrição na sua Dívida AtiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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va e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei
nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida a partir de 1º de janeiro
de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias
de incentivos fiscais;
lU - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas
companhias nos termos da Instrução CVM n' 92, de8 de dezembro de
1988.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias que tenham patrimônio líquido igualou inferior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações financeiras do último exercício social, devidamente auditadas por auditor
independente registrado na CVM e procedam ao cancelamento do seu
registro na CVM, mediante oferta pública de aquisição da totalidade
desses títulos, nos termos do art. 20 e seguintes da Instrução CVM n'
265, de 18 dejulho de 1997, caso tenham ações disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997.
§ 2' Os autos das execuçôes fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a
débitos legalmente exigíveis.
§ 3'
O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.

Art. 32. Os arts. 33 e 43 do Decreto n? 70.235, de 6 de março de
1972, que, por delegação do Decreto-Lei n' 822, de 5 de setembro de
1969, regula o processo administrativo de determinação e exigência
de créditos tributários da União, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
«Art. 33.
§ 1º No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o prazo para a interposição de recurso voluntário começará a
fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida no julgamento do recurso de ofício.
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§ 2' Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá
seguimento se o recorrente o instruir com prova do depósito de valor correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência
fiscal definida na decisão." (NR)

«Art. 43.
§ 3º Após a decisão final no processo administrativo fiscal, o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário será:
a)

devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;

b) convertido em renda, devidamente deduzido do valor da
exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo e este não
houver interposto ação judicial contra a exigência no prazo previsto na legislação.

§ 4' Na hipótese de ter sido efetuado o depósito, ocorrendo
a posterior propositura de ação judicial contra a exigência, a autoridade administrativa transferirá para conta à ordem do juiz
da causa, mediante requisição deste, os valores depositados, que
poderão ser complementados para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário." (NR)

Art. 33. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição
de exigência fiscal fixada pela primeira instância no julgamento de
litígio em processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto nº
70.235, de 1972, extingue-se com o decurso do prazo de cento e oitenta
dias, contados da intimação da referida decisão.
§ l' No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o
prazo previsto no caput começará a fluir a partir da ciência da primeira decisão contrária ao sujeito passivo.
§ 2º Não se aplica à hipótese de que trata este artigo o disposto
no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 dejaneiro de 1932, eno art. 2º do
Decreto-Lei nº 4.597, de 19 de agosto de 1942.
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§ 3' A decisão administrativa final que eventualmente fixe
exigência superior a definida pela primeira instância dejulgamento,
enseja a abertura de novo prazo, como previsto no caput, para desconstituição da exigência fiscal.

Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.621-36, de 10 dejunho de 1998.
Art. 35.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 36. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n' 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n'
2.049, de l' de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.163, de 1984, os arts.
91,93 e 94 da Lei n" 8.981, de 20 dejaneiro de 1995, e a Medida Provisória n? 1.621-36, de 10 de junho de 1998.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.700-15, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais e dá outras providências.

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

Art. 1e Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
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pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex).
Art. 2º Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional.
§ 1º O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam
obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções nOs
509, de24 dejaneiro de 1979, e 1.845, de l' de julho de 1991, ambas
do Conselho Monetário Nacional.
Art. 3º Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4' Os arts. 2º e 3º da Lei nº 9.531, de 10 de dezembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º
mediante a:

O patrimônio inicial do FGPC será constituído

I - transferência de quarenta por cento dos recursos atribuídos à União por força do art. 2' da Lei nº 9.526, de 8 de dezembro de 1997;
II - vinculação de um bilhão e quinhentos milhões de
ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações
Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas no
Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal
(FADPMF), criado pela Lei nº 9.069, de 29 dejunho de 1995;
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§ 1º Poderão, ainda, ser vinculadas ao FGPC, mediante
prévia e expressa autorização do Presidente da República, outras
ações de propriedade da União, negociadas em bolsas de valores,
inclusive aquelas que estejam depositadas no FADPMF.
§ 2º O valor das ações para os fins previstos no inciso II
deste artigo será determinado pela cotação média dos últimos
cinco pregões em que as ações tenham sido negociadas.
§ 3' As ações vinculadas ao FGPC serão depositadas no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social
(BNDES).
§ 4' Fica o BNDES autorizado a alienar as ações vinculadas ao FGPC, devendo encaminhar os demonstrativos de prestação de contas relativos a cada alienação ao Tribunal de Contas
da União (TCU).
§ 5º As despesas, encargos e emolumentos relacionados
com a alienação das ações serão abatidos do produto da alienação. (NR)

Art. 3'

v-

o produto da alienação das ações integrantes do seu

patrimônio;
VI - os dividendos e remuneração decapitai das ações de
que trata o inciso anterior;

VII -

outros recursos destinados pelo Poder Público.

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

(NR)

Art. 5º O art. 5' da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º O regime aduaneiro especial de que trata o inciso
II do art. 78 do Decreto-Lei n' 37, de 18 de novembro de 1966, poderá ser aplicado à importação de matérias-primas, produtos intermediários e componentes destinados à fabricação, no País, de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998

3983
máquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado interno, em decorrência de licitação internacional, contra pagamento
em moeda conversível proveniente de financiamento concedido
porinstituição financeira internacional, da qual o Brasil participe, ou por entidade governamental estrangeira ou, ainda, pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), com recursos captados no exterior." (NR)

Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provísória nº 1.629-14, de 10 dejunho de 1998.
Art. 7º Esta medida provísória entra em vígor na data de sua
publicação.
Art. 8º Ficam revogadas a Lei nº 8.187, de l' dejunho de 1991,
e a Medida Provísória nº 1.629-14, de 10 de junho de 1998.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.701-11, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Autoriza a União a receber em valores
mobiliários os dividendos e juroe sobre o capital próprio, a serem pagos por entidades
de cujo capital o Tesouro Nacional participe,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provísória, com força de lei:
Art. l' Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
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I - a receber de empresas públicas, sociedade de economia
mista e outras entidades decujo capital o Tesouro Nacional participe,
ainda que minoritariamente, valores mobiliários como pagamento de
juros sobre o capital próprio e dividendos a que tem direito;
IH - a alienar, ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), os
valores mobiliários que receber na forma do inciso L

Art. 22 Os arts. lº e 3º da Lei nº 9.619, de 2 de abril de 1998,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1Q

§ 2º Para a aquisição autorizada nesta lei, a Eletrobrás
utilizará recursos:
I - do Fundo da Reserva Global de Reversão, nos termos
do disposto no § 4º do art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, alterada pela Lei n 2 8.631, de4 de março de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997; e
II - provenientes da alienação de participações acionárias
minoritárias.» (NR)

«Art. 3º Os recursos que vierem a ser obtidos com a alienação das ações adquiridas nos termos do art. 1º serão depositados
no Fundo da Reserva Global de Reversão, até o montante deste
utilizado para a aquisição autorizada por esta lei.» (NR)
Art. 32 A Lei nº 9.619, de 1998, passa a vigorar acrescida do
seguinte artigo:
«Art. 42 -A. Caso o valor recebido pela União, pela Eletrobrás ou por empresas do sistema BNDES, na alienação, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, das ações da CeaI,
seja menor do que o valor atualizado do preço pago nas operações
de que tratam os arts. 1º e 4º desta lei, a diferença será de responsabilidade do Estado de Alagoas, podendo ser refinanciada pela
União, no âmbito dos contratos firmados ao amparo da Lei n''
9.496, de 11 de setembro de 1997.
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Parágrafo único. Eventual crédito da Eletrobrás contra a
União, decorrente da aplicação do disposto no caput, deverá ser
utilizado:
I - prioritariamente, na recomposição do Fundo da Reserva Global de Reversão, em complemento ao previsto no art. 3';
II - na forma determinada pelo art. 13 da Lei nº 9.491, de
1997", (NR)
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.633-10, de 10 dejunho de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.633-10, de 10 de
junho de 1998.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.702-26, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira
bancária, dispõe sobre a priuatização de
instituições financeiras e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F A redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo ConCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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selho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção ou transformação em instituição não-financeira, inclusive agência de fomento, de instituições
financeiras sob controle acionário de unidade da Federação.
§ l'

A extinção das instituições financeiras a que se refere o

caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de in-

corporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
§ 2' O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.
Art. 2' A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 3' Para os fins desta medida provisória, poderá a União,
a seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
II - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu respectivo controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes
especiais;
III - financiar os ajustes prévios imprescindiveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 7', financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
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§ l' Aadoção das medidas previstas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da unidade da Federação respectiva.
§ 2' Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros contratuaispro rata die até a data da aquisição, de acordo com as condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3' O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo
será precedido da assunção, pela unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4' O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso III do artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I -

autorização legislativa da unidade da Federação para:

a) privatização, dentro de prazo acordado com a União, da respectiva instituição financeira;

b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos III e IV do
artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta;

c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n? 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 5' Os financiamentos de que trata esta medida provisória, quando concedidos pela União, serão pagos em até trezentas e
sessenta prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura do
contrato e as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
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I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente
atualizado;
Ir - atualização monetária calculada e debitada mensalmente, com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro
índice que vier a substituí-lo.
§ l' As obrigações correspondentes ao serviço dos financiamentos concedidos pela União, nos termos desta medida provisória,
poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas
ao refinanciamento de dívidas previsto pela Lei n? 9.496, de 11 de setembro de 1997, especificamente para fins de aplicação do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real (RLR) referido
no art. 5' da citada lei.
§ 2' Cessa a aplicação do disposto no parágrafo anterior se,
decorridos dezoito meses da data da assinatura do contrato de refinanciamento a que se refere a Lei n" 9.496, de 1997, detiver a unidade da Federação o controle de qualquer instituição financeira.
§ 3' Para o cumprimento do disposto neste artigo, a União poderá contratar com instituição pública federal os serviços de agente
financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos contratos de financiamento ou refinanciamento, cuja remuneração será
custeada pelas unidades da Federação.

Art. 6' O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medída provisória, poderá:
I - contar exclusivamente com a garantia da União;
Ir - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso Ir deste artigo sejam representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o
valor nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte
por cento o montante garantido.
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Art. 7º Nas hipóteses dos incisos III e V do art. 3º, quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle,
a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto Ou isoladamente, recursos em montante
pelo menos equivalente ao da participação da União;
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto a instituição financeira;
II - assunção de dívidas de instituição financeira junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em balanço,
incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
III - capitalização da instituição financeira.
Parágrafo único. O financiamento de que trata o inciso V do
art. 3º depende, ainda, de manifestação favorável do Banco Central
do Brasil, até 5 de dezembro de 1997, quanto à proposta do Estado
para o atendimento ao disposto no caput.
Art. 8º Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3', a aquisição
dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do
crédito não tenha o seu controle acionário transferido, nem seja extinta ou transformada em instituição não financeira, o contrato de
refinanciamento deverá prever a entrega, pela unidade da Federação, de ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a, no mínímo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para
fins de posterior amortização.
Art. 9º Nos casos de que tratam O art. 7' e o parágrafo único do
art. 8º, a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
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dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal
do Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento da instituição financeira.

Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos
e concederá os financiamentos de que trata o art. 3' com títulos do Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com prazo
de resgate ejuros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o Ministério do Planej amento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art.
4º, o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional, em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente
ou em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único.

Títulos e créditos não compreendidos no cc-

put deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da

instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.

Art. 12. Na hipótese do inciso II do art. 4', o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União
na quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento
concedido com base nesta medida provisória.
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Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido na forma do art. 3', inciso I, bem assim
daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n' 2.321, de 1987.
Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação
de receitas próprias e dos recursos de que trata os arts. 155, 157 e
159, inciso I, letra a, e inciso lI, da Constituição, bem assim, quando
for o caso, ações representativas do controle acionário da instituição
financeira.
Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:

I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores à
sua celebração;
III - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição Ou da não transformação em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela
distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das
obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será estaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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belecido com base em avaliação realizada por três consultores independentes contratados pelas partes.

Art. 17. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais
cominações legais ou contratuais.
Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30 de
junho de 1998, com exceção dos relativos ao inciso V do art. 3', cujo
prazo de celebração se esgotou em 31 de março de 1998, e dos relativos ao inciso I do mesmo artigo, que poderão ser celebrados até 15 de
novembro de 1998.
Parágrafo único. O financiamento ou o refinanciamento relativo ao inciso I do art. 3' somente será concedido aos Estados que firmarem, até 10 de julho de 1998, junto ao Banco Central do Brasil,
nas condições por este determinadas, compromisso de gestão da instituição financeira, que vigorará até a data de assinatura do respectivo contrato.

Art. 19. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatizáção das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
com base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n' 2.321, de
1987, e de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 20. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação
dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados
programas.
Art. 21. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
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prorrogado, por até cento e oitenta dias, em adição aos prazos previstos no Decreto-Lei n? 2.321, de 1987, se a respectiva unidade da Federação tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a
instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste artigo poderá ser feita por até quinhentos e quarenta dias, se a respectiva unidade da Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento
de instituição financeira estadual, no ãmbito do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 22. No processo de redução da participação do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ 1º A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do Brasil
pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica para dar
suporte aos passivos assumidos.

§ 2º Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis nOs 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo
a União refinanciar a dívida nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
§ 3º

A equalização de que trata o § 1º observará o previsto no

art. 10.
Art. 23. Os arts. 1º, 3º e 6º da Lei nº 9.496, de 1997, passam a
vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 1º
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§ 3º As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão
ao estabelecimento, pelas unidades da Federação, de Programa
de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo
Federal.
§ 5º Atendidas as exigências do parágrafo anterior, poderá o Ministro deEstado da Fazenda, para viabilizar a efetiva assunção a que se refere o inciso I deste artigo, autorizar a
celebração de contratos de promessa de assunção das referidas
obrigações.
§ 6º O crédito correspondente à assunção a que se refere o
inciso lI, na parte relativa a fundos de contingências de bancos
estaduais, constituídos no âmbito do programa de redução da
presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser
incorporado ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de
dívidas, celebrados nos termos desta lei, quando da utilização
dos recursos depositados nos respectivos fundos.
§ 7º A eventual diferença entre a assunção a que se refere o
parágrafo anterior e o saldo apresentado nos respectivos fundos
poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser incorporada, em até doze meses, com remuneração até à data da incorporação pela variação da taxa média ajustada nos financiamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) divulgada pelo Banco Central do Brasil, ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos
termos desta lei." (NR)
«Art. 3 2

§ 6º O não-estabelecimento do programa no prazo fixado
nos contratos de refinanciamento, ou o descumprimento das metas e compromissos nele definidos, implicarão, enquanto não estabelecido o programa ou durante o período em que durar o
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descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo custo
médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido de um
por cento, e a elevação em quatro pontos percentuais do comprometimento estabelecido com base no art. 5'." (NR)
«Art. 6' Para fins de aplicação do limite estabelecido no
art. 5º, poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas efetivamente realizadas no mês anterior pelo refinancíado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações:

VII - dívidas de que tratam os incísos I e Il, de entidades
da Administração indireta, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 31 de dezembro de 1997;
VIII - de instituições financeiras estaduais para com o
Banco Central do Brasil, que sejam formalmente assumidas pelo
Estado até 15 dejulho de 1998 .
...•........••••..•••••..••••..••••....••...........•...•••..••...•••...••........•••.•••...•»

(NR)

Art. 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus decorrente
da redução de encargos prevista nos contratos, por ela garantidos, celebrados, até 30 de outubro de 1997, no âmbito do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 25. Fica a União autorizada a equalizar a diferença acumulada, desde 30 de outubro de 1997, entre os custos médios de captação utilizados na composição dos encargos financeiros ajustados
nos contratos celebrados, pelos Estados, com instituições financeiras
públicas federais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizados pelo Conselho Monetário
Nacional, e o custo médio de captação da instituição contratante no
mês de referência.
Art. 26. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
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Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.654-25, de 10 de junho de 1998.
Art. 28.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 29. Revoga-se a Medida Provisória n' 1.654-25, de 10 de
junho de 1998.
Brasilia, 30 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paioa
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.703-14, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Altera a redação e acresce dispositivos
às Leis n'2s 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
e 8.437, de 30 de junho de 1992, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 2', 6', 7',11 e 12 da Lei n" 8.629, de25 defevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

§ 2' Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações,
mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
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§ 3º Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, emjornal de grande circulação na
capital do Estado de localização do imóvel.
§ 4º Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de
uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data
da comunicação para levantamento de dados e informações de
que tratam os §§ 2º e 3º.
§ 5' No caso de fiscalização decorrente do exercício de poder de polícia, será dispensada a comunicação de que tratam os
§§ 2' e 3'." (NR)
«Art. 6º

§ 3'

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente
conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
............................................................................................" (NR)

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes
da comunicação de que tratam os §§ 2' e 3' do art. 2'.
............................................................................................." (NR)
«Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e
tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos
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Ministros de Estado Extraordinário de Política Fundiária e da
Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de
Política Agrícola.» (NR)
«Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas
as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação
das benfeitorias.
§ l' Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a
ser indenizado em TDA.
§ 2' Integram o preço da terra as florestas naturais, matas
nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo
o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço demercado do imóvel.
§ 3' O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro
Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na
identificação das informações." (NR)

Art. 2' A Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
«Art. 26-A. Não serão cobrados custos ou emolumentos
para registro de títulos translativos de domínio de imóveis rurais
desapropriados para fins de reforma agrária." (NR)
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Art. 3º A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades
rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos
federais.
§ l' O convênio de que trata o caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária no âmbito estadual.

§ 2' Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural
para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força policial.
Art. 4' No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive
para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão
na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ I"
O disposto no caput deste artigo aplica-se também às
ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial
aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o
valor fixado na sentença.
§ 2' Nas ações referidas no parágrafo anterior, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da
ação.
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Art. 5' Os arts. 188 e 485 da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), passam a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 188. O Ministério Público, a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios, bem como suas autarquias efundações, gozarão do prazo:
I II -

em dobro para recorrer e ajuizar ação rescisória; e

em quádruplo para contestar." (NR)

"Art. 485.

.

.

x - a indenização fixada em ação de desapropriação direta ou indireta for flagrantemente superior ou manifestamente inferior ao preço de mercado objeto da ação judicial.
•....................••••....•••..•••..••••....••••..••...••••...•••...••..•••..••••....••..•»

(NR)

Art. 6' Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação que vise à indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.
Art. 7' A Lei n' 8.437, de30 dejunho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
"Art. 4'-A. Nas ações rescisórias propostas pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada
a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a
qualquer tempo, conceder medida cautelar para suspender os
efeitos da sentença rescindenda." (NR)
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.658-13, de 4 de junho de 1998.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 10. Revoga-se a Medida Provisória n' 1.658-13, de 4 dejunho de 1998.

Brasília, 30 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Edward Amadeo
Gustavo Krause
Raul Belens Jungmann Pinto
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.704, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Estende aos servidores públicos civis do
Poder Executivo Federal a vantagem de vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Art. l' Fica estendida aos servidores públicos civis da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal a vantagem de vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto
da decisão do Supremo Tribunal Federal assentada no julgamento
do Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n?
22.307-7-Distrito Federal, com a explicitação contida no acórdão dos
embargos de declaração.
Art. 2' A vantagem de que trata o artigo anterior será devida,
a partir de l' de janeiro de 1993, aos servidores públicos civis aos
quais se aplicam as tabelas constantes dos anexos da Lei n' 8.622, de
19 de janeiro de 1993.
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§ 1º
O percentual referido no artigo anterior, deduzidos os
acréscimos percentuais decorrentes da aplicação da Lei nº 8.627, de 19
de fevereiro de 1993, incidirá sobre os vencimentos dos servidores.
§ 2º Os valores resultantes da aplicação do disposto no parágrafo anterior serão pagos mediante rubrica específica e estarão sujeitos
aos futuros reajustes gerais concedidos aos servidores públicos.
Art. 3º Os ocupantes dos cargos em comissão de Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) 4,5 e 6 e de Natureza Especial farão jus ao percentual a que se refere o art. 1º desta medida provisória,
aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de l' dejaneiro
de 1993 até 1º de março de 1995.

Art. 4º Os ocupantes dos cargos em comissão de Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) 1, 2 e 3 e das funções de confiança
farão jus ao percentual a que se refere o art. 1º desta medida provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de l' de janeiro de 1993, observado o disposto no § 2' do art. 2º.
Art. 5º Os ocupantes dos Cargos de Direção e das Funções
Gratificadas, níveis 1, 2, 3, 4, 5 e 6, das Instituições Federais de
Ensino farão jus ao percentual a que se refere o art. l' desta medida provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de 1º dejaneiro de 1993 até a vigência da Lei nº 9.640, de 25 de
maio de 1998.
Parágrafo único. Os ocupantes das Funções Gratificadas, níveis 7,8 e 9, das Instituições Federais de Ensino, farão jus ao percentual a que se refere o art. 1º desta medida provisória, aplicado sobre
os valores efetivamente pagos a partir de l' dejaneiro de 1993, observado o disposto no § 2' do art. 2'.
Art. 6º Os valores devidos em decorrência do disposto nesta
medida provisória, correspondentes ao período compreendido entre
l' dejaneiro de 1993 e 30 dejunho de 1998, serão pagos, a partir de
1999, em até sete anos, nos meses de fevereiro e agosto, mediante
acordo firmado individualmente pelo servidor até 30 de dezembro
de 1998.
§ 1º Os valores devidos até 30 dejunho de 1994 serão convertidos em Unidade Real de Valor (URV), até aquela data, pelo fator de
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conversão vigente nas datas de crédito do pagamento do servidor público do Poder Executivo.
§ 2' Os valores de que trata o parágrafo anterior e os devidos
após 30 dejunbo de 1994 serão, posteriormente a esta data, atualizados
monetariamente pela variação da Unidade Fiscal de Referência (Ufir),

Art. 7º Ao servidor que se encontre em litígio judicial visando
ao pagamento da vantagem de que cuida esta medida provisória é facultado receber os valores devidos até 30 de junho de 1998, pela via
administrativa, firmando transação, até 30 de dezembro de 1998, a
ser homologada no juízo competente.
Parágrafo único. Para efeito do cumprimento do disposto nesta
medida provisória, a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias
Jurídicas das autarquias e fundações públicas federais ficam autorizadas a celebrar transação nos processos movidos contra a União ou
suas entidades que tenham o mesmo objeto do mandado de segurança referenciado no art. 1'.
Art. 8º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos de aposentadoria e às pensões decorrentes de falecimento dos
servidores, observado o disposto no art. 2º.
Art. 9' O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de trinta dias da sua vigência.
Art. 10. Eventuais divergências decorrentes da aplicação da
extensão prevista nesta medida provisória serão dirimidas pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil, mediante provocação do interessado.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 dejunho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Claudia Maria Costin
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.705, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 57 da Lei n!2
4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe
sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da União e do Distrito
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Art. I" O art. 57 da Lei n? 4.878, de 3 de dezembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 57. .
.
§ l' Recebidas as peças de que trata este artigo, a autoridade procederá na forma prevista no art. 54, item I, desta lei.
§ 2' As sanções civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
§ 3º A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada-no caso de absolvição criminal que negue a existência
do fato ou sua autoria.
§ 4' A suspensão preventiva de que trata o parágrafo único do art. 51 é obrigatória quando se tratar de transgressões aos
incisos IX, XII, XVI, XXVI, XXVIII, XXXVIII, XL, XLVIII, LI,
LVII, LVIII, LXII e LXIII do art. 43." (NR)
Art. 2' O disposto nesta medida provisória, aplica-se aos processos disciplinares em curso.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Claudia Maria Costin
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.706, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a renegociação de dívidas
no âmbito do Programa de Crédito Educativo, e determina outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Art. F Os saldos devedores dos contratos celebrados no âmbito do Programa de Crédito Educativo poderão ser consolidados e refinanciados, uma única vez, nos termos desta medida provisória.
Art. 2' Os contratos de refinanciamento celebrados nos termos
desta medida provisória conterão cláusulas de garantia do valor financiado, conforme estabelecido em resolução da Caixa Econômica
Federal.
Art. 3º No ato de composição do saldo devedor, será concedido
abatimento de trinta por cento da importância devida a título de correrão monetária, no caso dos contratos celebrados após F de março
de 1991, valor este que será automaticamente incorporado, devidamente corrigido, ao valor refinanciado na hipótese de inadimplemento do contrato.
Parágrafo único. O abatimento de que trata o caput será de
trinta e cinco por cento no caso dos contratos que se encontrem com
todas as prestações em dia na data da composição.
Art. 4' No contrato de refinanciamento nos termos desta medida provisória, o valor do saldo devedor consolidado passará a integrar o principal da dívida, e sobre o mesmo passarão a ser calculados
os encargos devidos, na forma da legislação aplicável.
Art. 5º O saldo devedor consolidado poderá ser refinanciado
em até cento e oitenta meses, observado o seguinte:
I - o prazo de refinanciamento não poderá superar três vezes o período de utilização do crédito educativo, computado em semestres; e
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II - a prestação resultante do refinanciamento não poderá ser
inferior a R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais).
Parágrafo único. Excepcionalmente, na hipótese da prestação
resultante do refinanciamento nos termos deste artigo ultrapassar a
trinta por cento da renda familiar bruta do contratante, fica a Caixa
Econômica Federal autorizada a dispensar a aplicação do inciso lI.
Art. 6' Na hipótese de quitação imediata do saldo devedor
consolidado, serão concedidos os seguintes descontos:
I - dez por cento do valor devido no caso dos contratos celebrados até 28 de fevereiro de 1991;
II - trinta por cento do valor devido no caso dos contratos celebrados a partir de l' de março de 1991.

Art. 7' As prestações dos contratos refinanciados nos termos
desta medida provisória terão vencimento no último dia útil de cada
mês de competência, e sobre estas incidirão:
I - multa de dois por cento no caso do pagamento até o último
dia útil do mês subseqüente ao do vencimento;
II - abatimento de cinqüenta por cento da importância correspondente aos juros no caso de pagamento até o dia 25 do mês de vencimento, ou dia útil imediatamente anterior.
§ l' Em qualquer hipótese, a amortização do financiamento
será feita pelo valor integral da prestação devida.

§ 2' Fica a Caixa Econômica Federal autorizada a rescindir o
contrato de refinanciamento e a proceder à execução do valor total da
dívida em caso de não-pagamento da parcela no prazo referido no inciso I deste artigo.

Art. 8' É facultada, a qualquer tempo, a amortização parcial
do saldo devedor dos contratos refinanciados na forma desta medida
provisória, dispensada a cobrança dejuros sobre a parcela antecipada, observado o disposto no inciso II do art. 5'.
Parágrafo único. Na hipótese de quitação total do saldo devedor, será concedido um abatimento de vinte por cento do seu valor na
data de quitação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998

4007
Art. 9º As condições de refinanciamento estabelecidas nos
arts. 3' a 7º desta medida provisória serão válidas:
I - até 30 de dezembro de 1998, para os contratos cuja carência tenha terminado até 1º de junho de 1998;
II - pelo prazo de noventa dias contados da data de término da
carência nos demais casos.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 30 dejunho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.707, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre critérios especiais para
alienação de imóveis de propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) autorizado a proceder à alienação, por ato de autoridade competente, de
bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não
vinculados às suas atividades operacionais, observando-se, no que
couber, as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da
Lei n' 9.636, de 15 de maio de 1998.
§ 1º Consideram-se vinculados às atividades operacionais
da autarquia os imóveis residenciais destinados à ocupação por
seus servidores ou dirigentes, e aqueles que, por suas características e localização, sejam declarados pelo INSS como relacionados
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aos seus objetivos institucionais, não se lhes aplicando o disposto
nesta medida provisória.
§ 2º Na alienação a que se refere este artigo será observado, no
que couber, o disposto no art. 24 da Lei nº 9.636, de 1998.

Art. 2' O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promoverá o cadastramento dos eventuais ocupantes dos imóveis a que se
refere o caput do artigo anterior, para verificação das circunstâncias
e origem de cada posse, cobrança de taxas de ocupação e atribuição
de direito de preferência à aquisição dos imóveis, conforme o caso, repassando-lhes os custos correspondentes.
Art. 32 Nas alienações dos imóveis residenciais e rurais, será
dada preferência a quem, comprovadamente, em 31 de dezembro de
1996, já ocupava o imóvel e esteja, até a data da formalização do respectivo instrumento, regularmente cadastrado e em dia com quaisquer obrigações junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Parágrafo único. No exercicio do direito de preferência de que
trata este artigo serão observadas, no que couber, as disposições dos
§§ 1º a 4º do art. 13 da Lei nº 9.636, de 1998.
Art. 4' A venda dos imóveis de que trata o artigo anterior poderá ser realizada mediante parcelamento do preço, com o pagamento de entrada correspondente a no mínimo dez por cento do valor de
aquisição e o restante em até 120 prestações mensais e consecutivas,
devidamente atualizadas, respeitando-se como valor mínimo de
cada parcela a importância de R$ 200,00 (duzentos reais).
§ lº Os adquirentes dos imóveis poderão utilizar financiamentos concedidos por entidades integrantes do Sistema Financeiro
da Habitação (SFH), do Sistema de Financiamento Imobiliário
(SFI) ou de outras instituições ou linhas de crédito, inclusive entidades abertas ou fechadas de previdência privada, bem como os saldos
de suas contas vinculadas junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), para pagamento, total ou parcial, do valor do imóvel, de acordo com a legislação de regência.
§ 2º Na alienação de imóveis localizados em área destinada a
assentamentos de famílias de baixa renda, assim consideradas, para
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os fins desta medida provisória, as de renda global igualou inferior
a cinco salários mínimos mensais, observar-se-ão os critérios de habilitação fixados pelo INSS e o disposto no caput do art. 26 da Lei n?
9.636, de 1998, no que couber.
Art. 5' Os imóveis cedidos a Estados, Municípios ou Distrito
Federal, ou suas entidades, poderão ser alienados aos interessados
em regime semelhante ao disposto no caput do artigo anterior.
§ l' Os cessionários de que trata o caput serão cientificados
dos termos e condições das vendas, devendo celebrar o respectivo instrumento de alienação até 31 de dezembro do ano seguinte ao da notificação.
§ 2' O acordo de parcelamento celebrado com Estados, Municípios ou Distrito Federal conterá cláusula em que estes autorizem a
retenção do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
(FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) eo repasse
ao INSS do valor correspondente a cada prestação mensal, por ocasião do vencimento desta.

Art. 6º Os imóveis ocupados por órgãos da Administração PÚblica Federal, direta ou indireta, deverão ser objeto de cadastramento específico, a realizar-se no prazo de noventa dias, com a finalidade
de composição dominial e possessório, mediante permuta, compra e
venda ou locação.
Art. 7º Inexistindo manifestação de interesse na aquisição do
imóvel, ou não sendo preenchidos os requisitos legais para o exercício
de direito de preferência ou mantença da ocupação, o ocupante será comunicado a desocupar o imóvel no prazo de noventa dias, findo o qual
o INSS será imitido sumariamente em sua posse, ficando, ainda, o
ocupante sujeito à cobrança, a título de indenização, pelo periodoque o
INSS seja privado da posse, da taxa de doze por cento do valor venal
do imóvel ocupado, por ano ou fração, até sua efetiva e regular restituição, sem prejuízo das sanções e indenizações cabíveis.
Art. 8º Aos créditos apurados em decorrência do disposto nesta medida provisória aplica-se, no que couber, o disposto no art. 201
do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, sendo passíveis,
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ainda, de inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do setor público federal (Cadin), nos termos da legislação.
§ 1º Aplicam-se aos créditos de que trata o caput os mesmos
privilégios, condições e sanções, inclusive no que se refere à sua cobrançajudicial, dos decorrentes de contribuições devidas ao INSS.

Art. 9º Ainexisténcia de dívidas apuradas na forma desta medida provisória constitui condição necessária para que os Estados, o
Distrito Federal ou os Municípios possam receber as transferências
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Art. 10. Fica proibida a outorga, a qualquer título, de concessão de direito de uso de imóveis do INSS.

Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 dejunho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.708, DE 30 DE JUNHO
DE 1998
Estabelece prazo de prescrição para o
exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da
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data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ I" Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente dejulgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da
parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da administração
também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto
na lei penal.
Art. 2º

Interrompe-se a prescrição:

I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
de edital;
H fato;
IH Art. 3º

por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do
pela decisão condenatória recorrível.
Suspende-se a prescrição durante a vigência:

I - dos compromissos de cessação ou de desempenho, respectivamente previstos nos arts. 53 e 58 da Lei nº 8.884, de 11 dejunho de
1994;
H - do termo de compromisso de que trata o § 5º do art. 11 da
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, com a redação dada pela Lei
nº 9.457, de 5 de maio de 1997.
Art. 4º Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no
art. 2º, para as infrações ocorridas há mais de três anos, contados do
dia 1º de julho de 1998, a prescrição operará em dois anos, a partir
dessa data.
Art. 5º O disposto nesta medida provisória não se aplica às infrações de natureza funcional.
Art. 6º Ficam revogados o art. 33 da Lei nº 6.385, de 1976, com
a redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997, eo art. 28 da Lei nº 8.884,
de 1994, e demais disposições em contrário, ainda que constantes de
lei especial.
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Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Claudia Maria Costin

REEDIÇÕES
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.658-13, DE 4 DE JUNHO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 2º, 6 9, 70.;11
e 12 da Lei n'.2 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, acresce dispositivo à Lei n Q 8.437,
de 30 de junho de 1992, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 2',6', 7', 11 e 12 da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2 9

.

§ 2' Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações,
mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
§ 3' Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, emjornal de grande circulação na
capital do Estado de localização do imóvel.
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§ 4º Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de
uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data
da comunicação para levantamento de dados e informações de
que tratam os §§ 2' e 3º.
§ 5' No caso de fiscalização decorrente do exercício de poder de polícia, será dispensada a comunicação de que tratam os
§§ 2' e 3'.» (NR)

§ 3'

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente
conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
.............................................................................................»

(NR)

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes
da comunicação de que tratam os §§ 2' e 3' do art. 2' .
.............................................................................................»(NR)
«Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e
tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos
Ministros de Estado Extraordinário de Política Fundiária e da
Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de
Política Agrícola.» (NR)
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«Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas
as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I II
III
IV -

localização do imóvel;
aptidão agrícola;
dimensão do imóvel;
área ocupada e ancianidade das posses;

V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação
das benfeitorias.
§ 1º Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a
ser indenizado em TDA.
§ 2º Integram o preço da terra as florestas naturais, matas
nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo
o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel.
§ 3º O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro
Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na
identificação das informações." (NR)

Art. 2º A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais.
§ 1º
O convênio de que trata o caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
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participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política.agraria no âmbito estadual.
§ 2º Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural para
fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força policial.

Art. 3º No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre
o preço ofertada em juízo e o valor do bem, fixado na sentença,
expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de
seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente
apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo dejuros
compostos.

§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se também às
ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação indireta, bem assim às ações que visem à indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial
aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o
valor fixado na sentença.
§ 2º N as ações referidas no parágrafo anterior, não será o
Poder Público onerado por juros compensatórios relativos período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação.

a

Art. 4º Os arts. 188 e 485 da Lei n? 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), passam a vigorar com as seguintes
alterações:
«Art. 188. O Ministério Público, a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios, bem como suas autarquias efundações, gozarão do prazo:

I
II

em dobro para recorrer-e-ajuizar ação rescisória; e

em quádruplo para contestar." (NR)
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"Art. 485 .
....................................................................................................»

x - a indenização fixada em ação de desapropriação direta ou indireta for flagrantemente superior ou manifestamente inferior ao preço de mercado objeto da ação judicial.
•..••••..•••••..•••.••••.••••••..•••..•••..•••••..••••..........•.•••••.•••.•••.•••••..••••.•»

(NR)

Art. 5º Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação que vise à indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.

Art. 6' ALei n' 8.437, de 30 dejunho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
"Art. 4'-A. Nas ações rescisórias propostas pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada
a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a
qualquer tempo, conceder medida cautelar para suspender os
efeitos da sentença rescindenda.» (NR)

Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.658-12, de 5 de maio de 1998.
Art. 8º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 4 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Edward Amadeo
Gustavo Krause
Raul Belens Jungmann Pinto
Si/vano Gianni
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.617-52, DE 9 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas
a que se refere o § 1'2 do art. 22 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei n? 8.212, de
24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de novas
receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor
do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
U - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;
UI - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento einvestimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;

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

despesas de câmbio;

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

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

no caso de empresas de seguros privados:

cosseguro e resseguro cedidos;

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

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

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

Art. 2' A contribuição de que trata esta medida provisória
será calculada mediante a aplicação da alíquota de zero vírgula setenta e cinco por cento sobre a base de cálculo apurada nos termos
deste ato.
Art. 3' As contribuições devidas pelas empresas públicas e
sociedades de economia mista referidas no § l' do art. 22 da Lei n'
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8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4' O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5' O art. l' do Decreto-Lei n" 1.166, de 15 de abril de
1971, passa a vigorar com a seguinte redação;
«Art. l' Para efeito da cobrança da contribuição sindical
rural prevista nos arts. 149 da Constituição Federal e 578 a 591
da Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se;
I -

trabalhador rural:

a) a pessoa física que presta serviço a empregador rural
mediante remuneração de qualquer espécie;

b) quem, proprietário ou não, trabalhe individualmente ou
em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos
membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração,
ainda que com ajuda eventual de terceiros;

II -

empresário ou empregador rural;

a) a pessoa física oujurídica que, tendo empregado, empreende, a qualquer título, atividade econõmica rural;

b) quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, em
regime de economia familiar, explore imóvel rural que lhe absorva toda a força de trabalho e lhe garanta a subsistência e progresso social e econômico em área superior a dois módulos rurais da
respectiva região;

c) os proprietários de mais de um imóvel rural, desde que a
soma de suas áreas seja superior a dois módulos rurais da respectiva região.» (NR)
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.617-51, de 12 de maio de 1998.
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Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 7.691, de 15 de dezembro de 1988, e os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.398, de 7 dejaneiro de
1992.
Brasília, 9 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Augusto Junho Anastasia
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.630-13, DE 9 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Observado o disposto nos arts. 18 e seu parágrafo único, 19 e seus parágrafos, 20, 21, 22, 25 e 27 e seus parágrafos, 29, 47,
49 e 56 e seu parágrafo único, da Lei n' 8.630, de 25 de fevereiro de
1993, a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2'
sória:

Para os fins previstos no art. 1º desta medida provi-

I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes à
remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a décimo
terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
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(FGTS l, encargos fiscais e previdenciários, no prazo de vinte e quatro
horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador portuário avulso;
II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes a
décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário avulso.
§ 1" O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de quarenta e oito horas após o término do serviço.
§ 2º
Para efeito do disposto no inciso lI, o órgão gestor de
mão-de-obra depositará as parcelas referentes às férias e ao décimo
terceiro salário, separada e respectivamente, em contas individuais
vinculadas, a serem abertas e movimentadas às suas expensas, especialmente para este fim, em instituição bancária de sua livre escolha,
sobre as quais deverão incidir rendimentos mensais com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança.

§ 3" Os depósitos a que se refere o parágrafo anterior serão efetuados no dia 2 do mês seguinte ao da prestação do serviço, prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento cair
em dia em que não haja expediente bancário.
§ 4º O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive
acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSSl, vedada a invocação do benefício
de ordem.

§ 5º Os prazos previstos neste artigo podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o
prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários.
§ 6º A liberação das parcelas referentes a décimo terceiro salário e férias, depositadas nas contas individuais vinculadas, e o recoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p- 3791-4210, jun. 1998
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lhimento do FGTS e dos encargos fiscais e previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder Executivo.

Art. 39

O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do

trabalhador portuário avulso que:
I - for cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente;

Ir - constituir ou se associar a cooperativa formada para se estabelecer como operador portuário, na forma do art. 17 da Lei n'
8.630, de 1993.
§ 1º Enquanto durar a cessão ou a associação de que tratam
os incisos I e Ir deste artigo, o trabalhador deixará de concorrer à eScala como avulso.
§ 2' É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter
permanente.

Art. 4º É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala diária
complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5º A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, far-se-á nos termos da Lei n" 8.630, de 1993.
Art. 6 9 Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de
mão-de-obra verificar a presença no local de trabalho, dos trabalhadores constantes da escala diária.
Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.
Art. 7' O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por
operador portuário e por navio.
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Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados
nas listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que
não haj a preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.
Art. 8' Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais, constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 9' Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes a saúde e segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as
normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.
Art. 10. O descumprimento do disposto nesta medida provisória sujeitará o infrator às seguintes multas:
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1. 730,00
(um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 7';
II - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a R$
5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345,00 (trezentos e
quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos termos do art. 9 9 ;

III - de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$
3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador
em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 7' e aos
demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, opoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jnn. 1998
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sição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação previdenciária.

Art. 11. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei n"
8.630, de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o
dos arts. 26 e45 da mesma lei à multa prevista no inciso UI do artigo
anterior, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 12. O processo de autuação e imposição das multas previstas nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII
da Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária, conforme o caso.
Art. 13. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.
Art. 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta medida provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3' da Lei n" 8.630,
de 1993, colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais
do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a
bordo de navios.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.630-12, de 12 de maio de 1998.
Art. 16.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 9 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Eliseu Padilha
Antonio Augusto Junho Anastasia
Waldeck Ornélas
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.618-54, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata aLei n'9.491, de9de setembro de 1997, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n'2 8.177, de
Lr de março de 1991, e daLei n" 8.249, de 24
de outubro de 1991, e altera os arts. 2" e 3º
da Lei n' 8.249, de 1991.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O art. 30 da Lei n' 8.177, de I" de março de 1991, alterado pela Lei n' 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida eos limites fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais,
com a finalidade de prover o Tesouro Nacionai de recursos necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por
antecipação de receita.
§ 1Q

Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatizaçâo
(PNDJ, de que trata a Lei n? 9.491, de 9 de setembro de 1997,
para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;

b)

permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.
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§ 2' Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão do Tesouro Nacional;

b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3' A exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, a NTN poderá ainda ser emitida para troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida
externa brasileira.

§ 4º A troca por títulos emitidos em decorrência de acordos
de reestruturação da dívida externa para utilização em projetos
voltados às atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra audiovisual brasileira,
preservação de sua memória e da documentação a ela relativa,
aprovados pelo Ministério da Cultura, bem como mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), nos termos do inciso
XI do art. 5º da Lei nº 8.313, de23 de dezembro de 1991, será regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.» (NR)

Art. 2' Os arts. 2º e 3' da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de
1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2'
cas gerais:
I -

UI -

ANTN será emitida com as seguintes característi-

prazo: até trinta anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
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b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro
de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par, quando se tratar de emissão para
atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex),
instituído pela Lei n' 8.187, de l' dejunho de 1991, enas operações de troca por Brazil Investment Bond (BIE), instituído pelo
art. l' desta lei;
d) direta, em favor de interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par nas operações de troca para
utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro edoaçõesaoFNC, de que trata o art. 30, § 3', da Lei n' 8.177, de
1Q de março de 1991, em sua redação atual ecolocada ao par, com
ágio ou deságio, nas demais operações de troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa.

§ 2º

IV - Taxa deJ uros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil;
V - Taxa Básica Financeira (TBF), calculada pelo Banco
Central do Brasil.
§ 3' Será admitida, para fins de cálculo dos juros das
NTN, a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do
Tesouro Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de
cada período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade, a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos
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diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.» (NR)

«Art. 3º
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n' 9.491, de 9 de setembro de 1997.» (NR)
Art. 3' O art. l' do Decreto-Lei n? 1.079, de 29 de janeiro de
1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. l' É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras
do Tesouro Nacional (LTN), com as seguintes características
gerais:
I - formas de colocação:
a)

oferta pública, por meio de realização de leilões;

b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista integrantes da Administração
Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de
Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior
ao par;
U - modalidade: nominativa e negociável;

UI minal;
IV -

rendimento: definido pelo deságio sobre o valor noresgate: pelo valor nominal.

§ l' O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LTN, podendo,
inclusive, criar séries específicas desse título com fluxos intermediários de pagamento.

§ 2' A emissão das LTN processar-se-á exclusivamente
sob a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sisteCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v, 190, n. 6, t, 1, p. 3791-4210, jun. 1998

4029
ma centralizado de liquidação e custódia por intermédio do
qual serão também creditados os resgates do principal e os rendimentos.
§ 3º O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a
celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação
e resgate das LTN.» (NR)

Art. 4º O art. 5º do Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de
1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro (LFT), destinadas a prover recursos necessários à cobertura de déficit orçamentário ou para a realização de
operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo.
§ 1º
a)

As LFT terão as seguintes características gerais:

formas de colocação:

1. oferta pública, por meio de realização de leilões;
2. direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública
ou sociedade de economia mista integrantes da Administração
Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de
Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior
ao par;
b)

modalidade: nominativa e negociável;

c) rendimento: definido pela taxa média ajustada dos financiamentos apurados em sistema centralizado de liquidação e
custódia para títulos públicos federais, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, calculado sobre o valor nominal e pago no resgate do título;
d) resgate: pelo valor nominal, acrescido do respectivo rendimento.

§ 2º O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LFT.
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§ 3º A emissão das LFT processar-se-á exclusivamente
sob a forma escriturai, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia, por intermédio do
qual serão também creditados os resgates do principal e os rendimentos.
§ 4º As LFT terão poder liberatório, pelo seu valor nominal, acrescido dos rendimentos, dez dias após o vencimento, para
pagamento, na forma de instruções baixadas pelo Ministro de
Estado da Fazenda, de qualquer tributo federal.
§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a
celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação
e resgate das LFT." (NR)

Art. 5º É criado o Certificado do Tesouro Nacional (CTN),
destinado a prover recursos necessários à cobertura de déficit orçamentário, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo.
§ 1º O Poder Executivo poderá emitir CTN, ao par, com ágio
ou deságio, em favor de interessado específico, o qual deverá utilizá-lo para fins de garantia em operações de crédito.
§ 2º Os CTN serão emitidos mediante expressa autorização do
Ministro de Estado da Fazenda, que fixará as demais condições de
colocação dos certificados.

Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.618-53, de 12 maio de 1998.

Art. 7º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 10 dejunbo de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNADO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.619-45, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição.
Art. 2' A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
por estes escolhida, integrada, ainda, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria.
§ 1º
Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros,
os seguintes critêrios e condições:

I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa;
II amente.

programas de metas, resultados e prazos, pactuados previ-

§ 2º O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3º Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
I -

II -

a pessoa física;

a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
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a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;

b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;

c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao Poder
Público, em caso de encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.

Art. 3' A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se
lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ l' Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3º
A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1998, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias.

§ 4' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art.
4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I -

mediação;
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II -

arbitragem de ofertas finais.

§ I" Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que
o árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.

§ 2° O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3° Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.

Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o
trabalho aos domingos no comércio varejista em geral, observado o
art. 30, inciso I, da Constituição.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas,
com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras previstas em acordo ou convenção coletiva.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.619-44, de 12 de maio de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 dejunho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Augusto Junho Anastasia
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.620-38, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo
seu valor nominal.

Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de:
I .- pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arte. 2' e 3º do Decreto-Lei n"
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei n?
8.880, de 27 de maio de 1994;
II - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
III - correção monetária ou de reajuste por indice de preço gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou
dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos
de prazo de duração igualou superior a um ano.
§ I" É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.

§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n? 9.069, de
29 dejunho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
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produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4' Nos contratos de prazo de duração igualou superior a
três anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou
a aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a
periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no periodo.
§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória
ate 11 de outubro de 1997.
§ 6' O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3' Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e,
no que com ela não conflitarem, da Lei n' 8.666, de 21 dejunho de 1993.
§ l' A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4' Os contratos celebrados no ãmbito dos mercados referidos no § 5' do art. 27 da Lei n' 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.

Art. 5' Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para
ser utilizada exclusivamente com base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou superior a sessenta dias.
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Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6º A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I - semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
II - anualmente, a partir de 1º de janeiro de 1997.
Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de I? dejulho de 1995, as unidades monetárias de conta criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias
de contas fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que serão extintas a partir de l' de janeiro de 1996.
§]O Em 1º dejulho de 1995 e em 1º dejaneiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de contas
extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em real,
com observãncia do disposto no art. 44 da Lei nº 9.069, de 1995, no
que couber.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condíções e periodicidade adotadas pela
Uníão, em substituição às respectivas unidades monetárias de contas fiscais extintas.
Art. 8º A partir de 1º de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
§ 1º Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1º de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.

§ 2º Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
Art. 9º É assegurado aos trabalhadores, na primeira database da respectiva categoria apósjulho de 1995, o pagamento de reaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, j un. 1998
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juste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última database, anterior a julho de 1995, ejunho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual, por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida diretamenteou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de dissídio coletivo.
§ l'

O mediador será designado de comum acordo pelas par-

tes ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da re-

gulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para
a conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as
causas motivadoras do conflito e as reinvidicações de natureza econômica, documento que instruirá a representação para o ajuizamento do dissídio coletivo.
§ 5'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do tribunal, na sentença normativa.
§ L" A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, a justa composição do conflito de interesse das partes e guardar adequação com
interesse da coletividade.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998

4038
§ 2º A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços.
§ I" Nas revisões salariais na data-base anual serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2º Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadímplemento de obrigações contcatuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e liquidação extcajudicial.
Art. 16. O § 3º do art. 54 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n' 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3º Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o contcole de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em vinte por cento de um mercado
relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado
faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$
400.000.000,00 (quatcocentos milhões de reais)." (NR)

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.620-37, de 12 de maio de 1998.
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Art. 18.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 19. Revogam-se os §§ l' e 2º do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1º e 2º do art. l' da Lei n'' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, eo art.
14 da Lei n? 8.177, de 1º de março de 1991.
Brasília, 10 de junho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Augusto Junho Anastasia
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.621-36, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida provisória.
Art. 2'
cas que:

O Cadin conterá a relação das pessoas físicas e jurídi-

I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há maís de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição nos cadastro indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
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a)

suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas

(CPF);
b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes (CGC).

§ I? Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2' Na data do registro, o órgão ou a entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin, fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3' Anotificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa atenderá ao disposto no parágrafo anterior.
§ 4'
Comprovado ter sido regularizada a situação que deu
causa à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 5º A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2' e 3º, ou a não exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 4', sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n? 5.452, de I' de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho).

Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive
quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamentejunto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin.
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Art. 4º A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.

Art. 5º O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2º, inciso I;
II - nome e outros dados indentificadores das pessoas jurídicas ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2º, inciso 11, inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela inclusão;
N - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender ao que dispõe o parágrafo único do art. 3º.
Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II -

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
I - à concessão de auxilios a Municípios atingidos por calamidade pública decretada pelo Governo Federal;
II - às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;
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IH - às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7º A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
I - ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da
obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idõnea e suficiente
ao juízo, na forma da lei;
H - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
§ 2' O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3' Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou
a inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4º Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão
suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este artigo.

Art. 8º A não-observância do disposto no § I" do art. 2' e nos
arts. 6º e 7º desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei nº 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

Art. 9' Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, eno seu § 2', do Decreto-Lei nº 147, de
3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do Decreto-Lei n? 1.687, de 18 dejulho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei nº
2.163, de 19 de setembro de 1984.
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Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débito passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ l' Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n' 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado
a recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a
uma parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.

§ 4'
Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no
prazo de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
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§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 6' Atendendo ao princípio da economicidade, observados os
termos, os limites e as condições estabelecidos em ato do Ministro de
Estado da Fazenda, poderá ser concedido, de ofício, parcelamento
simplificado, importando o pagamento da primeira parcela confissão irretratável da dívida e adesão ao sistema de parcelamentos de
que trata esta medida provisória.

§ 7' Ao parcelamento de que trata o parágrafo anterior não se
aplica a vedação contida no parágrafo único do art. 14.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido o
valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 2', e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ 1º Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão.

§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa
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do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
Il - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
In - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n''
8.981, de 20 dejaneiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, como definidas na Lei n?
9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos
nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até 31
de outubro de 1996 poderão ser efetuados em até:
I - setenta e duas prestações, se solicitados até 31 de maio de
1997;
n - sessenta prestações, se solicitados até 30 dejunho de 1997;
In - quarenta e oito prestações, se solicitados até31 dejulho de
1997;
IV - trinta e seis prestações, se solicitados até 31 de agosto de
1997.
§ I? O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como DíviCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jnn. 1998
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da Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2' A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.

Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas
e os de natureza financeira transferidos à União por força da extinção
de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro de 1996,
incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados com prazo
de até setenta e dois meses, desde que os pedidos de parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos os requisitos e
demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ l' O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro
dia útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial
(TR), ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano,
mais zero virgula cinco por cento ao ano sobre o saldo devedor destinado à administração do crédito pelo agente financeiro.

§ 2' O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3' Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta
de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.

Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n' 8.981, de 1995:
«Art. 84.
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§ 8º O disposto neste artigo aplica-se aos demais crédito
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.» (NR)

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei nº 7.689 de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base
encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n' 2.288, de23 dejulho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras demercadorias e mistas, com fundamento no art. 9º da Lei n? 7.689, de 1988, na
alíquota superior a zero vírgula cinco por cento, conforme Leis nQs
7.787, de 30 dejunho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e
8.147, de28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de zero vírgula um por cento sobre os fatos geradores relativos ao exercício de
1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro
de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF), instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 dejulho
de 1993, relativo ao ano-base de 1993 e às imunidades previstas no
art. 150, inciso VI, alíneas a, b, c e d, da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei nº 2.145, de29 de dezembro de 1953, com aredação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
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VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n' 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n' 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n? 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), nos termos do art. 7' da Lei Complementar n? 70, de
30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. l' da Lei Complementar n" 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ l' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantias pagas.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de
a decisão versar sobre:
I -

matérias de que trata o artigo anterior;

II - matérias que, em virtude dejurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam
objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ I" Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da
Fazenda Nacional que atuar no feito deverão manifestar expressamente o seu desinteresse em recorrer.
§ 2' A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3' Encontrando-se O processo no tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.
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Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, devalor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais de
Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de débitos que, somados ultrapassem o referido valor.
§ l' Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2' Serão extintas as execuções que versem exclusivamente
sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha
transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro
de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo juiz, pelo relator
do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito
tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ l' Na hipótesedea homologação ser da competéncia do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao
juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão dos depósitos em renda da União, independentemente do retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de
origem.
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§ 2' A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.
§ 3' Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.

Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em juízo.
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo
de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por chancela mecânica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se,
também, à inscrição em Dívida Ativa e à cobrança judicial da contribuição, multas e demais encargos previstos na legislação respectiva,
relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 26. Fica suspensa, até31 de dezembro de 1998, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais e ações em faixa de
fronteira, em decorrência de inadimplementos objetos de registro no
Cadastro Informativo (Cadin) e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi),

§ 1º Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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§ 3' Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas entidades da Administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados
nas seguintes condições:

I - o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31
de agosto de 1998, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
U - o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a que
se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a ec, e Il,
da Constituição;
lU - o débito objeto do parcelamento será consolidado na data
da concessão;
IV - o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, com a
interveniência do Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente
financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
V - o vencimento da primeira prestação será trinta dias após
a assinatura do contrato de parcelamento;
VI - o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4' Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida provisória.

Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo a restituição de impostos e contribuições administrados
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pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados.

Art. 28. O inciso II do art. 3º da Lei nº 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«Il - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados." (NR)

Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituidos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir, serão
reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para 1º de
janeiro de 1997.
§ 1e A partir de l' de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em reais.
§ 2º Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo
em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na
moeda vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.

Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a
partir de l' dejaneiro de 1997, juros demora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a inscrição na sua Dívida Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei
n' 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida a partir de l' dejaneiro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998

4053
de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias
de incentivos fiscais;
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas
companhias nos termos da Instrução CVM n' 92, de 8 de dezembro de
1988.
§ l' O disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias que tenham patrimônio líquido igualou inferior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações financeiras do último exercício social, devidamente auditadas por auditor
independente registrado na CVM e procedam ao cancelamento do seu
registro na CVM, mediante oferta pública de aquisição da totalidade
desses títulos, nos termos do art. 20 e seguintes da Instrução CVM n'
265, de 18 dejulho de 1997, caso tenham ações disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997.
§ 2' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a
débitos legalmente exigiveis.
§ 3'
O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.

Art. 32. Os arts. 33 e 43 do Decreto n" 70.235, de 6 de março de
1972, que, por delegação do Decreto-Lei n" 822, de 5 de setembro de
1969, regula o processo administrativo de determinação e exigência
de créditos tributários da União, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
«Art. 33.
§ l' No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o prazo para a interposição de recurso voluntário começará a
fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida no julgamento do recurso de ofício.
§ 2' Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá
seguimento se o recorrente o instruir com prova do depósito devalor, correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência
fiscal definida na decisão." (NR)
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«Art. 43.
§ 3' Após a decisão final no processo administrativo fiscal, o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário será:
a)

devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;

b) convertido em renda, devidamente deduzido do valor da
exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo e este não
houver interposto ação judicial contra a exigência no prazo previsto na legislação.

§ 4' Na hipótese deter sido efetuado o depósito, ocorrendo
a posterior propositura de ação judicial contra a exigência, a autoridade administrativa transferirá para conta à ordem do juiz
da causa, mediante requisição deste, os valores depositados, que
poderão ser complementados para efeito de suspensão da exigibi1idade do crédito tributário.» (NR)

Art. 33. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição
de exigência fiscal fixada pela primeira instância no julgamento de
litígio em processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto n"
70.235, de 1972, extingue-se com o decurso do prazo de cento e oitenta
dias, contados da intimação da referida decisão.
§ I" No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o
prazo previsto no caput começará a fluir a partir da ciência da primeira decisão contrária ao sujeito passivo.
§ 2' Não se aplica à hipótese de que trata este artigo o disposto
no art. l' do Decreto n" 20.910, de6 dejaneiro de 1932, e no art. 2' do
Decreto-Lei n? 4.597, de 19 de agosto de 1942.
§ 3' A decisão administrativa final que eventualmente fixe
exigência superior à definida pela primeira instância dejulgamento,
ensej a a abertura de novo prazo, como previsto no caput, para desconstituição da exigência fiscal.

Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.621-35, de 12 de maio de 1998.
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Art 35. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 36. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n' 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n?
2.049, de l' de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n? 2.163, de 1984, e os arts.
91, 93 e 94 da Lei n' 8.981, de 1995.
Brasília, 10 dejunho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Palva

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.622-36, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e
de Funções de Confiança existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança nos órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão,
quanto ao número total e classificação, as quantidades constantes
do anexo a esta medida provisória.
§ l' O Presidente da República disporá, mediante decreto,
por proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos
órgãos e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação
entre as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis
dos cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções de Confiança, de acordo com a legislação pertinente.
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§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.

Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória.

Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível, cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 4' Os atos relativos a vacância ou provimento, quando decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser efetuados mediante apostilamento.

Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação
do decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental
ou do estatuto do qual decorra.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.622-35, de 12 de maio de 1998.
Art. 6'
publicação.
Art. 7'

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
Revoga-se a Lei n" 9.018, de 30 de março de 1995.

Brasília, 10 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/ Função

I

Quantitativos

Natureza Especial

76

Subtotal

76

Direção e Assessoramento Superiores
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-l
Subtotal
Função Gratificada
FG-l
FG-2
FG-3
Subtotal

145
691
1.961
2.920
6.275
7.101
19.093
8.891
8.483
11.544
28.918

Cargo Comissionado de Telecomunicações C*)
CCT-V
CCT-IV
CCT-I1I
CCT-II
CCT-I

38
53
43
53
63

Subtotal

250

Cargo Comissionado de Energia Elétrica (*)
CCE-V
CCE-IV
CCE-I1I
CCE-II
CCE-I

I

Cargo! Função
Função Comissionada do Banco Central (")
FDS-l
FDE-l

I

-- -

I

32
33
26
20
19

Quantitativos
1

39
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Cargo/ Função

IFDE-2
FDT-1
FDO-1
FCA-1
FCA-2
FCA-3
FCA-4
FCA-5
FTS-1
FTS-2
FTS-3

Quantitativos

46
246
531
11
39
17
112
229
12
96
56
SubtotaJ

Cargo Comissionado de Petróleo (")
CCP-V
CCP-IV
CCP-I1
CCP-1

I

Subtotal

[

Total

1.435

---

19
36
8
39
102
50.004

(*) Níveis e quantitativos sujeitos a alterações, sem aumento de despesa, consoante le-

gislação específica.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.623-33, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre as contribuições para os

Programas de Integração Social e de Formação do Património do Servidor Público
(PIS / Pasep) e dá outras providências.

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

Art. 1a Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimôniodo Servidor Público (PIS! Pasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares nº 7, de 7 de setembro de
1970, e n? 8, de 3 de dezembro de 1970.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210,jun. 1998
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Art. 2' A contribuição para o PIS/ Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;

n - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista e as fundações, com base na folha de salários;
In - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ lº As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
§ 2' Exclui-se do disposto no inciso n deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

§ 3' Para determinação da base de cálculo, não se incluem,
entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
§ 4º Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os
recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral
da União.
§ 5' O disposto nos §§ 2', 3' e 4' somente se aplica a partir de
l' de novembro de 1996.

Art. 3' Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do
Imposto de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210,jun. 1998
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conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido
nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário.
Art. 4° Observado o disposto na Lei nº 9.004, de 16 de março
de 1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa juridica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
III - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5° A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto no varejo, multiplicado por um virgula trinta e oito.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente a que se refere este artigo.
Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7° Para os efeitos do inciso III do art. 2', nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arreCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jnn. 1998

4061
cadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I mento;
H -

zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o fatura-

um por cento sobre a folha de salários;
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

IH -

Art. 9' À contribuição para o PIS/ Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre a
renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/ Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o PIS/ Pasep, bem como o de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas
do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § l' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição
para o PIS/ Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de 1º de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso IH do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de l' de março de 1996.
Art. 15. A contribuição do Banco Central do Brasil para o
Pasep terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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dadas e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de l' de novembro de 1996.
Art. 16. O art. 7' da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 7' Os contratos de repasse de recursos do Fundo de
Participação PIS/ Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste
e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) e de outros fundos ou instituições oficiais federais, quando lastrearem dívidas de financiamentos rurais objeto do alongamento de que trata o art. 5', terão
seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados às respectivas operações de alongamento.
Parágrafo único. O custo da equalização nessas operações
de alongamento correrá à conta do respectivo fundo, excetuados
os casos lastreados com recursos do Fundo de Participação
PIS/ Pasep e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), em observância ao disposto no art. 239, § 1', da Constituição, para os
quais o õnus da equalização será assumido pelo Tesouro Nacional.» (NR)
Art. 17. Fícam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.623-32, de 12 de maio de 1998.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l'
de outubro de 1995.
Brasília, 10 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210,jun. 1998
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.626-53, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Organiza e disciplina os Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal e de
Controle Interno do Poder Executivo e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
TÍTULO r
Do Planejamento e Orçamento Federal e do Controle Interno do
Poder Executivo
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Serão organizadas sob a forma de sistemas as atividades de planejamento e orçamento federal e de controle interno do Poder Executivo Federal.
TÍTULon
Do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal

CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 2º O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal tem
por finalidade:
I - formular o planejamento estratégico nacional;
II - formular planos nacionais, setoriais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
III - formular o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos anuais;
IV - gerenciar o processo deplanejamento e orçamento federal;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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v - promover a articulação, por intermédio do respectivo órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando à compatibilização, de normas e tarefas afins aos diversos sistemas, nos planos federal, estadual e municipal.
CAPÍTULOn
Da Organização e das Competências
Art. 3º O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação
de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e pesquisas socioeconômicas.
Art. 4º
deral:

Integram o Sistema de Planejamento e Orçamento Fe-

I - o Ministério do Planejamento e Orçamento, como órgão
central do sistema;
Il
órgãos setoriais;
In - órgãos específicos de planej amento e orçamento.
§ 1º Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento e
orçamento dos ministérios e dos órgãos da Presidência da República.
§ 2º Os órgãos específicos são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para as
atividades de planejamento e orçamento.
§ 3º Os órgãos setoriais e específicos ficam sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em
cuja estrutura administrativa estiverem integrados.
§ 4º As unidades de planejamento e orçamento das entidades vinculadas ou subordinadas aos ministérios e órgãos setarias ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber, do respectivo órgão setorial.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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Art. 5º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do sistema.
Art. 6' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e
as unidades responsáveis pelo planejamento e orçamento dos demais
poderes realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos e
programas respectivos.

Seção I
Do Planej amento Federal
Art. 7' Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
planejamento:
I - elaborar e supervisionar a execução de planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico e
social e de ordenação do território;
H - coordenar a elaboração dos projetos de lei do plano plurianual e o item, metas e prioridades da Administração Pública Federal, integrante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, bem como
de suas alterações, compatibilizando as propostas de todos os poderes, órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal com os objetivos governamentais e os recursos disponíveis;
IH - acompanhar física e financeiramente os planos e programas referidos nos incisos I e H deste artigo, bem como avaliá-los,
quanto à eficiência, eficácia e efetividade, com vistas a subsidiar o
processo de alocação de recursos públicos, a política de gastos e a coordenação das ações do Governo;
IV - assegurar que as unidades administrativas responsáveis pela execução dos programas, projetos e atividades da Administração Pública Federal' mantenham rotinas de acompanhamento e
avaliação da sua programação;
V - manter sistema de informações relacionado a indicadores econômicos e sociais, assim como mecanismos para desenvolver
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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previsões e informação estratégica sobre tendências e mudanças no
âmbito nacional e internacional;
VI - identificar, analisar e avaliar os investimentos estratégicos do Governo, suas fontes de financiamento e sua articulação com
os investimentos privados, bem como prestar o apoio gerencial einstitucional à sua implementação;
VII - realizar estudos e pesquisas socioeconâmicas e análises
de políticas públicas;
VIII - estabelecer políticas e diretrizes gerais para a atuação
das empresas estatais.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais, para efeito
do disposto no inciso VIII, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Seção II
Do Orçamento Federal
Art. 8º
orçamento:

Compete às unidades responsáveis pelas atividades de

I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos
projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária
da União, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade
Social e de Investimento das Empresas Estatais;
II - estabelecer normas e procedimentos necessários à elaboração e à implementação dos orçamentos federais, harmonizando-os
com o Plano Plurianual;
III - realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
IV - acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos;
V - estabelecer classificações orçamentárias, tendo em vista
as necessidades de sua harmonização com o planejamento e o controle;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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VI - propor medidas que objetivem a consolidação das informações orçamentárias das diversas esferas de governo.

TÍTULO III
Do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 9º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa à administração financeira do Tesouro Nacional, à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
o acompanhamento dos programas de governo e à avaliação da gestão dos administradores públicos federais.
Parágrafo único.

O órgão central do sistema de que trata o cc-

put é o Ministério da Fazenda.

Art. 10. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo,
sem prejuízo das competéncias constitucionais e legais de outros poderes, bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direitoprivado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária e financeira da União;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791·4210, jun. 1998
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VI
tucional.

apoiar o controle externo no exercício de sua missão insti-

CAPÍTULO II
Da Organização e das Competências
Art. 11. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Administração Financeira, de Contabilidade, de Auditoria, de Acompanhamento dos Programas de Governo, de Fiscalização e de Avaliação de Gestão dos Administradores
Públicos Federais.
Parágrafo único. O Poder Executivo, ao disciplinar a estruturação do Sistema de Controle Interno, disporá sobre o órgão central e
demais unidades responsáveis pelas atividades mencionadas no caput deste artigo.

Art. 12. Compete às unidades responsáveis pelas atividades
mencionadas no art. 11:
I - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
II - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
III - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa pública;
IV - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito
de responsabilidade, direta e indireta, do Tesouro Nacional;
VI - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
VIII - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XI - elaborar os Balanços Gerais da União que comporão a
Prestação de Contas do Presidente da República e consolidar os balanços dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
XII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de administração financeira e contabilidade;
XN - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos;
XV - realizar auditoria sobre a gestão dos administradores
púbicos federais e sobre a gestão de recursos federais feita por órgãos e
entidades públicos e privados;
XVI - certificar, por expressa delegação do Tribunal de Contas da União, a regularidade das contas dos gestores públicos federais;
XVII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de
irregulares, praticados por agentes públicos federais, ou privados,
na utilização de recursos públicos, propondo às autoridades competentes as providências cabíveis e representando ao Tribunal de
Contas da União e ao Ministério Público da União quando a ocorrência possa caracterizar infração a norma legal ou dano ao patrimônio público;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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XVIII - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos
de auditoria interna das entidades da Administração indireta do
Governo Federal;
XIX União;

exercer o controle da execução dos orçamentos da

XX - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e
patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;

XXI - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
quanto à economicidade, efetividade, legitimidade e finalidade;
XXII - supervisionar e orientar a correta aplicação da legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial,
no âmbito da Administração Pública Federal;
XXIII - examinar os Balanços Gerais da União e emitir parecer conclusivo, quanto à observância dos limites fixados na legislação
orçamentária e aos procedimentos contábeis e elaborar a prestação de
contas anual do Presidente da República a ser encaminhada ao Congresso Nacional, nos termos do art. 84, inciso XXIv, da Constituição
Federal;
XXIV - criar condições para o exercício do controle social sobre
os programas executados com recursos oriundos dos orçamentos da
União;
XXV - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;

XXVI - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
XXVII -

editar normas sobre matérias de sua competência.

Art. 13. Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
N acionai os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da Administração indireta,
controladas direta ou indiretamente pela União.
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Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores, integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estej am em exercício nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao
qual a entidade esteja vinculada.
CAPÍTULO UI
Das Vedações e Garantias e da Correição
Art. 14. Observadas as disposições contidas no art. 117 da Lei
n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado aos dirigentes das unidades dos sistemas referidos no art. 1º exercer:
1II -

atividade político-partidária;
profissão liberal;

III - demais atividades incompatíveis com os interesses da Administração Pública Federal, na forma que dispuser o regulamento.
Art. 15. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão e de manutenção dos registros contábeis.
§ l' O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa civil e penal.
§ 2' Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com O estabelecido em regulamento próprio.
§ 3' O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a
que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios
destinados à autoridade, competente, sob pena de responsabilidade
administrativa, civil e penal.
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§ 4' Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão o código de ética profissional específico aprovado pelo Presidente
da República.

Art. 16. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos
da União.
Art. 17. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal, ou em desacordo com a
classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da União.
Art. 18. O órgão central responsável pelas atividades de auditoria desenvolverá atividades de correição com finalidade de promover ações preventivas e repressivas relativas à ética funcional e à disciplina de seus servidores.

TÍTULüIV
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 19. É vedada a nomeação para o exercício de cargo, inclusive em comissão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares por decisão definitiva pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
H - punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público
de qualquer esfera de governo;
IH - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos H e XI da
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Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n? 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n' 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ I" As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de
dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio,
na Administração direta e indireta dos Poderes da União, bem como
para as nomeações como membros de comissões de licitações.
§ 2' Serão exonerados os servidores ocupantes de cargos em
comissão que forem alcançados pelas hipóteses previstas nos incisos
I, II e III deste artigo.

Art. 20. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Planej amento e Orçamento Federal, de Administração Financeira
Federal e de Controle Interno, do Poder Executivo, serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes das Carreiras Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle.
Parágrafo único. Na hipótese de provimento dos cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores das unidades responsáveis pelas atividades de auditoria, de fiscalização e de avaliação da
gestão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, excluídas as unidades setoriais, por não integrantes da Carreira Finanças e Controle, será exigida a comprovação de experiência de, no mínimo, cinco
anos em atividades de auditoria, de finanças públicas ou de contabilidade pública.
Art. 21.

O Poder Executivo disporá, em regulamento e no pra-

zo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funciona-

mento dos órgãos componentes dos sistemas de que trata esta medida
provisória, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais
dirigentes.
Art. 22. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de janeiro de 1999, servidores públicos de suas entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na SecreCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,

li.
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taria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da União,
independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de
confiança.
Art. 23. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário proporão, no
prazo de cento e vinte dias, a organização dos respectivos Sistemas de
Planejamento e Orçamento.
Art. 24. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de 1995.
Art. 25. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de 1992, parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Nas unidades seccionais do Sistema de
Controle Interno, poderá, excepcionalmente, ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo dos quadros de órgãos em que a
unidade tiver atuação.» (NR)
Art. 26. Os órgãos e entidades, da Administração direta e indireta, da União, ao celebrarem compromissos em que haja a previsão de transferências de recursos financeiros, de seus orçamentos,
para Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecerão nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes recebedores de fazerem incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos.
§ 1Q Ao fixarem os valores a serem transferidos, conforme o
disposto neste artigo, os entes nele referidos farão análise de custos,
de maneira que o montante de recursos envolvidos na operação seja
compatível com o seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, nem o excesso que permita
uma execução por preços acima dos vigentes no mercado.
§ 2' Os órgãos do Sistema de Controle Interno e o controle externo, a que se vincule a entidade governamental recebedora dos recursos transferidos por órgão ou entidade de outra esfera de governo, incumbir-se-ão de verificar a legalidade, a legitimidade e a ecoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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nomicidade da gestão dos recursos, bem como a eficiência e a eficácia de sua aplicação.
§ 3' Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, zelarão pelo cumprimento do disposto neste artigo, e
nos seus trabalhos de fiscalização, verificarão se o objeto pactuado
foi executado obedecendo aos respectivos projeto e plano de trabalho,
conforme convencionado, e se a sua utilização obedece à destinação
prevista no termo pactuai.
§ 4' O disposto nos parágrafos anteriores não impede que, nos
casos em que julgar conveniente, o órgão do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal verifique a aplicação dos recursos em questão sob os aspectos da legalidade, da eficiência, da eficácia, da legitimidade e da economicidade.
§ 5' Nas hipóteses de haver descumprimento de cláusulas ou
de obrigações por parte do convenente, ou de qualquer forma de inadimplência, os órgãos de controle referidos no § 2' tomarão as providências no sentido de regularizar as impropriedades ou irregularidades constatadas, inclusive, promovendo, ou determinando, o levantamento da tomada de contas especial, quando for o caso.
§ 6' Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, ao desempenhar o seu trabalho, constatando indícios
de irregularidades comunicarão aos respectivos órgãos de controles
interno e externo' para que sejam tomadas as providências de suas
competências.
Art. 27. Os órgãos e entidades, de outras esferas de governo,
que receberem recursos financeiros do Governo Federal, para execução de obras, para a prestação de serviços ou a realização de quaisquer projetos, usarão dos meios adequados para informar à sociedade e aos usuários em geral a origem dos recursos utilizados.
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.626-52, de 12 de maio de 1998.
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Art. 29.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 30. Revogam-se o Decreto-Lei n? 2.037, de 28 de junho de
1983, e o § 2' do art. 19 da Lei n'' 8.490, de 19 de novembro de 1992.
Brasilia, 10 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.627-36, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. lQ Os arts. 2º, 39 , 4º, 59, 6º, 8º, 9º, 10, 16,22,23 e o parágrafo único do art. 29 do Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de
1987, alterado pelo Decreto-Lei n? 2.414, de 12 de fevereiro de 1988,
pela Lei n' 7.742, de20 de março de 1989, e pela Lei n' 8.032, de 12 de
abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 2' O AFRMM é um adicional incidente sobre o frete
cobrado pelas empresas brasileiras e estrangeiras de navegação
que operem em porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de
embarque e o manifesto de carga, pelo transporte de carga de
qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na
qual incidirá apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui
fonte básica do Fundo da Marinha Mercante.
............•.•.••••.••••••.••••••.•••..••.•......•••..••..•••..•••••...••......••••••.•.•••.»

(NR)
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«Art. 3º

I II -

vinte e cinco por cento, na navegação delongo curso;
dez por cento, na navegação de cabotagem;
III - vinte por cento, na navegação fluvial e lacustre, observado o disposto no art. 2º .
............................................................................................." (NR)

§ 3º

Na navegação de longo curso, quando o frete estiver

expresso em moeda estrangeira, a conversão para o padrão mone-

tário nacional será feita com base na mesmo taxa empregada
para o cálculo e o pagamento do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, de acordo com diretrizes
baixadas pelo Ministério da Fazenda." (NR)
«Art. 5º

III -

.

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

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

N-

.

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

v-

.

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

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

e)

que retornem ao País nas seguintes condições:

1. enviadas em consignação enão vendidas nos prazos autorizados;

2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo ou
substituição;
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3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;

fJ que sejam destinadas ao consumo ou a industrialização
na Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou
granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;

h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas, a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;

j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ l' Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se estejá tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2' Fica suspenso o pagamento do AFRMM, incidente sobre o transporte de mercadorias submetidas aos regimes aduaneiros abaixo discriminados, até a nacionalização total ou
parcial da carga:
a)

especiais:

1. trânsito aduaneiro;
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2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
4. admissão temporária;
5. drawback, modalidade suspensão;
6. entreposto industrial sob controle informatizado (Recof).
b)

atípicos:

1. depósito especial alfandegado;

2. depósito afiançado;
3. depósito franco.
§ 3' Nos casos de nacionalização total ou parcial da carga, de que trata o § 2', a taxa de conversão estabelecida no § 3' do
art. 4' será a da data de registro da Declaração de Importação.
§ 4' O não-pagamento do AFRMM, finda a suspensão prevista no § 2', implicará sua cobrança com os encargos financeiros
mencionados no § 3' do art. 6'." (NR)

«Art. 6' O AFRMM será recolhido pelo consignatário da
mercadoria transportada, ou por seu representante legal, ambos
devidamente identificados pelo seu número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes ou no Cadastro de Pessoas Ftsicas
do Ministério da Fazenda, em agência do Banco do Brasil S.A.,
conforme disposto em regulamento.
§ l' Aliberação do conhecimento de embarque estará condicionada ao pagamento do AFRMM, comprovado por documento de arrecadação devidamente autenticado pelo Banco do Brasil
S.A., ou prova de pagamento por meio eletrônico, conforme disposto em regulamento.
§ 2' Os dados imprescindíveis ao controle da arrecadação
do AFRMM, oriundos dos manifestos de carga, terão de estar disponibilizados pelas empresas de navegação ou seus agentes, ao
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tes Aquaviários do Ministério dos Transportes, antes do início do
processo de liberação dos conhecimentos de embarque, conforme
disposto em regulamento.
§ 3º O Banco do Brasil S.A., em caso de ocorrência relativa a insuficiência de fundos ou qualquer restrição ao recebimento
dos meios de pagamento a ele entregues pelo recolhedor, dará conhecimento ao Departamento de Marinha Mercante, que providenciará a cobrança adminístrativa ou executiva da dívida,
ficando o valor originário do débito acrescido de:
a) multa de mora de trinta e três centésimos por cento
por dia de atraso, contado a partir do primeiro dia subseqüente à data de liberação do Conhecimento de Embarque até
o dia em que ocorrer o pagamento, limitada ao percentual de
vinte por cento;

b) juros demora equivalentes à taxa referencial do Sistema
de Liquidação e de Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao da liberação do Conhecimento de Embarque
até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento ao mês do
pagamento.

§ 4º Esgotados os meios administrativos para a cobrança
do AFRMM, o débito será inscrito na dívida ativa da União, para
cobrança executiva, nos termos da legislação em vigor.

§ 5º As unidades da Secretaria da Receita Federal, não
efetuarão o desembaraço de mercadorias objeto de despacho aduaneiro de importação, sem apresentação do comprovante do recolhimento do AFRMM ou de documento que comprove sua
suspensão ou isenção, conforme disposto em regulamento.
§ 6º Na navegação de cabotagem ena navegação fluvial e
lacustre de percurso nacional, o AFRMM será recolhido até dois
dias úteis após a data de início da operação de descarregamento
da embarcação.
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§ 7º O Ministério dos Transportes estabelecerá o cronograma para implantação da nova sistemática de recolhimento.»
(NR)

«Art. 8º

1-

.

a) cem por cento do AFRMM gerado por empresa estrangeira de navegação;
b) cem por cento do AFRMM gerado por empresa brasileira
de navegação, operando embarcação afretada de registro estrangeiro;

c) cinqüenta por cento do AFRMM gerado por empresa brasileira de navegação, operando embarcação, própria ou afretada,
de registro brasileiro, na navegação de longo curso;
•..•••...••••....•..•.......•••..•••..••..•......••••.••...••..•.......••.•••..••..•.........»

(NR)

«Art. 9º As parcelas recolhidas à conta a que se refere o
item IH do art. 8º serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações
próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que tratam os
§§ 1º e 3º do art. 8º, incluídas as embarcações fluviais queparticiparem do transporte de bens para exportação.
••..••••..............••••..••••..•••..........••.••••.••...•••..........•.•••.••••..••••.... »

(NR)

«Art. 10.
1-

.

para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
e)
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outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;

fJ para pagamento de prestações de principal e encargos
de empréstimos obtidos junto à Finame e ao Programa Amazônia Integrada (PAI), por intermédio de qualquer estabelecimento bancário autorizado a operar com estes recursos e que
tenham por objeto as modalidades de apoio previstas nos itens
1,2 e3 da alínea a do inciso I do art. 16, desde quea interessada
esteja adimplente com as obrigações previstas nas alíneas d e e
deste inciso;
III - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneasd e e do inciso anterior." (NR)
«Art. 16.
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até oitenta e cinco
por cento do valor do projeto aprovado:

1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiTOS;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
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c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção
de embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha brasileira;
H -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

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

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

«Art. 22. Os financiamentos concedidos com recursos do
FMM, destinados à construção, reparo ou melhoria de embarcações, poderão ter como garantia a alienação fiduciária ou hipoteca
da embarcação financiada, ou outras modalidades de garantia, a
critério do agente financeiro.

Parágrafo único. A alienação fiduciária só terá validade e
eficácia após sua inscrição no Registro de Propriedade Marítima,junto ao Tribunal Marítimo, aplicando-se-lhe, no que couber,
o disposto nos arts. 148 a 152 da Lei n" 7.565, de 19 de dezembro
de 1986." (NR)
«Art. 23. A alienação das embarcações que, para construção, reparo ou melhoria, tenham sido objeto de financiamento com
recursos do FMM, dependerá de prévia autorização do Ministério
dos Transportes, quando o risco da operação for do FMM." (NR)
«Art. 29.

.

.

Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha
mercante e dos serviços administrativos da arrecadação." (NR)
Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
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§ l' A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro
Nacional.

§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.

§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n' 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à indústria naval.

§ 5' A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a
emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip),
§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com
o disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério deremuneração aplicado às disponibilidades do FMM.

Art. 3' Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5' do Decreto-Lei n' 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos do § 2' do art. l' da Lei n? 8.402, de 1992.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.627-35, de 12 de maio de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 6º Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei nº 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9º da Lei
nº 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 10 dejunho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Eliseu Padilha
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.628-24, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00
(cento e seis milhões de reais), para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministêrio dos Transportes, crédito extraordinário atê o limite de R$
106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo lII.
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Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.628-23, de 12 de maio de 1998.
Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 dejunbo de 1998; 177 2 da Independência e 1102 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados nas págs. 12113.

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.629-14, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros cmpatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex).
Art. 2' Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional.
§ 12 O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
§ 22 O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam
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obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resolução n's
509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de I" de julho de 1991, ambas
do Conselho Monetário Nacional.
Art. 3' Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4' Os arts. 2' e 3' da Lei n" 9.531, de 10 de dezembro de
1997, passam a vigorar com a segninte redação:
«Art. 2'
mediante a:

O patrimônio inicial do FGPC será constituído

I - transferência de quarenta por cento dos recursos atribuídos à União porforça do art. 2' da Lei n' 9.526, de8 dedezembro de 1997;
II - vinculação de um bilhão e quinhentos milhões de
ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações
Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas no
Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal
(FADPMF), criado pela Lei n" 9.069, de 29 dejunho de 1995;
§ I" Poderão, ainda, ser vinculadas ao FGPC, mediante
prévia e expressa autorização do Presidente da República, outras
ações de propriedade da União, negociadas em bolsas de valores,
inclusive aquelas que estejam depositadas no FADPMF.
§ 2' O valor das ações para os fins previstos no inciso II
deste artigo será determinado pela cotação média dos últimos
cinco pregões em que as ações tenham sido negociadas.
§ 3' As ações vinculadas ao FGPC serão depositadas no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).
§ 4' Fica o BNDES autorizado a alienar as ações vinculadas ao FGPC, devendo encaminhar os demonstrativos de prestação de contas relativos a cada alienação ao Tribunal de Contas
da União (TCU).
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§ 5º As despesas, encargos e emolumentos relacionados
com a alienação das ações serão abatidos do produto da alienação. (NR)

Art. 3º

v-

o produto da alienação das ações integrantes do seu

patrimônio;

VI - os dividendos e remuneração de capital das ações de
que trata o inciso anterior;
VII -

outros recursos destinados pelo Poder Público.

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

(NR)

Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.629-13, de 12 de maio de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º

Fica revogada a Lei nº 8.187, de 1º de junho de 1991.

Brasília, 10 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
José Botafogo Gonçalves
Paulo Paioa
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.633-10, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Autoriza a União a receber em valores
mobiliários os dividendos ejuros sobre o capital próprio a serem pagos por entidades de
cujo capital o Tesouro Nacional participe.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 10 Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
I - a receber de empresas públicas, sociedade de economia
mista e outras entidades de cujo capital o Tesouro Nacional participe,
ainda que minoritariamente, valores mobiliários como pagamento de
juros sobre o capital próprio e dividendos a que tem direito;
II - a alienar, ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), os
valores mobiliários que receber na forma do inciso L
Art. 2 0 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.633-9, de 12 de maio de 1998.
Art. 3Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de junho de 1998; 177 Qda Independência e Ll.Ovda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Raimundo Brito
MEDIDAPROVISÓRIANQ 1.634-6, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 1'2 da Lei nº
9.530, de 10 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" O art. 10 da Lei n Q 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 19

II - o superávit financeiro dos fundos, das autarquias e
das fundações, integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998

4092
Social, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1997 e seguintes, nos termos do art. 43, § 2º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ressalvados o do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), o do Fundo Nacional da Cultura (FNC), o
do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e os recursos provenientes de contribuições diretas dos servidores públicos
com finalidade específica;
....•...•••••....•...••••..•..••..•••..•••.....••••..••...••••..•.......•..•••...•••••....•..»

(NR)

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.634-5, de 12 de maio de 1998.
Art. 3º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 10 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.635-22, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei nf!2.406, de 5 de janeiro de 1998, e
as Leis nOs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
de julho de 1993, respectivamente, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a salCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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dos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
§ I"

Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:

I - dívida caracterizada vencida, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e expirado o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;
II - dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a responsabilidade do fundo está definida,
mas o prazo para quitação das parcelas mensais ainda não chegou a
seu termo;
III - dívida não caracterizada, a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2'
dições:

A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes con-

I - prazo máximo de trinta anos, contados a partir de l' de
janeiro de 1997, com carência de oito anos para osjuros e de doze anos
para o principal;
II - remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao
índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida:
a) dejuros à taxa efetiva de três virgula doze por cento ao ano
para as operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

b) de juros de seis virgula dezessete por cento ao ano, correspondente à taxa efetiva dejuros aplicada aos depósitos de poupança,
para as demais operações;
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III - registro sob forma escrituraI em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.
§ 3° As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertnra do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.

§ 42 As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser
objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido
transferidos a terceiros.
§ 5° Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de 12 dejaneiro de 1997, a remuneração de todos os saldos residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se os critérios estabelecidos no inciso II do § 22 deste artigo.
§ 62 A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-sa-á, anual ou semestralmente, a partir de 12 dejaneiro de 1997, de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria
do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 7° As institnições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 30 de junho de 1998,
manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8° A adesão a que se refere o § 7° deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos desta medida provisória.

Art. 22 As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas
aos contratos de financiamento habitacional do SFH, celebrados
com mutuários finais e que contam com cláusula de cobertura de
eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderão ser equiparadas às dívidas caracterizadas vencidas, de que trata o inciso I
do § 12 do artigo anterior, para efeito de novação antecipada desses
créditos, observando-se as condições estabelecidas nos §§ 2° a 72 do
artigo anterior.
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§ l' As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser
novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do
saldo devedor posicionado na data de reajustamento do contrato no
mês de janeiro de 1998, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS
sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado entre o
agente financeiro e o mutuário.
§ 2' O saldo que remanescer da aplicação do disposto no parágrafo anterior será objeto de novação entre as partes por meio de instrumento particular de aditamento contratual, com força de escritura pública, onde se estabelecerá novas condições financeiras relativas a prazo, taxa nominal de juros, apólice de seguro, sistema de amortização e
plano de reajuste, preservando-se a prerrogativa de os mutuários, enquanto existir saldo devedor da operação, utilizarem os recursos da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos V e VI do
art. 20 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 3' A formalização das disposições contidas no caput e §§ l' e
2' deste artigo condiciona-se à prévia e expressa anuência do devedor.

§ 4' Fica dispensado de registro, averbação ou arquivamento
no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos e Documentos o aditivo contratual decorrente da novação da dívida de que trata o caput
deste artigo, mantendo-se a garantia hipotecária em favor do agente
financeiro.
Art. 3'

A novação de que trata o art. l' far-se-á mediante:

I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas, apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas
no § 5' do art. l' desta medida provisória, ainda que a conciliação
entre credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data
posterior:
a) das instituições financiadoras do SFH junto à CEF, na
qualidade de agente operador do FGTS, decorrentes de operações
vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito
do SFH;
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b) das instituições financiadoras do SFHjunto ao Fundo de
Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de
Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos
demais fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação
(BNH);

c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso II
deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8' do art. l' desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus representantes legais, quanto ao correto recolhimento das contribuições mensais e trimestrais ao FCVS, e das contribuições ao Fundhab, no
montante e forma estipulados pela legislação pertinente, bem como
sobre a informação, na habilitação de seus créditos ao FCVS, da origem de recursos, da data do tipo de evento dos financiamentos concedidos aos mutuários finais;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle, sobre o disposto no inciso V;
VIII IX -

parecer da Secretaria do Tesouro Nacional;
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
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§ I" As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento de
créditos das instituições financiadoras do SFHjunto ao FCVS, desde
que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou
curadores.

§ 2' A CEF, como administradora ou gestora dos diversos fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores dos
débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3' O gestor do FGDLI, ou o seu sucessor, apurará os valores
dos débitos das instituições financiadoras do SFHjunto àquele fundo.
§ 4' A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.

§ 5' O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com a
imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou, nos
demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para fins de inscrição em Dívida
Ativa da União.
§ 6' A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
§ 7' As instituições financiadoras do SFH que prestarem informações inverídicas, destinadas à constituição do Cadastro Nacional de Mutuários (Cadmut), e receberem valor indevido do FCVS, serão cobradas, a qualquer época, na forma do § 5' deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.
§ 8' As Companhias de Habitação Popular (Cohabs), e assemelhadas, que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória, poderão, excepcionalmente, pagar seus débitos, existentes até 31 de dezembro de 1997, junto ao Seguro Habitacional do
Sistema Financeiro da Habitação, mediante prévio encontro de contas com créditos do FCVS, no ato da primeira novação, observada a
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equivalência econômica da operação, sem prejuízo da incidência dos
encargos previstos na legislação pertinente.
§ 9' O encontro de contas previsto no parágrafo anterior será
operacionalizado pela CEF, na qualidade de administradora do
FCVS, por meio da sub conta Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional (Fesa/ FCVS), ouvida a Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 10. As instituições operadoras do Seguro Habitacional do
SFH não farão jus a qualquer remuneração sobre o montante dos valores envolvidos no encontro de contas, citado no § 8' deste artigo.
Art. 4' Ficam alterados o caput e o § 3' do art. 3' da Lei n?
8.100, de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4', os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' O Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos
firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do
SFH, independentemente da data de ocorrência do evento caracterizador da obrigação do FCVS.

§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4' O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os
atos normativos necessários à administração e manutenção do
cadastro a que se refere o § 3' deste artigo.» (NR)

Art. 5' As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independentemente da adesão a que se
refere O § 7' do art. I" desta medida provisória, deverão encaminhar,
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até 31 de dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do Cadmut, conforme disposto no § 3' do art. 3' da Lei n"
8.100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
§ l' As informações correspondentes aos contratos de financiamentos imobiliários com recursos do SFH, firmados a partir do exercício de 1997, deverão ser encaminhadas mensalmente ao Cadmut.

§ 2' O não-cumprimento do disposto neste artigo importará,
para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.
Art. 6' Os créditos correspondentes às dividas novadas, ressalvado o disposto no § 2' deste artigo e no art. 7', são livremente negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b do
inciso II do art. 3' desta medida provisória;
II - pagamento de até setenta e cinco por cento da contribuição
trimestral dos agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso II do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.406, de 5 dejaneiro de
1988, na redação dada por esta medida provisória;
III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em
moedas de privatização.
§ F
A utilização dos créditos novados para os fins previstos
nos incisos II e III deste artigo ficará limitada àqueles substituídos
por dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2' As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e III deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação a
ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 7' Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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dos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
agente operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar caução
de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
Art. 8' O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições previstas no art. 15 da Lei n' 8.036, de 1990;
II - ceder a terceiros, sem deságio, inclusivemediantefinanciamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no inciso anterior;
III - promover amortização extraordinária da dívida de responsabilidade das instituições financiadoras, relativamente às operações de financiamento a mutuários do SFH realizadas com
repasses de recursos oriundos do FGTS, em montante correspondente
a eventual diferença, se positiva, entre os valores:
a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caracterizador da obrigação do FCVS;
b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS,
apurado nas condições estabelecidas na alínea a do inciso II do § 2' e
§ 5' do art. L" desta medida provisória.

§ l' A amortização extraordinária prevista no inciso III deste
artigo será integralmente assumida pelo FGTS, aplicando-se apenas
às instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação
prevista nesta medida provisória.
§ 2' O dispositivo previsto no inciso III desta artigo alcança
também as dívidas de responsabilidade do FCVS, relativas às operações de financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos
conceitos definidos nos incisos I e II do § l' do art. l' desta medida
provisória.
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Art. 9º Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, instituída pela Lei n? 7.689, de 15 de dezembro de
1988, na utilização dos créditos de que trata o art. 6º, como contrapartida da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos
créditos de que trata o art. 6º desta medida provisória ou dos bens e
direitos adquiridos no âmbito do PND.

Art. 10. O valor correspondente aos créditos a que se refere o
art. 6' desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como
aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem
na titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório
dos recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos
saldos de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos
créditos a que se refere o caput deste artigo.
Art. 11. A partir de 1e de março de 1998, somente as instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação prevista
nesta medida provisória, poderão computar, como operações de
financiamento habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto
ao FCVS, para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de recursos captados em depósitos de poupança.

Art. 12. O art. 6' do Decreto-Lei n' 2.406, de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º

II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em zero vírgula um por cento, incidente sobre o saldo
dos financiamentos imobiliários concedidos a adquirentes de
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moradia própria com cobertura do FCVS, existentes no último
dia do trimestre, podendo ser pago, em até setenta e cinco por cento, com títulos recebidos da quitação da dívida do FCVS para
com os agentes financiadores;

§ F A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso II deste artigo, é devida desde 26 de setembro de 1996.
§ 2º Enquanto não for efetivada a primeira novação da dívida do FCVS, o valor que corresponder a até setenta e cinco por
cento da contribuição trimestral não será exigido.
§ 3' O valor da parcela de contribuição, a que se refere o §
2º deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização dos saldos de cadernetas de poupança com data de crédito de
rendimento no dia F de cada mês, acrescido dejuros correspondentes à taxa dos títulos recebidos na primeira novação, incidindo desde o último dia do trimestre de referência da contribuição
até o dia do efetivo pagamento." (NR)

Art. 13. O saldo de recursos existente no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de Crédito do SFH.
Art. 14.

Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.

Art. 15. Nos financiamentos concedidos a mutuários do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF,
na qualidade de agente operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as caracteristicas descritas nos incisos I a III do § 2º do art. F desta medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5º
do art. l' desta medida provisória.
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§ 1º Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradora
do FCVS.
§ 2º A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 16. A partir de 12 de junho de 1998, mediante acordo entre as partes, as instituições financiadoras do SFH poderão conceder
aos mutuários que tenham firmado contrato com previsão de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, no prazo de
até 30 de dezembro de 1998, liquidação antecipada de sua dívida,
mediante pagamento de montante correspondente a cinqüenta por
cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die
da data do último reajuste até a data da liquidação.
§ l' As instituições financiadoras suportarão valores equivalentes a vinte por cento do saldo devedor contábil da operação atualizado na forma do caput deste artigo, podendo o montante ser diferido
em vinte semestres, sendo facultado a elas arcar com os valores remanescentes de responsabilidade do FCVS.

§ 2' O FCVS quitará o correspondente aos trinta por cento remanescentes da aplicação do disposto no caput eno § 1º deste artigo,
com créditos dotados das mesmas características constantes do § 2º
do art. 1', independentemente de a instituição ter optado pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 3º Aos créditos referidos no parágrafo anterior não se aplica
a restrição imposta às dívidas caracterizadas vincendas de que trata
o § 2' do art. 6º desta medida provisória.
Art. 17. A partir de 12 de junho de 1998, alternativamente ao
disposto no art. 2º da Lei nº 8.004, de 14 de março de 1990, com a redação dada pelo art. 18 desta medida provisória, as transferências
de contratos do SFH que tenham cobertura do FCVS poderão ser efetuadas, por acordo entre as partes, mediante a assunção pelo novo
mutuário de montante equivalente a setenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último
reajuste até a data da transferência, observados os requisitos legais e
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regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações,
inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do
cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal.
§ l' O saldo remanescente da aplicação do disposto no caput
deste artigo será assumido integralmente pelo FCVS na forma de
participação antecipada e ressarcido às instituições financiadoras
com créditos dotados das mesmas características constantes do § 2'
do art. F, independentemente de a instituição ter optado pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 2' Efetivada a transferência, cessa a responsabilidade do
FCVS relativamente ao contrato transferido, devendo tal condição
constar dos instrumentos respectivos.

Art. 18. O parágrafo único do art. l' e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
n' 8.004, de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora. (NR)
Art. 2' Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência darse-á mediante simples substituição do devedor, mantidas para o
novo mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato original, desde que se trate de financiamento destinado à casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares,
inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento
do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal, bem
assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento desse encargo até a data da formalização da transferência,
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com base no índice de atualização das contas de poupança mantidas no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e
acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização ejuros e, quando devida,
da contribuição mensal ao FCVS;

b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n? 2.164, de 19 de setembro de
1984, o enquadramento na categoria profissional do novo mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste de encargo mensal,
após a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea
anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata
o caput deste inciso;
Ir - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data do
último reajustamento contratual até a data da formalização da
transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo
devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.

§ 1º Nas transferências dos contratos de financiamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n?
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput eincisos I e Ir deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribuição ao FCVS.
§ 2º Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
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limite máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;
a)

limite máximo de preço de venda ou de avaliação do imóvel objeto da transferência;
b)

c) localização do imóvel no domicílio do comprador. (NR)
Art. 3º A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo
mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado
pro rata die da data do último reajuste até a data da transferência, observados os percentuais de pagamento previstos no
captit enos incisos I, U e UI do art. 5º desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas
contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade
de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal.» (NR)
«Art. 5º O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 31 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
U - contratos firmados de 1º de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;

lU - contratos firmados de l' dejaneiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a
data da liquidação.
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§ F A critério do mutuário, a liquidação antécipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor
total das mensalidades vincendas, que será integralmente utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se encerra no
momento da liquidação do contrato.
............................................................................................." (NR)

Art. 19. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei n' 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham
sido celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de
1996, sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser
regularizadas nos termos desta medida provisória.
Parágrafo único. A condição de cessionário poderá ser comprovadajunto à instituição financiadora, por intermédio de documentos
formalizados junto a cartórios de registro de imóveis, títulos e documentos, ou de notas, onde se caracterize que a transferência do imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
Art. 20. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH
até 25 de outubro de 1996, e direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 21. Na liquidação antécipada da dívida de contratos do
SFH, o comprador de imóvel, cuja transferência foi efetuada sem a
interveniência da instituição financiadora, equipara-se ao mutuário
final, para todos os efeitos inerentes aos atos necessários à liquidação
e habilitação junto ao FCVS, inclusive quanto à possibilidade de utilização de recursos de sua conta vinculada do FGTS.
§ 1º A condição de cessionário poderá ser comprovada junto à
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dos junto a cartórios de registro de imóveis, títulos e documentos, ou
de notas, onde se caracterize que a transferência do imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
§ 2' Para os fins a que se refere o parágrafo anterior, poderá
ser admitida a apresentação dos seguintes documentos:

I - contrato particular de cessão de direitos ou de promessa de
compra e venda, com firma reconhecida em cartório em data anterior
à liquidação do contrato, até 25 de outubro de 1996;
II - procuração por instrumento público outorgada até 25 de
outubro de 1996, ou, se por instrumento particular, com firma reconhecida em cartório até 25 de outubro de 1996.
Art. 22. Os contratos firmados no SFH, sem cobertura do
FCVS, poderão, a critério da instituição financiadora, ser novados
entre as partes, estabelecendo-se novas condições financeiras relativas a prazo, taxa nominal de juros, apólice de seguro, sistema de
amortização e plano de reajuste, preservando-se para a operação, enquanto existir saldo devedor, a prerrogativa de os mutuários utilizarem os recursos da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos V e VI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990.
Parágrafo único. O contrato objeto de renegociação será formalizado por meio de instrumento particular de aditamento contratual,
com força de escritura pública, dispensando-se registro, averbação
ou arquivamento no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos e
Documentos.
Art. 23. O § 2º do art. 21 da Lei n? 8.692, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2' Para efeito de registro e averbação de contratos de financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até zero virgula um por cento sobre o valor do financiamento, quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não
no SFH; e
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b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos demais contratos pactuados no âmbito do SFH." (NR)

Art. 24. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do
FCVS de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do
FCVS.
Art. 25. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de
taxa de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab,
correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 26. O FCVS será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um conselho curador, a ser regulamentado em ato do
Poder Executivo, que disporá sobre a estrutura, funcionamento e
competência do colegiado.

§ 1º Além das atribuições definidas no ato regulamentador a
que se refere o caput, competirá ao Conselho Curador do FCVS
(CCFCVS), relativamente a contratos de financiamentos habitacionais cujo equilíbrio da apólice do Seguro Habitacional do Sistema
Financeiro da Habitação esteja sob garantia do FCVS:
I - julgar, em instância administrativa única, os litígios decorrentes da aplicação das condições de cobertura, normas e rotinas
desse seguro;
II - dirimir as questões relacionadas à operacionalização desse seguro, bem como decidir sobre o tratamento a ser dado aos casos
omissos relativos à regulação de sinistros.
§ 2' O CCFCVS poderá delegar as competências referidas no §
l' deste artigo a um comitê de recursos integrantes de sua estrutura.

Art. 27. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do SBPE, nos termos da Lei n' 4.380, de 21 de agosto
de 1964.
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Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do CMN
que dispuseram sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput.

Art. 28. O FCVS é autorizado a transferir ao Tesouro Nacional
Letras Hipotecárias, de emissão da CEF, ficando credor da União em
valor equivalente.
Parágrafo único. A União pagará a dívida decorrente da
transferência dos ativos de que trata este artigo mediante a securitização das obrigações, pelo Tesouro Nacional, observadas as condições previstas no art. 1º desta medida provisória, mantendo a equivalência econômica entre os ativos.

Art. 29. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente, observada a legislação pertinente, da composição do capital acionário de sociedade anônima que tenha por objeto social a securitização de créditos hipotecários e imobiliários.
Art. 30. O prazo de um ano a que se refere o art. 5' da Lei n?
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória, contar-se-á a partir de 31 de março de 1997.
Art. 31. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem
necessárias à execução das disposições desta medida provisória, inclusive com relação aos prazos.
Art. 32. Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a compensar os créditos decorrentes dos contratos de refinanciamento de que trata a Lei nO 9.496, de 11 de setembro de 1997, com créditos detidos pelas unidades da Federação e
que tenham sido objeto da novação a que se refere esta medida provisória.
Parágrafo único.
critérios:

Na compensação, observar-se-ão os seguintes

I - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida
dejuros à taxa efetiva de seis virgnla dezessete por cento ao ano serão
aceitos pelo seu valor de face;
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II - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida
dejuros à taxa efetiva de três vírgula doze por cento ao ano serão aceitos com deságio sobre seu valor de face a ser estabelecido pelo Ministério da Fazenda.
Art. 33. A prerrogativa prevista no inciso II do art. 6' do Deereto-Lei n" 2.406, de 1988, somente poderá ser exercida pelos agentes
financiadores que se manifestarem pela novação e se encontrarem em
dia com as contribuições ao FCVS, nos termos desta medida provisória.
Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.635-21, de 12 de maio de 1998.
Art. 35.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 36.
de 1990.

Fica revogado o art. 6' da Lei n' 8.004, de 14 de março

Brasília, 10 dejunho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Augusto Junho Anastasia
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.636-6, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe acerca da incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre rendimentos de
aplicações financeiras e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. L" A alíquota do Imposto de Renda na fonte, incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate de quotas dos fundos de inCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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vestimento de que trata o § 6' do art. 28 da Lei n' 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a alteração introduzida pelo artigo subseqüente, fica reduzida para dez por cento.

Art. 2' O percentual de oitenta por cento a que se refere o § 6'
do art. 28 da Lei n" 9.532, de 1997, fica reduzido para sessenta e sete
por cento.
Art. 3' A determinação da base de cálculo do Imposto de Renda na fonte, em conformidade com o disposto no art. 28 da Lei n'
9.532, de 1997, será aplicável somente a partir de l' de julho de
1998.
Art. 4' No primeiro semestre de 1998, a incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos em aplicações em
fundos de investimento, dar-se-á no resgate de quotas, se houver, às
seguintes alíquotas:
I -

de dez por cento, no caso:

a) dos fundos mencionados no art. l' desta medida provisória;

b) dos fundos de que trata o art. 31 da Lei n' 9.532, de 1997, enquanto enquadrados no limite previsto no § l' do mesmo artigo;

II -

de vinte por cento, no caso dos demais fundos.

Parágrafo único. A base de cálculo do Imposto de Renda de que
trata este artigo será determinada conforme o disposto no § 7' do art.
28 da Lei n' 9.532, de 1997.
Art. 5' Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte,
consideram-se pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que se completar o primeiro período de carência no segundo semestre de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota, em 30 de junho de
1998, e:
I - o respectivo custo de aquisição, no caso dos fundos referidos no art. 31 da Lei n' 9.532, de 1997;
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H - o respectivo custo de aquisição, no caso de quotas adquiridas a partir de l' dejaneiro de 1998;
HI - o valor da quota verificado em 31 de dezembro de 1997,
nos demais casos.

§ 1Q O disposto neste artigo não se aplica aos fundos que, no
mês dejunho de 1998, se enquadrarem no limite de que trata o § 6' do
art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997, com a alteração do art. 2' desta medida provisória.
§ 2º No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de
quotas com rendimento ou cujo prazo de carência seja superior a noventa dias, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no dia
l' de julho de 1998.

Art. 6' A partir de I" de janeiro de 1999, a incidência do
Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta e as imunes de que
trata o art. 12 da Lei n' 9.532, de 1997, nas aplicações em fundos de
investimento, ocorrerá:
I - na data em que se completar cada periodo de carência
para resgate de quotas com rendimento, no caso de fundos sujeitos a
essa condição, ressalvado o disposto no inciso seguinte;
H - no último dia útil de cada trimestre-calendário, no caso
de fundos com períodos de carência superior a noventa dias;
IH - no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido
em outra data, no caso de fundos sem prazo de carência.

§ I" A base de cálculo do imposto será a diferença positiva entre o valor da quota apurado na data de resgate ou no final de cada
período de incidência referido neste artigo e na data da aplicação ou
no final do período de incidência anterior, conforme o caso.
§ 2º As perdas apuradas no resgate de quotas poderão ser compensadas com ganhos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo fundo de investimento, de acordo com procedimento a
ser definido pela Secretaria da Receita Federal.
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§ 3' Os quotistas dos fundos de investimento cujos recursos sejam aplicados na aquisição de quotas de outros fundos de investimento serão tributados de acordo com o disposto neste artigo.

§ 4' Os rendimentos auferidos pelas carteiras dos fundos de
que trata o parágrafo anterior ficam isentos do Imposto de Renda.
§ 5'

O disposto neste artigo não se aplica:

I - aos quotistas dos fundos de investimento referidos no art.
1', que serão tributados exclusivamente no resgate de quotas;
II - às pessoas jurídicas de que trata o art. 77, inciso I, e aos investidores estrangeiros referidos no art. 81, ambos da Lei n" 8.981, de
20 dejaneiro de 1995, que estão sujeitos às normas nela previstas ena
legislação posterior.
Art. 7' Relativamente ao segundo semestre de 1998, é facultado ao administrador de fundos de investimento apurar o Imposto de
Renda, devido pelos quotistas, de acordo com o disposto no artigo ano
terior, como alternativa à forma de apuração disciplinada nos incisos I e II e no § 5' do art. 28 da Lei n' 9.532, de 1997.
§ I" Exercida a opção facultada neste artigo, o administrador
do fundo deverá submeter à incidência do Imposto de Renda na fonte, no dia 22 de dezembro de 1998, os rendimentos correspondentes à
diferença positiva entre o valor da quota naquela data e o apurado
na data de aquisição ou no final do período de incidência anterior,
conforme o caso.
§ 2' O Imposto de Renda devido em virtude do disposto no parágrafo anterior será recolhido, pelo administrador do fundo de investimento, até o último dia útil do ano de 1998.
§ 3' Adotada a alternativa de que trata este artigo, fica dispensada a apuração do Imposto de Renda na forma prevista no art. 5'.

Art. 8' Os dispositivos, a seguir enumerados, da Lei n? 9.532,
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
I -

o art. 6', inciso II:

«Art. 6º
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H - o art. 26 da Lei n' 8.313, de 1991, e o art. l' da Lei n'
8.685, de 20 dejulho de 1993, não poderá exceder quatro por cento do Imposto de Renda devido." (NR)
H -

o art. 34:

«Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se aplica às hipóteses de que trata o art. 81 da Lei n? 8.981, de 1995, que continuam sujeitas às normas de tributação previstas na legislação
vigente." (NR)

HI -

o art. 82, inciso H, alinea f:

"Art. 82.

H-

.

fJ o art. 3' da Lei n? 7.418, de 16 de dezembro de 1985, renumerado pelo art. I? da Lei n" 7.619, de 30 de setembro de
1987." (NR)
Parágrafo único. O art. 4' da Lei n' 7.418, de 1985, renumerado pelo art. l' da Lei n' 7.619, de 1987, cujos efeitos são restabelecidos em virtude do disposto no inciso HI deste artigo, permite a dedução dos correspondentes gastos, como despesa operacional.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.636-5, de 12 de maio de 1998.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de l' dejaneiro de 1998.
Brasília, 10 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen parente
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.638-5, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do
protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q O arquivamento, nas juntas comerciais, dos atos
constitutivos das microempresas e empresas de pequeno porte,
bem cqmo de suas alterações, fica dispensado das seguintes exigências:

I - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito
referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza, salvo no
caso de extinção de firma individual ou sociedade;
II - certidão de inexistência de condenação criminal, que será
substituída por declaração do titular ou administrador, firmada
sob as penas da lei, de não estar impedido de exercer o comércio ou a
administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação
criminal.
Art. 2' Não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte o disposto no art. 1º, § 2º, da Lei n? 8.906, de 4 dejulho de
1994.
Art. 3' Fica mantida a dispensa de prova de quitação fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte no caso do art. 29 da Lei
n" 8.864, de 28 de março de 1994.
Art. 4º Aplica-se ao Regístro Civil das Pessoas Jurídicas, no
que couber, o disposto no art. l' desta medida provisória.
Art. 5º O protesto de título, quando o devedor for microempresa ou empresa de pequeno porte, fica sujeito às normas estabelecidas
nesta medida provisória.
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Art. 6º Os emolumentos devidos ao tabelião de protesto não excederão um por cento do valor do título, observado o limite máximo
de R$ 20,00 (vinte reais).
Parágrafo único. Incluem-se nos limites deste artigo as despesas de apresentação, protesto, intimação, certidão e quaisquer outras
relativas à execução dos serviços.
Art. 7º Para o pagamento do título em cartório, não poderá ser
exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o
pagamento por meio de cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto ficará condicionada à efetiva liquidação do cheque.
Art. 8º O cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do título, será feito independentemente de declaração de
anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado.
Art. 9º Para os fins do disposto nos arts. 5º a 8', caberá ao devedor provar sua qualidade de microempresa ou empresa de pequeno
porte, perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso.
Art. 10. Os arts. 29 e 31 da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de
relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados,
com a nota de se cuidar de informação reservada da qual não se
poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.
§ 1s O fornecimento da certidão será suspenso caso se desatenda ao disposto no caput ou se forneçam informações de protestos cancelados.
§ 2º Dos cadastros ou bancos de dados, das entidades referidas no caput, somente serão prestadas informações restritivas
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de crédito oriundas de títulos ou documentos de dividas regularmente protestados, cujos registros não foram cancelados.» (NR)
«Art. 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos,
não canceladas, a quaisquer interessados, desde que requeridas
por escrito." (NR)

Art. 11. Para os efeitos desta medida provisória, consideramse microempresa e empresa de pequeno porte as assim definidas na
Lei n' 8.864, de 1994.
Art. 12. O caput do art. 294 da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, com a alteração introduzida pela Lei n" 9.457, de 5 de maio
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 294. A companhia fechada que tiver menos de vinte
acionistas, com patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), poderá:" (NR)

Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.638-4, de 12 de maio de 1998.
Art. 14.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 10 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Botafogo Gonçalves
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.654-25, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira
bancária, dispõe sobre a privatização de
instituições financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' A redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições
financeiras sob controle acionário de unidade da Federação.
§ I? A extinção das instituições financeiras a que se refere o caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária legalmente admitida.

§ 2' O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.
Art. 2' A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 3' Para os fins desta medida provisória, poderá a União,
a seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
H - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não-financeira, quando realizada por seu
respectivo controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes especiais;

IH - financiar os ajustes prévios imprescindiveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 7', financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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Iização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ l' A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da unidade da Federação respectiva.
§ 2' Os créditos de que trata o inciso N deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3' O refinanciamento de que trata o inciso N deste artigo
será precedido da assunção, pela unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4' O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso UI do artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I -

autorização legislativa da unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos UI e N do
artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta;

c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
U - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n' 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 5' Os financiamentos de que trata esta medida provisória, quando concedidos pela União, serão pagos em até trezentas e
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sessenta prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatnra do
contrato e as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
II - atualização monetária calculada e debitada mensalmente, com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro
índice que vier a substituí-lo.
§ l' As obrigações correspondentes ao serviço dos financiamentos concedidos pela União, nos termos desta medida provisória,
poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas
ao refinanciamento de dívidas previsto pela Lei n' 9.496, de 11 de setembro de 1997, especificamente para fins de aplicação do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real (RLR) referido
no art. 5' da citada lei.
§ 2' Cessa a aplicação do disposto no parágrafo anterior se,
decorridos dezoito meses da data da assinatura do contrato de refinanciamento a que se refere a Lei n? 9.496, de 1997, detiver a unidade da Federação o controle de qualquer institnição financeira.
§ 3' Para o cumprimento do disposto neste artigo, a União poderá contratar com instituição pública federal os serviços de agente
financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos contratos de financiamento ou refinanciamento, cuja remuneração será
custeada pelas unidades da Federação.

Art. 6' O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I - contar exclusivamente com a garantia da União; e
II - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
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Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o
valor nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte
por cento o montante garantido.

Art. 7' Nas hipóteses dos incisos Ill e V do art. 3', quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de urna instituição financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle,
a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante
pelo menos equivalente ao da participação da União:

r - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
II - assunção de dívidas de instituição financeira junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e regístradas em balanço,
incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
Hl -

capitalização da instituição financeira.

Parágrafo único. O financiamento de que trata o inciso V do
art. 3º depende, ainda, de manifestação favorável do Banco Central
do Brasil, atê 5 de dezembro de 1997, quanto à proposta do Estado
para o atendimento ao disposto no caput.

Art. 8º Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3', a aquisição
dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização legíslativa para a privatização ou extinção da instituição financeira ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do
crédito não tenha o seu controle acionário transferido, nem seja extinta, ou transformada em instituição não financeira, o contrato de
refinanciamento deverá prever a entrega, pela unidade da FederaCol. Leis Rep. Fed. Erasil, Erasilia, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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ção, de ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a, no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para
fins de posterior amortização.

Art. 9' Nos casos de que tratam o art. 7' e o parágrafo único do
art. 8', a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituíção financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal
do Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento da instituição financeira.
Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos
e concederá os financiamentos de que trata o art. 3', com títulos do
Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.

Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Naciona!.
Art. 11. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art.
4', o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional, em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente
ou em títulos da dívida pública federa!.
Parágrafo único.

Títulos e créditos não compreendidos no

caput deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação

da instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante,
por títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro Naciona!.
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Art. 12. Na hipótese do inciso II do art. 4º, o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União
na quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento
concedido com base nesta medida provisória.
Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido na forma do art. 3º, inciso I, bem assim
daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987.
Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação
de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e
159, inciso I, letra a, e inciso II, da Constituição, bem assim, quando
for o caso, ações representativas do controle acionário da instituição
financeira.

Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores à
sua celebração;
III - que, na hipótese de não-transferência do controle acionário da instituição ou da não-transformação em instituição
não-financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por
ela distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização
das obrigações financeiras previstas no contrato.

Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de unidade da Federação em
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p- 3791-4210, jun. 1998
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dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores independentes contratados pelas partes.
Art. 17. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais
cominações legais ou contratuais.

Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30 de
junho de 1998, exceto os relativos ao inciso V do art. 3', cujo prazo de
celebração esgotou-se em 31 de março de 1998.
Art. 19. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
com base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n' 2.321, de
1987, e de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de Desestatização será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.

Art. 20. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação
dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados
programas.
Art. 21. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até cento e oitenta dias, em adição aos prazos previstos no Decreto-Lei n? 2.321, de 1987, se a respectiva unidade daFederação tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a
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instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste artigo poderá ser feita por até quinhentos e quarenta dias, se a respectiva unidade da Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento
de instituição financeira estadual, no ãmbito do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 22. No processo de redução da participação do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras a assumir os passivos detidos junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ 1º A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do Brasil
pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica para dar
suporte aos passivos assumidos.
§ 2' Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior serão de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis nOs 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo
a União refinanciar a dívida nos termos da Lei n' 9.496, de 1997.
§ 3º A equalização de que trata o § l' observará o previsto no
art.10.
Art. 23. Os arts. 1', 3º e 6º da Lei nº 9.496, de 1997, passam a
vigorar com as seguintes alterações:

«Art. I"

.

§ 3' As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão
ao estabelecimento, pelas unidades da Federação, de Programa
de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo
Federal.
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§ 5º Atendidas as exigências do parágrafo anterior, poderá
o Ministro de Estado da Fazenda, para viabilizar a efetiva assunção a que se refere o inciso I deste artigo, autorizar a celebração de contratos de promessa de assunção das referidas
obrigações.
§ 6º O crédito correspondente à assunção a que se refere o
inciso II, na parte relativa a fundos de contingência de bancos estaduais, constituídos no âmbito do programa de redução da presença do setor público estadual na atividade financeira
bancária, poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda,
ser incorporado ao saldo devedor dos contratos de reestruturação
de dívidas, celebrados nos termos desta lei, quando da utilização
dos recursos depositados nos respectivos fundos.
§ 7º A eventual diferença entre a assunção a que se refere o
parágrafo anterior e o saldo apresentado nos respectivos fundos
poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser incorporada, em até doze meses, com remuneração até à data da incorporação pela variação da taxa média ajustada nos financiamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e deCustódia (Selic) divulgada pelo Banco Central do Brasil, ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos
termos desta lei." (NR)
«Art. 3º

.

§ 6º O não-estabelecimento do programa no prazo fixado
nos contratos de refinanciamento ou o descumprimento das metas e compromisso nele definidos, implicarão, enquanto não estabelecido o Programa ou durante o período em que durar o
descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de financiamento, a substitui'
ção dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo custo
médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido de um
por cento, e a elevação em quatro pontos percentuais do comprometimento estabelecido com base no art. 5º." (NR)

"Art. 6º Para fins de aplicação do limite estabelecido no
art. 5º, poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas efeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210,jun. 1998
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tivamente realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações:

VII - dívidas de que tratam os incisos I e Il, de entidades
da Administração indireta, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 31 de dezembro de 1997.
............................................................................................. »

(NR)

Art. 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus decorrente
da redução de encargos prevista nos contratos, por ela garantidos, celebrados, até 30 de outubro de 1997, no âmbito do Programa deApoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 25. Fica a União autorizada a equalizar a diferença acumulada, desde 30 de outubro de 1997, entre os custos médios de captação utilizados na composição dos encargos financeiros ajustados
nos contratos celebrados, pelos Estados, com instituições financeiras
públicas federais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizados pelo Conselho Monetãrio
Nacional, e o custo médio de captação da instituição contratante no
mês de referência.
Art. 26. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.654-24, de 14 de maio de 1998.
Art. 28.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 10 de junho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210,jun. 1998

4129
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.659-1, DE 10 DE JUNHO
DE 1998
Institui o Programa Especial de Financiamento para combate aos efeitos da estiagem na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e dá outras providências.

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

Art. I" Fica instituído o Programa Especial de Financiamento
a produtores rurais que tiverem suas atividades prejudicadas pelos
efeitos da estiagem que assola a área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene),
§ l' O Programa Especial de Financiamento de que trata este
artigo será operado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e contará
com recursos de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de reais) oriundos das seguintes fontes:
I - R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais)
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), criado pela Lei n' 7.827, e 27 de setembro de 1989;
H -r-r- R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), instituído pela Lei n' 7.998, de
11 dejaneiro de 1990;

IH - R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) de programas administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 2' Cinqüenta por cento dos recursos alocados ao Programa
Especial de Financiamento de que trata esta medida provisória deverão ser destinados para os mini e pequenos produtores que explorem
áreas de até quatro módulos rurais e, cumulativamente, sejam enquadrados nos critérios aplicáveis ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210,jun. 1998
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§ 3º Com base na receita bruta anual obtida no exercício anterior, na atividade rural, considera-se, para os efeitos desta medida
provisória:
I - grande produtor, aquele com receita superior a R$
500.000,00 (quinhentos mil reais);
n -médio produtor, aquele com receita superior a R$
80.000,00 (oitenta mil reais) e até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
In - mini e pequeno produtor, aquele com receita igualou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Art. 2º Os financiamentos rurais contratados ao amparo do
Programa Especial de Financiamento terão as seguintes condições:
I ---, juros:
a)

de três por cento ao ano, nas operações de custeio;

b) de seis por cento ao ano, nos financiamentos de investimento;

n-

prazos:
a) de até quatro anos, incluídos até dois de carência, nas operações de custeio;
b) de até doze anos, incluídos até quatro de carência, quando se
tratar de crédito para investimento;
In - limites de financiamento:
a) mini e pequenos produtores: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

b) médios produtores: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);

c) grandes produtores: R$50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Parágrafo único. Os financiamentos concedidos aos mini e pequenos produtores rurais terão rebate de cinqüenta por cento sobre as
amortizações das parcelas do crédito utilizado.
Art. 3º Ficam os bancos oficiais federais autorizados a conceder prorrogação do vencimento de operações de crédito rural contratadas até 13 de maio de 1998, pelo prazo de dois anos, desde que o
produtor comprove a perda da receita da exploração de sua proprieCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210,jun. 1998
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dade rural, em decorrência dos efeitos da estiagem, e desde que o imóvel esteja localizado em Município que atenda aos requisitos constantes do artigo seguinte.
Parágrafo único. Os administradores dos recursos mencionados no § 1º do art. 1º adequarão o retorno dos seus créditos aos novos
prazos de retorno dos financiamentos prorrogados na forma do caput.
Art. 4º Serão beneficiários dos financiamentos objeto do programa de que trata esta medida provisória os produtores rurais cujas unidades produtivas estejam situadas em Municípios localizados
na área mencionada no art. 1Q, reconhecida em situação de emergência nos termos da legislação em vigor.
Art. 5º

Serão de responsabilidade:

I - do FNE, o rebate de cinqüenta por cento do principal dosfinanciamentos a que se refere o parágrafo único do art. 2º;
II - do Tesouro Nacional, o diferencial entre as taxas de juros
definidas no inciso I do art. 2º e a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), nos financiamentos realizados com recursos do FAT e do
BNDES.
Parágrafo único. Na realização dos financiamentos de que trata esta medida provisória, os agentes financeiros federais dispensarão as comissões de serviço usualmente cobradas nas operações da
espécie.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.659, de 12 de maio de 1998.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 dejunho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRlA N' 1.512-24, DE 18 DE JUNHO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 2'" da Lei nª
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1'1, 2ª e
3' da Lei n' 8.427, de 27 de maio de 1992,
que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural;
autoriza o Poder Executivo a renegociar as
obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Gcoerno Federal (EGF), vencidas e prorrogadas a
partir de 1991, e dá outras providências.

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

Art. l' O art. 2' da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1998, não se
aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n' 8.880, de 27 de maio
de 1994.» (NR)

Art. 2' Os arts. 1',2' e 3' da Lei n' 8.427, de 27 de maio de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. l' É o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta lei, subvenções econômicas a produtores rurais, sob a forma de:
I - equalização de preços de produtos agropecuários ou
vegetais de origem extrativa;
II - equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros de operações de crédito rural.
Parágrafo único.. Considera-se, igualmente, subvenção de
encargos financeiros os rebates nos saldos devedores de empréstiCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t, 1, p. 3791-4210,jun. 1998
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mos rurais concedidos, direta ou indiretamente, por bancos oficiais federais. (NR)
Art. 2'

.

§ 1º Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação
a operações de crédito rural:
a) a concessão de prêmio ou bonificação, apurado em leilão
ou em outra modalidade de licitação, para promover o escoamento do produto pelo setor privado;

b) a diferença entre o preço de exercício em contratos de opções de venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder
Executivo e o valor de mercado desses produtos.

§ 2' A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado. (NR)
Art. 3' A concessão de subvenção econômica, sob a forma
de equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios e à forma estabelecidos, em conjunto, pelos Ministérios da
Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Agricultura e do
Abastecimento." (NR)
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a renegociar, pelo
valor do saldo devedor na data de assinatura dos respectivos contratos de renegociação, incluídas as parcelas constantes dos incisos I e II
deste artigo, junto aos agentes financeiros componentes do Sistema
Nacional de Crédito Rural (SNCR), de acordo com os critérios e as
condições a serem estabelecidos em decreto, as obrigações financeiras
da União, relativas a operações de Empréstimos do Governo Federal
com Opção de Venda (EGF-COVl, realizadas sob o amparo do Decreto-Lei nO 79, de 19 de dezembro de 1966, cujos vencimentos tenham
sido prorrogados por autorização do Conselho Monetário Nacional
(CMN), a partir de 1991:
I - o valor correspondente à equalização de preços que ainda não tenha sido paga até a data de formalização do contrato de
renegociação, apurada nos termos da legislação vigente e atualizaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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da de acordo com as condições previstas nos respectivos instrumentos de crédito;
II - o valor correspondente à diferença entre o saldo devedor
dos contratos de EGF-COv, nos quais tenha havido perda total ou
parcial dos produtos dados em garantia, e o valor de indenizações de
perdas ocorridas até a data de formalização do contrato de renegociação, realizadas com base no valor determinante de sobretaxa de armazenagem fixado contratualmente entre o agente financeiro e o
armazenador, com atualização de acordo com as condições previstas
nos respectivos instrumentos de crédito.
Parágrafo único. Os contratos mencionados no caput deste artigo conterão cláusulas prevendo a aquisição, pela União, de todos os
produtos agrícolas que garantam as operações de EGF-COV de que
trata esta medida provisória, assim como, observado o art. 42 do Código de Processo Civil, a aquisição, pela União, dos direitos litigiosos
inerentes às ações judiciais em curso propostas para assegurar o
cumprimento dos contratos de EGF-COV.
Art. 4' Fica a União autorizada a celebrar contrato com entidade pública federal especializada para a administração, armazenagem e comercialização dos estoques de produtos agrícolas adquiridos nos termos do parágrafo único do artigo anterior.
Art. 5' Os recursos provenientes da venda dos produtos e os decorrentes da realização dos direitos litigiosos adquiridos pela União serão destinados à amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal.
Art. 6' Para efeito do disposto nesta medida provisória, a subvenção de que trata o art. 2' da Lei n" 8.427, de 1992, e suas alterações, será apurada da seguinte forma:
I - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COVe o valor dos produtos dados em garantia, calculado com
base no preço mínimo, de que trata o Decreto-Lei n" 79, de 1966, vigente na data de assinatura do contrato de renegociação;
II - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COVe o valor apurado na multiplicação da quantidade de produto objeto de cobrança judicial pelo valor da sobretaxa de armazenagem divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento,
vigente na data de assinatura do contrato de renegociação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6. t. 1, p. 3791·4210, jun. 1998
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Art. 7º O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria
Federal de Controle, aferirá a exatidão dos valores relativos às obrigações referidas no art. 3', podendo solicitar a participação de outros
órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
Art. 8' Os contratos de renegociação deverão conter cláusula
prevendo que, verificada qualquer inexatidão nos valores de que trata
o artigo anterior, fica a União autorizada a promover, por intermédio
do Banco Central do Brasil, o débito automático à conta de «Reservas
Bancárias» do agente financeiro, com a imediata transferência para o
Tesouro Nacional das diferenças eventualmente apuradas.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.512-23, de 21 de maio de 1998.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 18 dejunho de 1998; 177 2 da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.554-29, DE 18 DE JUNHO
DE 1998
Altera os arts. 2º, 3'1, 4 Q, 5'1, 6'1, 7 2 e 9º da
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 52, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2 2

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
VI -

atividades:

a) especiais nas organizações das Forças Armadas para
atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e
serviços de engenharia;

b) de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;

c) de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
d) finalísticas do Hospital das Forças Armadas;

e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à
segurança de sistemas de informações, sob responsabilidade do
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações (Cepesc);

fJ de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio
internacional de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana.
Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão,
falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art. 87 da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.» (NR)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998

4137
«Art 3º
§ 2º A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V e VI,
alíneas a, c, d e e, do art. 2', poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante
análise do currículum oitae» (NR)

«Art. 4º
U - até vinte e quatro meses, nos casos dos incisos UI e VI,
alíneas b e e, do art. 2 2 ;
UI - doze meses, nos casos dos incisos IV e VI, alíneas c, de
t, do art. 2º;

§ F Nos casos dos incisos UI e VI, alínea b, do art. 2º, os
contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não exceda vinte e quatro meses.

§ 2º Nos casos dos incisos V e VI, alínea a, do art. 2º, oscontratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse quatro anos.
§ 3' No caso do inciso VI, alíneas e ef, do art. 2º, os contratos poderão ser prorrogados pelo prazo de até doze meses .» (NR)

«Art. 5' As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja
supervisão se encontrar o órgão ou a entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento." (NR)
«Art. 6º

.

§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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carreiras de magistério de que trata a Lei n' 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2' O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3' Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado." (NR)
«Art. 7º

III - no caso do inciso III do art. 2', quando se tratar de coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido ao disposto no inciso II
deste artigo.
..••..•.•••...•••..•••....•••••.••••.•••..•••••...•••.•••..•••...•••....••..••...••.....•....»

(NR)

«Art. 9º

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta lei,
antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu
contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2',
mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5'.
.••••...•.•••...••..••.•...•.••..•....••••....•••........•........••••..•••.•••..•••••...••••»

Art. 2'

(NR)

Os contratos por tempo determinado, celebrados:

I - com fundamento no art. 17 da Lei n' 8.620, de 5 dejaneiro de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2',
inciso lI, da Lei.n? 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1999, com redução escalonada no período;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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UI -

para atividades de análise e registro de marcas e paten-

tes pelo Inpi, de que trata o art. 2', inciso VI, alínea c, da Lei n" 8.745,

de 1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei n' 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro de
1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2' da Lei n' 8.745, de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;
VI - pela Fundação Nacional deSaúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 e 235 da Lei n? 8.112, de 1990, vigentes em 15
de abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;

e
VII - com fundamento no art. 5', § 1', da Lei n' 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de quatrocentos prestadores de serviços, e com vigência até 31 de dezembro de 1998.
Art. 3' Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá
contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores do ensino de 1º e 2º graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos colégios militares, observado o disposto no art. 5' da Lei n' 8.745, de 1993.
§ l' Os contratos de professores de ensino de l' e 2' graus de
que trata o caput deste artigo poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998.
§ 2' Fica autorizado o Ministério do Exército a celebrar contratos novos de professores de ensino de 1º e 2' graus, com vigência
até 31 de dezembro de 1998, em substituição aos contratos de que trata o caput deste artigo que não forem prorrogados, respeitado o limite
máximo de duzentos e quarenta e dois, correspondente à soma de contratos prorrogados e novos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210,jun. 1998
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Art. 4Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.554-28, de 21 de maio de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6Q Revoga-se o parágrafo único do art. 5' da Lei n' 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 18 de junho de 1998; 177 Qda Independência e 110Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.559-27, DE 18 DE JUNHO
DE 1998
Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.

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

Art. F A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação de
serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3Qe 4' do art. 10 do Decreto-Lei n" 1.598, de 26 de dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2' O disposto no art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal ou do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas de
direito público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 3' Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importãncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título
de royalties de qualquer natureza.
Art. 4' Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa de
telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços de
rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil e
no exterior.

Art. 5' Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 6' Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de lº de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 7' Serão admitidos como despesas com instrução, previstas no art. 8', inciso II, alínea b, da Lei n? 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 8' O art. 10 da Lei n' 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 3' O disposto neste artigo aplica-se, independentemente
do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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tos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde
que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$ 8.000,00
(oito mil reais)." (NR)
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.559-26, de 21 de maio de 1998.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 18 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.655-2, DE 18 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. lº Fica a União autorizada a emitir, sob a forma de colocação direta, em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Titulas da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão definidas pelo Ministro de Estado
da Fazenda.
§ lº Em contrapartida aos titulas emitidos na forma deste artigo, o BNDES poderá utilizar:

I - créditos securitizados de emissão do Tesouro Nacional, registrados junto à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de
Títulos (Cetip), pelo seu valor presente, a ser definido pela Secretaria
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda; e
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II -

créditos detidos contra a Itaipu Binacional.

§ 2' Na hipótese de utilização dos créditos a que se refere o inciso II do parágrafo anterior, será assegurada à União remuneração
mínima mensal equivalente à da Conta Única do Tesouro Nacional
junto ao Banco Central do Brasil, a ser paga pelo BNDES, no último
dia útil de cada mês.
§ 3' O BNDES poderá recomprar da União, a qualquer tempo,
os créditos referidos no inciso II do § 1', admitindo-se a dação em pagamento de bens e direitos de sua propriedade, observado o disposto
no inciso I do § 1', in fine.

Art. 2' Os bens e direitos recebidos pela União, nos termos do §
3' do artigo anterior, poderão ser objeto de permuta com bens e direitos de entidades incluídas no Programa Nacional de Desestatização
ou, observada a legislação pertinente, ser utilizados para aumento de
capital nas referidas entidades.
Art. 3' Serão integralmente utilizados para amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal os pagamentos efetuados:
I - pela Itaipu Binacional, relativos aos créditos recebidos do
BNDES;e
II - pelo BNDES relativos:
a) ao cumprimento do disposto no § 2' do art. 1';

b) à operação de recompra prevista no § 3' do art. 1', quando em

espécie.
Art. 4' Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento autorizado
a pagar, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, Obrigações do
Fundo Nacional de Desenvolvimento tituladas pela União, com participações acionárias de sua propriedade, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, do qual serão desvinculadas no momento
da transferência.

Art. 5' Fica a União autorizada a permutar participações
acionárias de sua propriedade por participações acionárias detidas
pela BNDESPAR - BNDES Participações S.A., desde que a operaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998

4144
ção não afete o controle acionário da União nas empresas envolvidas na permuta.

Art. 6º O preço das participações acionárias a serem permutadas na forma desta medida provisória não poderá ser superior, no
caso de sociedade aberta, à cotação média verificada na semana anterior à lavratura do instrumento de permuta ou, no caso de ações
sem cotação em bolsa de valores, ao valor patrimonial constante do
último balanço ou de balanço especial.
Art. 7º As operações de que trata esta medida provisória, com
exclusão das previstas no art. 4º, não poderão exceder, em conjunto,
ao limite de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de
reais).
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.655-1, de 21 de maio de 1998.
Art. 9'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 18 de junho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.463-27, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo para o
período de 1!l de maio de 1996 a 3D de abril
de 1997.

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

Art. I" O salário mínimo será deR$ 112,00 (cento e doze reais),
a partir de l' de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210,jun. 1998
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Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais e
setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.463-26, de 28 de maio de 1998.
Art. 3'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 26 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.475-41, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 6º e 9'1 da Lei
nºS.019, de 11 de abril de 1990, que altera a
legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. l' Os arts. 6' e 9' da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação;
«Art. 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT,de acordo com programação financeira para atender aos gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego,
abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES." (NR)
«Art. 9º
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§ 7º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos
aos Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo
em vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei nº 7.998,
de 11 dejaneiro de 1990, e destinados à expansão do nível de emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação de contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações
da espécie, desde quejustificado em exposição de motivos conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda.»
(NR)

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.475-40, de 28 de maio de 1998.
Art. 3º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 26 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.477-50, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jnn. 1998
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Art. I" O valor do total anual das mensalidades escolares do·
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ 1º O total anual referido nocaput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada em 1997, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.

§ 2º Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento
de ensino, assim como os relativos à variação de custo a título de pessoal e custeio.
§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam ao
valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando expressamente prevista em lei.
§ 5' Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2' O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por salaclasse, no periodo mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3' Quando as condições propostas nos termos do art. I"
não atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-421O,jun. 1998
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Art. 4' A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n?
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§1' Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não corresponder às condições desta medida provisória,
o órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficamexcluidosdovalortotaldequetratao§ l' do art. l'
os valores adicionados às mensalidades de 1995, de 1996 e de 1997,
que estejam sob questionamentos administrativos ou judiciais.

Art. 5' Os alunosjá matriculados terão preferência na renovação das matriculas para o periodo subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, O regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo de
inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na
Lei n' 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos,
de pais e alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n" 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
<<XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.» (NR)

Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou
cassar seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
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Art. 10. A Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
«Art. 7º-A. As pessoas jurídicas de direito prívado, mantenedoras de instituições de ensino superior, previstas no inciso H
do art. 19 da Lei nº 9.394, de20 de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza civil ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão
regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e
do Desporto, para as devidas providências.
Art. 7º-B. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:

I - elaborar e publicar em cada exercício social, demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;
H - manter escrituração completa e regular de todos os livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como dequaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;
IH - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como
a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a
modificar sua situação patrimonial;
IV - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público;
V - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária
correspondente;
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V1 -

comprovar, sempre que solicitada:

a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins
da instituição de ensino superior mantida;
b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;

c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e técnico-administrativo, incluídos os encargos e benefícios sociais,
de pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades escolares proveniente da instituição de ensino superior mantida,
deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedidas e excetuando-se, ainda, os gastos com pessoal, encargos e benefícios sociais dos hospitais universitários.
§ l' As instituições a que se refere o caput, que não tenham caráter filantrópico, poderão incluir no percentual mencionado na letra c as despesas com a contratação de empresas
prestadoras de serviços, até o limite de dez por cento da receita
das mensalidades.
§ 2' A comprovação do disposto neste artigo é indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior.

Art. 7'-C. As entidades mantenedoras de instituições privadas de ensino superior, comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como fundações não poderão ter finalidade
lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do Código Tributário Nacional e do art. 55 da Lei n' 8.212, de 24 dejulho de
1991, além de atender ao disposto no artigo anterior.
Art. 7'-D. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza
civil, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras, certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente;
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II - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder
Público.»
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.477-49, de 28 de maio de 1998.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revogam-se a Lei n' 8.170, de 17 dejaneiro de 1991; o
art. 14 da Lei nº 8.178, de l' de março de 1991; e a Lei n' 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 26 de junho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Paulo Renato Souza

Anexo I
Nome do estabelecimento:
Nome fantasia:

CGC,

Registro no MEC n"

Data do Registro:

Endereço:

Cidade:
Telefone:

CEP,

Estado:
(

)

Fax:

(

)

Telex:

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:
Endereço:
Estado:

Telefone: (

)

CEP,

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210,jun. 1998

4152
Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

I

CPF/CGC

Participação
do Capital

1

2
3

4

5
6
7

8

9
10

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

CPF/CGC

Participação
do Capital

1

2
3
4

5
6
7

8

9
10

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998

4153
Indicadores Globais
Ano-Base

Ano de Aplicação(*)

Nº de funcionários:
Nº de professores:
Carga horária total anual:

Faturamento total em R$:
(") Valor estimado para o ano de aplicação.

Endereço para Correspondência:
(se diferente do que consta acima)

Endereço:

_

Cidade:

Estado:.

Mês da data-base dos professores:
Local:

CEP:

Data:

(Carimbo e assinatura do responsável)

_

_
_

_

Anexo II
Nome do Estabelecimento

Componentes de Custos
(Despesas)

Ano-Base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

1.0 Pessoal
1.1 Pessoal docente

1.2 Encargos sociais
1.3 Pessoal técnico e administrativo
1.4 Encargos sociais
2.0 Despesas gerais e administrativas
2.1 Despesas com material
2.2 Conservação e manutenção
2.3 Serviços de terceiros
2.4 Serviços públicos
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Componentes de Custos
(Despesas)

Ano-Base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

I

2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)

2.6 Outras despesas tributárias
2.7 Aluguéis
2.8 Depreciação
2.9 Outras despesas

3.0 Subtotal- (1+2)
4.0 Pro labore

I

5.0 Valor locativo
6.0 Subtotal- (4+5)

7.0 Contribuições sociais
7.1 PIS/ Pasep
7.2 Cofins
8.0 Total Geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes
Valor da última mensalidade do ano-base R$
ValordamensalidadeapósoreajustepropostoR$

_
,ern_/ _/1998.
Data:_/_/_

Local:
Carimbo e assinatura do responsável

MED1DA PROVISÓRlA N' 1.569-16, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária, sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco Central do Brasil, quando:
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I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
II - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude
da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
III - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até cento e oitenta
dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
§ l' A multa de que trata o caput será cobrada para os períodos de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado, quando for o caso, o disposto no § 2' deste artigo:
I - nas importações enquadradas nos incisos I e II do caput
deste artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com
base na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de início
destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre a data limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil
para a contratação do câmbio e a data da sua efetiva contratação,
ou do pagamento em reais, descontada a variação cambial ocorrida no período;

II - nas importações enquadradas no inciso III do caput deste
artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base na
taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo
Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de incidência, durante o periodo compreendido entre o primeiro
dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento e a data do efetivo pagamento;
III - nas importações enquadradas no inciso IV do caput deste artigo, na forma de adiantamento posteriormente compensável,
sobre o equivalente, em reais, do valor da importação não liquidada
e calculada com base na taxa prefixada de empréstimo para capital
de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil para vigência na
data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre:
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a) a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do câmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;
b) o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;

c) a data do recolhimento da multa e cada novo período de cento
e oitenta dias.
§ 2º Sempre que o período de incidência da multa abranger
datas anteriores a 26 de setembro de 1997 ou, simultaneamente, datas anteriores e posteriores, o cálculo será efetuado com base no rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), para os valores devidos atê25 de setembro de 1997, inclusive, na forma a ser definida pelo Banco Central do Brasil, e com base nas disposições do
parágrafo anterior, quando relativo aos valores devidos a partir de
26 de setembro de 1997, inclusive.
§ 3º

São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata

o caput:
I - o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em
moeda estrangeira;
H - o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;
IH - o importador, nas importações cujo pagamento não seja
efetuado atê cento e oitenta dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
Art. 2'

O disposto nesta medida provisória não se aplica:

I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
atê o dia 31 de março de 1997, inclusive;
H - aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;
IH - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime de
drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda;
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IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez mil
dólares dos Estados Unidos) ou ao equivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação,
cujos valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da
importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso anterior.
Art. 3º O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.569-15, de 28 de maio de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.579-22, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44e
49 daLei nº 9.082, de 25 dejulho de 1995, dos
arts. 18, 19, 34, 35 e § 4'2 do art. 53 da Lei nº
9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem,
respectivamente, sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária para os
exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 14, 18,34,44 e 49 da Lei nº 9.082, de 25 dejulho de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14.

.

.
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§ 3º Excetua-se do disposto nocaput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos
sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original.» (NR)

«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na lei orçamentária anual, para Estados, Distrito Federal
ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e
contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma
da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação
específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas
a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
..••••.•••••...•••.•.••..••......................••.•.....................................•.•»

«Art. 34.

(NR)

.

.

VIII - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), de
servidores civis do Poder Executivo.
.•••...............•••..•.••....•••..••...••••...••••.•••..•••...••••.••••..•••.•••...••••..•»

(NR)

«Art. 44.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo
não se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e
assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).» (NR)
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«Art. 49.
§ 4' Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:

I
U
Instituto
UI

- pessoal e encargos sociais;
- pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Nacional do Segnro Social;
- pagamento do serviço da dívida;

IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodsa);
VIU - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX - os subprojetos e subatividades financiados com doações;
x - a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI - pagamento a bolsas de estudo;
XII - pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIU - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbíto do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterior." (NR)
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Art. 2' Os arts. 18, 19,34 e 35 e o § 4' do art. 53 da Lei n' 9.293,
de 15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18.
§ 8' Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso Ir deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do relatório de execução
orçamentária de que trata o § 3' do art. 165 da Constituição, relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 1997.
§ 9' Para o cumprimento das exigências previstas nas alineas b e c do inciso Ir deste artigo, também poderão ser utilizados
os valores constantes da Lei Orçamentária para o exercício de
1997 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo
Municipal até 31 de outubro de 1997." (NR)

«Art. 19.

§ 3' Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa deApoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades bancária e financeira." (NR)
«Art. 34.
§ 4' A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao AjusteFiscal dos Estados, bem como aquelas
relativas à redução da presença do setor público na atividade financeira bancária." (NR)

«Art 35.
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v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos às
exportações, no ãmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), previsto no art. 2º da Lei nº 8.187, de 1991, devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
IX - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com a legislação
pertinente.

............................................................................................." (NR)

«Art. 53.
§ 4º

XV - O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)." (NR)

Art. 3' Fica a União autorizada a entregar recursos a Estado,
seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitados como limites para
as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8 do
anexo da Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996, bem
como o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas
à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos e
demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente o respectivo protocolo.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.579-21, de 28 de maio de 1998.
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Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 18
da Lei nº 9.293, de 15 de julho de 1996.

Brasília, 26 dejunho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.599-46, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Dá nova redação a dispositivos da Lei
nº 8. 742, de 7 de dezembro de 1993, que dis-

põe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os dispositivos abaixo indicados da Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18.

.

.

VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de
Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada
quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que
terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
••..••••.••••••..••••.•.••.....•.•.••••.••...••••...•••..••..•••..••••.••••..•••........•••.•»

(NR)

«Art. 20.
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§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei nº
8.213, de24 dejulho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.

§ 6' A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico
pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
§ 7' Na hipótese de não existirem serviços no município de
residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em
regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo
que contar com tal estrutura.

§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do pedido." (NR)

"Art. 29.
Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao
INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção." (NR)

"Art. 37 . O benefício de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais
e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento
ser efetuado em até quarenta e cinco dias após cumpridas as exigências de que trata este artigo.
Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito
após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização o
mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro
pagamento de benefício previdenciário em atraso." (NR)
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«Art. 38. A idade prevista no art. 20 desta lei reduzir-se-á
para sessenta e sete anos a partir de 1º dejaneiro de 1998.» (NR)
Art. 2º Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6º do
art. 20 eno art. 37 da Lei n" 8.742, de 1993, deverão, até 31 dedezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que consta
daqueles dispositivos.
Art. 3º O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 1º de janeiro de 1996.
Art. 4º A revisão do beneficio de prestação continuada prevista
no art. 21 da Lei nº 8.742, de 1993, terá início em 1º de setembro de
1997.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.599-45, de 28 de maio de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de junho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.604-34, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

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

Art. 1º O Programa de Estímulo à Restruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
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referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo Banco
Central do Brasil.
§ l' O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n?
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n' 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 2' O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituido pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do programa de que trata o caput.
Art. 2' Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas,
para esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro liquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso Il, registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto
no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuizos fiscais de períodos-base anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta por cento do lucro liquido, ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação aplicável; e
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
liquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido.
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§ 1s O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora
do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2' do
art. 1'.

§ 2'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3' Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. l' não se aplica o disposto nos arts. 230,
254,255,256, § 2º, 264, § 3º, e 270, parágrafo único, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4' O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções n's 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de
Renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção
na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa e
de renda variável, bem como da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.604-33, de 28 de maio de 1998.
Art. 6º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 26 de junho de1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.605-25, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 44 da Lei n Q
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão de áreas fiarestais em áreas agrícolas na
Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4º, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permissível desde que permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta por cento
da área de cada propriedade.
§ 1º A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, será averbada à margem da inscrição da
matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a
qualquer título ou de desmembramento da área.

§ 2º Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às
propriedades ou às posses em processo de regularização, assim
declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com
áreas de até cem hectares, nas quais se pratique agropecuária
familiar.
§ 4º Para efeito do disposto no caput, entende-se por
Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do
Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, além das regiões situadas ao norte do paralelo 13' S, nos Estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44' W, no
Estado do Maranhão.
§ 5º Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igualou superior a 1:250.000, executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pela
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Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e aprovado por órgão técnico por ela designado, a distribuição
das atividades econômicas será feita conforme as indicações do
zoneamento, respeitado o limite mínimo de cinqüenta por cento
da cobertura arbórea de cada propriedade, a título de reserva legal.» (NR)

Art. 2' Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n' 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o
incremento de área convertida.
Art. 3' A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de cento e vinte dias, contados da data de
sua publicação.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.605-24, de 28 de maio de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sérgio Turra
Gustavo Krause
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.607-19, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Altera a legislação que rege o salário-educação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' A contribuição social do salário-educação, a que se refere o art. 15 da Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, esujeitar-se-á às mesmas sanções administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições
sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ l' Estão isentas do recolhimento da contribuiçâo social do
salário-educação:
I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
bem como suas respectivas autarquias e fundações;
n - as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
In - as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual de educação, e que atendam ao disposto no inciso n do art. 55 da
Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991;
IV - as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a ser definidas em regulamento; e
V - as organizações hospitalares e de assistência social, desde
que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei n' 8.212, de 1991.
§ 2' Integram a receita do salário-educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3' Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do salário-educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econõmica, urbana ou ruCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jnn. 1998

4170
ral, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.

Art. 2' A Quota Estadual do salário-educação, de que trata o
art. 15, § 1', inciso Il, da Lei n' 9.424, de 1996, será redistribuída entre o Estado e os respectivos municípios, de conformidade com critérios estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental
nas respectivas redes de ensino.
Art. 3' O salário-educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 4' A contribuição do salário-educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor
do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § l' da Lei n' 9.424 de
1996.
Art. 5' A fiscalização da arrecadação do salário-educação
será realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre
a matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou da
obrigação destes de exibi-los.
Art. 6' As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do salário-educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998

4171
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parãmetros fixados pelo Conselho Deliberativo
doFNDE.
Art. 7' O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará,
por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do
salário-educação, na forma do regulamento e das instruções que
para este fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8' O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.607-18, de 28 de maio de 1998.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 11. Revoga-se a Lei n' 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasilia, 26 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.609-15, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo para o
período de 1º de maio de 1997 a 30 de abril
de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O salário mínimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a partir de l' de maio de 1997, até 30 de abril de 1998.
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Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro reais) e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.609-14, de 28 de maio de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de junho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiua
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.610-11, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Cria o Fundo de Garantia à Exportação
(FGE) e dá outras providências.

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

Art. I" Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE),
de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas
operações de seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida
provisória.
Art. 2' O patrimõnio inicial do FGE será constituído mediante
a transferência de noventa e oito bilhões de ações preferenciais nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A. e um bilhão e duzentos
milhões de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S .A. (Telebrás), que se encontram depositadas
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no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal
(FAD), criado pela Lei n" 9.069, de 29 dejunho de 1995.
§ l' Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FAD.

§ 2' O valor de transferência das ações para o FGE será determinada pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as
ações tenham sido negociadas.
§ 3' As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4' O produto da venda das ações transferidas ao FGE deverá
constituir reserva de liquidez, nas condições definidas pelo conselho
a que se refere o art. 6', e o restante será aplicado em títulos públicos
federais, com cláusula de resgate antecipado.

Art. 3' Constituem recursos do FGE:
I
o produto da alienação das ações;
U
a reversão de saldos não aplicados;
lU - os dividendos e remuneração de capital das ações;
IV - o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
V - as comissões decorrentes da prestação de garantia;
VI - recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.
Art. 4' O FGE proverá recursos para cobertura de garantias prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
I - contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da
operação; e
U - contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.
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Art. 5º Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para a cobertura de garantias prestadas pela união;
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total da operação de financiamento de exportações brasileiras de
bens e serviços, desde que o prazo da operação não seja inferior a
dois anos;
II - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantias de termos e condições de oferta, para operações de
exportação de bens de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso
II deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes à cobertura do risco assumido.
Art. 6' Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado
o disposto no artigo seguinte.
§ l'

O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.

§ 2º Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDES a alienar as
ações vinculadas ao FGE.
Art. 7º Compete à Câmara de Comércio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE;
I - as diretrizes, os critérios, os parâmetros e as condições
para a prestação de garantia prevista nesta medida provisória; e
II - os limites globais e por países para concessão de garantia.

Art. 8º O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as determinações da Câmara de Comércio Exterior e do
CFGE;
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à
cobertura de garantias;
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II - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do
BNDES;
III - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
IV - autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.
Parágrafo único. As despesas, os encargos eos emolumentos relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.
Art. 9" Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28 de
agosto de 1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31 de
maio de 1997.
Art. 10. O Poder Executivo poderá põr termo ao provimento de
recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias de
operações e exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos desta medida provisória.
§ 1º Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integral de
todas as obrigações já assumidas.
§ 2º Caso haja recursos remanescentes, estes serão transferidos, anualmente, à conta do Tesouro Nacional.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.610-10, de 28 de maio de 1998.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.611-10, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei n'" 8.313, de
23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F Os arts. 3º, 4', 9',18,19,20,25,27,28 e 30 da Lei n'
8.313, de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 3º

v-

.

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas
relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura.» (NR)
«Art. 4º

§ lº O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura
e gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual,'segundo os princípios estabelecidos nos arts. l' e 3'.
§ 2' Os recursos do FNC somente aplicados em projetos
culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.

§ 6º Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento das finalidades do fundo.
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.............................................................................................»

(NR)

«Art. 9º São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além de outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura:

v - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura.» (NR)
«Art. 18. Com O objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda, a título de
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5', inciso lI, desta lei, desde queos projetos atendam
aos critérios estabelecidos no art. I" desta lei.
§ I" Os contribuintes poderão deduzir do Imposto de Renda devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos
elencados no § 3', previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e condições estabelecidos na legislação do Im.
posto de Renda vigente, na forma de:
a) doações;
b) patrocínios.

§ 2' As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido
no parágrafo anterior como despesa operacional.
§ 3' As doações e os patrocínios na produção cultural, a
que se refere o § 1º, atenderão exclusivamente aos seguintes seguimentos:
a)

artes cênicas;

b) livros de valor artistico, literário ou humanístico;
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c) música erudita ou instrumental;
d) circulação de exposições de artes plásticas;
e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus." (NR)

«Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar
atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do Pronac.
§ 12 O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco dias.

§ 2 2 Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura,
a ser decidido no prazo de sessenta dias.

§ 72 O Ministério da Cultura publicará anualmente, até
28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário.
§ 8 2 Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não-concentração por segmento e por beneficiário, a ser
aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos,
pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fiscal.» (NR)
«Art. 20.
§ 2 2 Da decisão a que se,refere o parágrafo anterior, caberá
pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser
decidido no prazo de sessenta dias.
.............................................................................................»

(NR)
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«Art. 25.
Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com os
seguimentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções
culturais-educativas de caráter não-comercial, realizadas por
empresas de rádio e televisão.» (NR)

«Art. 27.

.

.

§ 2' Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador,
desde que devidamente constituídas e em funcionamento, na forma da legislação em vigor." (NR)

«Art. 28.

.

.

Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução
por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo." (NR)

«Art. 30

.

§ l' Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto.
§ 2' A existência de pendência ou irregularidades na execução de projetos da proponente junto ao Ministêrio da Cultura
suspenderá a análise Ou concessão de novos incentivos, até a efetiva regularização.
§ 3' Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes desta lei." (NR)

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.611-9, de 28 de maio de 1998.
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Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Weffort
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.614-20, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

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

Art. 1º Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 1997:
I - os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento régional:

a) a dedução em favor do Fundo de Investimento do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimento da Amazônia (Finam) e do Fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres), de
que trata o art. 1º, parágrafo único, alíneas a, b eg, do Decreto-Lei nº
1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei nº 8.167, de 16
'dejaneiro de 1991;

c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei n" 4.239, de 27 dejunho de 1963, e 22 do Decreto-Lei nº 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. 1º da Lei n? 8.874, de29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agricolas, nas áreas de atuação da
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Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para fins
de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os art. 13 da Lei n?
4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei n' 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. l' do Decreto-Lei n' 1.564, de 29 dejulho de 1977.
Parágrafo único. A partir de l' de janeiro de 1998, os incentivos de que trata este artigo observarão o disposto nos arts. 2', 3' e 4'
da Lei n' 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 2' Os dispositivos da Lei n? 8.167, de 1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.
§ 4' As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5' A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
§ 8° Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro.» (NR)

«Art. 7º
II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
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............................................................................................." (NR)

«Art. 9º

§ 4º Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem
como aos considerados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer têcnico de sua Secretaria Executiva, estruturadores para a
economia regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o limite de que trata o § 2º deste artigo será de cinco por cento.

§ 6' Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste
artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do controle
acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo da
respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional, com
base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, e, nos casos
de participação conjunta minoritária, quando observadas as
condições previstas no § 8' deste artigo.
§ 7º

I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas
as normas das sociedades por ações;

§ 8' Os Conselhos Deliberativos das Superintendências de
Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autorizar, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, o
ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida no
§ 2' ou no § 4º, com o objetivo de aplicação do incentivo na forma
estabelecida neste artigo, desde que:
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I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada por subscrição e integralização de capital novo e não por transferência de ações existentes;

II - a nova participação acionária minoritária venha garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa juridica ou grupo de empresas coligadas que:
a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liquidação; ou
b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos dois últimos exercicios, capacidade de geração de incentivos compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do projeto, com base em parecer têcnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.

§ 9' Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo, será
automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora." (NR)
«Art. 12.

.

.

§ 1º O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:

II - no recolhimento, pela empresa beneficiária ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice
adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de mora de
um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos
sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.

§ 4' Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
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I - que não tenham iniciado a implantação física de seus
projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo motivo
de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis meses
consecutivos;
III - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica, financeira, mercadológica ou legal;

IV jetos.

que tenham desistido da implantação de seus pro-

§ 5' Nas hipóteses de que tratam os incisos II, III e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra das
ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que integrem a carteira do fundo.
§ 6º Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7º Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei." (NR)

"Art. 13. A apuração dos desvios das aplicaçôes dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional, que solicitará, quando julgar necessário, a participação do
banco operador, admitida ao infrator ampla defesa." (NR)
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Art. 3' Fica vedada a transferência para fora da região de máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela
Sudene ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da
Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico que a justifique.
§ l' O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importáncias
liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidos pelo índice
oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2' Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3' do art. 12 e dos arts. 13, 15 e 17 da Lei n' 8.167, de 1991.

Art. 4º Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nardeste e
na Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 5º O art. 2º da Lei n? 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive,
às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
§ 1º As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento
Regional.

§ 2' O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores
que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa
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beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria
Executiva.
§ 3º No caso de debêntures cujo prazo de carência tenha expirado anteriormente a 13 de novembro de 1995, poderão, igualmente, ser prorrogados os prazos de amortização e vencimento,
observadas as condições do parágrafo anterior> (NR)

Art. 6º Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, autorizados
a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscritas pelos
referidos fundos, na forma prevista no art. 5' da Lei nº 8.167, de 1991,
exclusivamente para os casos em que a falta de pagamento tenha decorrido de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade
da empresa beneficiária do incentivo, observados os limites e critérios
a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
Art. 7' A exigência da garantia real, de que trata o § 4' do art.
5º da Lei n? 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 2º desta medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de 1996.
Art. 8º Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.
Art. 9º Na definição de programas setoriais dedesenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem
adotadas.
Art. 10. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.614-19, de 28 de maio de 1998.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 13.
1991.

Revoga-seoart.14daLein'8.167,de16dejaneirode

Brasília, 26 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.615-30, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art.I". Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
da Amazônia S.A., até o limitedeR$150.000.000,00 (cento ecinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades nominativa e negociável, com prazo
máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos, para
principal e encargos, e taxas de juros calculada na forma do § 3' do
art. 2' da Lei n? 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização de outras fontes, a critérios do Poder Executivo;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite deR$ 1.550.000.000,00 (um
bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por titulos de caracteristicas financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso I deste
artigo;
III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 9.491, de 9 de
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setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobilíária
Federal, de que trata a Lei nº 9.069, de29 dojunho de 1995, até o montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-Dl) da
Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento de efeito equivalente, no período compreendido entre 1º dejulho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição financeira, no mesmo período;

b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativos aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre 1º dejaneiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referentes ao diferencial entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e
juros de vinte e um por cento ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do
Rio de Janeiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do
Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de agente financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 26 de abril de
1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a titulo de
adicional ou prêmio e as importãncias devidas como indenizações e
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demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei n?
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brazilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre o
custo mêdio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil S.A
e os dividendos obtidos com O investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas pelo
Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela subsidiária da importância ali investida;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas ejuros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de
Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes (PNLCC).

§ l' Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data de alienação.
§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso L
§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e
Orçamento.
§ 4' O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5' A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é devida desde a da ta de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
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Art. 2' As dívidas da União, a que se referem os incisos V a
VIII do art. I" desta medida provisória, assim como as dívidas da
União para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas,
certas e exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF
n" 150, de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de
Estado da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, regístrados na Central de Custódia e de
Liquidação Financeira de Títulos (Cetip),
§ l' Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo
de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento
ao ano.
§ 2' Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de propriedade da União, depositadas no Fundo de Amortização da Dívida PÚblica Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização (FND),
de quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em bolsa de valores,
representativas de participação em sociedades anônimas de capital
aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 3' As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade.
I. - no caso de sociedades anônimas com ações negociadas em
bolsa de valores, pela sistemática prevista no § l' do art. l' desta medida provisória;
II - no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n? 9.491, de 9 de setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de
acordo com o preço mínimo estipulado no respectivo edital de privatização;
III - no caso de sociedades anônimas não abrangídas pelos incisos I e II, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço publicado pela companhia.
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§ 4' As ações de que tratam o inciso IH do art. l' e o § 2' do art.
2' desta medida provisória, depositadas no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando o novo depósito naquele Fundo.

Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos Fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. l' da Lei n' 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9º da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5º As sociedades de economia mista de capital aberto, detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei n"
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro semestre de 1994.
Art. 6º O caput do art. 2º da Lei nº 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' O FND fica autorizado a resgatar quotas da União
ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União, até o
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montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior." (NR)
Art. 7º Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.615-29, de 28 de maio de 1998.
Art. 9'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 26 dejunho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.637-6, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a regulação, fiscalização e
supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimento coletivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 Constituem valores mobiliários, sujeitos ao regime da
Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de 1976, quando ofertados publicamente, os títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço
do empreendedor ou de terceiros.
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§ l' Aplica-se aos valores mobiliários a que se refere este artigo
a ressalva prevista no art. 2', parágrafo único, da Lei n" 6.385, de
1976.
§ 2' Os emissores dos valores mobiliários referidos neste artigo, bem como seus administradores e controladores, sujeitam-se à
disciplina prevista na Lei n" 6.385, de 1976, para as companhias
abertas.
§ 3' Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:
I - exigir que os emissores se constituam sob a forma de sociedade anônima;
II - exigir que as demonstrações financeiras dos emissores, ou
que as informações sobre o empreendimento ou projeto, sejam auditadas por auditor independente nela registrado;
III - dispensar, na distribuição pública dos valores mobiliários referidos neste artigo, a participação de sociedade integrante do
sistema previsto no art. 15 da Lei n" 6.385, de 1976;
IV - estabelecer condições específicas para o exercício, no âmbito desse mercado, das atividades previstas no art. 16 da Lei n'
6.385, de 1976, inclusive quanto a requisitos de idoneidade, habilitação técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os administradores de sociedades e demais pessoas que atuem nesse mercado;
V - estabelecer padrões de cláusulas e condições que devam
ser adotadas nos títulos ou contratos de investimento, destinados à
negociação em bolsa ou balcão e recusar a admissão ao mercado da
emissão que não satisfaça a esses padrões.

Art. 2' As alíneas b e g do inciso I e o inciso II do art. 9' da Lei
nº 6.385, de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art, g!:!
I-

.

b) das companhias abertas e demais emissoras de valores
mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais,
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das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum;
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, quando da ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada nos
termos do inciso V deste artigo, desde que, direta ou indiretamente, tenham tido qualquer participação nessas irregularidades;
II - intimar as pessoas referidas no inciso anterior a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11;
.............................................................................................» (NR)
Art. 3' Fica incluído o inciso VI ao art. 15 da Lei n" 6.385, de
1976, com a seguinte redação:
«Art. 15. .
.

VI - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários." (NR)
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.637-5, de 28 de maio de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.640-4, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Restaura a vigência da Lei nº 8.989, de
24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis
destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' É restaurada a vigência da Lei n" 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que, com as alterações determinadas pelo art. 29 da
Lei n' 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar até 31 de dezembro de 1998.
Art. 2' O disposto no caput do art. 2' da Lei n' 9.660, de 1998,
não se aplica aos veículos que venham a ser adquiridos com incentivos fiscais nas condições do artigo anterior.

Art. 3' O § 2' do art. l' da Lei n? 9.660, de 16 dejunho de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2' Excluem-se da obrigatoriedade prevista neste artigo
os veículos componentes da frota das Forças Armadas, os de representação dos titulares dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e, conforme dispuser regulamento, aqueles destinados à prestação de serviços públicos em faixas de fronteira e localidades desprovidas de abastecimento com
combustíveis renováveis." (NR)

Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.640-3, de 28 de maio de 1998.
Art. 5'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 26 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.656-2, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo a vigorar
a partir de 1º de maio de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Em 12 de maio de 1998, após a aplicação dos percentuais
de quatro vírgula oitenta e um por cento, a título de reajuste, e de três
vírgula trezentos e sessenta e dois por cento, a título de aumento real, sobre o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), o salário mínimo será de
R$ 130.000 (cento e trinta reais).
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo, o
valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,33 (quatro reais e
trinta e três centavos) e o Seu valor horário a R$ 0,59 (cinqüenta e nove
centavos).
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.656-1, de 28 de maio de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Palva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.661-4, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 26, 31 e 44 da
Lei n' 9.473, de 22 dejulho de 1997, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da
Lei Orçamentária de 1998.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 26, 31 e 44 da Lei n' 9.473, de 22 de julho de
1997, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 26

.

§ 9' Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do último relatório
publicado de execução orçamentária de que trata O § 3' do art.
165 da Constituição.
§ 10. Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados
os valores constantes da Lei Orçamentária para O exercício de
1998 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo.
§ 11. As exigências de que trata o inciso I deste artigo não se
aplicam aos Municípios com até cinqüenta mil habitantes." (NR)

«Art. 31.

.

VI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos
da Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
§ 4' Os empréstimos e financiamentos para custeio e investimentos agropecuários destinados aos mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações, à formação de
estoques reguladores e estratégicos, obedecidos os limites e as
condições estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional, e o financiamento aos Estados e ao Distrito Federal, ao abrigo da Lei n' 9.424, de 1996, poderão ser lastreados também com
recursos não previstos no § 1'." (NR)
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"Art. 44.
XI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos
da Lei n" 9.424, de 1996 .
•••.•••....••••..••..•••••.......•••..••..••••................•••...•••.••..••........•••..••»

(NR)

Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.661-3, de 28 de maio de 1998.
Art. 3º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 4" Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 26
da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997.
Brasília, 26 de junho de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.662-1, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 9 Q da Lei nº
8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe
sobre a redução de emissão de poluentes por
veículos automotores e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1" O art. 9" da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 9' É fixado em vinte e dois por cento o percentual
obrigatório de adição de álcool etílico anidro combustível à gasolina em todo o território nacional.

§ 1º O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual
até o limite de vinte e quatro por cento.
§ 2' Será admitida a variação de um ponto por cento, para
mais ou para menos, na aferição dos percentuais de que trata este
artigo.» (NR)

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.662, de 28 de maio de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.663-11, DE 26 DE JUNHO
DE 1998
Dispõe sobre a recuperação de haveres
do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), a utilização de Tttulos da Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de
débitos com o INSS, altera dispositivos das
Leis nss 7.986, de 28 de dezembro de 1989,
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 24 de
julho de 1991, e 8.213, de 24 de julho de
1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fica autorizado a receber, até 31 de dezembro de 1998, Títulos da Dívida
Agrária a serem emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), especificamente
para aquisição, para fins de reforma agrária:
I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas jurídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive
oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal
acessória;
II - de imóveis rurais pertencentes a pessoas físicas integrantes de quadro societário ou a cooperados, no casode cooperativas, com
a finalidade única de quitação de dívidas das pessoas jurídicas referidas no inciso anterior;

III -

de imóveis rurais pertencentes ao INSS.

§ l' Os Títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e da
Previdência e Assistência Social.
§ 2' Os valores pagos em títulos e em moeda corrente pela
aquisição de imóveis rurais, na forma deste artigo, serão utilizados,
até o limite da dívida, para amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:

I II -

valores em moeda corrente;

Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.

§ 3' Para os efeitos deste artigo, serão consideradas as dívidas
previdenciárias cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de
1997.

Art. 2' Os Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na
forma do art. 1', serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro N acionaI, conforme estabelecido no § l' do artigo anterior.
Art. 3' A União poderá promover leilões de Certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal a serem emitidos com a finalidade
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exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em
permuta por títulos de responsabilidade da Secretaria do Tesouro
Nacional ou por créditos decorrentes de securitização de obrigações
da União.
§ 1º A emissão dos certificados de que trata o caput processar-se-á sob a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia.

§ 2º Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições para a
efetivação de cada leilão previsto no caput, tais como:
I - a quantidade de certificados a serem leiloados;
H - definição dos títulos ou créditos a serem aceitos em permuta pelos certificados, bem como a quantidade mínima por unidade
de certificado;
IH - natureza, período e situação dos débitos previdenciários
que poderão ser amortizados ou quitados com os certificados.
Act. 4º O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados
de sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a equivalência econômica do leilão previsto no caput do artigo
anterior.
Art. 5º Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vencidos de
natureza não tributária, observadas as seguintes condições:
I - O encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e, simultaneamente, contra ela detiver, em
31 de julho de 1997, créditos líquidos, certos e exigíveis;
H - não poderão se utilizados no présente mecanismo os créditos contra a União origínários de títulos representativos da Dívida
Pública Federal.
Act. 6º Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não tributários, mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
créditos recíprocos, com abatimentos sempre das parcelas finais
para as mais recentes.
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Parágrafo único. Para efeito da compensação a que se refere
este artigo, entre a União e as unidades da Federação, o abatimento
dos créditos da União decorrentes de contratos celebrados no âmbito
da Lei n Q 9.496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória n"
1.654-25, de 10 de junho de 1998, poderá ser efetuado sobre o estoque
da dívida contratada.
Art. 7Q OS benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1" de maio de 1996, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 8 Q Para os benefícios mantidos pela Previdência Social
com data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente anterior ao do reajuste.
Art. 9Q A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes no art. 21, da Lei n" 8.212, de 24 dejulho de 1991,
com a redação vigente em 30 de abril de 1996, os benefícios mantidos
pela Previdência Social serão majorados de forma a totalizar quinze
por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de 1996, incluído
nesse percentual o reajuste de que trata o art. 7Q •
Art. 10. A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6Q do art.
20 eno § 2" do art. 21, ambos da Lei n? 8.880, de27 de maio de 1994.
Art. 11. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 12. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1º dejunho de 1997, em sete virgula setenta e seis por
cento.
Art. 13. Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do arCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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tigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
Anexo I desta medida provisória.
Art. 14. Para os benefícios quetenbam sofrido majoração em 1Q
de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$ 120,00
(cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado quando
da aplicação do disposto no art. 12, de acordo com normas a serem
baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 15. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados em lº dejunho de 1998, em quatro vírgula oitenta e um
por cento.
Art. 16. Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
a partir de lº dejulho de 1997, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no Anexo II desta medida provisória.
Art. 17. Para os benefícios quetenbam sofrido majoração em l'
de maio de 1998, devido à elevação do salário mínimo para R$ 130,00
(cento e trinta reais), o referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do disposto no art. 15, de acordo com normas a serem
baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 18. A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica
de direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do disposto no art. 3' da Lei nº 8.003, de 14 de março de 1990, da
base de cálculo da contribuição social sobre o lucro de que trata a Lei
nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, relativa ao período-base do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a pagar ao Banco
do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio VarCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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gas e juros de doze por cento ao ano, com sub-rogação nos respectivos
créditos, a dívida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
decorrente de saldo devedor na conta de beneficios do extinto Instituto
de Administração Financeira da Previdência Social (lapas), no
período de F dejaneiro de 1984 a 31 de março de 1986, até o valor de
R$ 1.363.000.000,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e três milhões
de reais) - posição em 31 de dezembro de 1995, objeto de acordo entre aquela instituição financeira e o INSS.
§ I' A dívida referida no caput deste artigo será paga pela
União com títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de
Títulos (Cetip), após homologação judicial do acordo e encerramento do feito.

§ 2' O INSS pagará a obrigação para com a União, decorrente
do pagamento com sub-rogação de que trata o caput, com créditos por
ele titulados, relativos a parcelamentos de débitos contratados por
pessoas jurídicas, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios
da Fazenda e da Previdência e Assistência Social.
Art. 20. Aparticipação nos lucros ou resultados da empresa de
que trata o art. 7', inciso XI, da Constituição Federal, na forma de lei
específica, não substitui ou complementa a remuneração devida a
qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer
encargo previdenciário, não se lhe aplicando o príncípio da habitualidade, desde que o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a esse título não se realize em periodicidade inferior a
um semestre.
Parágrafo único. A periodicidade semestral mínima referida
no caput poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 1998, em função de eventuais impactos nas receitas previdenciárias.
Art. 21. O art. 3' da Lei n' 7.986, de 28 de dezembro de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' A comprovação da efetiva prestação de serviços a
que alude esta lei, inclusive mediante justificação administratiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jnn. 1998
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va ou judicial, só produzirá efeito quando baseada em início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.
§ 12 A comprovação da efetiva prestação de serviços a que
alude o caput far-se-á perante os órgãos do Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 22 Caberá à Defensoria Pública, por solicitação do interessado, quando necessitado, promover ajustificaçãojudicial, ficando o solicitante isento de quaisquer custas judiciais ou outras
despesas.
§ 32 O prazo para julgamento da justificação é de quinze
dias." (NR)

Art. 22. Os arts. 5º e 15 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:

XII - fixar critérios e condições para compensação entre
créditos do empregador, decorrentes de depósitos relativos a trabalhadores não optantes, com contratos extintos, e débitos resultantes de competências em atraso, inclusive aqueles que forem
objeto de composição de dívida com o FGTS.» (NR)

"Art. 15.
§ 4º Considera-se remuneração as retiradas de diretores
não empregados, quando haja deliberação da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho de que
trata o art. 16.
§ 52 O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar
obrigatório e licença por acidente do trabalho.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v, 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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§ 6' Não se incluem na remuneração, para os fins desta lei,
as parcelas elencadas no § 9' do art. 28 da Lei n" 8.212, de 24 de
julho de 1991.» (NR)

Art. 23. Os arts. 6', 17, 19,21,22 e 28 da Lei n' 8.212, de 24 de
julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6!2

.

d) 3 (três) representantes membros dos conselhos setoriais,
sendo um de cada área da seguridade social, conforme disposto
no Regimento do Conselho Nacional da Seguridade Social.

............................................................................................." (NR)
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários
da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social
referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na
forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de
recursos para as ações de Saúde e Assistência Social.» (NR)
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.» (NR)
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autõnomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso III do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os de reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.» (NR)
«Art. 22.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998

4207

§ 11. O disposto nos §§ 6º a 9º aplica-se à associação desportiva
que mantém equipe de futebol profissional e que se organize na forma
da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998.» (NR)

«Art. 28.

.

.

§ 9º
e)

.

6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143
e 144 da CLT;
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;

9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9' da
Lei n' 7.238, de 29 de outubro de 1984;
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação
básica, nos termos do art. 21 da Lei n" 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que
não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos
os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
.............................................................................................» (NR)

Art. 24. Os arts. 6º, 94 e 126 da Lei n? 8.213, de 24 dejulho de
1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art 6º Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma
Ouvidoria-Geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento." (NR)
«Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime
Geral de Previdência Social ou no serviço público, é assegurada a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 3791-4210, jun. 1998
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contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na
administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de
previdência social se compensarão financeiramente.
..••.•••..••••...•••...••...............•••..••••...•.........•••..••••...•••......•••..••••.»

(NR)

"Art. 126.
§ 3º A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de
ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na
esfera administrativa e desistência do recurso interposto." (NR)
Art. 25. O art. 40 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 40.
§ 1Q A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma
que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.

§ 2º É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS atê 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I, Il, ou III do § 1Q do art. 139 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 199b (NR)
Art. 26. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.663-10, de 28 de maio de 1998.
Art. 27.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 28. Revogam-se a alínea c do § 8' do art. 28 e o art. 79 da
Lei n' 8.212, de24 dejulho de 1991, o § 5' do art. 57 da Lei n" 8.213, de
24 dejulho de 1991, eo art. 29 da Lei n' 8.880, de27 de maio de 1994.
Brasília, 26 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
Raul Belens Jungmann Pinto
Anexo I
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de
Acordo com as Respectivas Datas de Início
Data de Início do Beneficio

Reajuste (%)

até maio/96

7.76

emjunho/96

7,14

emjunho/96

6,53

em agosto! 96

5,92

em setembro/ 96

5,31

em outubro! 96

4,71

em novembro/ 96

4,11

em dezembro! 96

3,51

em janeiro/ 97

2.92

em fevereirol 97

2,33

em março/9?

1,74

em abril! 97

1,16

em maio/97

0.58
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Anexo II
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de Acordo com as
Respectivas Datas de Início
Data de Início do Benefício

Reajuste (%)

até junho/ 97

4,Sl

ernjulho/97

4,40

em agosto! 97

3,99

em setembro! 97

3,59

em outubro! 97

3,18

em novembro/ 97

2,78

em dezembro/ 97

2,38

em janeiro/ 98

1,98

em fevereiro! 98

1,58

em março/98

1,18

em abril/ 98

0,79

em mario/98

0,39
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 45, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão

outorgada à Rádio Patumaté Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 35, de 13
de fevereiro de 1990, que renova por dez anos, a partir de l' de junho
de 1987, a permissão outorgada à Rádio Patumaté Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Caj azeiras, Estado da Paraiba.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 3 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 1, p. 4211-4225, jun. 1998
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão do
Sistema Cancella de Comunicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta;
Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n'' 1.249, de
23 de dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 9 de
agosto de 1992, a permissão do Sistema Cancella de Comunicação
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 3 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 47, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Fifam de Itabira Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Itabira, Estado de Minas
Gerais.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto si nº, de 13 de
dezembro de 1995, que renova por dez anos, a partir de 5 de maio de
1993, a concessão outorgada à Rádio Fifom de Itabira Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Itabira, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º
publicação.

Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

Senado Federal, 3 de junho de 1998.
Senador ANTONlO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 48, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cultura Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 634, de 25
de agosto de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 22 de junho
de 1994, a permissão outorgada à Rádio Charrua Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Uruguaiana, Estado do Rio
Grande do Sul.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v.19ü, n. 6, t.1, p. 4211-4225,jun.1998
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 3 dejunho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOSMAGAlJIÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRj!;SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 49, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Ltai Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto si n", de 18 de
junho de 1996, que renova, por dez anos, a partir de I" de novembro
de 1993, a concessão da Rádio Itaí Ltda. para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGAlJIÃES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 1, p. 4211-4225, jun. 1998
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 50, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Ribeirão Preto Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical na Cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta;
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto si n", de 13 de
outubro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de I" de maio de
1993, a concessão outorgada à Rádio Ribeirão Preto Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 dejunho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 51, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Sociedade Difueoro «A
Voz de Bagé» Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 4211-4225, jun. 1998
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 594, de31
de maio de 1996, que renova, por dez anos, a partir de 21 de maio de
1992, a permissão outorgada à Rádio Sociedade Difusora «AVoz de
Bagé» Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Bagé,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2'
publicação.

Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

Senado Federal, 4 de junho de 1998.
Senador ANTONlO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rede Comunitária de Comunicações de Rio Grande Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 1.284, de
29 de dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 2 de setembro de 1991, a permissão outorgada à Rede Comunitária de Comunicações de Rio Grande Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 4211-4225, jun. 1998
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Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 53, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio J aboticabal Lida. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 1.081, de
6 de dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de l' de
abril de 1992, a permissão outorgada à Rádio J aboticabal Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de J aboticabal, Estado
de São Paulo.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 4211-4225, jun. 1998

4218
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 54, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Patriarca de Cassilândia
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Cassilândia, Estado do Mato Grosso do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto si n", de16 de
maio de 1996, que renova, por dez anos, a partir de 26 de fevereiro de
1992, a concessão outorgada à Rádio Patriarca deCassilândia Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Cassilândia, Estado do Mato
Grosso do Sul.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 18 dejunho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 55, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Emissora «ABe» Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Santo André, Estado de

São Paulo.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1e É aprovado o ato a que se refere o Decreto si n", de 4 de
novembro de 1996, que renova, por dez anos, a partir de 1º de maio de
1994, a concessão da Rádio Emissora «ABC" Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo.
Art. 2º
publicação.

Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

Senado Federal, 18 de junho de 1998.
Senador ANTONlO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 56, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Comercial de Presidente Prudente
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto si n", de 13 de
janeiro de 1997, que renova, por dez anos, a partir de 1º de novembro
de 1993, a concessão da Rádio Comercial de Presidente Prudente
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 18 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 57, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cidade Jandaia Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Jandaia do
Sul, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto sIri', de 4 de
agosto de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 11 de dezembro
de 1991, a concessão outorgada à Rádio Cidade Jandaia Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Jandaia do Sul, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 18 dejunho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 58, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Sociedade Rádio Difueora Vale
do Itajaí, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Itajai, Estado de Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que ser refere a Portaria nº 761, de4
de outubro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 3 de junho
de 1992, a permissão outorgada à Sociedade Rádio Difusora Vale do
Itajaí Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Itajaí,
Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 18 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 59, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Maratan Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Sani'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta;
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/ nº, de30 de
julho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 11 de julho de
1990, a concessão outorgada à Rádio Maratan Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 19 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 60, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Guaíba S.A. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda curta na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta;
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 8 de
agosto de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 1º de novembro
de 1993, a concessão deferida à Rádio Guaíba S.A. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
curta na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 19 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 61, DE 1998
Aprova o ato que renoua a concessão da
Televisão Vitória Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1e É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 27 de
dezembro de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 3 de agosto de 1994, a concessão da Televisão Vitória Ltda. para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens
na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 19 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N' 62, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Bandeirantes de Cachoeira
Paulista Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na Cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São
Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É aprovado o ato a que ser refere o Decreto si n", de 11
de novembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 28 de novembro de 1993, a concessão deferida à Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na Cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo.
Art. 2'
publicação.

Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

Senado Federal, 19 dejunho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48,
item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 63, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à L. A. Pereira e Oliveira Ltda. ME para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade
de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 735, de27
de setembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 21 de maio
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de 1992, a permissão outorgada à L.A. Pereira e Oliveira Ltda. ME para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 19 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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RESOLUÇÕES

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, ANTONIO
CALOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 46, DE 1998
Altera a Resolução n" 96, de 1989, do
Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito externo e interno da União,
de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal e estabelece limites e condições para a concessão
degarantia da União em operações de crédito externo e interno.

O SENADO FEDERAL resolve:
Artigo único. O art 4º da Resolução nº 96, de 15 de dezembro de
1989, do Senado Federal, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§
49 e 5º:
,,§ 4º As operações de crédito externo, destinadas ou vinculadas à aquisição de bens e serviços oriundos de acordos bilaterais ou multilaterais, só serão autorizadas caso as aquisições
se dêem com estrita observância das normas para licitações e
contratos na Administração Pública, especialmente as relativas
aos arts. 22 a 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a
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redação ora vigente, devendo as aquisições previstas nos casos de
dispensa de licitação ser específica e adicionalmente instruídas
com:
I - comprovação do cumprimento integral do disposto no
art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 dejunho de 1993, com a redação ora
vigente;

n - comprovação de que as condições ofertadas pela operação de crédito externo são manifestamente vantajosas para o
Poder Público, mediante:
a) quadro demonstrativo das vantagens econômicas a serem efetivamente auferidas pela operação de crédito externo, informando, detalhadamente, os preços dos bens e serviços que
serão adquiridos, comparando-os com os produzidos no País;

b) quadro demonstrativo das condições financeiras ofertadas pela operação, comparando-as com outras operações de crédito similarmente aceitas pelo Brasil, especialmente quanto à
suas taxas de juros e prazos de pagamento;

c) atestado fornecido por órgão brasileiro legalmente competente de que os bens e serviços a serem adquiridos no exterior não
podem ser fornecidos nacionalmente e não possuem similaridade
com os produzidos ou prestados por empresas nacionais.
§ 5º O disposto no parágrafo anterior é condição prévia
para encaminhamento do pleito ao Senado Federal, cabendo ao
Banco Central do Brasil a verificação de seu cumprimento.

Senado Federal, 4 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, Antonio
Carlos Magalhães, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 47, DE 1998
Autoriza o Estado de Mato Grosso a
contratar operação de refinanciamento de
dívidas mobiliária e contratual do Estado,
consubstanciadas no contrato de confissão,
promessa de assunção, consolidação e refi.
nanciamento de dívidas e no termo aditivo
de rerratificação ao contrato, celebrados
com a União, respectivamente, em 11 de julho e 16 de dezembro de 1997, com base no
protocolo de acordo firmado entre a União e
o Estado de Mato Grosso, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado de Mato Grosso autorizado a contratar operação de refinanciamento de dívidas mobiliária e contratual do Estado, consubstanciadas no contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas e no termo aditivo de
rerratificação ao contrato, celebrados com a União, respectivamente,
em 11 de julho e 16 de dezembro de 1997, com base no protocolo de
acordo firmado entre a União e o Estado de Mato Grosso, no ãmbito
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.

Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras:
I - valor da dívida a ser adquirida pela União: R$
1.090.314.139,25 (um bilhão, noventa milhões, trezentos e catorze
mil, cento e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos). Deste valor
será deduzida a parcela correspondente ao subsídio concedido pela
União ao Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 2' a 4º, do art. 3º,
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nas R$ 1.064.575.148,69 (um bilhão, sessenta e quatro milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e

nove centavos), conforme discriminado a seguir:
a) R$189.566.497,90 (cento e oitenta e nove milhões, quinhentos

e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa cen-

tavos), correspondentes ao valor da dívida mobiliária em 11 dejulho
de 1997;
b) R$ 94.419.672,34 (noventa e quatro milhões, quatrocentos e
dezenove mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), relativos ao saldo devedor dos empréstimos junto ao Banco do
Brasil S.A., em 11 de julho de 1997;

c) R$ 285.026.237,77 (duzentos e oitenta e cinco milhões, vinte e
seis mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), correspondentes ao saldo devedor junto à Caixa Econômica Federal, em 11
de julho de 1997;
d) R$ 210.930.740,68 (duzentos edez milhões, novecentos etrinta mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), relativos ao saldo devedor junto ao sistema bancário, em 11 de julho de
1997;
e) R$ 284.632.000,00 (duzentos e oitenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil reais), correspondentes ao empréstimo de
transformação do Banco do Estado de Mato Grosso S.A. (Bernat), em
16 de dezembro de 1997;

II -

encargos:

a) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);
b)

atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;

III -

prazo: trezentas e sessenta prestações mensais e consecuti-

vas;

IV - garantias: receitas próprias do Estado, as transferências
constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar n' 87,
de 13 de setembro de 1996;
V - condições de pagamento:
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a) amortização extraordinária: no valor de R$ 155.988.629,70
(cento e cinqüenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta centavos), com recursos provenientes dos créditos recebíveis de acordo com os contratos de concessão
de benefícios com garantia hipotecária, e seus respectivos termos aditivos, celebrados no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial do Estado de Mato Grosso (Prodei);
b) amortização: em parcelas mensais, pela Tabela Price, limitadas a 1/ 12 (um doze avos) de 15% (quinze por cento) da Receita Líquida Real (RLR) do Estado de Mato Grosso.
Art. 3º O exercício da autorização concedida por esta Resolução é condicionado a que o Estado de Mato Grosso comprove, junto ao
Banco Central do Brasil, o cumprimento do disposto no inciso UI do
art. 167 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de junho de 1998.

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 48, DE 1998
Autoriza o Estado de Mato Grosso a
transferir para a Caixa Econômica Federal
(CEF) seus débitos junto às instituições financeiras que especifica, com o aual da
União, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de R$ 286.869.052,51
(duzentos e oitenta e seis milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, cinqüenta e dois
reais e cinqüenta e um centavos), apurado
em 28 de fevereiro de 1997.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado de Mato Grosso autorizado, nos termos das
Resoluções n's 70, de 1995, e 12, de 1997, ambas do Senado Federal,
a transferir para a Caixa Econômica Federal (CEF) os débitos adquiridos junto ao Banco do Brasil, Banco Bamerindus, Banco BMC,
Banco BMD, Banco BCN e Banco Rural, no valor total de R$
286.869.052,51 (duzentos e oitenta e seis milhões e oitocentos e sessenta e nove mil e cinqüenta e dois reais e cinqüenta eum centavos).
Art. 2' A operação autorizada no artigo anterior deverá ser realizada sob as seguintes condições:

I - valor: R$ 286.869.052,51 (duzentos e oitenta e seis milhões e oitocentos e sessenta e nove mil e cinqüenta e dois reais e cinqüenta eum centavos), referenciados à data de 28 de fevereiro de 1997
e atualizados até a data do crédito;
H - garantidor: União;
IH - contragarantia: recursos provenientes de receitas próprias e cotas a que se referem os arts. 155, 157 e159, I, a, e Il, da Constituição Federal;
IV - encargos financeiros:
a) custo de captação médio da CEF, apurado com base no balancete do mês anterior ao da data de liberação dos recursos, acrescido
dejuros de 0,5% a.m, (cinco décimos por cento ao mês) sobre o saldo
devedor atualizado, sendo os encargos financeiros capitalizados
mensalmente;

b) repactuação trimestral dos encargos financeiros, com base no
último balancete da CEF;

c) comissão de abertura de crédito correspondente a 1,5% a.a.
(um inteiro e cinco décimos por cento ao ano), sobre o valor da aquisição do crédito, incorporada pro rata temporis mensalmente ao saldo
devedor da operação;
V - forma de pagamento: doze prestações mensais e consecutivas, calculadas com base na TabelaPrice, a partir do término da carência de dois meses a contar da assinatura do contrato;
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VI - destinação dos recursos: aquisição dos créditos relativos a
Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), junto
ao Estado de Mato Grosso, cedidos pelos seguintes bancos:
a) Banco do Brasil: R$ 88.298.572,91 (oitenta e oito milhões, duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e
um centavos);
b) Banco Bamerindus: R$ 89.591.043,47 (oitenta e nove milhões,
quinhentos e noventa e um mil, quarenta e três reais e quarenta e sete
centavos);

c) Banco BMC: R$ 26.216.078,82 (vinte e seis milhões, duzentos
e dezesseis mil, setenta e oito reais e oitenta e dois centavos);
d) Banco BMD: R$ 13.177.801,98 (treze milhões, cento e setenta
e sete mil, oitocentos e um reais e noventa e oito centavos);

e) Banco BCN: R$ 41.788.073,04 (quarenta e um milhões, setecentos e oitenta e oito mil, setenta e três reais e quatro centavos);
f) Banco Rural: R$ 27.797.482,29 (vinte e sete milhões, setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e
nove centavos).

Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir da data de sua publicação.
Art. 4'

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 4 dejunho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 49, DE 1998
Autoriza o Estado de Mato Grosso a
contratar operação de crédito consubstanciada no Contrato de Abertura de Crédito e
de Compra e Venda de Ativos celebrado entre a União, o Estado de Mato Grosso e o
Banco do Estado de Mato Grosso S.A. (Bemeu), em 16 de dezembro de 1997, ao amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É o Estado de Mato Grosso autorizado a contratar operação de crédito consubstanciada no Contrato de Abertura de Crédito e de Compra e Venda de Ativos celebrado entre a União, o Estado
de Mato Grosso eo Banco do Estado de Mato Grosso S.A. (Bemat), em
16 de dezembro de 1997, ao amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo destinam-se, exclusiva e obrigatoriamente, a financiar a transformação
do Banco do Estado de Mato Grosso S.A., em agência de desenvolvimento.

Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras básicas:
I - valor do crédito a ser liberado pela União: R$
284.632.000,00 (duzentos e oitenta e quatro milhões, seiscentos etrinta e dois mil reais), sendo R$ 280.632.000,00 (duzentos e oitenta milhões, seiscentos e trinta e dois mil reais), para fazer frente à
aquisição, pelo Estado, de ativos do Bemat, eR$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de reais) para capitalizar a agência de desenvolvimento;
II - forma de liberação dos recursos:
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a) diretamente ao Estado, com relação ao montante destinado à
capitalização da agência de desenvolvimento, após a comprovação
da sua constituição e da obtenção das autorizações necessárias ao
seu funcionamento;

b) diretamente ao Bemat, com relação ao montante destinado à
aquisição de ativos;
III - forma de pagamento: as parcelas dos recursos liberados
serão incorporadas ao saldo devedor do Contrato de Confissão, de
Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas
celebrado entre a União e o Estado de Mato Grosso em 11 de julho de
1997 (contrato de refinanciamento), nas mesmas datas em que ocorrerem as liberações, de acordo com o estabelecido no parágrafo segundo
da cláusula décima oitava daquele instrumento e amortizadas na forma estipulada no referido contrato de refinanciamento;
IV - os recursos gerados pelos ativos do Bematadquiridos pelo
Estado, incluindo-se os provenientes de sua alienação, serão obrigatoriamente destinados à amortização do saldo devedor do contrato de
refinanciamento;
V - eventuais créditos do Estado decorrentes da posição líquida final do Bemat serão utilizados na amortização do contrato de refinanciamento.
Art. 3º O Estado de Mato Grosso encaminhará ao Senado Federal relatório trimestral contendo descrição detalhada da situação
dos ativos do Bemat por ele adquiridos, especificando os valores resultantes da alienação dos mesmos e a destinação dos recursos gerados por esses ativos.

Parágrafo único. O relatório a que se refere o caput deverá conter
um demonstrativo do Programa de Demissão Voluntária dos Funcionários do Bemat, bem como a descrição dos gastos com encargos e
ações trabalhistas.
Art. 4º

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 4 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 50, DE 1998
Autoriza o Estado de Santa Catarina a
transferir para a Caixa Econômica Federal
(CEF) seus débitos junto às instituições financeiras que especifica, com o aval da
União, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total deR$107.824.192,68 (cento e sete milhões, oitocentos e vinte e quatro
mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e
oito centavos), apurado em 28 de fevereiro de
1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. F É o Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos
das Resoluções nOs 70, de 1995, e 12 de 1997, ambas do Senado Federal, a transferir para a Caixa Econômica Federal (CEF) os débitos
seguintes:
I - Banco Pontual: R$ 11.363.584,02 (onze milhões, trezentos
e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dois centavos);
II ~ Banco Industrial e Comercial S.A.: R$ 4.380.277,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta mil, duzentos e setenta e sete reais);
III - Banco BMC S.A.: R$ 46.881.822,85 (quarenta e seis milhões, oitocentos e oitenta eum mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos);
IV - Banco BMG S.A.: R$ 45.198.508,81 (quarenta e cinco milhões, cento e noventa e oito mil, quinhentos e oito reais e oitenta e um
centavos).
Art. 2' A operação pretendida de transformação de débitos
junto aos bancos referidos no artigo anterior em dívida fundadajunto à CEF deverá ser realizada com as seguintes características:
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I - valor pretendido: R$107.824.192,68 (cento e sete milhões,
oitocentos e vinte e quatro mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e
oito centavos), referenciados à data de28 de fevereiro de 1997 eatualizados até a data do crédito;
II - garantidor: União;
III - contragarantia: recursos provenientes de receitas próprias e cotas a que se referem os arts. 155, 157 e 159, I,a, e lI, da Constituição Federal;
IV - encargos financeiros:
a) custo de captação médio da CEF, apurado com base no balancete do mês anterior ao da data de liberação dos recursos, acrescidos
de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês);

b) encargos financeiros capitalizados mensalmente e refixados
trimestralmente, com base no último balancete da CEF;

c) comissão de abertura de crédito correspondente a 1,5% a.a.
(um inteiro e cinco décimos por cento ao ano), sobre o valor da aquisição do crédito, incorporada pro rata temporis mensalmente ao saldo
devedor da operação;
V - forma de pagamento: doze prestações mensais consecutivas, calculadas com base na Tabela Price, a partir do término da carência de um mês a contar da assinatura do contrato;
VI - destinação dos recursos: quitação das operações de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) existentes.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir da data de sua publicação.
Art. 4º

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 4 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 51, DE 1998
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até US$ 62,500,000.00 (sessenta e dois milhões e quinhentos mil
dólares norte-americanos), junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), destinada ao financiamento parcial do Projeto de Fortalecimento
da Escola (Fundescola I).

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. I" É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução n' 96,de 1989, restabelecida pela Resolução n"
17, de 1992, ambas do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo, no valor equivalente a ate US$ 62,500,00.00 (sessenta e
dois milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), junto ao
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito serão destinados ao financiamento parcial do Projeto de Fortalecimento da Escola (Fundescola I), sob responsabilidade do Ministério da Educação e do Desporto.

Art. 2' As condições financeiras básicas da operação referida
no artigo anterior são as seguintes:
I - devedor: República Federativa do Brasil/ Ministério da
Educação e do Desporto;
II - credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-senvolvimento (Bird);
III - valor: US$ 62,500,000.00 (sessenta e dois milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos);
IV - juros:
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a) a partir da data de cada desembolso até a data de determinação da taxa, incidirão juros para cada quantia desembolsada a uma
taxa baseada na Libor semestral acrescida de:

1) 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano);
2) menos (ou mais) a margem média ponderada para esse período dejuros, abaixo (ou acima) das taxas oferecidas no mercado interbancárío de Londres, ou outras taxas de referência, para depósitos de
6 (seis) meses, referente aos empréstimos pendentes do Bird ou parte
deles, alocados pelo Banco a fim de proporcionar recursos a empréstimos em moeda única ou a parcelas dos mesmos concedidas pelo Bird
e que incluem esse valor desembolsado, para esse período dejuros, na
forma razoavelmente determinada pelo Banco e expressa como porcentagem anual;
b) a partir da data de determinação da taxa de cada valor desembolsado, até a amortização final do principal, incidirão juros a
uma taxa fixa baseada na Libor semestral, acrescida de:

1) 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano);
2) menos (ou mais) a margem de custo aplicada na data de fixação da taxa para esse valor desembolsado, abaixo (ou acima) das taxas ofertadas no mercado interbancário de Londres, ou outras taxas
de referência, para depósitos de 6 (seis) meses, para os empréstimos
pendentes do Bird ou parcelas dos mesmos alocados pelo Banco a fim
de proporcionar recursos e empréstimos em moeda única Ou a parcelas dos mesmos concedidos pelo Bird e que incluem tal valor desembolsado conforme razoavelmente determinado pelo Banco e expressa
como porcentagem anual, acrescida de:
3) taxa de risco do Bird aplicável na data de fixação da taxa
para esse valor desembolsado, expressa como uma porcentagem
anual;

v - data de determinação da taxa: significa para cada valor
desembolsado, o primeiro dia do período de juros subseqüente ao período dejuros no qual o referido valor foi desembolsado;
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VI - comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a partir de 60 (sessenta) dias após a data de
assinatura do contrato, pagáveis em 15 de maio e 15 de novembro
de cada ano;
VII -

data de fechamento: 30 dejunho de 2001;

VIII - tipo de empréstimo: Single Currency Loan (moeda única-dólar americano) com Fixed-Rate Single Currency Loan (taxa fixa
de juros);
IX -

condições de pagamento:

a) principal: em 18 (dezoito) parcelas semestrais e consecutivas
em 15 de maio e 15 de novembro de cada ano, vencendo-se a primeira
prestação na 7' (sétima) data de pagamento de juros seguinte à data
de fixação da taxa para a quantia desembolsada e a última na 24'
(vigésima quarta) data de pagamento seguinte à data de fixação da
taxa;
b) juros: semestralmente vencidos, em 15 de maio e 15 de novembro de cada ano;

c) comissão de compromisso: semestralmente vencida, em 15 de
maio e 15 de novembro de cada ano.
Art. 3º A autorizaçào concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado a
partir da data de sua publicação.
Art. 4º

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 4 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 52, DE 1998
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
emitir, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro (LFTRJ), destinando-se os recursos
ao giro de sua dívida mobiliária vencível no
segundo semestre de 1998.

O SENADO FEDERAL Resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos da
Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ), cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária vencível no segundo semestre de 1998.
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
I - quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos mediante aplicação da Emenda Constitucional
nº 3, deduzida a parcela de 2% (dois por cento);
II -

modalidade: nominativa-transferível;

III - rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro (LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de
1987;

IV -

vVI -

prazo: até cinco anos;

valor nominal: 1,00 (um real) - Selic;
características dos títulos a serem substituídos:
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Selic

I

I

Título
541826

I

I

Vencimento

Quantidade

1.716.931. 727.094

I

01.07.1998

541825

I

01.08.1998

2.278.641.930

I

541826

I

01.09.1998

3.067.582.938

I

541826

-I

01.10.1998

541826
541826

VII emitidos:

I

I

I
I

01.11.1998

4.989.660.071
6.905.220.121

01.12.1998

9.872.057.709

previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem

Selic
Colocação

01.07.1998

I

Vencimento

Título

Data-base

01.07.2003

541826

01.07.1998
03.08.1998

03.08.1998

01.08.2003

541824

01.09.1998

01.09.2003

541826

01.10.1998

01.10.2003

03.11.1998

01.11.2003

01.12.1998

01.12.2003

I
I

I

541826

I
I

01.09.1998
01.10.1998

541824

03.11.1998

541826

01.12.1998

VIII - forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
IX de 1988.

autorização legislativa: Lei nº 1.389, de 28 de novembro

§ l' A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três
dias de sua realização.
§ 2º O Estado do Rio de Janeiro encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda a
documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo
desta resolução, bem como a cadeia de emissões desde a origem da
dívida.
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Art. 3' O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, até o décimo dia de cada mês, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e venda, em todas as
modalidades, dos títulos emitidos com base nesta resolução, efetuados no mês anterior, até a efetivação da comprá definitiva.
Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado a partir da sua
publicação.
Art. 5'

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 53, DE 1998
Autoriza o Município de São Paulo a
emitir; através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Município de
São Paulo (LFTMSPj, destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária com
vencimento no segundo semestre de 1998.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Município de São Paulo (SP) autorizado, nos termos da Resolução n' 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTMSP), para
giro de sua dívida mobiliária com vencimento no segundo semestre
de 1998.
Art. 2'
ções:

A emissão deverá ser realizada nas seguintes condi-

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v, 190, n. 6, t, 1, p. 4227-4261, jun. 1998

4244
I - quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos mediante aplicação da Emenda Constitucional
nº 3;

II -

modalidade: nominativa-transferível;

III - rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro (LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de
1987;
IV V VI -

prazo: até cinco anos;
valor nominal: 1,00 (um real);
características dos títulos a serem substituídos:

Selic
Título

Vencimento

691094

01.07.1998

15.042.541

691096

01.08.1998

15.337.427

691096

01.09.1998

140.769.757

VII emitidos:

Quantidade

previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem

Selic
Colocação

Vencimento

Título

Data-base

01.07.1998

01.12.2002

691614

01.07.1998

03.08.1998

01.12.2002

691581

01.09.1998

01.09.1998

01.09.2002

691461

01.09.1998

VIII - forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, e 20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
IX - autorização legislativa: Leis nº 7.945, de 29 de outubro
de 1973, e nº 12.544, de 30 de dezembro de 1997, e Decreto nº 27.630,
de 26 de janeiro de 1989.
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§ l' A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três
dias de sua realização.

§ 2º O Município de São Paulo encamínhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda a documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta resolução, bem como a cadeia de emissões desde a origem da dívida.
Art. 3' O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, até o décimo dia de cada mês, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e venda, em todas as
modalidades, dos títulos emitidos com base nesta resolução, efetuados no mês anterior, até a efetivação da compra definitiva.
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua
publicação.
Art. 5º

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 54, DE 1998
Autoriza a elevação temporária do limite de endividamento do Município de Ferraz
de Vasconcelos, do Estado de São Paulo,
com vistas à contratação de operação de financiamento com recursos do FGTS junto à
Caixa Econômica Federal rCEF), no âmbito
do Programa Pró-Saneamento.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 12 É o Município de Ferraz de Vasconcelos, do Estado de
São Paulo, autorizado a elevar temporariamente os limites de endividamento nos termos desta resolução, a fim de contratar operação
de financiamento junto à Caixa Econômica Federal (CEF), no âmbito do Programa Pró-Saneamento.

Art. 22 As condições para a operação a ser contratada são as
seguintes:
I - valor: R$ 9.472.419,22 (nove milhões, quatrocentos e
setenta e dois mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos);
II - vencimento: 30 de dezembro de 2014;
III - taxa dejuros: 0,75% a.m. (setenta e cinco centésimos por
cento ao mês);
IV - taxa de administração: 2% a.a. (dois por cento ao ano)
na fase de carência e 1% a.a. (um por cento ao ano) na fase de amortização, incidentes sobre o saldo devedor, cobrada mensalmente;
V - taxa de risco de crédito: 1% (um por cento) do valor da
operação;
VI - atualização monetária: com base nos índices de atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS;
VII - garantias: cotas-partes do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) e! ou ICMS;
VIII - a preços de: 24 de março de 1998;
IX - destinação dos recursos: canalização e drenagem do córrego Itaim;
X - liberação dos recursos: em 12 (doze) parcelas mensais; e
Xl - condições de pagamento:
a) do principal: amortização em 180 (cento e oitenta) prestações mensais, iguais e sucessivas com carência de 14 (catorze)
meses;
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b) dos juros: exigíveis mensalmente, sem período de carência.

Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua
publicação.

A-rt. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃEs
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 56, DE 1998
Autoriza a União a realizar operação
financeira que visa ao reescalonamento
de créditos brasileiros junto à República
de Gana, consubstanciada no Contrato de
Reescalonamento de Dívida firmado entre a República Federativa do Brasil e a
República de Gana, em 11 de novembro de
1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É a União, com base no art. 52, V, da Constituição Federal e nas disposições contidas na Resolução n' 50,de 1993, do Senado Federal, autorizada a realizar operação financeira com a República de Gana no valor de US$ 21,577,460.14 (vinte e um milhões,
quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sessenta dólares norte-americanos e catorze centavos), consolidados em l' de junho de
1997, nos termos do Contrato de Reescalonamento de Dívida firmado
em 11 de novembro de 1997.
Art. 2' A operação financeira externa referida no artigo anterior vísa ao reescalonamento de créditos brasileiros junto à República
de Gana e tem as seguintes condições:
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I - dívida afetada: 100% (cem por cento) de parcelas de principal e juros (incluindo juros de mora) vencidas até 1º de julho de
1995, inclusive, e não pagas; e 100% (cem por cento) das parcelas de
juros vencidas de l' dejulho de 1995 a 1º dejunho de 1997, inclusive,
e não pagas;
II - valor reescalonado: US$ 21,577,460.14 (vinte e um milhões, quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sessenta dólares
norte-americanos e catorze centavos);
II] termos de pagamento: nove parcelas semestrais, de acordo com o seguinte esquema:

a) 11% (onze por cento) em lº de dezembro de 1997 - US$
2,373,520.61 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, quinhentos
e vinte dólares norte-americanos e sessenta e um centavos);
b) 11% (onze por cento) em 1º de junho de 1998 - US$
2,373,520.61 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, quinhentos
e vinte dólares norte-americanos e sessenta e um centavos);

c) 11% (onze por cento) em l' de dezembro de 1998 - US$
2,373,520.61 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, quinhentos
e vinte dólares norte-americanos e sessenta e um centavos);
d) 11% (onze por cento) em I" de junho de 1999 - US$
2,373,520.61 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, quinhentos
e vinte dólares norte-americanos e sessenta e um centavos);

e) 11% (onze por cento) em l' de dezembro de 1999 - US$
2,373,520.61 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, quinhentos
e vinte dólares norte-americanos e sessenta e um centavos);
f) 11% (onze por cento) em I" de junho de 2000 - US$
2,373,520.61 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, quinhentos
e vinte dólares norte-americanos e sessenta e um centavos);
g) 11% (onze por cento) em l' de dezembro de 2000 - US$
2,373,520.61 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, quinhentos
e vinte dólares norte-americanos e sessenta e um centavos);
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h) 11% (onze por cento) em lº de junho de 2001 - US$
2,373,520.61 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, quinhentos
e vinte dólares norte-americanos e sessenta e um centavos);
i) 12% (doze por cento) em l' de dezembro de 2001 - US$
2,589,295.26 (dois milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e
noventa e cinco dólares norte-americanos e vinte e seis centavos);
IV - taxa de juros: Libor semestral acrescida de margem de
0,8125% a.a. (oito mil, cento e vinte e cinco décimos de milésimos por
cento ao ano);
V - juros demora: 1%(umporcento) acima da taxadejuros;
VI - cláusulas de swap: possibilidade de quitação antecipada
da dívida por meio deswap até I? de dezembro de 1997; caso a operação do inciso anterior não se realize, possibilidade de operações de
swap, em bases voluntárias, até o limite de US$ 10,000,000.00 (dez
milhões de dólares norte-americanos).
Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado a partir de
sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de junho de 1998.

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 57, DE 1998
Autoriza a contratação da operação de
crédito externo no valor equivalente a até
US$ 240,000,000.00 (duzentos e quarenta
milhões de dólares norte-americanos), de
principal, entre a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID),
destinada a financiamento parcial do Projeto do Gasoduto Bolívia-Brasil.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) autorizada, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição
Federal, e da Resolução n'' 96, de 1989, do Senado Federal, a elevar,
temporariamente e em caráter excepcional, os limites de endividamento e contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Parágrafo único. Os recursos referidos no caput serão utilizados
no financiamento parcial do Projeto do Gasoduto Bolívia-Brasil.
Art. 2º É a União autorizada a prestar garantia à operação de
crédito mencionada no artigo anterior.
Art. 3º Antes da assinatura dos contratos devem ser atendidas
as seguintes condições:
I - implantação dos mecanismos de supervisão ambiental;
II - apresentação do relatório de supervisão ambiental e parecer do auditor ambiental independente;
III - aporte dos recursos financeiros dos acionistas, conforme
o acordo de acionistas;
IV - envio do Plano de Desenvolvimento das Comunidades
Indígenas;
V - aprovação dos demais empréstimos de financiamento
multilaterais;
VI - entrada em vigor dos contratos e acordos componentes
da estrutura institucional de projeto;
VII - demonstração de que o fiador não possui mais de 51%
(cinqüenta e um por cento) do capital da TBG, diretamente ou através
de empresas controladas;
VIII - previsão orçamentária, confirmada por documento da
Secretaria de controle das Empresas Estatais;
IX - cópia da autorização administrativa para que a TBG
contrate a operação de crédito em questão, bem como conceda as necessárias contragarantias ao Tesouro Nacional;
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x - autorização administrativa para que a Petrobrás vincule as contragarantias complementares.
Art. 4' As condições financeiras da operação de crédito referida no art. 1º são as seguintes:
I - valor pretendido: US$ 240,000,000.00 (duzentos e quarenta milhões de dólares norte-americanos);
II - prazo de desembolso: 3 (três) anos, contado a partir da vigência do contrato;
III - juros: serão calculados sobre os saldos devedores diários
do empréstimo a uma taxa anual para cada semestre determinada
pelo custo, calculado pelo BID para dólares, dos Empréstimos Unimonetários Qualificados tomados pelo Banco durante o semestre anterior, acrescida de uma margem razoável, expressa em termos de
uma percentagem anual, que o Banco fixará periodicamente de acordo com sua política sobretaxa dejuros, pagáveis em 5 de agosto e 5 de
fevereiro de cada ano a partir de 5 de agosto de 1998;
IV - comissão de compromisso: até 0,75% a.a. (setenta e cinco
centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado,
contada a partir de 60 (sessenta) dias após a data da assinatura do
contrato;
V - condições de pagamento:
a) do principal: o mutuário amortizará o empréstimo em prestações semestrais, consecutivas e tanto quanto possível iguais, vencendo-se a primeira parcela seis meses após a data prevista para o desembolso final do empréstimo, e a última, o mais tardar em 5 de fevereiro
de 2018 (considerando a data prevista de 5 de agosto de 1998 para a
assinatura do contrato, estimamos a amortização em trinta e três parcelas semestrais, com quarenta e oito meses de carência);
b) dos juros: semestralmente vencidos, em 5 de agosto e 5 de fevereiro de cada ano;

c) da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em 5
de agosto e 5 de fevereiro de cada ano.
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Art. 52 A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias contado da data de
sua publicação.
Art. 6'

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 19 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o_SENADOFEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 58, DE 1998
Autoriza a contratação da operação de
crédito externo no valor equivalente a até
US$ 130,000,000.00 (cento e trinta milhões
de dólares norte-americanos), de principal,
entre a Transportadora Brasileira Gasoduto
Bolívia-Brasil (TBG) e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Rird), destinada ao financiamento parcial
do projeto do Gasoduto Bolívia-Brasil.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 12 É a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolivia-Brasil autorizada, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, e da Resolução n" 96, de 1989, do Senado Federal, a elevar, temporariamente e em caráter excepcional, os limites de endividamento e
contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).
Parágrafo único. Os recursos referidos no caput serão utilizados
no financiamento parcial do Projeto de Gasoduto Bolivia-Brasil.

Art. 2' É a União autorizada a prestar garantia à operação de
crédito mencionada no artigo anterior.
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Art. 3' As seguintes condições devem ser cumpridas previamente à assinatura dos contratos, sendo exigida inclusive a manifestação preliminar do Bird confirmando o seu atendimento:
I - assinatura dos contratos e acordos componentes da estrutura institucional do projeto;
II - cumprimento das condições de desembolso dos demais
contratos de financiamento;
III -

contratação da firma e do auditor de supervisão ambi-

ental;
IV - início da prestação dos serviços de consultoria sobre os
setores de gás e combustíveis;
V - contratação do pessoal técnico, administrativo e financeiro necessário para a execução do projeto;
VI - elaboração do plano das populações indígenas;
VII - envio de pedido para seleção dos agentes de lançamento
dos bônus na modalidade de garantia-parcial;
VIII - previsão orçamentária, confirmada por documento da
Secretaria de Controle das Empresas Estatais;

IX - cópia da autorização administrativa para que a TBG
contrate a operação de crédito de que se trata, bem como conceda as
necessárias contragarantias ao Tesouro Nacional;
X - autorização administrativa para quea Petrobrás vincule as contragarantias complementares.
Art. 4' A operação de crédito autorizada no art. I" apresenta
as seguintes características financeiras:
I - valor pretendido: US$ 130,000,000.00 (cento e trinta milhões de dólares norte-americanos);
II - prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2000;
III - juros: no início de cada período o mutuário pagará sobre o
saldo devedor e a partir de cada desembolso, juros com base na Libor,
acrescida de 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano), menos (ou
mais) a margem média ponderada para cada período dejuros, abaixo
ou acima das taxas interbancárias ofertadas em Londres ou de outras
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 4227-4261, jun. 1998

4254
taxas de referência para depósitos de 6 (seis) meses, relativas aos empréstimos pendentes do Bird, ou às parcelas dos mesmos, alocados
pelo banco para proporcionar recursos a empréstimos em moeda única ou parcelas dos mesmos por ele concedidos e que incluam a quantia
desembolsada para o referido período de juros, expressa como uma
porcentagem anual;
IV - comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a partir de 60 (sessenta) dias após a data da assinatura do
contrato;
V - condições de pagamento:
a) do principal: em 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais e consecutivas, em 15 de março e 15 de setembro de cada ano, vencendo-se
a primeira em 15 de março de 2001 e a última em 15 de março de
2013;

b) dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de
setembro de cada ano;

c) da comissão de compromisso: semestralmente vencida, nas
mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros.
Parágrafo único. As datas estipuladas para o repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
celebração do contrato.

Art. 5º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias contados da data de
sua publicação.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 59, DE 1998
Autoriza a realização da operação de
crédito entre a Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) e a CorporácionAndina de Fomento (eAF), com agarantia do Governo Federal, bem como a elevação
temporária de seu endividamento, tendo em
vista ao financiamento parcial do Projeto de
Construção do Gasoduto Bolívia-Brasil.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. F É autorizada a realização da operação de crédito entre
a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) e a Corporácion Andina de Fomento (CAF), com a garantia do Governo Federal, bem como a elevação temporária de seu endividamento, tendo
em vista ao financiamento parcial do Projeto de Construção do Gasoduto Bolívia-Brasil.
Art. 2Q A operação a que se refere o artigo anterior deverá obedecer as seguintes condições:
I - valor: US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares
norte-americanos);
II - juros: taxa fixa a ser definida na data do desembolso,
com base na US Treasury BillRate para o prazo dedez anos, acrescida de até 3% a.a. (três por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor do principal, a partir da data de cada desembolso dos recursos ao
exterior;
III - prazo: quinze anos, a partir da data de assinatura do
contrato de financiamento, sendo seis anos de carência móvel e nove
anos de amortização do principal (fixo);
IV - comissão de compromisso: até 0,75% a.a. (setenta e cinco
centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado,
contado a partir da data de assinatura do contrato;
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v - comissão de financiamento: até 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo;
VI - despesas gerais: limitadas a até 0,1% (um décimo por
cento) do valor do empréstimo;
VII - juros de mora: até 2% a.a. (dois por cento ao ano) acima
da taxa operacional;
VIII -

período de desembolso: três anos;

IX - condição de pagamento do principal: em até dezoito parcelas semestrais, sendo cada uma das duas primeiras equivalentes a
5,6% (cinco inteiros e seis décimos por cento) do principal e cada uma
das dezesseis restantes no montante de 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento) do principal, vencendo-se a primeira setenta e oito
meses após a data de assinatura do contrato;
X -

condição de pagamento dos juros: semestralmente ven-

ciclos;
XI - condição de pagamento da comissão de compromisso:
semestralmente vencida nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros, sendo a primeira parcela após a emissão do Certificado de Autorização;
XII - contragarantia principal: as receitas próprias da TBG,
mediante mecanismos de débito automático em conta; e
XIII trobrás.

contragarantia subsidiária: garantia solidária da Pe-

Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4º

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 19 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 60, DE 1998
Autoriza a realização de operação de
crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de US$
76,500,000.00 (setenta e seis milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), de
principal, entre a Prefeitura Municipal de
Porto Alegre e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), destinada ao financiamento, parcial, do Programa de Desenvolvimento Municipal.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É autorizada a realização de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de
US$ 76,500,000.00 (setenta e seis milhões e quinhentos mil dólares
norte-americanos), de principal, entre a Prefeitura Municipal de
Porto Alegre e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
destinada ao financiamento, parcial, do Programa de Desenvolvimento Municipal.
Art. 2º A operação a que se refere o artigo anterior deverá obedecer as seguintes condições:
I - valor: US$ 76,500,000.00 (setenta e seis milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), equivalentes a R$
86.904.000,00 (oitenta e seis milhões, novecentos e quatro mil reais), a
preços de 30 de março de 1998;
II - garantidor: República Federativa do Brasil;
III - juros: os juros serão calculados sobre os saldos devedores
diários do empréstimo a uma taxa anual para cada semestre determinada pelo custo, calculado pelo BID para dólares norte-americanos, dos Empréstimos Unimonetários Qualificados
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gem razoável, expressa em termos de uma porcentagem anual, que o
banco fixará periodicamente de acordo com a sua política sobre taxa
dejuros, pagáveis em 15 de maio e 15 de novembro de cada ano a partir de 15 de novembro de 1998;
IV - comissão de compromisso: até 0,75% a.a. (setenta e cinco
centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado,
contada a partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato; e
V - condições de pagamento:
a) do principal: em prestações semestrais, consecutivas e tanto
quanto possível iguais. A primeira prestação deverá ser paga na primeira data em que deva ser efetuado o pagamento dejuros, transcorridos seis meses da data prevista para o desembolso final;

b) dos juros: semestralmente vencidos; e

c) da comissão de compromisso: nas mesmas datas de pagamento de juros, sendo a primeira parcela pagável após o registro da operação no ROF.
§ l' Do valor do financiamento, a quantia de US$ 765,000.00
(setecentos e sessenta e cinco mil dólares norte-americanos) será destinada a atender Despesas de Inspeção e Supervisão Geral do credor.
Essa quantia será desembolsada em prestações trimestrais e tanto
quanto possível iguais, ingressando na conta do banco independentemente de solicitação do mutuário.
§ 2º As datas estipuladas para pagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do contrato.

Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 61, DE 1998
Autoriza a União a contratar operação
de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird), no valor equivalente a até US$
150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos) destinada a {inanciar parcialmente o Programa de M adernização do Setor Saneamento (PMSS lI).

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. l' É a União autorizada, nos termos da Resolução n? 96,
de 1989, restabelecida pela Resolução n" 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor
equivalente a até US$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada no caput destina-se ao financiamento parcial do Programa de Modernização do
Setor Saneamento (PMSS Il).

Art. 2º A operação de crédito externo autorizada será realizada de acordo com as seguintes condições:
I - mutuário: República Federativa do Brasil;
U - mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (Bird);
UI - valor: equivalente a até US$ 150,000,000.00 (cento e
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos);
IV - finalidade: financiamento parcial do Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS Il);
V - prazo de desembolso: até 30 de junho de 2003;
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VI - juros: a serem pagos sobre o principal do empréstimo sacado e pendente, a uma taxa para cada período de juros igual a Taxa
Base Libor mais o Spread Total Libor:
a) Taxa Básica Libor significa para cada período de juros, a
taxa interbancária do mercado de Londres para depósitos de seis meses em moeda única para considerar o primeiro dia de tal período,
como razoavelmente determinado pelo banco e expresso como uma
porcentagem por ano;

b) Spread Total Libor significa, para cada período de juros:
1) 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano);
2) menos (ou mais) a margem média ponderada para esse período dejuros, abaixo (ou acima) das taxas oferecidas no mercado interbancário de Londres, ou outras taxas de referência, para depósitos de
seis meses, referentes aos empréstimos em vigor do Bird ou parcelas
daí alocadas pelo banco para financiar empréstimos em moeda única ou parcelas daí que inclua o empréstimo, como razoavelmente determinado pelo banco e expresso como uma porcentagem por ano;

VII - comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco
centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado,
contada a partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato; e
VIII - condições de pagamento:
a) principal: em vinte parcelas semestrais e consecutivas em
15 de março e 15 de setembro de cada ano, vencendo-se a primeira
prestação em 15 de setembro de 2003, e a última em 15 de março de
2013;

b) juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de setembro de cada ano; e
c) da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em 15
de março e 15 de setembro de cada ano.
Parágrafo único. As datas de pagamento poderão sofrer modificação em razão da data de assinatura do contrato.
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Art. 32 A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de
sua publicação.

Art. 42

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 19 de junho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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RETIFICAÇÕES

LEIS
LEI N' 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998 (*)
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá
outras providências.

Retificação
Na página 12, 2' coluna, no § 4' do art. 58:

Onde se lê:
Art. 58
§ 4' ..., cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pes.
soas físicas ou jurídicas,

Leia-se:
Art. 58
§ 4' ..., cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ejurídicas,
.
(*)

Publicada no DO de 28.5.1998 (v. Coleção das Leis. Brasília,
190(5, t.1):3006, maio 1998).
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LEI N' 9.650, DE 27 DE MAIO DE 1998

n

Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
Servidores do Banco Central do Brasil e dá
outras providências.

Retificação
Na página 15, 2" coluna, no art. 27:
Onde se lê:

Art. 27. Serão...
Leia-se:

Art. 27. Ficam...
LEI Nº 9.654, DE 2 DE JUNHO DE 1998 (")
Cria a Carreira de Policial Rodoviário
Federal e dá outras providências.

Retificação
Na página 1, 2ª coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Renan Calheiros e Cláudia Maria Costin.
LEI N' 9.657, DE 3 DE JUNHO DE 1998 ('**)
Cria, no âmbito das Forças Armadas, a
Carreira de Tecnologia Militar, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Tecnolo-

gia Militar; 08 cargos que menciona, e dá
outras providências.
(*) PublicadanoDOde28.5.1998(v. Coleção das Leis. Brasília, 190(5, t.1):3044,

maio 1998).
(**) Publicada no DO de 3.6.1998 (pág. 3735 desta obra).
(***) Publicada no DO de 4.6.1998 (pág. 3759 desta obra).
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Retificação
Na página 6, 2' coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Mário César Rodrigues Pereira e Cláudia
Maria Costin.
LEI Nº 9.657, DE 3 DE JUNHO DE 1998 (*)
Cria, no âmbito das Forças Armadas, a
Carreira de Tecnologia Militar, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Tecnolo-

gia Militar, os cargos que menciona, e dá
outras providências.

Retificação
Na retificação feita noDO de5 dejunho de 1998, Seção 1, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Mauro César Rodrigues Pereira e Cláudia Maria Costin.
LEI Nº 9.663, DE 19 DE JUNHO DE 1998 (**)
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União em favor do Ministério da Edu-

cação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 500.000.000,00, para refor-

ço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Por ter havido omissão na primeira publicação da referida lei,
no DO de 22.6.1998, Seção 1, os anexos estão publicados no DO de
24.6.1998, págs. 6 e 7.
(*) Publicada no DO de 4.6.1998 (pág. 3759 desta obra).

("') Publicada no DO de 22.6.1998 (pág. 3770 desta obra).
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 17, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Acordo-Quadro sobre
Cooperação em Aplicações Pacíficas de
Ciência e Tecnologia Espaciais, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo daRepública da República Argentina, em Buenos Aires, em 9 de
abril de 1994.

Retificação

No Decreto Legislativo nº 17, de 1997~publicado no Diário
Oficial, Seção 1, de 17 de abril de 1997, página 7597, na ementa:
Onde se lê:
«... em 9 de abril de 1994.»
Leia-se:

em 9 de abril de 1996.»
E na página 7598, no art. 1º,
«...

Onde se lê:

"... em 9 de abril de 1994.»
Leia-se:
"... em 9 de abril de 1996.»

(*) Publicado no DO de 17.4.1997 (v. Coleção dasLeis. Brasília, 189(4, t.l):2386,

abro 1997).
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EMENDA CONSTITUCIQNAL
19 -

Emenda Constitucional de 4 de junho de 1998 - Modifica o regime e
dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras
providências. Publicada no DO de 5 dejunho de 1998.

3715

LEIS
9.654 - Lei de2 dejunho de 1998 - Cria a carreira de Policial Rodoviário
Federal e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de junho de
1998.
Retificada no DO de 4 de junho de 1998........................................
9.655 - Lei de 2 dejunho de 1998 -Altera o percentual de diferença entre a
remuneração dos cargos de Ministros do Superior Tribunal deJ ustiça
edosJuízes da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus. Publicada no DO de 3 de junho de 1998.
9.656 - Lei de 3 dejunho de 1998 - Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Publicada no DO de 4 de junho de 1998.
9.657 - Lei de3 dejunho de 1998 - Cria, no âmbito das ForçasArmadas,-a
carreira de Tecnologia Militar, a Gratificação de Desempenho de Atividades de Tecnologia Militar, os cargos que menciona, e dá outras providências. Publicada no DO de 4 dejunho de 1998.
Retificada no DO de 5 de junho de 1998.
Rerretificada no DO de 10 de junho de 1998.
9.658 - Lei de 5 dejunho de 1998 - Dá nova redação ao art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e determina outras providências. Publicada no DO de 8 de junho de 1998.
9.659 - Lei de 9 dejunho de 1998 - Dispõe sobre a criação de cargos efetivos de Agente Penitenciário na Carreira Policial Civil do Distrito Federal e dá outras providências. Publicada no DO de 10 de junho de
1998.
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9.660

~

Lei de 16 dejunho de 1998 - Dispõe sobre a substituição gradual
da frota oficial de veículos e dá outras providências. Publicada no DO
de 17 de junho de 1998.

3768

9.661 - Lei de 16 dejunho de 1998 - Denomina «Aeroporto Internacional
de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães» ao aeroporto da
Cidade de Salvador, Estado da Bahia. Publicada no DO de 17 de ju-

nho de 1998.

3769

9.662 - Lei de 19 dejunho de 1998 -Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério das Comunicações, crédito especial até o limite de R$
500.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 22 de
junho de 1998.

3769

9.663 - Lei de 19 dejunhode1998-AuwrizaoPoder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 500.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicada no DO de 22 de junho de 1998.
Retificada no DO de 24 dejunho de 1998.

3770
4265

9.664 - Lei de 19 dejunho de 1998 - Dispõe sobre a reestruturação da J ustiça Federal de Primeiro Grau da 4" Região e dá outras providências.
Publicada no DO de 22 de junho de 1998.

3771

9.665 - Lei de 19 dejunho de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a conceder
remissão parcial de créditos externos, em consonância com parâmetros estabelecidos nas Atas de Entendimentos originárias do chamado
"Clube de Paris» ou em Memorandos de Entendimentos decorrentes de
negociações bilaterais, negociar títulos referentes acréditos externos a
valor de mercado e receber títulos da dívida do Brasil e de outros países em pagamento e dá outras providências. Publicada noDO de 22 de
junho de 1998.

3774

9.666 - Lei de 23 dejunho de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 61.945.635,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 24 dejunho de 1998.

3775

9.667 - Lei de23 dejunho de 1998-Auwrizao Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito especial até o limite de R$ 5.003.898,00, para os fins
que especifica. Publicada no DO de 24 de junho de 1998. ...

3776

9.668 - Lei de23 dejunho de 1998-Altera os arts. 17 e 18 da Lei n" 5.869,
de 11 dejaneiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil. Publicada no DO de 24 de junho de 1998
,....................................

3777

9.669 - Lei de23 dejunho de 1998-Auwriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, crédito suplementar até o limite de R$
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9,670

9.671

9.672

9.673

9.674

9.675

9.676

6.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de24 dejunho de 1998.
- Lei de 24 dejunho de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, crédito suplementar no valor de R$
20.032.740,00, em favor da Justiça Federal, para os fins que especifica. Publicada no DO de 25 de junho de 1998.
- Lei de24 dejunho de 1998 -Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
especial atéo limite deR$ 9.242.311,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 25 de junho de 1998.
- Lei de24 dejunho de 1998 -Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 415.079.117,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 25 dejunho de 1998.
- Lei de24 dejunho de 1998-Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito especial até o limite de R$ 9.869.046,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
25 de junho de 1998.
- Lei de 25 dejunho de 1998 - Dispõe sobre o exercício da profissão
de Bibliotecário e determina outras providências. Publicada no DO de
26 de junho de 1998.
- Lei de29 dejunho de 1998 -Amplia, para o estrangeiro em situação ilegal no território nacional, o prazo para requerer registro provisório. Publicada no DO de 30 de junho de 1998.
- Lei de 30 dejunho de 1998 - Dispõe sobre a periodicidade de recolhimento das contribuições previdenciárias arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Publicada noDO de 12 dejulho
de 1998.

3778

3778

3779

3780

3781

3782

3788

3789

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.664-42 - Medida Provisória de 2 dejunho de 1998 - Dispõe sobre o pagamento dos militares edos servidores públicos do Poder Executivo Federal inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados
das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de suas
subsidiárias, e dá outras providências. Publicada no DO de3 dejunho
de 1998.
1.665 - Medida Provisória de 4 dejunho de 1998 - Altera dispositivos da
Lei n" 9.656, de 3 dejunho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde, e dá outras providências. Publicada
no DO de 5 de junho de 1998.

3791

3792
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1.666 - Medida Provisória de 5 dejunho de 1998 -Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da
Agricultura eAbastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$
824.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 8 de
junho de 1998.

3807

1.667 - Medida Provisória de 5 de junho de 1998 - Institui o Programa
Emergencial de Frentes Produtivas e dá outras providências. Publicada no DO de 8 de junho de 1998.

3809

1.668 - Medida Provisória de 16 de junho de 1998 - Estabelece critérios
para a concessão de empréstimo, pela União, aos Estados e ao Distrito
Federal, destinado ao ressarcimento parcial das perdas decorrentes
da aplicação da Lei n" 9.424, de24 de dezembro de 1996. Publicada no
DO de 17 de junho de 1998.

3811

1.669 - Medida Provisória de 19 dejunho de 1998 -Altera a Lei n" 9.649,
de 27 de maio de 1998 que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos ministérios, e dá outras providências. Publicada
no DO de 22 de junho de 1998.

3813

1.670 ,....:-. Medida Provisória de 24 dejunho de 1998 - Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, de que trata a Lei n" 9.478, de 6 de agosto de 1997, estabelece
sanções administrativas e dá outras providências. Publicada no DO
de 25 de junho de 1998.

3815

1.671 - Medida Provisória de 24 dejunho de 1998 - Dispõe sobre a adoção
de medidas relacionadas com o Sistema Financeiro da Habitação
(SFH), altera as Leis n'ts 4.380, de 21 de agosto de 1964, 8.036, de 11 de
maio de 1990, e8.692, de28 dejulho de 1993, edá outras providências.
Publicada no DO de 25 de junho de 1998.

3824

1.672-30 - Medida Provisória de 29 dejunho de 1998 -Altera os arts. 29 ,
3~, 4", 5~, 69 , 79 e 9 9 da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação portempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras
providências. Publicada no DO de 30 de junho de 1998.

3826

1.673-28 - Medida Provisória de 29 dejunho de 1998 - Altera a legislação
do Imposto de Renda e dá outras providências. Publicada no DO de 30
de junho de 1998.

3830

1.674-53 - Medida Provisória de29 dejunho de1998-Dispõesobrea base
de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § F do art. 22 da
Lei n" 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 dejunho de 1998.

3832
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1.675~39

- Medida Provisória de 29 dejunho de 1998 - Dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de junho de 1998
0.°

3836

1.676-34 - Medida Provisória de 29 de junho de 1998 - Dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/ Pasep), e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de junho de 1998.

3841

1.677-54 - Medida Provisória de 29 de junho de 1998 - Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e Orçamento Federal e de Controle
Interno do Poder Executivo e dã outras providências. Publicada naDO
de 30 de junho de 1998.

3846

1.678-25 - Medida Provisória de 29 de junho de 1998 - Autoriza abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00 (cento e seis
milhões de reais), para os fins que especifica. Publicada no DO de 30 de
junho de 1998.

3859

1.679-14 - Medida Provisória de 29 de junho de 1998 - Dispõe sobre normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui multas pela inobservância de seus preceitos, e dá outras providências.
Publicada no DO de 30 de junho de 1998.

3860

1.680-7 - Medida Provisória de 29 dejunho de 1998- Dispõe acerca da incidência do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de
junho de 1998.

3864

1.681-6 - Medida Provisória de 29 dejunho de 1998- Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do protesto
de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e
dá outrasprovidências. Publicada no DO de 30 de junho de 1998.

3869

1.682-3 - Medida Provisória de 29 dejunho de 1998 - Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Publicada noDO de30 de
junho de 1998.

3871

1.683-2 - Medida Provisória de29 dejunho de 1998- Institui o Programa
Especial de Financiamento para combate aos efeitos da estiagem na
área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e dá outras providências. Publicada no DO de 30 dejunho
de 1998.

3874

1.684-43 - Medida Provisória de 29 dejunho de 1998 - Dispõe sobre o pagamento dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de
suas subsidiárias, e dá outras providências. Publicada naDO de 30 de
junho de 1998. ..
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1.685·1 - Medida Provisória de 29 dejunho de 1998 - Altera dispositivos
da Lei n" 9.656, de 3 dejunho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de junho de 1998.

3878

1.686-1 - Medida Provisória de 29 de junho de 1998 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da
Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$
824.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 30 de
junho de 1998.

3893

1.687-1 - Medida Provisória de 29 dejunho de 1998 - Institui o Programa
Emergencial de Frentes Produtivas e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de junho de 1998.

3895

1.688·1 - Medida Provisória de29 dejunho de 1998 - Estabelece critérios
para a concessão de empréstimos, pela União, aos Estados eao Distrito
Federal, destinado ao ressarcimento parcial das perdas decorrentes
da aplicação da Lei n'' 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Publicada no
DO de 30 de junho de 1998.

3897

1.689-1 - Medida Provisória de 29 de junho de 1998 - Altera a Lei n''
9.649, de 27 de maio de 1998 que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de junho de 1998.

3899

1.690-1 - Medida Provisória de 29 dejunho de 1998 - Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, deque trata a Lei n" 9.478, de 6 de agosto de 1997, estabelece
sanções administrativas e dá outras providências. Publicada no DO
de 30 de junho de 1998.

3902

1.691-1 - Medida Provisória de 29 dejunho de 1998 - Dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas com o Sistema Financeiro da Habitação
(SFH), altera as Leis n"-s 4.380, de21 de agosto de 1964, 8.036, de 11 de
maio de 1990, e 8.692, de 28 dejulho de 1993, edá outras providências.
Publicada no DO de 30 de junho de 1998.

3910

1.692-25 - Medida Provisória de 30 de junho de 1998 - Dá nova redação
aos arts. 2" da Lei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995, e P, 2" e 3º da
Lei n'' 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural, autoriza o Poder Executivo a renegociar as
obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal (EGF), vencidas e prorrogadas a partir de
1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 1Q de julho de
1998.

3913
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1.693-37 - Medida Provisória de 30 dejunho de 1998 -Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá outras
providências. Publicada no DO de I!! de julho de 1998.

3916

1.694-7 - Medida Provisória de 30 dejunhc de 1998 - Dá nova redação ao
art. 12 da Lei n" 9.530, de 10 de dezembro de 1997. Publicada naDO de
l' de julho de 1998.

3928

1.695-37 - Medida Provisória de30 dejunho de 1998 - Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções de Confiança existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. Publicada no DO de 11' de julho de

1998.

3929

1.696-23 - Medida Provisória de 30 dejunho de 1998 - Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n'' 2.406, de 5 dejaneiro de 1988, eas Leis nvs 8.004, 8.100 e8.692, de 14 de março de 1990, 5
de dezembro de 1990, e28 dejulho de 1993, respectivamente; e dá outras providências. Publicada no DO de 1" de julho de 1998.

3932

1.697-55 - Medida Provisória de 30 de junho de 1998 - Dispõe sobre a
Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que trata a Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997,
consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n'' 8.177, de
1" de março de 1991, eda Lei n" 8.249, de24 de outubro de 1991, ealtera os arts. 2" e3 Q da Lei n" 8.249, de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 1" de julho de 1998.

3951

1.698-46 - Medida Provisória de30 dejunho de 1998-Dispõesobrea participação dos trahalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá
outras providências. Publicada no DO de 1" de julho de 1998.

3960

1.699-37 - Medida Provisória de 30 dejunho de 1998 - Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências. Publicada no DO de 1" de julho de

1998.

3964

1.700-15 - Medida Provisória de 30 dejunho de 1998 - Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços
nacionais, e dá outras providências. Publicada noDO de 1" dejulho de

1998.

3980

1.701-11 - Medida Provisória de30 dejunho de 1998-Autoriza a União a
receber em valores mobiliários os dividendos e juros sobre o capital
próprio a serem pagos por entidades de cujo capital o Tesouro Nacional participe, e dá outras providências. Publicada noDO de 12 dejulho

de 1998.
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4274
1.702-26 - Medida Provisória de 30 de junho de 1998 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público
estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências. Publicada no
DO de F de julho de 1998.

3985

1.703-14 - Medida Provisória de30 dejunho de 1998 -Altera a redação e
acresce dispositivos às Leis nss 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
8.437, de30 dejunho de 1992, e dá outras providências. Publicada no
DO de F de julho de 1998.

3996

1.704 - Medida Provisória de 30 de junho de 1998 - Estende aos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal a vantagem de vinte e
oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências. Publicada noDO de 1º dejulho de 1998.

4001

1.705 - Medida Provisória de 30 de junho de 1998 - Da nova redação ao
art. 57 da Lei n" 4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe sobre o regimejurídico peculiar aos funcionários policiais civis da União e do
Distrito Federal, e dá outras providências. Publicada no DO de I" de
julho de 1998.

4004

1.706 - Medida Provisória de30 dejunho de 1998 - Dispõe sobre a renegociação de dívidas no âmbito do Programa de Crédito Educativo, e determina outras providências. Publicada noDO de I" dejulho de 1998.

4005

1.707 - Medida Provisória de 30 dejunho de 1998 - Dispõe sobre critérios
especais para alienação de imóveis de propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e dá outras providências. Publicada no
DO de F de julho de 1998.

4007

1. 708 - Medida Provisória de 30 de junho de 1998 - Estabelece prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências. Publicada no
DO de l' de julho de 1998.

4010

REEDIÇÕE8

1.658-13 - Medida Provisória de4 dejunho de 1998-Altera a redação dos
arts. 2Q , 6º, 7Q , 11 e 12 da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, acresce dispositivo à Lei n" 8.437, de 30 dejunho de 1992, e dá outras providências. Publicada no DO de 5 de junho de 1998.

4012

1.617-52 - Medida Provisória de9 dejunho de 1998 - Dispõe sobre a base
de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da
Lei n'' 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dã outras providências. Publicada no DO de 10 de junho de 1998.

4017
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1.630-13 - Medida Provisória de 9 de junho de 1998 - Dispõe sobre normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui multas pela inobservância de seus preceitos, e dá outras providências.
Publicada no DO de 10 de junho de 1998.

4020

1.618-54 - Medida Provisória de 10 de junho de 1998 - Dispõe sobre a
Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatizaçãc (PND), de que trata a Lei ns 9.491, de 9 de setembro de 1997,
consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n" 8.177, de
F de março de 1991, eda Lei n" 8.249, de24 de outubro de 1991, ealteraos arts. 29 eSQ da Lei n" 8.249, de 1991. Publicada naDO de 12 deju-

nho de 1998.

4025

1.619-45 - Medida Provisória de 10 dejunho de 1998 - Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá
outras providências. Publicada no DO de 12 de junho de 1998.

4031

1.620-38 - Medida Provisória de 10 dejunho de 1998 - Dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de junho de 1998.

4034

1.621-36 - Medida Provisória de 10 dejunho de 1998 - Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de junho de

1998.

4039

1.622~36

- Medida Provisória de 10 dejunho de 1998 - Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções de Confiança existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de junho de

1998.

4055

1.623-33 - Medida Provisória de 10 de junho de 1998 - Dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de junho de 1998.

4058

1.626-53 - Medida Provisória de 10 de junho de 1998 - Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e Orçamento Federal e de Controle
Interno do Poder Executivo e dá outras providências. Publicada noDO
de 12 de junho de 1998.

4063

1.627-36 - Medida Provisória de 10 dejunho de 1998 -Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá outras
providências. Publicada no DO de 12 de junho de 1998.

4076

1.628~24

- Medida Provisória de 10 de junho de 1998 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$
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106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para os fins que especifica. Publicada no DO de 12 de junho de 1998.

4087

1.629~14

- Medida Provisória de 10 dejunho de 1998 - Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços
nacionais. Publicada no DO de 12 de junho de 1998. o..

4088

1.633-10 - Medida Provisória de 10 dejunho de 1998 - Autoriza a União a
receber em valores mobiliários os dividendos e juros sobre o capital
próprio a serem pagos por entidades de cujo capital o Tesouro N acional participe. Publicada no DO de 12 de junho de 1998.

4090

1.634-6 - Medida Provisória de 10 dejunho de 1998-Dá nova redação ao
art.T' da Lei n" 9.530, de 10 de dezembro de 1997. PublicadanoDO de
12 de junho de 1998.

4091

1.635-22 ~ Medida Provisória de 10 dejunho de 1998 ~ Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n" 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as Leis nss 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de
1990,5 de dezembro de 1990, e 28 dejulho de 1993, respectivamente; e
dá outras providências. Publicada no DO de 12 de junho de 1998. ...

4092

1. 636-6 ~ Medida Provisória de 10 dejunho de 1998 ~ Dispõe acerca da incidência do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de
junho de 1998.

4111

1.638-5 ~ Medida Provisória de 10 dejunho de 1998 ~ Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do protesto
de título de dívida de microempresas ede empresas de pequeno porte, e
dá outras providências. Publicada no DO de 12 de junho de 1998. ...

4116

1.654-25 ~ Medida Provisória de 10 dejunho de 1998 ~ Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público
estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências. Publicada no
DO de 12 de junho de 1998.

4118

1.659-1 ~ Medida Provisória de 10 dejunho de 1998 - Institui o Programa
Especial de Financiamento para combate aos efeitos da estiagem na
área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e dá outras providências. Publicada no DO de 12 dejunho
de 1998.

4129

1.512~24

- Medida Provisória de 18 de junho de 1998 - Dá nova redação
aos arts. 2 Q da Lei ns 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1!', 2 Q e 31' da
Lei n" 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente, sobre crédito rural e sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural;' autoriza o Poder Executivo a renegociar as
obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal (EGF), vencidas e prorrogadas a partir de
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1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 19 de junho de
1998.
1.554-29 - Medida Provisória de 18 dejunho de 1998 - Altera os arts. 2~,
3º, 4", 5º, 6º, 7º e9Q da Lei n" 8.745, de9 de dezembro de 1993, quedispõe sobre a contratação portempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras
providências. Publicada no DO de 19 de junho de 1998.
1.559-27 - Medida Provisória de 18 dejunho de 1998 - Altera a legislação
do Imposto de Renda e dá outras providências. Publicada naDO de 19
dejunho de 1998. ..
1.655-2 - Medida Provisória de 18 dejunhc de 1998 - Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Publicada noDO de 19 de
junho de 1998.
1.463-27 - Medida Provisória de 26 dejunho de 1998 - Dispõe sobre o salário mínimo para o período de F de maio de 1996 a 30 de abril de
1997. Publicada no DO de 28 de junho de 1998.
1.475-41 - Medida Provisória de 26 de junho de 1998 - Dá nova redação
aos arts. 62 e 92 da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, que altera a legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Publicada no DO de 28
de junho de 1998.
1.477-50 - Medida Provisória de26 dejunho de 1998 - Dispõe sobre o valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.
Publicada no DO de 28 de junho de 1998.
1.569-16 - Medida Provisória de 26 de junho de 1998 - Estabelece multa
em operações de importação e dá outras providências. Publicada no
DO de 28 de junho de 1998.
1.579-22 - Medida Provisória de 26 de junho de 1998 - Altera a redação
dos arts. 14, 18,34,44 e49 da Lei n" 9.082, de25 dejulho de 1995, dos
arts. 18, 19,34,35 e § 4" do art. 53 da Lei n'' 9.293, de 15 de julho de
1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997. Publicada no DO de 28 de junho de 1998.
1.599-46 - Medida Provisória de 26 dejunho de 1998 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei ns 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de junho de 1998.
1.604-34 - Medida Provisória de 26 dejunho de 1998 - Dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de junho de 1998.
1.605-25 - Medida Provisória de 26 de junho de 1998 - Dá nova redação
ao art. 44 da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a
proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas
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agrícolas na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e
dá outras providências. Publicada no DO de 28 de junho de 1998....

4166

1.607-19 - Medida Provisória de26 dejunho de 1998 -Altera a legislação
que rege o salário-educação, e dá outras providências. Publicada no
DO de 28 de junho de 1998.

4169

1.609-15 - Medida Provisória de 26 dejunho de 1998 - Dispõe sobre o salário mínimo para o período de 10:> de maio de 1997 a 30 de abril de
1998. Publicada no DO de 28 de junho de 1998.

4171

1.610-11 - Medida Provisória de 26 de junho de 1998 - Cria o Fundo de
Garantia à Exportação (FGE), e dá outras providências. Publicada no
DO de 28 dejunho de 1998.

4172

1.611-10 - Medida Provisória de 26 dejunho de 1998 - Altera dispositivos
da Lei n" 8.313, de23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.
Publicada no DO de 28 de junho de 1998.

4176

1.614-20 - Medida Provisória de 26 dejunho de 1998 - Define diretrizes e
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de junho de 1998.

4180

1.615-30 - Medida Provisória de 26 de junho de 1998 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de junho de 1998.

4187

1.637-6 - Medida Provisória de 26 dejunho de 1998 - Dispõe sobre a regulação, fiscalização e supervisão dos mercados de títulos ou contratos
de investimento coletivo, e dá outras providências. Publicada no DO
de 28 de junho de 1998.

4192

1.640-4 - Medida Provisória de 26 dejunho de 1998 - Restaura a vigência
da Lei ns 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso
de portadores de deficiência física, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de junho de 1998.

4194

1.656-2 - Medida Provisória de 26 dejunho de 1998 - Dispõe sobre o salário mínimo a vigorar a partir de 19 de maio de 1998. Publicada noDO
de 28 de junho de 1998.

4196

1.661-4 - Medida Provisória de26 dejunho de 1998 -Altera a redação dos
arts. 26, 31 e 44 da Lei n" 9.473, de 22 dejulho de 1997, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 1998. Publicada no DO de 28 de junho de 1998.

4196

1.662-1 - Medida Provisória de 26 dejunho de 1998 - Dá nova redação ao
art. 99 da Lei n" 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores, e dá outras
providências. Publicada no DO de 28 de junho de 1998.
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1.663-11 - Medida Provisória de 26 de junho de 1998 - Dispõe sobre a recuperação de haveres do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), a utilização de Títulos da Dívida Pública, de
responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos com o
INSS, altera dispositivos das Leis nvs 7.986, de 28 de dezembro de
1989, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 24 de julho de 1991, e
8.213, de 24 dejulho de 1991, e dá outras providências. Publicada no

DO de 28 de junho de 1998.

4199

DECRETOS LEGISLATIVOS
45 -

46 -

Decreto Legislativo de3 dejunho de 1998 -Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Patumaté Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba. Publicado no DO de 4 de junho de 1998. .....
Decreto Legislativo de3 dejunho de 1998 -Aprova o ato que renova a
permissão do Sistema Cancella de Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
ltuiutaba, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 4 dejunho de

1998.
47 -

48 -

Decreto Legislativo de 3 dejunho de 1998-Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Pifem de ltabira Ltda. para explorar serviço deradiodifusão sonora em onda média na Cidadede Itabira, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 4 de junho de 1998.
Decreto Legislativo de 3 dejunho de 1998 - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Charrua Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 4 dejunho de
1~8.......................................

49 -

50 -

51 -

Decreto Legislativo de4 dejunho de 1998 -Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio ltaí Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Guaíba, Estado do Rio Grande do
Sul. Publicado no DO de 5 de junho de 1998.
Decreto Legislativo de4 dejunho de 1998 - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Ribeirão Preto Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 5 de junho de 1998. ....
Decreto Legislativo de 4 dejunho de 1998 - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Sociedade Difusora «A Voz de Bagé
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado

no DO de 5 de junho de 1998.
52 -

4211

4212

4212

au

4214

4215

4215

Decreto Legislativo de4 dejunho de 1998-Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rede Comunitária de Comunicações de Rio
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Grande Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande
do SuL Publicado no DO de 6 de junho de 1998.

4216

Decreto Legislativo de4 dejunho de 1998-Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio J abcticabal Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade deJaboticabal, Estado deSãoPaulo. PublicadonoDO de6 dejunho de 1998. ...

4217

54 -

Decreto Legislativo de 18 dejunho de 1998 -Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Patriarca de Cassilándia Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul. Publicado no DO de 19 de
junho de 1998.

4218

55 -

Decreto Legislativo de 18 dejunho de 1998 - Aprova o ato que renova
a concessão da Rádio Emissora «ABC» Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 19 de junho de 1998.

4218

56 -

Decreto Legislativo de 18 dejunho de 1998 -Aprova o ato que renova
a concessão da Rádio Comercial de Presidente PrudenteLtda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 19 de
junho de 1998.

4219

Decreto Legislativo de 18 dejunho de 1998 -Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Cidade Jandaia Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Jandaia
do Sul, Estado do Paraná. Publicado noDO de 19 dejunho de 1998. ....

4220

58 -

Decreto Legislativo de 18 dejunho de 1998 - Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Sociedade Rádio Difusora Vale do Itajaí
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina. Publicado no
DO de 19 de junho de 1998.

4221

59 -

Decreto Legislativo de 19 dejunho de 1998-Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Maratan Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 22 dejunho de 1998.

4221

60 -

Decreto Legislativo de 19 dejunho de 1998-Aprova o ato que renova
a concessão deferida à Rádio Guaíba S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta na Cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 22 de junho de 1998.

4222

61 -

Decreto Legislativo de 19 dejunho de 1998 -Aprova o ato que renova
a concessão da Televisão Vitória Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de Vitória, Estado do Espírito
Santo. Publicado no DO de 22 de junho de 1998.

4223

53 -

57 -
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62 -

63 -

Decreto Legislativo de 19 dejunho de 1998 -Aprova o ato que renova
a concessão deferida à Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical
na Cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo. Publicado no

DO de 22 dejunho de 1998.

4224

Decreto Legislativo de 19 dejunho de 1998 -Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à L. A. Pereira e Oliveira Ltda.-ME para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 22 de junho de 1998.

4224

RESOLUÇÕES
46 -

47

48

49

50

Resolução de 4 dejunho de 1998 - Altera a Resolução ns 96, de 1989,
do Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito externo e
interno da União, de suas autarquias e demais entidades controladas
pelo Poder Público Federal e estabelece limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo einterno.
Publicada no DO de 5 de junho de 1998.
~ Resolução de4 dejunho de 1998 - Autoriza o Estado deMato Grosso a
contratar operação de refinanciamento de dívidas mobiliárias e contratual do Estado, consubstanciadas no contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas e no
termo aditivo de rerratificação ao contrato, celebrados com a União,
respectivamente, em 11 dejulho e 16 de dezembro de 1997, com base no
protocolo de acordo firmado entre a União e o Estado de Mato Grosso,
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados. Publicada no DO de 5 de junho de 1998..........................
- Resolução de 4 dejunho de 1998 -Autoriza o Estado deMato Grosso a
transferir para a Caixa Econômica Federal (CEF) seus débitos junto
às instituições financeiras que específica, com o aval da União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de R$ 286.869.052,51 (duzentos e oitenta e seis
milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, cinqüenta e dois reais e cinqüenta e um centavos), apurado em 28 de fevereiro de 1997 .Publicada
no DO de 5 de junho de 1998.
- Resolução de 4 dejunho de 1998 -Autoriza o Estado de Mato Grosso a
contratar operação de crédito consubstanciada no Contrato deAbertura de Crédito e de Compra e Venda de Ativos celebrado entre a União, o
Estado de Mato Grosso e o Banco do Estado de Mato Grosso S.A. (Bemat), em 16 de dezembro de 1997, ao amparo do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Publicada no DO de 5
de junho de 1998.
- Resolução de4 dejunhode 1998-Autoriza o EstadodeSanta Catarina a transferir para a Caixa Econômica Federal (CEF) seus débitos
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junto às instituições financeiras que especifica, com o aval da União,
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, no valor total deR$ 107.824.192,68 (cento e sete milhões,
oitocentos e vinte e quatro mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e
oito centavos), apurado em 28 de fevereiro de 1997. Publicada no DO
de 5 de junho de 1998.
51 - Resolução, de 4 de junho de 1998 - Autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até
US$62,500,OOO.OO (sessenta e dois milhões e quinhentos mil dólares
norte-americanos), junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (Bird), destinada ao financiamento parcial do Projeto de Fortalecimento da Escola (Fundescola I). Publicada no DO de 5
de junho de 1998.
52 - Resolução de 17 de junho de 1998 - Autoriza o Estado do Rio deJaneiro a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio deJ aneiro (LFTRJ), destinando-se os recursos
ao giro de sua dívida mobiliária vencível no segundo semestre de
1998. Publicada no DO de 18 de junho de 1998.
53 - Resolução de 17 dejunho de 1998 - Autoriza o Município de São Paulo a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro
do Município de São Paulo (LFTMSP), destinando-se os recursos ao
giro de sua dívida mobiliária com vencimento no segundo semestre de
1998. Publicada no DO de 18 de junho de 1998.
54 - Resolução de 17 dejunho de 1998-Autoriza a elevação temporária do
limite de endividamento do Município de Ferraz de Vasconcelos, do
Estado de São Paulo, com vistas à contratação de operação de financiamento com recursos do FGTS junto à Caixa Econômica Federal (CEF),
no âmbito do Programa Pró-Saneamento. Publicada no DO de 18 de
junho de 1998.
56 - Resolução de 19 dejunho de 1998- Autoriza a União a realizar operação financeira que visa ao reescalonamento de créditos brasileirosj unto à República de Gana, consubstanciada no Contrato de
Reescalonamento de Dívida firmado entre a República Federativa do
Brasil e a República de Gana, em 11 de novembro de 1997. Publicada
no DO de 22 dejunho de 1998.
57 - Resolução de 19 dejunho de 1998 -Autoriza a contratação da operação de crédito externo no valor equivalente a até US$ 240,000,000.00
(duzentos e quarenta milhões de dólares norte-americanos), de principal, entre a Transportadora Brasileira Gasoduto Bohvia-Brasil
(TBG) eo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinada
ao financiamento parcial do Projeto do Gasoduto Bolívia-Brasil. Publicada no DO de 22 de junho de 1998.
58 - Resolução de 19 dejunho de 1998 - Autoriza a contratação da operação de crédito externo no valor equivalente a até US$ 130,000,000.00
(cento e trinta milhões de dólares norte-americanos), de principal, en-
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tre a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) e o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird),
destinada ao financiamento parcial do Projeto do Gasoduto BolíviaBrasil. Publicada no DO de 22 de junho de 1998.

59 -

60 -

61 -

Resolução de 19 dejunho de 1998 -Autoriza a realização da operação
de crédito entre a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil
(TEG) e a Corporación Andina de Fomento (CAF), com a garantia do
Governo Federal, bem como a elevação temporária de seu endividamento, tendo em vista ao financiamento parcial do Projeto deConstrução do Gasoduto Bolívia-Brasil. Publicada no DO de 22 de junho de
1998.
Resolução de 19 dejunho de 1998 -Autoriza a realização de operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil,
no valor de US$ 76,500,000.00 (setenta e seis milhões e quinhentos mil
dólares norte-americanos), de principal, entre a Prefeitura Municipal
de Porto Alegre e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
destinada ao financiamento, parcial, do Programa de Desenvolvimento Municipal. Publicada no DO de 22 de junho de 1998.
Resolução de 19 dejunho de 1998 -Autoriza a União a contratar operação de Crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor equivalente a até US$
150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinada a financiar parcialmente o Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS II). Publicada no DO de 22 dejunho
de 1998.
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9.649 - Lei de 27 de maio de 1998 - Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências. Publicada no DO de28 de maio de 1998 e retificada naDO de 5 dejunho
de 1998.
9.650 - Lei de 27 de maio de 1998 - Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
Servidores do Banco Central do Brasil e dá outras providências. Publicada naDO de 28 de maio de 1998 e retificada noDO de5 dejunho
de 1998.
9.654 - Lei de2 dejunho de 1998- Cria a Carreira de Policial Rodoviário
Federal e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de junho de
1998.
Retificada no DO de 4 de junho de 1998.
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9.657 - Lei de 3 dejunho de 1998 - Cria, no âmbito das ForçasArmadas, a
Carreira de Tecnologia Militar, a Gratificação de Desempenho deAtividade de Tecnologia Militar, os cargos que menciona, e dá outras providências. Publicada no DO de 4 dejunho de 1998.
Retificada no DO de 5 de junho de 1998.
Rerretificada no DO de 10 de junho de 1998.
9.663 - Lei de 19 dejunho de 1998-Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 500.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicada no DO de 22 de junho de 1998.
Retificada no DO de 24 de junho de 1998.

3759
4264
4265

3770
4265

DECRETO LEGISLATIVO
17 - Decreto Legislativo n'' 17, de 1997 - Aprova o texto do Acordo-Quadro
sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia
Espaciais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 9 de abril
de 1994. Publicado no DO de 17 de abril de 1997 e retificado no DO de
15 de junho de 1998.................................................................................
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Medida Provisória n'21.635-22, de 10 de junho de 1998..........................
Medida Provis6ria n'21.696-23, de 30 de junho de 1998..........................

4092

4092
3932

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 42S5-4313, jun. 1998

4294
FUNDO DE GARANTIA À EXPORTAÇÀO (FGE)
Criação
Medida Provisória n!!1.610-11, de 26 de junho de 1998

.

4172

Normas; Lei n':! 8.036/90, alteração
Medida Provisória n!! 1.663-11, de 26 dejunho de 1998......
Medida Provisória n Q 1.671, de 24 de junho de 1998..............................
Medida Provisória n Q 1.691-1, de 29 de junho de 1998...............

4199
3824
3910

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERViÇO (FGTS)

G
GRATIFICAÇÀO DE DESEMPENHO DE ATIV1DADE DE TECNOLOGIA
MILITAR
Criação
Lei n" 9.657, de 3 de junho de 1998
Publicada no no de 4 de junho de 1998.
Retificada no DO de 5 de junho de 1998
Rerretificada no DO de 10 de junho de 1998 .

3759
4264
4265

H
IMÓVEL
Alienação; Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Medida Provisória nº 1. 707, de 30 de junho de 1998

.

4007

.

4154

Aplicações financeiras, rendimentos
Medida Provisória nº 1.680-7, de 29 de junho de 1998............................

3864

Legislação, alteração
Medida Provisória nº 1.559-27, de 18 de junho de 1998..........................
Medida Provisória nº 1.673-28, de 29 de junho de 1998..........................

4140
3830

Operações de caráter cultural ou artístico, normas; Lei n" 8.313/91, alteração
Medida Provisória nº 1.611-10, de 26 de junho de 1998..........................

4176

Rendimentos de aplicações financeiras
Medida Provisória nº 1.636-6, de 10 de junho de 1998............................

4111

IMPORTAÇÀO
Multa, critérios
Medida Provisória n 21.569-16, de 26 dejunho de 1998
IMPOSTO DE RENDA

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 4285-4313, jun. 1998

4295
Isenção
Automóveis; Transporte autônomo, aquisição; Lei ns 8.989/ 95, al-

teração
Medida Provisória n Q 1.640-4, de 26 de junho de 1998

4194

INCENTIVO FISCAL

Desenvolvímento regional, normas
Medida Provisória n" 1.614-20, de 26 de junho de 1998

.

4180

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Privatização, normas
Medida Provisória 1.702-26, de 30 de junho deJ998 ....

3985

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Contribuição, periodicidade

Lei n' 9.676, de 30 de junho de 1998

3789

Imóvel, alienação
Medida Provisória n Q 1.707, de 30 de junho de 1998

4007

Títulos da Dívida Pública, utilização; Haveres recuperação
Medida Provisória nº 1.663-11, de 26 de junho de 1998..............

4199

INTERESSE PÚBLICO
Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei n" 8.745, alteração
Medida Provisória n" 1.554-29, de 18 de junho de 1998
Medida Provisória n!! 1.672-30, de 29 de junho de 1998

4135
3826

J
JUNTA COMERCIAL
Atos, arquivamento, simplificação
Medida Provisória nº 1.638-5, de 10 de junho de 1998...........
Medida Provisória nº 1.681-6, de 29 de junho de 1998............................

4116
3864

JUSTIÇA FEDERAL
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei n Q 9.670, de 24 de junho de 1998

3778

.

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 4' REGIÃO
Reestruturação
Lei nº 9.664, de 19 de junho de 1998

.

3771
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4296

L
LA PEREIRA E OLIVEIRA LTDA. ME, SANT'ANA DO LIVRAMENTO
(RS)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 63, de 19 de junho de 1998

4224

.

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO
Emissão
Dívida mobiliária; Estado do Rio de Janeiro
Resolução nº 52, de 17 de junho de 1998
Dívida mobiliária; Município de São Paulo
Resolução n'! 53, de 17 de junho de 1998

4241

.

4243

.

LETRA IMOBILIÁRIA
Criação; Lei n'' 4.380/64, alteração
Medida Provisória n Q 1.671, de 24 de junho 1998...................................

3824

M
MATO GROSSO
Dívida mobiliária, refinanciamento; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução n Q 47, de 4 de junho de 1998.............................

4229

Operação financeira; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados
Resolução n Q 49, de 4 de junho de 1998...................................

4234

Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução n Q 48, de 4 de junho de 1998................

4231

MEDIDAS CAUTELARES
Concessão; Poder público; Leis nss 8.437/92 e 8.629/93, alterações
Medida Provisória n Q 1.658-13, de 4 dejunho de 1998...........

4012

MENSALIDADE ESCOLAR
Valor total anual
Medida Provisória n Q 1.477-50, de 26 de junho de 1998..........................

4146

MERCADO DE TÍTULO
Normas
Medida Provisória n Q 1.637-6, de 26 de junho de 1998

.

4192

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 4285-4313, jun. 1998

4297
MICROEMPRESA
Dívida; Protesto de título
Medida Provisória n~ 1.681-6, de 29 de junho de 1998............................

3869

Protesto de título de dívida, normas
Medida Provisória n!! 1.638-5, de 10 de junho de 1998...................

4116

MILITAR
Carreira de Tecnologia, criação

Lei n 2 9.657, de 3 de junho de 1998
Publicada no DO de 4 de junho de 1998.........................
Retificada no DO de 5 de junho de 1998
Rerretificada no DO de 10 de junho de 1998

3759
4264
4265

Gratificação de Desempenho deAtividade de Tecnologia Militar, criação
Lei n 2 9.657, de 3 de junho de 1998
Publicada no no de 4 de junho de 1998.........
Retificada no DO de 5 de junho de 1998
Rerretificada no DO de 10 de junho de 1998

3759
4264
4265

Remuneração, data de pagamento
Medida Provisória n~ 1.684-43, de 29 de junho de 1998..........................

3877

Remuneração; Data de pagamento, alteração
Medida Provisória n Q 1.664-42, de 2 de junho de 1998

3791

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n Q 1.666, de 5 de junho de 1998
Medida Provisória n'l1.686-1, de 29 de junho de 1998........

3807
3893

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei n Q 9.667, de 23 de junho de 1998

..

3776

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei n Q 9.666, de 23 de junho de 1998

3775

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n Q 9.663, de 19 de junho de 1998
Publicada no DO de 22 de junho de 1998
Retificada no DO de 24 de junho de 1998

3770
4265

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Gestão, transferência; Banco Central do Brasil; Decreto-Lei n''
2.406/88, alteração
Medida Provisória n~ 1.696-23, de 30 de junho de 1998..........................

3932
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4298
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei nº 9.669, de 23 de junho de 1998

3778

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n Q 9.672, 24 de junho de 1998

.

3780

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito especial
Lei n Q 9.662, de 19 de junho de 1998

.

3769

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA
AMAZÕNIA LEGAL
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei nº 9.673, de 24 de junho de 1998
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1.666, de 5 de junho de 1998
Medidit'Provisória nº 1.686-1, de 29 dejunho de 1998............................
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1.666, de 5 de junho de 1998
Medida Provisória nº 1.686-1, de 29 de junho de 1998....
0.0

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1.628-24, de 10 de junho de 199'3......
Medida Provisória nº 1.678-25, de 29 de junho de 1998..........................
MINISTÉRIOS
Organização
Lei nº 9.649, de27 de maio de 1998
Publicada no DO de 28 de maio de 1998 e retificada no DO de 5 de
junho de 1998..............................................................................................
Medida Provisória nº 1.689-1, de 29 de junho de 1998............................
Organização; Lei n'' 9.649/98, alteração
Medida Provisória n'21.669, de 19 de junho de 1998

3781
3807
3893
3807
3893

4087
3859

4263
3899
3813

MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa Pró-Saneamento
Resolução nº 54, de 17 de junho de 1998......................

4245

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Letra Financeira do Tesouro (LFTSP), emissão; Dívida mobiliária
Resolução nº 53, de 17 de junho de 1998...................................................

4243

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 1, p. 4285-4313, jun. 1998

4299

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
Bens e direitos, aquisição; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n Q 1.697-55, de 30 de junho de 1998............
Emissão
Aumento de capital; Banco do Brasil S.A.
Medida Provisória n'! 1.615-S0, de 26 de junho de 1998
Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n Q 1.618-54, de 10 de junho de 1998..............

3951

4187
4025

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

o
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo externo
Clube de Paris
Lei nº 9.665, de 19 de junho de 1998........
Gana
Resolução n" 56, de 19 de junho de 1998.
Programa de Desenvolvimento Municipal; Prefeitura Municipal de
Porto Alegre; União Federal, garantia
Resolução n Q 60, de 19 de junho de 1998 ."
Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS II)
Resolução nº 61, de 19 de junho de 1998
Projeto de Fortalecimento da Escola (Fundescola I)
Resolução nº 51, de 4 de junho de 1998
Projeto do Gasoduto Bolívia-Brasil
Resolução n Q 57, de 19 de junho de 1998
Resolução n Q 58, de 19 de junho de 1998
Resolução n Q 59, de 19 de junho de 1998
Empréstimo interno
Concessão; Estado; Distrito Federal
Medida Provisória nº 1.668, de 16 de junho de 1998...............
Programa Pró-Saneamento; Município de Ferraz de Vasconcelos
Resolução n Q 54, de 17 de junho de 1998
Estado de Mato Grosso; Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução n" 49, de 4 de junho de 1998

3774
4247

4257
4259
4238
4249
4252
4255

3811
4245

4234
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4300
Liquidação; Empréstimos do Governo Federal (EGF)
Medida Provisória n'21.692-25, de 30 de junho de 1998.............
Normas; Crédito interno e externo da União; Resolução n" 96/ 89,
alteração
Resolução n'J 46, de 4 de junho de 1998
Programa deApoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução n Q 47, de 4 de junho de 1998
Programa deApoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução n'2 48, de 4 de junho de 1998
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; Santa Catarina
Resolução nº 50, de 4 de junho de 1998
Renegociação; Poder Executivo
Medida Provisória n Q 1.512-24, de 18 de junho de 1998..................
Tesouro Nacional; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES)
Medida Provisória n Q 1.655-2, de 18 de junho de 1998

ORÇAMENTO
Elaboração da Lei Orçamentária de 1998; Lei n" 9.473/97, alteração
Medida Provisória n'21.661-4, de 26 de junho de 1998............................
Elaboração, diretrizes; Exercícios 1996 e 1997; Leis nvs 9.082/95 e
9.293/96, alteração
Medida Provisória nº 1.579-22, de 26 de junho de 1998...

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Ministério da Saúde
Lei nº 9.672,24 de junho de 1998

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
Lei nº 9.671, de 24 de junho de 1998
.
Ministério da Educação e do Desporto
Lei nº 9.667, de 23 de junho de 1998
.
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
Lei n'2 9.673, de 24 de junho de 1998
.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n.6, t. 1, p.

4285~4313,

4227
4229
4231

4236
4132

4142

4196

4157

.

Crédito extraordinário
Ministério dos Transportes
Medida Provisória n'21.628-24, de 10 de junho de 1998
Medida Provisória n'21.678-25, de 29 dejunho de 1998

3213

3780

3779
3776

3781

.
.

4087
3859

jun. 1998

4301
Crédito suplementar
Justiça Federal
Lei n Q 9.670, de 24 de junho de 1998

.

3778

Ministério da Educação e do Desporto
Lei nO 9.666, de 23 de junho de 1998..................................................

3775

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Lei n'l 9.669, de 23 de junho de 1998......

3778

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito especial
Ministério das Comunicações
Lei nO 9.662, de 19 de junho de 1998.......

3769

Crédito extraordinário
Ministério da Agricultura e Abastecimento
Medida Provisória n Q 1.666, de 5 de junho de 1998
Medida Provisória n Q 1.686"1, de 29 de junho de 1998
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Medida Provisória n Q 1.666, de 5 de junho de 1998..........................
Medida Provisória n!! 1.686-1, de 29 dejuriho de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória n Q 1.666, de 5 dejunho de 1998..........................
Medida Provisória n Q 1.686-1, de 29 de junho de 1998
Crédito suplementar
Ministério da Educação e do Desporto
Lei n!! 9.663, de 19 de junho de 1998
Publicada no DO de 22 de junho de 1998
Retificada no DO de 24 de junho de 1998.............................

3807
3893

3807
3893
3807
3893

3770
4265

p
PENSÃO ESPECIAL
Concessão; Seringueiro; Lei n" 7.986/89, alteração
Medida Provisória n!! 1.663-11, de 26 de junho de 1998

.

4199

Contribuição; Programa de Integração Social (PIS)
Medida Provisória n!! 1.617-52, de 9 de junho de 1998............................
Medida Provisória n!! 1.674-53, de 29 de junho de 1998..........................

4017
3832

PESSOA JURÍDICA

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 1, p. 4285-4313, jun. 1998

4302
PIS/ PASEP ver PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAçÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PLANO DE CARREIRA
Servidor; Banco Central do Brasil
Lei n Q 9.650, de 27 de maio de 1998
Publicada no DO de 28 de maio de 1998 e retificada no DO de 5 de
junho de 1998.....................

4264

PLANO DE CUSTEIO
Criação; Lei n'' 8.212/91, alteração
Medida Provisória n'21.663-11, de 26 de junho de 1998..........................

4199

PLANO DE SAÚDE
Normas; Assistência; Seguros privados
Lei n' 9.656, de 3 de junho de 1998
Normas; Lei n" 9.656/98, alteração
Medida Provisória n Q 1.665, de 4 de junho de 1998..

3739
3792

PODER EXECUTIVO
Operação financeira, renegociação
Medida Provisória nº 1.512-24, de 18 de junho de 1998..........................
Remuneração; Militares; Servidor público; Data de pagamento, alteração;
Medida Provisória n Q 1.664-42, de 2 dejunho de 1998.....................
Servidor público; Militar; Remuneração, data de pagamento
Medida Provisória n~ 1.684-43, de 29 de junho de 1998...

4132

3791
3877

PODER PÚBLICO
Medidas cautelares, concessão; Leis nss 8.437/92 e8.629/93, alterações
Medida Provisória nº 1.658-13, de 4 de junho de 1998............................
Medida Provisória nº 1.703-14, de 30 de junho de 1998..........................

4012
3996

POLICIAL CIVIL
Regime jurídico, normas; Lei n" 4.878/65, alteração
Medida Provisória n" 1.705, de 30 de junho de 1998

4004

POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Agente Penitenciário; Cargo, criação
Lei n~ 9.659, de 9 de junho de 1998

.

.

POLUIÇÃO
Veículo automotor, normas; Lei n':! 8.723/93, alteração
Medida Provisória n~ 1.662-1, de 26 de junho de 1998

3767

.

4198
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4303
PORTO ver TRABALHO PORTUÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Operação financeira; Empréstimo externo; Programa de Desenvolvimento Municipal; União Federal, garantia
Resolução nº 60, de 19 de junho de 1998.........................

4257

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Organização; Lei n" 9.649/98
Medida Provisória nº 1.689-1, de 29 de junho de 1998.
Organização; Lei n'' 9.649/ 98, alteração
Medida Provisória nº 1.669, de 19 de junho de 1998

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Benefícios, planos; Lei n'' 8.213/91, alteração
Medida Provisória nº 1.663-11, de 26 de junho de 1998

3899
3813

.

4199

PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL
DOS ESTADOS
Dívida mobiliária, refinanciamento; Estado de Mato Grosso
Resolução nº 47, de 4 de junho de 1998...........
Operação financeira, transferência; Estado de Mato Grosso
Resolução n'! 48, de 4 de junho de 1998........

4229
4231

Operação financeira, transferência; Estado de Santa Catarina
Resolução n 2 SO, de 4 de junho de 1998.......

4236

PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATNO
Dívidas, renegociação
Medida Provisória n'! 1.706, de 30 de junho de 1998...............................

4005

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Operação financeira; Empréstimo externo; Prefeitura Municipal de
Porto Alegre; União Federal, garantia
Resolução n" 60, de 19 dejunho de 1998.........

4257

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Pessoa jurídica, contribuição
Medida Provisória n 21.617-S2, de 9 de junho de 1998............................
Medida Provisória n 21.674-S3, de 29 de junho de 1998..........................

4017
3832

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PISIPASEP)
Contribuição
Medida Provisória n" 1.623-33, de 10 dejunho de 1998
Medida Provisória n" 1.676-34, de 29 de junho de 1998

.

4058
3841
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4304
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO (PMSS 11)
Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução n~ 61, de 19 de junho de 1998

.

4259

PROGRAMA EMERGENCIAL DE FRENTES PRODUTIVAS
Criação
Medida Provisória no:! 1.667, de 5 de junho de 1998
Medida Provisória no:! 1.687-1, de 29 dejunho de 1998..

3809
3895

PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
Criação; Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)
Medida Provisória n Q 1.659-1, de 10 de junho de 1998....
Medida Provisória n'l1.683-2, de 29 de junho de 1998............................

4129
3874

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA (PRONAC)
Criação; Lei n" 8.313/ 91, alteração
Medida Provisória nº 1.611-10, de 26 de junho de 1998

.

4176

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provisória n Q1.618-54, de 10 de junho de 1998

4025

.

Nota do Tesouro Nacional (NTN); Bens e direitos, aquisição
Medida Provisória n Q 1.697-55, de 30 de junho de 1998 ...

3951

PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO
Operação financeira; Empréstimo interno; Município de Ferraz de Vasconcelos
Resolução n Q 54, de 17 de junho de 1998

4245

PROJETO DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA (FUNDESCOLA I)
Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução n Q 51, de 4 de junho de 1998

.

4238

.

4249
4252
4255

PROJETO DO GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL
Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução n Q 57, de 19 de junho de 1998
Resolução n Q 58, de 19 de junho de 1998
Resolução n Q 59, de 19 de junho de 1998

.
.
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4305

R
RÁDIO BANDEIRANTES DE CACHOEIRA PAULISTA LTDA.,
CACHOEIRA PAULISTA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n Q 62, de 19 de junho de 1998

.

4224

RÁDIO CHARRUALTDA., URUGUAIANA(RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n'2 48, de 3 dejunho de 1998.........................

4213

RÁDIO CIDADE JANDAIA LTDA., JANDAIA DO SUL (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n Q 57, de 18 de junho de 1998
;...........

4220

RÁDIO COMERCIAL DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA., PRESIDENTE PRUDENTE (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n!!56, de 18 dejunho de 1998...........................

RÁDIO EMISSORA ABC LTDA., SANTO ANDRÉ (SP)
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DECRETOS

DECRETO N' 2.608, DE 1º DE JUNHO DE 1998
Altera dispositivos do Decreto n'l 107,
de 29 de abril de 1991, que regulamenta,
para a Marinha, a Lei n" 5.821, de 10 de
novembro de 1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças
Armadas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 15, § 5' da Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972, e tendo em
vista o disposto no art. 20 da Lei n'' 9.519, de 26 de novembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Os arts. 3', 4', 17,34 e 38 do Decreto n" 107, de 29 de
abril de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' O ingresso na carreira dos Corpos e Quadros de
Oficiais é realizado mediante ato de nomeação ou transferência,
consubstanciado em Portaria do Ministro de Estado da Marinha, após satisfeitas as exigências previstas na Lei n? 9.519, de
26 de novembro de 1997, no PCOM e em normas específicas de
cada Corpo ou Quadro.

§ l' Serão nomeados Segundos-Tenentes da carreira dos
quadros abaixo mencionados os Guardas-Marinha que satisfizerem as exigências previstas em normas específicas de cada
Quadro:
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I - Quadros de Oficiais da Armada (CA), de Oficiais Fuzileiros Navais (FN) e de Oficiais Intendentes da Marinha (IM);
H - Quadros Auxiliares da Armada (AA) e de Fuzileiros
Navais (AFN).
§ 2º Serão nomeados Oficiais da Reserva dos Corpos e Quadros abaixo mencionados, nos posto especificados, os militares
que satisfizerem as exigências previstas no art. 8º da Lei nº 9.519,
de 1997:
I - Primeiro-Tenente da Reserva do Corpo de Engenheiros da Marinha (EN); dos Quadros de Médicos (MD), de Cirurgiões-Dentistas (CD) e de Apoio à Saúde (S) do Corpo de Saúde
da Marinha; do Quadro Técnico (T) e do Quadro de Capelães Navais (CN) do Corpo Auxiliar da Marinha;
H - Segundo-Tenente da Reserva dos Quadros Complementares de Oficiais da Armada (QC-CA), de Oficiais Fuzileiros
Navais (QC-FN) e de Oficiais Intendentes da Marinha (QC-IM).
§ 3º Os oficiais a que se refere o parágrafo anterior:
I - serão convocados para o Serviço Ativo da Marinha
(SAM) a partir da data de nomeação e, nesta situação, realizarão
Estágio de Instrução e Serviço (EIS), com duração de até cinco
anos;
H - durante o EIS, poderão ser promovidos pelo critério
de antigüidade, observadas as disposições dos art. 14 e 15 da Lei
nº 5.821, de 10 de novembro de 1972;
IH - que obtiverem a sua permanência em caráter definitivo na Marinha serão nomeados oficiais de carreira dos respectivos Corpos e Quadros, nos postos em que se encontrarem,
observadas as posições que ocuparem nas escalas hierárquicas
dos respectivos Corpos e Quadros como estagiário.
§ 4º Para os efeitos de promoção dos oficiais da reserva
convocados para o Serviço Ativo da Marinha, também serão consideradas as vagas provenientes de licenciamento." (NR)
«Art. 4' A ordem hierárquica de colocação dos oficiais nos
postos iniciais dos Corpos e Quadros, como oficial de carreira ou
da reserva, resulta da ordem de classificação em curso, concurso
ou estágio." (NR)
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«Art. 17. As promoções para preenchimento de vagas no
último posto dos Quadros de Cirurgiões-Dentistas (CD), de Apoio à Saúde (S), Técnico (T) e de Capelães Navais (CN) obedecerão
ao critério, exclusivo, de merecimento .
..•••..•....••••.......••..••....••••......•..••.....••..••..•.••....••..••....•••..•....••••»

(NR)

«Art. 34.

§ 2' O Almirantado ou a CPO, ao considerarem o oficial
inabilitado para acesso, em caráter provisório, por, presumivelmente, ser incapaz de atender aos requisitos de conceito profissional e conceito moral, comunicarão o fato à Diretoria do
Pessoal Militar da Marinha ou ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, para a instauração do competente Conselho de
Justificação." (NR)
«Art. 38. Aos Capitães-de-Fragata, dos Quadros citados
no art. 17, que tenham sido promovidos por antigüidade aos postos de Capitão-de-Corveta e Capitão-de-Fragata até 30 de abril
de 1991, não se aplica o disposto no parágrafo único do referido
art. 17.» (NR)
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se os Decretos n's 91.183, de 3 de abril de
1985, 91.983, de 25 de novembro de 1985, 94.136, de 24 de março de
1987,95.660, de 25 de janeiro de 1988, 97.027, de l' de novembro de
1988,684, de 19 de novembro de 1992, 1.512, de l' de junho de 1995,
1.748 e 1.749, de 19 de dezembro de 1995 e 1.835, de 14 de março de
1996.
Brasília, I" de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
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DECRETO Nº 2.609, DE 2 DE JUNHO DE 1998
Regulamenta a concessão de apoio financeiro aos Municípios que instituírem
programa de garantia de renda mínima, de
que trata a Lei n'2 9.533, de 10 de dezembro
de 1997, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n? 9.533, de 10 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' A concessão de apoio financeiro aos Municípios que
instituírem programas de garantia de renda mínima associados, a
ações socioeducativas far-se-á mediante convênio a ser firmado entre o Ministério da Educação e do Desporto, a Prefeitura Municipal
e, se for o caso, o Estado, observado o disposto no art. 9º da Lei n" 9.533,
de 10 de dezembro de 1997, e neste decreto.
Art. 2' Observado o disposto nos §§ l' do art. 1º e l' do art. 8'
da Lei n" 9.533, de 1997, caberá ao Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) elaborar a relação dos Municípios que poderão vir a
ser beneficiados, submetendo-a ao Ministério da Educação e do Desporto, para aprovação e divulgação.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE) colocarão à disposição do Ipea os dados necessários ao atendimento do disposto neste artigo.
Art. 3º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Educação e
do Desporto, o Comitê Assessor de Gestão, com o objetivo de:
I - definir, no prazo máximo de sessenta dias, a partir de sua
instalação, os termos do convênio de que trata o art. 4º da Lei n" 9.533,
de 1997;
II - detalhar a operacionalização do programa de apoio financeiro;
III - avaliar o andamento dos programas municipais, sugerindo ajustes eventualmente necessários.
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§ 1º O Comitê de que trata o caput será composto por um representante de cada Ministério a seguir indicado:
I
da Educação e do Desporto, que o presidirá;
H
da Previdência e Assistência Social;
IH
do Planejamento e Orçamento;
IV
da Fazenda.

§ 2' Os membros do comitê, e seus suplentes, serão designados pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto, mediante
indicação dos titulares dos Ministérios representados.
§ 3º O comitê reunir-se-á com a presença da maioria de seus
membros, mediante convocação do seu presidente ou por solicitação,
dirigida à mesma autoridade, da maioria dos seus membros.
§ 4º As decisões do comitê serão tomadas pela maioria de votos, cabendo ao presidente o voto ordinário e, no caso de empate, o de
qualidade.

Art. 4º As atividades exercidas pelos membros do comitê serão consideradas de relevante serviço público, não ensejando percepção de qualquer remuneração.
Art. 5º Os recursos orçamentários destinados ao atendimento
do apoio financeiro de que trata o art. 1º serão alocados ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).
Art. 6' O apoio técnico e administrativo necessários ao funcionamento do comitê, observado o disposto no art. 2º, será prestado
pelo Ministério da Educação e do Desporto.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Waldeck Ornélas
Paulo Paiua
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DECRETO Nº 2.610, DE 2 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre o adiantamento de remuneração aos militares e aos servidores públicos civis.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2º da Medida Provisória nº 1.664-42, de 2 de junho de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Em caso de disponibilidade de recursos financeiros,
poderá ser autorizado adiantamento de remuneração em ato do Ministro de Estado da Fazenda;
I - conjunto com o Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado para pagamento aos servidores públicos
civis do Poder Executivo Federal;
II - conjunto com o Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior
das Forças Armada's para pagamento aos militares;
III - para outros pagamentos de pessoal à conta de recursos
da União.
Art. 2º Os atos referidos no artigo anterior estabelecerão os
percentuais de antecipação e as demais condições para aplicação do
disposto neste decreto.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4'
1998.

Fica revogado o Decreto n' 2.500, de 18 de fevereiro de

Brasília, 2 de junho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cláudia Maria Costin
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Cal.
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DECRETO N' 2.611, DE 2 DE JUNHO DE 1998
Promulga o Protocolo para a Repressão
de Atos Ilícitos de Violência em Aeroportos
que prestem serviços à Aviação Civil Internacional, concluído em Montreal, em 24 de
fevereiro de 1988.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Protocolo para a Repressão de Atos Ilícitos
de Violência em Aeroportos que prestem serviços à Aviação Civil
Internacional foi assinado em Montreal, em 24 de fevereiro de 1988;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio de Decreto Legislativo n' 1, de 22 de janeiro de 1997;
Considerando que o protocolo em tela entrou em vigor internacional em 6 de agosto de 1989;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento de
Ratificação do Protocolo em 9 de maio de 1997, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 8 de junho de 1997, na forma de seu artigo VII;
DECRETA:
Art. l' O Protocolo para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência em Aeroportos que prestem serviços à Aviação Civil Internacional, assinado em Montreal em 24 de fevereiro de 1988, apenso por
cópia a este decreto, deverá ser cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2' O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 2 de junho de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
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Protocolo para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência nos
Aeroportos que prestem serviços à Aviação Civil Internacional,
Complementar à Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos
contra a Segurança da Aviação Civil, feita em Montreal
em 23 de setembro de 1971.
Os Estados-Partes no presente protocolo,
Considerando que os atos ilícitos de violência que colocam ou podem colocar em perigo a segurança das pessoas nos aeroportos que
prestem serviço à Aviação Civil Internacional ou que comprometem o
funcionamento seguro de tais aeroportos debilitam a confiança dos povos do mundo na segurança dos aeroportos em questão e perturbam O
funcionamento seguro e ordenado da aviação civil em todos os Estados;
Considerando que a ocorrência de tais atos é um assunto de grave preocupação para a comunidade internacional e que, a fim de preveni-los, há uma necessidade urgente de tomar as medidas adequadas para a punição de seus autores;
Considerando que é necessário adotar disposições complementares às da Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, feita em Montreal em 23 de setembro de
1971, a fim de fazer frente aos atos ilícitos de violência nos aeroportos que prestem serviço à Aviação Civil Internacional;
Convieram no seguinte:
Artigo I
Este protocolo complementa a Convenção para a Repressão de
Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, feita em Montreal
em 23 de setembro de 1971 (doravante denominada «a Convenção»)
e, para as partes desse protocolo, a convenção e O protocolo serão
considerados e interpretados como um só instrumento.
Artigo II
L Acrescente-se ao artigo I da convenção o seguinte parágrafo
1 bis:

«1 bis. Qualquer pessoa comete um crime se, ilícita e internacionalmente, utilizando qualquer artefato, substância ou arma:
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a) executa um ato de violência contra uma pessoa em um aeroporto que preste serviço à aviação civil internacional, que cause ou
possa causar lesões graves ou a morte; ou
b) destrói ou causa graves danos às instalações de um aeroporto que preste serviço à Aviação Civil Internacional ou a uma aeronave que não esteja em serviço e esteja situada no aeroporto, ou perturba os serviços do aeroporto, se esse ato coloca em perigo ou pode colocar em perigo a segurança do aeroporto».

2. Na alínea a) do parágrafo 2 do artigo I da convenção insira-se
«ou no parágrafo 1 bis» após «no parágrafo 1».
Artigo III
Acrescente-se ao artigo 5 da convenção o seguinte parágrafo 2
bis:
«2 bis. Outrossim, cada Estado contratante tomará as medidas necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre os delitos previstos no parágrafo 1 bis do artigo 1, bem como no parágrafo 2 do
mesmo artigo, até onde este último parágrafo se refere aos crimes
previstos no parágrafo 1 bis, no caso de o suposto criminoso se encontrar presente no seu Território e tal Estado não o extraditar conforme o artigo 8 para o Estado mencionado no parágrafo 1 a) do presente artigo»,
Artigo IV
A partir de 24 de fevereiro de 1988, o presente protocolo estará
aberto em Montreal à assinatura dos Estados participantes da Conferência Internacional de Direito Aéreo celebrada em Montreal de 9
a 24 de fevereiro de 1988. Após l' de março de 1988, o protocolo estará aberto à assinatura de todos os Estados em Londres, Moscou,
Washington e Montreal, até que entre em vigor em conformidade
com o artigo VI.
Artigo V
1. O presente protocolo estará sujeito à ratificação dos Estados
signatários.
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2. Qualquer Estado que não seja Estado contratante da convenção poderá ratificar o presente protocolo se ao mesmo tempo ratificar a convenção ou a ela aderir em conformidade com seu artigo 15.
3. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto aos
governos dos Estados Unidos da América, do Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou à Organização de Aviação Civil Internacional,
que pelo presente são designados depositários.
Artigo VI
1. Assim que dez Estados signatários depositarem os instrumentos de ratificação do presente Protocolo, este entrará em vigor
para aqueles Estados trinta dias depois da data do depósito do décimo instrumento de ratificação. Para cada Estado que deposite seu
instrumento de ratificação após tal data, entrará em vigor trinta
dias após a data de depósito de tal instrumento.

2. Assim que o presente protocolo entrar em vigor, será registrado pelos depositários em conformidade com o artigo 102 da Carta
das Nações Unidas e com O artigo 83 da Convenção sobre Aviação Civil Internacional (Chicago, 1944).
Artigo VII
1. Após sua entrada em vigor, o presente protocolo estará aberto à adesão dos Estados não signatários.

2. Qualquer Estado que não seja Estado contratante da convenção poderá aderir ao presente protocolo se ao mesmo tempo ratificar
a convenção ou se a ela aderir em conformidade com seu artigo 15.
3. Os instrumentos de adesão serão depositados juntos aos depositários e a adesão surtirá efeito trinta dias após o depósito.
Artigo VIII
1. Qualquer parte no presente protocolo poderá denunciá-lo
mediante notificação escrita dirigida aos depositários.

2. A denúncia surtirá efeito seis meses após a data em que os
depositários recebam a notificação de tal denúncia.
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3. A denúncia do presente protocolo não significará por si mesma a denúncia da convenção.
4. A denúncia da convenção por um Estado contratante da convenção complementada pelo presente protocolo significará também
a denúncia deste protocolo.
Artigo IX
1. Os depositários notificarão sem demora todos os Estados signatários e aderentes do presente protocolo e a todos os Estados signatários e aderentes da convenção:
a) da data da assinatura e do depósito de cada instrumento de
ratificação do presente protocolo ou de adesão ao mesmo; e

b) do recebimento de qualquer notificação de denúncia do presente protocolo e a data da mesma.

2. Os depositários também notificarão todos os Estados a que
se refere o parágrafo 1 da data em que este protocolo entrará em vigor em conformidade com o disposto no artigo VI.
Em testemunho do que os plenipotenciários abaixo-assinados,
devidamente autorizados por seus governos para fazê-lo, assinam o
presente protocolo.
Feito em Montreal no dia vinte e quatro de fevereiro do ano de
mil novecentos e oitenta e oito, em quatro originais, cada um deles
integrado por quatro textos autênticos nos idiomas espanhol, francês, inglês e russo.
DECRETO W 2.612, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Regulamenta o Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997,
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DECRETA:
Art. 1Q O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, órgão consultivo e deliberativo, integrante da estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
tem por competência:
I - promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários;
II - arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos;
III - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos, cujas repercussões extrapolem o âmbito dos Estados em
que serão implantados;
IV - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos
Comitê de Bacia Hidrográfica;
V - analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos;
VI - estabelecer diretrizes complementares para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de
seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos;
VII - aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacia
Hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus
regimentos;
VIII - deliberar sobre os recursos administrativos que lhe forem interpostos;
IX - aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos;
X - acompanhar a execução do Plano Nacional de Recursos
Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento
de suas metas;
XI - estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos
de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso;
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XlI - aprovar o enquadramento dos corpos de água em classes, em consonância com as diretrizes do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama) e de acordo com a classificação estabelecida na
legislação ambiental;
Parágrafo único. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
nos termos do art. 51 da Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997, ouvido
o Comitê de Bacia Hidrográfica respectivo, poderá delegar, por prazo
determinado, aos consórcios e associações intermunicipais de bacias
hidrográficas, legalmente constituídas, com autonomia administrativa e financeira, o exercício de funções de competência de Agência
de Agua, enquanto esta não estiver constituída.
Art. 2' O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será presidido pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e terá a seguinte composição:
I - um representante de cada um dos seguintes Ministérios:
a) da Agricultura e do Abastecimento;
b) da Ciência e Tecnologia;
c) da Fazenda;
d) da Marinha;
e) do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
fJ do Planejamento e Orçamento;
g) das Relações Exteriores;
h) da Saúde;
i) dos Transportes;
j) da Educação e do Desporto;
l) da Indústria, do Comércio e do Turismo;
m) da Justiça;
U - dois representantes do Ministério de Minas e Energia,
um dos quaís indicado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel);
UI - um representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
IV - cinco representantes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos;
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v
VI
dricos.

seis representantes de usuários de recursos hídricos;
três representantes de organizações civis de recursos hí-

§ l' Os representantes de que tratam os incisos I, U e UI deste
artigo e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e designados pelo Presidente do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos.
§ 2' Os representantes referidos no inciso IV deste artigo serão escolhidos em cada Região Administrativa pelos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos que as compõem, e seus suplentes
deverão, obrigatoriamente, ser de outro Estado da mesma região.
§ 3' Os representantes mencionados no inciso V deste artigo,
e seus suplentes, serão indicados, respectivamente, por:

I -

irrigantes;

U - instituições encarregadas da prestação de serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;

IrI

concessionárias e autorizadas de geração hidrelétrica;

IV

setor hidroviário;

V

indústrias;

VI
pescadores e usuários de recursos hídricos com finalidade de lazer e turismo.
§ 4' Os representantes referidos no inciso VI deste artigo, e
seus suplentes, serão indicados, respectivamente:

I - pelos comitês, consórcios e associações intermunicipais
de bacias hidrográficas;
U - por organizações técnicas de ensino e pesquisa com interesse e atuação comprovada na área de recursos hídricos, com mais
de cinco anos de existência legal;

IrI - por organizações não-governamentais com objetivos, interesses e atuação comprovada na área de recursos hídricos, com
mais de cinco anos de existência legal.
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§ 5º Serão designados pelo Presidente do Conselho e terão
mandato de dois anos, renovável por igual periodo, os representantes de que tratam os incisos IV, V e VI deste artigo.

§ 6º O titular da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal será o
Secretário Executivo do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

§ 7' O Presidente do Conselho será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo Secretário Executivo do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos.
§ 8º A composição do conselho será revista após um ano, contado a partir da publicação deste decreto.
§ 9' O regimento interno do conselho definirá a forma de participação de instituiçôes diretamente interessadas em assuntos que
estejam sendo objeto de análise pelo plenário.

Art. 3º Caberá à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
sem prejuízo das demais competências que lhe são conferidas, prover os serviços de Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
Art. 4' Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos:
I - prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao
Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
U - coordenar a elaboração do Plano Nacional de Recursos
Hídricos e encaminhá-lo à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos;

lU - instruir os expedientes provenientes dos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV Hídricos;

coordenar o Sistema de Informações sobre Recursos

V - elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta
orçamentária anual e submetê-los à aprovação do conselho.
Art. 5º O Conselho Nacional de Recursos Hídricos reunir-se-á
em caráter ordinário a cada seis meses, no Distrito Federal, e, extraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998
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ordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por iniciativa própria ou a requerimento de um terço de seus membros.
§ 1º A convocação extraordinária será feita com, no mínimo,
quinze dias de antecedência.
§ 2º As reuniões extraordinárias poderão ser realizadas fora
do Distrito Federal, sempre que razões superiores assim o exigirem,
por decisão do Presidente do Conselho.
§ 3º O conselho reunir-se-á em sessão pública, com a presença
de pelo menos dois terços dos seus membros e deliberará por maioria
simples.

§ 4' Em caso de empate nas decisões, o Presidente do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos exercerá o direito do voto de qualidade.
§ 5º A participação dos membros no conselho não enseja qualquer tipo de remuneração e será considerada de relevante interesse
público.
§ 6' Eventuais despesas com passagens e diárias serão custeadas pelos respectivos órgãos e entidades representados no Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

Art. 6º O Conselho N acionai de Recursos Hídricos, mediante
resolução, poderá constituir câmaras técnicas, em caráter permanente ou temporário.
Art. 7º O regimento interno do conselho será aprovado por
seus membros e publicado mediante portaria do Ministro de Estado
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Parágrafo único. O regimento interno e suas alterações serão
aprovadas por maioria absoluta dos membros do conselho.
Art. 8' A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no prazo de noventa dias, contados a partir da data
de publicação deste decreto, promoverá e coordenará a realização de
audiência pública, que terá por finalidade a indicação, pelos participantes, dos representantes e respectivos suplentes de que trata o
art. 2 2 , incisos V e VI, para o primeiro mandato.
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Art. 9' Os representantes de que trata o art. 2º, incisos I, lI,
III e Iv, e seus suplentes, deverão ser indicados no prazo de sessenta
dias, contados a partir da publicação deste decreto.
Art. 10. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será instalado no prazo de cento e vinte dias, contados a partir da data de
publicação deste decreto, mediante convocação de seu presidente.
Art. 11.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Gustavo Krause
DECRETO N' 2.613, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Regulamenta o art. 4'2 da Lei nº 9.602,
de 21 deianeíro de 1998) que trata do Fundo
Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e nos
arts. 4º, 5º e 6º da Lei n? 9.602, de 21 de janeiro de 1998,
DECRETA:
Art. l' O Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset), a que se refere o art. 4º da Lei nº 9.602, de 21 de janeiro
de 1998, tem por finalidade custear as despesas do Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran), relativas à operacionalização da
segurança e educação de trânsito.
Art. 2º Agestão do Funset caberá ao Denatran, por força do disposto no art. 5º da Lei nº 9.602, de 1998, conforme competência atribuída pelo inciso XII do art. 19 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro' de 1997.
Art. 3º Constituem recursos do Funset:
I - O percentual de cinco por cento do valor das multas de
trânsito arrecadadas, estabelecido pelo parágrafo único do art. 320
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da Lei nº 9.503, de 1997, aplicadas pela União, pelos Estados, pelo
DistritoFederal e pelos Municípios;
II - as dotações específicas consignadas na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais;
III - as doações ou patrocínios de organismos ou entidades
nacionais, internacionais ou estrangeiras, de pessoas físicas oujurídicas nacionais ou estrangeiras;
IV - o produto da arrecadação de juros de mora e atualização
monetária incidentes sobre o valor das multas no percentual previsto
no inciso I deste artigo;
V
o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
VI
a reversão dos saldos não aplicados;
VII
outras receitas que lhe forem atribuídas por lei.
Art. 4º

Os recursos do Funset serão aplicados:

I - no planejamento e na execução de programas, projetos e
ações de modernização, aparelhamento e aperfeiçoamento das atividades do Denatran relativas à educação e segurança de trânsito;
II ~ para cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito no
âmbito de suas atribuições;
III - na supervisão, coordenação, correição, controle e fiscalizaçâo da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa
Nacional de Trânsito;
IV - na articulação entre os órgãos dos Sistemas Nacional de
Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, por intermédio do
Denatran, objetivando o combate à violência no trânsito mediante a
promoção, coordenação e execução do controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito;
V - na supervisão da implantação de projetos e programas
relacionados com a engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização do trânsito, visando à uniformidade de procedimentos para segurança e educação de trânsito;
VI - na implementação, informatização e manutenção do fluxo permanente de informações com os demais órgãos do Sistema N acionaI de Trânsito e no controle dos componentes do trânsito;
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VII - na elaboração e implementação de programas de educação de trânsito, distribuição de conteúdos programáticos para a
educação de trânsito e promoção e divulgação de trabalhos técnicos
sobre o trânsito;
VIII - na promoção da realização de reuniões regionais e congressos nacionais de trânsito, bem como na representação do Brasil
em congressos ou reuniões internacionais relacionados com a segurança e educação de trânsito;
IX - na elaboração e promoção de projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal encarregado da execução
das atividades de engenharia, educação, informatização, policiamento
ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito;
X - na organização e manutenção de modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências e os acidentes de trânsito;
XI - na implementação de acordos de cooperação com organismos internacionais com vista ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação de trânsito.
§ 1º Para os efeitos da aplicação dos recursos do Funset, consideram-se operacionalização da segurança e educação de trânsito as atividades necessárias ao planejamento, manutenção, execução, organização, aperfeiçoamento e avaliação do Sistema Nacional de Trânsito.
§ 2º As despesas a que se refere o inciso VIII deste artigo não
poderão ser superiores a dois por cento da receita total do Funset.

Art. 5' Os recursos destinados ao Funset serão recolhidos ao
Banco do Brasil S.A., em conta especial, sob o título Fundo Nacional
de Segurança e Educação de Trânsito (Funset), à conta e ordem do
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
§ l' Os recursos disponíveis destinados ao Funset poderão ser
aplicados no mercado financeiro, em títulos federais.
§ 2º Os saldos financeiros apurados ao final de cada exercício,
no Funset, serão transferidos automaticamente para o exercício seguinte, a crédito do referido fundo.

Art. 6º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, por delegação do Denatran, conforme disposto no inciCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t, 2, p. 4315-4630, jun. 1998
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so VII do art. 19 da Lei n" 9.503, de 1997, deverão registrar, no sistema de controle de multas, no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação
(Renach), os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito informados pelos órgãos e entidades autuadoras.
Parágrafo único. As despesas dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal com os custos operacionais para efetivação do disposto no caput deste artigo serão ressarcidas pelo órgão ou entidade autuadora que informou o débito.
Art. 7' Deverão ser firmados convênios promovendo a integração do Sistema Nacional de Trãnsito, visando à descentralização do
processo de autuação, à centralização do processo de cobrança das
multas de trânsito e à integração entre os órgãos autuadores e os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal para fins de arrecadação e compensação de multas impostas.
Parágrafo único. Os convênios objeto do caput deste artigo deverão prever a obrigatoriedade, por parte dos órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários municipais, mediante ressarcimento dos
custos operacionais, as informações atualizadas dos sistemas informatizados dos cadastros de veículos e de condutores, Renavam e Renach,
conforme disposto no inciso XIV do art. 22 da Lei n? 9.503, de 1997.

Art. 8' O pagamento das multas de trânsito será efetuado na
rede bancária arrecadadora, por meio de documento próprio que
contenha as características estabelecidas pelo Denatran.
Art. 9' A rede arrecadadora providenciará o repasse diário ao
Banco do Brasil S.A. do valor total das multas arrecadadas, de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 10. O Banco do Brasil S. A. providenciará:
I - o crédito diário em conta específica do Denatran, na gestão tesouro, de cinco por cento do valor total das multas arrecadadas,
até seu repasse mensal ao Funset;
II - o crédito diário à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios de noventa e cinco por cento do valor das multas de
sua competência, repassado pela rede arrecadadora ou arrecadado
por suas próprias agências, respeitados os critérios de repasse dos
valores pactuados nos correspondentes convênios, quando for o caso;
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III - o depósito mensal da parcela de cinco por cento do valor
total das multas arrecadadas em conta especial, sob o título Fundo
Nacional de Segurança e Educação de Trãnsito (Funset), à conta e
ordem do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
Art. 11. A receita arrecadada com a cobrança das multas de
trânsito será aplicada, conforme dispõe o art. 320 da Lei n' 9.503, de
1997, exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de
campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, e será supervisionada pelo Denatran visando à uniformidade de procedimentos, de acordo com inciso V do art. 19 da citada lei.
Art. 12. Para efeito do disposto no artigo anterior, os recursos
provenientes de multas de trânsito deverão constituir fonte específica nos orçamentos federal, estadual e municipal.
Art. 13. A rede arrecadadora, incluído o Banco do Brasil S.A.,
prestará ao Denatran informações analíticas quanto ao valor arrecadado por aplicação de multas de trânsito.
Art. 14. O Denatran poderá expedir normas complementares
necessárias à regulamentação deste decreto.
Art. 15. Este decreto entra em vigor decorridos trinta dias da
data de sua publicação.
Art. 16. Fica revogado o Decreto nº 96.856, de 28 de setembro
de 1988.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
DECRETO Nº 2.614, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Altera a redação do Decreto n'2 433, de 24
de janeiro de 1992, que dispõe sobre a aquisição de imóveis rurais, para fins de reforma
agrária, por meio de compra e venda.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 2', § 2', alínea a, e 17, alínea c, da Lei nº 4.504, de 30
de novembro de 1964, e na Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
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DECRETA:
Art. l' O Decreto n' 433, de 24 de janeiro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. l' Observadas as normas deste decreto, o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a adquirir, mediante compra e venda, imóveis rurais destinados à implantação de projetos integrantes do programa de
reforma agrária, nos termos das Leis n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
§ l' A compra e venda autorizada por este decreto realizar-se-á ad mensuram, na forma estabelecida pela legislação civil.
§ 2' É vedada a aquisição de imóveis rurais que, pelas suas
características, não sejam adequados à implantação de projetos
integrantes do programa de reforma agrária. (NR)
Art. 2' A aquisição imobiliária de que trata este decreto
ocorrerá, preferencialmente, em áreas de manifesta tensão social para o assentamento de trabalhadores rurais, visando atender à função social da propriedade.
Parágrafo único. Compete ao Incra definir e priorizar as
regiões do País consideradas preferenciais para os fins do disposto neste artigo. (NR)
Art. 3' Revogado.
Art. 4' Definidas as regiões do País que atendem ao disposto no art. 2', o Incra procederá à seleção dos imóveis rurais que pretende adquirir por compra e venda, a fim de neles implantar
projetos integrantes do programa de reforma agrária, destinados a
reduzir demandas de acesso à terra ou a aliviar tensões sociais
ocorrentes na área.
§ l' A seleção prevista neste artigo será precedida da publicação e da divulgação de edital de chamamento de proprietários rurais interessados na alienação dos imóveis de que têm o domíuio.
§ 2' Observadas as instruções pertinentes, a serem baixadas pelo Incra, o edital de que trata este artigo deverá conter,
pelo menos, dados e informações relativas às seguintes características exigidas dos imóveis passíveis de seleção:
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I
II

III

área mínima em hectare;

qualidade dos solos;
recursos hídricos e vias de acesso. (NR)

Art. 4ºA Feita a seleção de um ou mais imóveis, o Incra poderá proceder à abertura de processo administrativo destinado a
adquiri-los por compra e venda.
§ 1º Cada processo administrativo de aquisição terá por
objeto um único imóvel, e será instaurado com a oferta de venda
formulada pelo titular do domínio ou por seu representante legal
ou com a proposta de compra de iniciativa do Incra, que poderão
abranger a totalidade ou parte da gleba.

§ 2' A oferta de venda formulada pelo proprietário ou por
seu representante legal deverá conter o preço pedido, a forma e
as condições de seu pagamento, e expressa permissão para que o
Incra proceda à vistoria e avaliação do imóvel ofertado.

§ 3' Além da oferta de venda ou da proposta de compra, os
processos administrativos de aquisição de imóveis serão instruídos pelos seguintes documentos:
I - cópia autenticada da carteira de identidade e do CPF
do proprietário do imóvel, se pessoa física;
II - no caso de o domínio pertencer a pessoa jurídica, certidão de depósito ou de registro dos respectivos contratos e atos
constitutivos, devidamente atualizados, cópia autenticada dos
documentos comprobatórios de sua representação legal e de sua
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes;
III - certidão de registro do imóvel;
IV - certidão de domínio vintenário do imóvel, que poderá abranger prazo inferior a vinte anos, desde que a cadeia dominial tenha início em título expedido pelo Poder Público, ou em
decisão judicial transitada em julgado, não mais sujeita a ação
rescisória;
V - certidões negativas de õnus, gravames e de distribuição de ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998

4338
VI - certidões de inscrição cadastral do imóvel e de regularidade de sua situação fiscal junto às fazendas federal, estadual e municipal;
VII - planta geral e individual do imóvel e memorial descritivo que o caracterize, com indicação das vias que lhe dão acesso e dos principais cursos d'água nele existentes;
VIII - declaração do proprietário manifestando sua concordância com as condições estabelecidas por este decreto. (NR)
Art. 59 Concluida e regularizada a instrução do processo
administrativo de aquisição imobiliária, o lncra realizará vistoria e avaliação do imóvel rural objeto dos autos, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.629, de 1993, nas instruções que
houver baixado a respeito e nas normas técnicas editadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
§ F O lncra poderá atribuir a técnicos não integrantes do
seu quadro de pessoal a realização da vistoria e da avaliação previstas neste artigo, respeitada a habilitação profissionallegalmente exigida para a prática dos respectivos atos e procedimentos.
§ 2º Mediante convênio, poderá ser delegada aos Estados,
no âmbito dos respectivos Territórios, a realização da vistoria e
da avaliação de imóveis rurais previamente selecionados para
compra e venda, que se destinem à implantação de projetos integrantes do programa de reforma agrária. (NR)
Art. 6º Revogado.
Art. 79 Revogado.
Art. 8º Revogado.
Art. 9 9 Revogado.
Art. 10. Realizadas a vistoria e a avaliação do imóvel rural, o Presidente do lncra, mediante deliberação do Conselho Diretor da Autarquia, poderá baixar portaria, autorizando seja ele
adquirido por compra e venda.
Parágrafo único. A portaria que autorizar a aquisição do
imóvel deverá conter:
l - o s fundamentos legais que amparam sua edição;
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II -

os motivos determinantes da aquisição;
III - a descrição do imóvel com sua denominação, características e confrontações, área, localização, número do cadastro
do Incra e da matrícula no registro de imóveis competente;
IV - a qualificação do proprietário rural e sua manifestação de concordância como preço e a forma de seu pagamento;
V - o preço e a forma de seu pagamento, conforme previamente acertado entre o Incra e o proprietário do imóvel;
VI - a destinação a ser dada ao imóvel. (NR)
Art. 10.A Para os fins deste decreto, deverá constar, das escrituras públicas de compra e venda, que é de exclusiva responsabilidade do promitente vendedor o integral pagamento dos encargos
e das obrigações trabalhistas decorrentes de eventuais vínculos
empregatícios mantidos com os empregados que trabalham ou tenham trabalhado no imóvel sob aquisição, e por quaisquer outras
reclamações de terceiros, inclusive aquelas relativas a indenizações por benfeitorias, bem como pelo pagamento das taxas, custas,
impostos e emolumentos pertinentes à prática dos atos necessários
à transmissão do domínio. (NR)
Art. 11. O pagamento do preço contratado somente será
efetuado após o registro da escritura pública no registro de imóveis competente.
§ F O pagamento será efetuado de forma escalonada, em
Títulos da Dívida Agrária, resgatáveis em parcelas anuais, iguais e sucessivas, a partir do segundo ano de sua emissão, observadas as seguintes condições:
I - imóveis com área de até três mil hectares, no prazo de
cinco anos;
II - imóveis com área superior a três mil hectares:
a) o valor relativo aos primeiros três mil hectares, no prazo
de cinco anos;
b) o valor relativo à área superior a três mil e até dez mil
hectares, em dez anos;
c) o valor relativo à área superior a dez mil até quinze mil
hectares, em quinze anos;
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d) o valor da área que exceder quinze mil hectares, em vinte
anos.
§ 2 9 Os prazos previstos no parágrafo anterior, quando
iguais ou superiores a dez anos, poderão ser reduzidos em cinco
anos, desde que o proprietário concorde em receber o pagamento
das benfeitorias úteis e necessárias em Títulos da Dívida Agrária.
§ 3º Aceito o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias em Títulos da Dívida Agrária, os prazos de resgate dos respectivos títulos serão fixados mantendo-se a mesma
proporcionalidade estabelecida para aqueles relativos ao valor
da terra e suas acessões naturais. (NR)
Art. 12. Revogado.
Art. 13. Revogado.
Art. 14. Revogado.
Art. 15. Revogado.
Art. 16. Revogado.
Art. 17. O Presidente do Incra baixará as instruções necessárias ao fiel cumprimento deste decreto. (NR)
Art. 18. Revogado.
Art. 19. O disposto neste decreto aplica-se, no que couber,
aos processos de aquisição de imóveis rurais em curso no Incra,
que deverão ser reexaminados e adaptados às normas por ele estabelecidas, com aproveitamento dos atos já praticados. (NR)
Art. 20. Este decreto entra em vigor na ata de sua publicação.
Art. 21. Revoga-se o Decreto nº 236, de 23 de outubro de
1991."
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogados os arts. 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 12, 13, 14, 15,
16 e 18 do Decreto nº 433, de 24 de janeiro de 1992.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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DECRETO N' 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n' 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
DECRETA:
Art. F Fica aprovado, na forma do anexo a este decreto, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, que com este
baixa.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Anexo
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária
CAPÍTULO I
Das Generalidades
Art. l' Este Regulamento dispõe sobre o Serviço de Radiodifusão Comunitária (RadCom), instituído pela Lei n? 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998, como um Serviço de Radiodifusão Sonora, com baixa potência e com cobertura restrita, para ser executado por fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação do serviço.
Art. 2' As condições para execução do RadCom subordinam-se
ao disposto no art. 223 da Constituição Federal, à Lei n? 9.612, de
1998 e, no que couber, à Lei n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, modificada pelo Decreto-Lei n? 236, de 28 de fevereiro de 1967, e à regulamentação do Serviço de Radiodifusão Sonora, bem como a este regulamento, às normas complementares, aos tratados, aos acordos e aos
atos internacionais.
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Art. 3º O RadCom tem por finalidade o atendimento de determinada comunidade, com vistas a:
I - dar oportunidade à difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade;
H - oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social;
IH - prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos
serviços de defesa civil, sempre que necessário;
IV - contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas
de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente;
V - permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão, da forma mais acessível possível.
Art. 4º A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) designará um único e específico canal na faixa de freqüências do Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, para atender,
em âmbito nacional, ao serviço de que trata este regulamento.
Parágrafo único. Em caso de manifesta impossibilidade técnica quanto ao uso desse canal em determinada região, a Anatel indicará, em substituição, canal alternativo, para utilização exclusiva
naquela região, desde que haja algum que atenda aos critérios de
proteção dos canais previstos nos Planos Básicos de Distribuição de
Canais de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, de Televisão em VHF e de Retransmissão de Televisão em VHF.
Art. 5º A potência efetiva irradiada por emissora do RadCom
será igualou inferior a vinte e cinco watts.
Art. 6º A cobertura restrita de uma emissora do RadCom é a
área limitada por um raio igual ou inferior a mil metros a partir da antena transmissora, destinada ao atendimento de determinada comunidade de um bairro, uma vila ou uma localidade de pequeno porte.
Art. 7' O Ministério das Comunicações estabelecerá, no comunicado de habilitação de que trata o § I" do art. 9º da Lei nº 9.612,
de 1998, o valor da taxa relativa ao cadastramento da emissora, bem
como as condições de seu pagamento.
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CAPÍTULO II
Das Definições
Art. 8º Para os efeitos deste regulamento, são adotadas as seguintes definições:
I - Licença para Funcionamento de Estação: é o documento
que habilita a estação a funcionar em caráter definitivo, e que explicita a condição de não possuir a emissora direito à proteção contra interferências causadas por estações de telecomunicações e de
radiodifusão regularmente instaladas;

II - Localidade de pequeno porte: é toda cidade ou povoado
cuja área urbana possa estar contida nos limites de uma área de cobertura restrita;

III - Interferência indesej ável: é a interferência que prejudica, de modo levemente perceptível, o serviço prestado por uma estação de telecomunicações ou de radiodifusão regularmente instalada;
IV - Interferência prejudicial: é a interferência que, repetida
ou continuamente, prejudica ou interrompe o serviço prestado por
uma estação de telecomunicações ou de radiodifusão regularmente
instalada.

CAPÍTULO III
Da Competência
Art. 9º

Compete ao Ministério das Comunicações:

I - estabelecer as normas complementares do RadCom, indicando os parâmetros técnicos de funcionamento das estações, bem
como detalhando os procedimentos para expedição de autorização e
licenciamento;

II - expedir ato de autorização para a execução do serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei n' 9.612, de 1998 e
em norma complementar;

III - fiscalizar a execução do RadCom, em todo o território nacional, no que disser respeito ao conteúdo da programação, nos termos da legislação pertinente.
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Art. 10. Compete à Anatel:
I - designar, em nível nacional, para utilização do RadCom,
um único e específico canal na faixa de freqüências do Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada;
U - designar canal alternativo nas regiões onde houver impossibilidade técnica de uso do canal em nível nacional;
UI - certificar os equipamentos de transmissão utilizados no
RadCom;
IV - fiscalizar a execução do RadCom, em todo o território nacional, no que disser respeito ao uso do espectro radioelétrico.
CAPÍTULO IV
Da Autorização
Art. 11. São competentes para executar o RadCom fundações
e associações comunitárias, sem fins lucrativos, desde que legalmente instituídas e devidamente registradas, sediadas na área de comunidade para a qual pretendem prestar o serviço, e cujos dirigentes
sejam brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos.
Parágrafo único. Os dirigentes das fundações e sociedades civis autorizadas a executar o serviço, além das exigências deste artigo, deverão manter residência na área da comunidade atendida.
Art. 12. As entidades interessadas em executar o RadCom deverão apresentar requerimento ao Ministério das Comunicações, demonstrando seu interesse, indicando a área onde pretendem prestar o
serviço e solicitando a designação de canal para a respectiva prestação.
Parágrafo único. A Anatel procederá a análise da viabilidade
técnica para uso do canal nacionalmente designado para o RadCom
ou de canal alternativo, conforme disposto no art. 4º e no inciso. I do
art. 10 deste regulamento.
Art. 13. Havendo possibilidade técnica para o uso do canal específico ou de canal alternativo, o Ministério das Comunicações publicará, no Diário Oficial da União, comunicado de habilitação para
inscrição das entidades interessadas, estabelecendo prazo para que
o façam, bem como informando o valor e as condições de pagamento
da taxa relativa às despesas de cadastramento.
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Art. 14. As entidades interessadas na execução do RadCom, inclusive aquela cuja petição originou o comunicado de habilitação, deverão apresentar ao Ministério das Comunicações, no prazo fixado no comunicado de habilitação, os documentos a seguir indicados, além de
atender as disposições estabelecidas em norma complementar:
I - estatuto da entidade, devidamente registrado;
II - ata da constituição da entidade e eleição dos seus dirigentes, devidamente registrada;
III - prova de que seus diretores são brasileiros natos, ou naturalizados há mais de dez anos;
IV - comprovação de maioridade dos diretores;
V - declaração assinada de cada diretor, comprometendo-se
ao fiel cumprimento das normas estabelecidas para o serviço;
VI - manifestação em apoio à iniciativa, formulada por entidades associativas e comunitárias, legalmente constituídas e sediadas na área pretendida para a prestação do serviço, e firmada por
pessoas naturais ou jurídicas que tenham residência, domicílio ou
sede nessa área.
Art. 15. Se apenas uma entidade se habilitar para a prestação
do serviço, estando regular a documentação apresentada, o Ministério das Comunicações expedirá autorização à referida entidade.
Art. 16. Havendo mais de uma entidade habilitada para a
prestação do serviço, o Ministério das Comunicações promoverá o
entendimento entre elas, objetivando que se associem. Não alcançando êxito, será procedida a escolha pelo critério de representatividade, evidenciada por meio de manifestações de apoio encaminhadas por membros ou por associações da comunidade a ser
atendida.
Parágrafo único. Havendo igual representatividade entre as
entidades, proceder-se-á à escolha por sorteio.
Art. 17. A autorização terá validade de três anos, permitida a
renovação por igual período, se cumpridas as disposições legais vigentes.
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Art. 18. A cada entidade será expedida apenas uma autorização para execução do RadCom.
Parágrafo único. É vedada a expedição de autorização para
entidades prestadoras de qualquer outra modalidade de serviço de
radiodifusão ou de serviços de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura, bem como a entidade que tenha como integrante
de seus quadros de sócios e de administradores pessoas que, nestas
condições, participem de outra entidade detentora de outorga para
execução de qualquer dos serviços mencionados.
CAPÍTULO V
va Formalização da Autorização
Art. 19. A autorização para execução do RadCom será formalizada mediante ato do Ministério das Comunicações, que deverá
conter, pelo menos, a denominação da entidade, o objeto e o prazo da
autorização, a área de cobertura da emissora e o prazo para início da
execução do serviço.
Art. 20 O Ministério das Comunicações providenciará a publicação, no Diário Oficial da União, do resumo do ato de autorização,
como condição indispensável para sua eficácia, nos termos dos instrumentos aplicáveis.
CAPÍTULO VI
Da Instalação de Emissora do Serviço de Radiodifusão
Comunitária
Art. 21. As condições necessárias à instalação da emissora,
bem como o prazo para o início efetivo da execução do RadCom, serão
estabelecidos pelo Ministério das Comunicações em norma complementar.
Parágrafo único. O prazo mencionado neste artigo será contado a partir da data da publicação do ato de autorização.
Art. 22. Dentro do prazo que lhe é concedido para iniciar a
execução do serviço, a entidade deverá requerer a emissão de Licença para Funcionamento de Estação, devendo instruir o requerimento de acordo com o estabelecido em norma complementar.
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CAPÍTULO VII
Da Execução do Serviço
Art. 23. O Ministério das Comunicações disporá, em norma
complementar, sobre as características de operação das emissoras
do RadCom.
Art. 24. Os equipamentos utilizados no RadCom serão certificados pela Anatel, devendo ser pré-sintonizados na freqüência de
operação consignada à emissora.
Art. 25. A emissora do RadCom operará sem díreito a proteção
contra eventuais interferências causadas por Estações de Serviços de
Telecomunicações e de Radiodifusão regularmente instaladas.
Art. 26. Caso uma emissora do RadCom provoque interferência indesejável nos demais serviços regulares de Telecomunicações e
de Radiodifusão, a Anatel determinará a interrupção do serviço da
emissora de RadCom interferente, no prazo fixado em norma complementar, até a completa eliminação da causa da interferência.
Art. 27. Caso uma emissora do RadCom provoque interferência prejudicial nos demais serviços regulares de Telecomunicações e
de Radiodifusão, a Anatel determinará a imediata interrupção do seu
funcionamento, até a completa eliminação da causa da interferência.
Art. 28. As emissoras do RadCom cumprirão período de oito
horas, contínuas ou não, como tempo mínimo de operação diária.
Art. 29. É vedada a formação de redes na execução do RadCom, excetuadas as situações de guerra, calamidade pública e epidemias, bem como as transmissões obrigatórias dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, definidas em lei.
CAPÍTULO VIII
Da Programação
Art. 30. As emissoras do RadCom atenderão, em sua programação, aos seguintes princípios:
I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e
informativas, em benefício do desenvolvimento geral da comunidade;
II - promoção das atividades artísticas e jornalísticas na comunidade, e da integração dos membros da comunidade atendida;
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IH - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, favorecendo a integração dos membros da comunidade atendida;
IV - não discriminação de raça, religião, sexo, preferências
sexuais, convicções político-ideológico-partidárias e condição social
nas relações comunitárias.
§ I'' É vedado o proselitismo de qualquer natureza na programação das emissoras de radiodifusão comunitária.
§ 2' As programações opinativa e informativa observarão os
princípios da pluralidade de opinião e de versão simultânea em matérias polêmicas, divulgando sempre as diferentes interpretações
relativas aos fatos noticiados.

§ 3' Qualquer cidadão da comunidade beneficiada terá direito
a emitir opiniões sobre quaisquer assuntos abordados na programação da emissora, bem como manifestar idéias, propostas, sugestões,
reclamações ou reivindicações, devendo observar apenas o momento
adequado da programação para fazê-lo, mediante pedido encaminhado à direção responsável pela rádio comunitária.
Art. 31. As emissoras do RadCom assegurarão, em sua programação, espaço para divulgação de planos e realizações de entidades ligadas, por suas finalidades, ao desenvolvimento da comunidade.
Art. 32. As prestadoras do RadCom poderão admitir patrocínio, sob a forma de apoio cultural, para os programas a serem transmitidos, desde que restritos aos estabelecimentos situados na área
da comunidade atendida.
Art. 33. É vedada a cessão ou arrendamento da emissora do
RadCom ou de horários de sua programação.
CAPÍTULO IX
Da Transferência da Autorização
Art. 34. É vedada a transferência da autorização para execução do RadCom, a qualquer título, nos termos do art. 12 da Lei
ri? 9.612, de 1998.
Art. 35. A entidade autorizada a executar o RadCom pode,
sem anuência do Ministério das Comunicações, realizar alterações
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em seus atos constitutivos e modificar a composição de sua diretoria,
desde que essas operações não impliquem alteração nos termos e
condições inicialmente exigidos para a autorização, devendo apresentar ao Ministério das Comunicações os atos que caracterizam as
alterações mencionadas, devidamente registrados ou averbados na
repartição competente, para fins de registro e controle, no prazo de
trinta dias contado de sua efetivação.
CAPÍTULO X
Da Renovação da Autorização
Art. 36. A autorização para execução do RadCom poderá ser
renovada por um outro período de três anos, desde que a autorizada
apresente solicitação neste sentido com antecedência de três a um
mês do seu termo final e que cumpra as exigências estabelecidas
para tanto pelo Ministério das Comunicações.
Art. 37. A renovação da autorização para execução do RadCom implicará pagamento de valor relativo às despesas decorrentes
deste ato.
CAPÍTULO XI
Das Infrações e Penalidades
Art. 38. As penalidades aplicáveis em razão de infringência a
qualquer dispositivo da Lei n? 9.612, de 1998, deste regulamento e
das normas aplicáveis ao RadCom são:
I
advertência;
H - multa; e
IH - na reincidência, revogação da autorização.
§ l' A pena de advertência poderá ser aplicada ao infrator primário quando incorrer em infração considerada de menor gravidade.
§ 2' Os valores das multas a serem aplicadas obedecerão aos
critérios estabelecidos no art. 59 da Lei n' 4.117, de 1962, com a redação que lhe deu o art. 3' do Decreto-Lei n? 236, de 1967.

Art. 39. Antes da aplicação de penalidades, a autorizada será
notificada para exercer seu direito de defesa, conforme o estabelecido na Lei n? 4.117, de 1962, sem prejuízo da apreensão cautelar de
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que trata o parágrafo único do seu art. 70, com a redação que lhe deu
o art. 3Q do Decreto-Lei n Q 236, de 1967.
Art. 40. São puníveis com multa as seguintes infrações na
operação das emissoras do RadCom:
I - transferência a terceiros dos direitos ou procedimentos
de execução do serviço;
II - permanência fora de operação por mais de trinta dias
sem motivo justificável;
III - uso de equipamentos não certificados ou homologados
pela Anatel;
IV - manutenção, pela autorizada, no seu quadro diretivo,
de dirigente com residência fora da área de comunidade atendida;
V
não manutenção do Conselho Comunitário, nos termos
da lei;
VI
estabelecimento ou manutenção de vínculos que subordinem a entidade ou a sujeitem à gerência, à administração, ao domínio, ao comando ou à orientação de qualquer outra entidade,
mediante compromissos ou relações financeiras, religiosas, familiares, político-partidárias ou comerciais;
VII - não comunicação ao Ministério das Comunicações, no
prazo de trinta dias, das alterações efetivadas nos atos constitutivos
ou da mudança de sua diretoria;
VIII - modificação dos termos e das condições inicialmente
atendidos para a expedição do ato de autorização;
IX - não destinação de espaço na programação disponível à
divulgação de planos e realizações de entidades ligadas, por suas finalidades, ao desenvolvimento da comunidade;
X - formação de redes na exploração do RadCom;
XI - não integração a redes quando convocadas em situações de guerra, calamidade pública e epidemias;
XII - não integração a redes para as transmissões obrigatórias dos Poderes Executivo, Judiciário e Legíslativo;
XIII - cessão ou arrendamento da emissora ou de horários de
sua programação;
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XN - transmissão de patrocínio em desacordo com as normas
legais pertinentes;
XV - transmissão de propaganda ou publicidade comercial a
qualquer título;
XVI - desvirtuamento das finalidades do RadCom e dos princípios fundamentais da programação;
XVII - utilização de denominação de fantasia diversa da comunicada ao Ministério das Comunicações;
XVIII - imposição de dificuldades à fiscalização do serviço;
XIX - não manutenção em dia os registros da programação
em texto e fitas, nos termos da regulamentação;
XX - uso de equipamentos fora das especificações constantes
dos certificados emitidos pela Anatel;
XXI - não obediência ao tempo de funcionamento da estação
comunicado ao Ministério das Comunicações;
XXII - alteração das características constantes da Licença
para Funcionamento de Estação, sem observância das formalidades
estabelecidas;
XXIII - não solicitação, no prazo estabelecido, da expedição
de Licença para Funcionamento de Estação;
XXN - não observância do prazo estabelecido para início da
execução do serviço;
XXV - utilização de freqüência diversa da autorizada;
XXVI - início da execução do serviço pela autorizada sem estar previamente licenciada;
XXVII - início da operação em caráter experimental pela autorizada, sem ter comunicado o fato no prazo estabelecido em norma
complementar;
XXVIII namento;

não comunicação de alteração do horário de funcio-

XXIX - não cumprimento pela autorizada, no tempo estipulado, de exigência que lhe tenha sido feita pelo Ministério das Comunicações ou pela Anatel.
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CAPÍTULO XII
Da Interrupção do Serviço
Art. 41. A execução do RadCom será interrompida nos seguintes casos:
I - de imediato, na ocorrência de interferências prejudiciais;
II - no prazo estipulado pela Anatel, na constatação de interferências indesejáveis, caso estas não tenham sido eliminadas;
III - quando estiver configurada situação de perigo de vida.
CAPÍTULO XIII
Das Disposições Gerais
Art. 42. As entidades autorizadas a executar o RadCom estão
sujeitas ao pagamento das taxas de fiscalização das telecomunicações previstas em lei.

Art. 43. A entidade detentora de autorização para execução
do RadCom não poderá estabelecer ou manter vínculos que a subordinem ou a sujeitem à gerência, à administração, ao domínio, ao comando ou à orientação de qualquer outra entidade, mediante compromissos ou relações financeiras, religiosas, familiares, político-partidárias ou comerciais.

DECRETO N' 2.616, DE 4 DE JUNHO DE 1998
Prorroga o prazo a que se refere o art. 2 Qdo
Decreto n'2 2.027, de 11 de outubro de 1996.

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

Art. l' O prazo a que se refere o art. 2' do Decreto n' 2.027, de
11 de outubro de 1996, fica prorrogado até 8 de julho de 1998.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3' Revoga-se O Decreto nº 2.537, de 7 de abril de 1998.
Brasília, 4 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Cláudia Maria Costin
DECRETO Nº 2.617, DE 5 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre a composição do capital de
empresas prestadoras de serviços de telecomunicações.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 18, parágrafo único, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997,
DECRETA:
Art. 1º As concessões, permissões e autorizações para exploração de serviços de telecomunicações de interesse coletivo poderão
ser outorgadas ou expedidas somente a empresas constituidas sob
as leis brasileiras, com sede e administração no País, em que a maioria das cotas ou ações com direito a voto pertença a pessoas naturais
residentes no Brasil ou a empresas constituidas sob as leis brasileiras com sede e administração no País.
Art. 2º As autorizações para exploração de serviços de telecomunicações de interesse restrito poderão ser expedidas para empresas constituídas sob as leis brasileiras e com sede e administração
no País e para outras entidades ou pessoas naturais estabelecidas
ou residentes no Brasil.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se o Decreto n? 2.591, de 15 de maio de 1998.
Brasília, 5 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
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DECRETO N' 2.618, DE 5 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre o Programa Emergencial
de Frentes Produtivas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, tendo em vista o disposto no art. 21, inciso
XVIII, da Constituição, e na Medida Provisória n' 1.667, de 5 dejunho de 1998,
DECRETA:

Art. l' O Programa Emergencial de Frentes Produtivas, instituído pela Medida Provisória n" 1.667,de 5 de junho de 1998, com o
objetivo de prestar assistência às populações afetadas pela seca,
será executado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em sintonia com os Governos estaduais e em consonância com o Programa de Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica do Nordeste (Prohidro).
Art. 2' Para a implementação do programa referido no artigo
anterior, fica criada Comissão Gestora, com a seguinte composição:
I - Superintendente da Sudene, que a presidirá;
II - Coordenador de Defesa Civil da Sudene, que será seu
Secretário Executivo;
III - um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
a) Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal;
b) Ministério do Exército;
c) Ministério da Fazenda;
d) Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
e) Departamento de Defesa Civil da Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério do Planejamento e Orçamento;
fJ Confederação Nacional da Agricultura (CNA);
g) Conselho das Empresas Públicas (Coep) da Ação da Cidadania, contra a Fome, a Miséria e pela Vida;
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h) organizações não-governamentais do setor de cooperativas,
indicado pela Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais (Abong);
i) confissões religiosas;
IV - um representante de cada Estado integrante da área de
atuação da Sudene, indicado pelo respectivo Governador;
V - três representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).
§ 1º Cabe à Comissão Gestora:
I
aprovar os planos de trabalho apresentados pelos Estados;
estabelecer normas executivas para o Programa;
II
III
acompanhar e avaliar a execução do Programa;
IV
adotar as medidas necessárias à implementação do
Programa.
§ 2º Cabe ao Superintendente da Sudene adotar as medidas
necessárias à instalação e ao funcionamento da Comissão Gestora,
incluindo estruturas operacionais para implementação e comunicação das suas decisões, bem como a designação de seus membros, segundo as indicações das entidades participantes.
Art. 3' Cabe aos Governadores dos Estados criar as Comissões Estaduais.

§ l' Da Comissão Estadual participarão, necessariamente:

I - três representantes do Governo Estadual, um dos quais
será o seu presidente;
II - três representantes da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura;
III
um representante do Governo Federal;
IV - um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
a) Defesa Civil Estadual, que será seu Secretário Executivo;
b) Assembléia Legislativa;
c) Federação Patronal da Agricultura;
d) Associação dos Municipios, onde houver;
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e) confissões religiosas;

fJ Ministério Público Estadual;
g) ONG que represente o setor de Cooperativas.

§ 2º Será responsabilidade dos Governos estaduais adotar as
medidas necessárias à instalação e ao funcionamento das Comissões
Estaduais, inclusive a designação de seus membros, segundo as indicações das entidades participantes.
§ 3º As Comissões Estaduais têm por finalidade:
I - aprovar os planos de trabalho apresentados pelas Comissões Municipais;
U - definir os planos de trabalho em consonância com as normas estabelecidas pela Comissão Gestora;
lU - acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do programa
a nível estadual;
IV - substituir as Comissões Municipais, em situações excepcionais, reconhecidas pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, na tomada de decisões.
Art. 4º Cabe aos Prefeitos Municipais criar as Comissões
Municipais.
§ 1c A Comissão Municipal terá a seguinte composição:
um representante da Prefeitura Municipal, que a presidirá;
I
líder do governo da Câmara Municipal;
U
UI
líder da oposição na Câmara Municipal;
IV
um representante do Governo do Estado (Emater);
V
um agente comunitário de saúde;
VI
um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
a) Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
b) confissões religiosas;
c) Ministério Público, onde houver;
VU - até três representantes de órgãos, entidades ou setores
profissionais, não-governamentais, que atuem no Município, a critério da comissão.
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§ 2º Cabe aos Prefeitos Municipais adotar as medidas necessárias à instalação e ao funcionamento das Comissões Municipais,
inclusive a designação de seus membros, segundo as indicações das
entidades participantes.
§ 3º

As Comissões Municipais têm por finalidade:

I - aprovar, entre os reconhecidamente mais carentes, 08
trabalhadores a serem assistidos pelo programa;
n - indicar as obras ou os serviços a serem executados, mediante apresentação dos planos de trabalho à Comissão Estadual, de
acordo com os anseios e as necessidades da comunidade;
In - acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do programa, a nível municipal, recorrendo, quando for o caso, à Comissão
Estadual e, em segunda instância, à Comissão Gestora.

Art. 5' São condições para que os Estados sejam beneficiados
pelo programa:
I - ter declarado estado de emergência, na forma da legislação em vigor;
n - celebrar convênio com a Sudene, criando a comissão de que
trata o art. 3º e assegurando contrapartida de recursos próprios equivalentes, no mínimo, a vinte por cento da participação do Governo Federal, inclusive na forma de equipamentos, materiais, suprimento
d'água, quando se tratar de obras e serviços e, na remuneração dos
alistados nas frentes produtivas, necessariamente em dinheiro.
Art. 6º É condição para que os Municípios sejam beneficiados
pelo programa:
I - ter declarado estado de emergência, na forma da legislação em vigor;

n -

ter criado a comissão de que trata o art. 4º.

Art. 7º O Superintendente da Sudene poderá requisitar, temporariamente, servidores de órgãos ou entidades integrantes da
Administração Federal direta, autárquica e fundacional para compor grupos de trabalho de apoio à implementação do programa.
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Parágrafo único. O servidor público requisitado na forma deste artigo ficará à disposição da Comissão Gestora, sem prejuízo do
cargo ou função que ocupe e da remuneração e dos direitos respectivos, à conta do órgão cedente, não fazendo jus a retribuição ou gratificação especial, salvo recebimento de diárias e transporte, em caso
de deslocamento.
Art. 8' Os órgãos e entidades da Administração Federal deverão prestar todo o apoio que lhe for solicitado pela Comissão Gestora.
Art. 9' Os trabalhos prestados no âmbito dos órgãos referidos
nos arts. 2 9 , 32 e 4 Qserão considerados relevantes e seus membros
não serão remunerados.
Art. 10.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiua
DECRETO N' 2.619, DE 5 DE JUNHO DE 1998
Aprova a Estrutura Regimental e o Qua"
dro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, na forma dos Anexos I e II a este decreto.
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Art. 2' Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o artigo anterior deverão ocorrer no
prazo de vinte dias contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos neste artigo, o Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de
trinta dias contados da data de publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere o Anexo lI, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo níveL
Art. 3º Os regimentos internos dos órgãos do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal serão aprovados pelo Ministro de Estado e publicados no Diário Oficial da União, no
prazo de noventa dias contados da data de publicação deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogados o Decreto nº 1.205, de I" de agosto de
1994, o Anexo XVI ao Decreto n'' 1.351, de 28 de dezembro de 1994, e
o Anexo I ao Decreto nº 2.006, de 12 de setembro de 1996.
Brasilia, 5 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Claudia Maria Costin
Gustavo Krause
Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS
HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. 1s O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, órgão da Administração direta, tem em sua
área de competência os seguintes assuntos:
I - planejamento, coordenação, supervisão e controle das
ações relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
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H - formulação e execução da política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos;
HI - preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis;
N
implementação de acordos internacionais na área ambiental;
V
política integrada para a Amazônia Legal.
CAPÍTULO 11
Da Estrutura Organizacional
Art. 2" O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos
e da Amazônia Legal tem a seguinte Estrutura Organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete do Ministro;
b) Secretaria Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
H - órgão setorial: Consultoria Jurídica;
IH - órgãos específicos singulares:
a) Secretaria de Formulação de Políticas e Normas Ambientais:
1. Departamento de Políticas e Avaliação Ambiental;
2. Departamento de Instrumentos e Normas Ambientais;
b) Secretaria de Implementação de Políticas e Normas Ambientais;
1. Departamento de Articulação e Coordenação de Instrumentos de Política Ambiental;
2. Departamento de Mobilização e Articulação Institucional;
c) Secretaria de Coordenação da Amazônia:
1. Departamento de Articulação e Coordenação de Políticas;
2. Departamento de Programas e Projetos Regionais;
d) Secretaria de Recursos Hídricos:
1. Departamento de Implementação de Políticas;
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2. Departamento de Gestão de Águas;
3. Departamento de Aproveitamento Hidroagrícola;
e) Instituto de Pesquisas Botãnico do Rio de Janeiro.
IV -

órgãos colegiados:

a) Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama);

b) Conselho Nacional da Amazônia Legal (Conamaz);

c) Conselho Nacional dos Recursos Naturais Renováveis;
d) Conselho Nacional de Recursos Hídricos;

e) Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente;
V -

entidades vinculadas:

a) Autarquias:

1. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama);
2. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS);
b) Empresas Públicas:
1. Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
(Codevasf);
2. Companhia de Desenvolvimento de Barcarena (Codebar).
Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa
(Somad), de Administração de Recursos de Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais (Sisg) e de Planejamento e Orçamento,
por íntermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e
de Planejamento e Orçamento a ela subordinadas.

CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos
Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado
Art. 3' Ao Gabinete do Ministro compete:
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I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo, despacho e
controle do seu expediente pessoal;
II - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
ministério, em tramitação no Congresso Nacional;
III - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
N - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - assistir ao Ministro de Estado nos assuntos de cooperação e assistência técnica internacionais;
VI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4º

À Secretaria Executiva compete:

I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das secretarias integrantes da estrutura do ministério e das entidades a ele vinculadas;
II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas
com os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização
e modernização administrativa, recursos de informação e informática, recursos humanos e serviços gerais, no âmbito do ministério;
III - auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes
e na implementação das ações da área de competência do ministério;
N
coordenar o processo de captação dos recursos internacionais;
V
supervisionar administrativa, financeira e operacionalmente os acordos e convênios nacionais e internacionais;
VI - coordenar o processo de implementação da Agenda 21
brasileira, no âmbito do ministério.
Art. 5º À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas
com os sistemas federais de organização e modernização administrativa, recursos de informação e informática, recursos humanos e
serviços gerais, no âmbito do ministério;
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U -

promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas

federais, referidos no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do

ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
UI - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior;
IV - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades de documentação e de biblioteca.
Art. 6' À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento e orçamento, no âmbito do ministério;
U - promover a articulação com o órgão central do sistema federal, referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
UI - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas do ministério, e submetê-los à decisão superior;
IV - exercer a supervisão da execução financeira de convênios
e ajustes de que seja parte o ministério;
V
coordenar a execução financeira dos recursos internacionais;
VI - acompanhar e promover a avaliação de projeto e atividades.

Seção II
Do Órgão Setorial
Art. 7' À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, administrativamente subordinada ao Ministro
de Estado, compete:
I - assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza
jurídica;
U - exercer a coordenação das atividades dos órgãos jurídicos
das entidades vinculadas;
lU - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente segnida, em
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suas áreas de atuação e coordenação quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados oujá efetivados, e daqueles oriundos de órgãos ou entidades sob sua
coordenação jurídica;
VI - examinar prévia e conclusivamente, no âmbito do ministério:
a) os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem celebrados e
publicados;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa, de licitação.

SeçãoIlI
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 8º À Secretaria de Formulação de Políticas e Normas Ambientais compete a formulação, a proposição e a avaliação sistemática da
Política Nacional do Meio Ambiente, da Política Nacional de Recursos
Hídricos e a proposição de normas e instrumentos, objetivando a gestão compartilhada do uso sustentável dos recursos naturais.
Parágrafo único. À Secretaria de Formulação de Políticas e
Normas Ambientais compete, ainda, exercer a função de Secretaria
Executiva do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e prestar apoio técnico-operacional ao Conselho Nacional dos Recursos
Naturais Renováveis.
Art. 9º Ao Departamento de Políticas e Avaliação Ambiental
compete desenvolver estudos e articular proposições da Política Nacional do Meio Ambiente e da Política Nacional de Recursos Hídricos
e acompanhar e avaliar suas implementações.
Art. 10. Ao Departamento de Instrumentos e Normas Ambientais compete propor instrumentos e normas que assegurem o uso
sustentável dos recursos naturais, a conservação da biodiversidade,
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o controle da poluição, a adequada gestão de resíduos e a qualidade
ambiental do meio urbano.
Art. 11. À Secretaria de Implementação de Políticas e Normas Ambientais compete:
I - promover, coordenar, supervisionar e apoiar a implementação da Política Nacional do Meio Ambíente, objetivando a gestão
compartilhada do uso sustentável dos recursos naturais;
II - promover, articular e apoiar a coordenação entre entidades e órgãos governamentais, entidades internacionais e a sociedade
visando o uso sustentável dos recursos naturais.

Parágrafo único. À Secretaria de Implementação de Políticas e
Normas Ambientais compete, ainda, a gestão dos recursos do Fundo
Nacional do Meio Ambiente e a prestação de apoio técnico-operacional
ao seu comitê.
Art. 12. Ao Departamento de Articulação e Coordenação de
Instrumentos de Política Ambiental compete:
I - articular e apoiar a coordenação, a promoção a integração e o acompanhamento das ações necessárias à inserção da dímensão ambiental nas políticas setoriais, oriundas de órgãos e entidades
das Administrações Públicas Federal, Estadual e Municipal;
II - promover, articular e apoiar a cooperação entre os diversos agentes envolvidos na gestão compartilhada do uso sustentável
dos recursos naturais;
III - apoiar o fortalecimento gerencial e o desenvolvimento
dos sistemas organizacionais das instituições encarregadas da execução da Política Nacional do Meio Ambiente, e disponibilizar às referidas instituições diretrizes e alternativas para estabelecimento de
normas específicas do uso sustentável dos recursos naturais;
IV - apoiar o desenvolvimento de tecnologias de gestão ambiental e promover a disponibilização das informações necessárias à
gestão compartilhada do uso sustentável dos recursos naturais;
V - identificar fontes de recursos e prover meios financeiros
para implementação de programas e proj etos de uso sustentável dos
recursos naturais;
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VI - promover e acompanhar, em colaboração com os demais
órgãos e entidades do ministério, a implementação dos aspectos ambientais de acordos internacionais.
Art. 13. Ao Departamento de Mobilização e Articulação Institucional compete:
I - promover, apoiar e coordenar o planejamento, a implementação e o acompanhamento de programas e projetos relacionados à gestão compartilhada do uso sustentável dos recursos naturais
nos diversos biomas nacionais;
II - identificar e articular os agentes executores da política
nacional do meio ambiente, compatibilizando suas demandas para o
cumprimento dessa política.
Art. 14.

À Secretaria de Coordenação da Amazônia compete:

I - promover, coordenar, supervisionar e apoiar as ações relacionadas à implementação das políticas de gestão compartilhada
do uso sustentável dos recursos naturais na Amazônia Legal;
II - promover, articular e apoiar a cooperação entre entidades e órgãos governamentais, entidades internacionais e a sociedade
organizada na região, no alcance do uso sustentável dos recursos naturais na Amazônia Legal.
Parágrafo único. À Secretaria de Coordenação da Amazônia
compete, ainda, prestar apoio técnico-operacional ao Conselho Nacional da Amazônia Legal (Conamaz).
Art. 15. Ao Departamento de Articulação e Coordenação de
Políticas compete:
I - articular e apoiar a coordenação, a promoção, a integração
e o acompanhamento das ações necessárias à inserção da dimensão
ambiental nas políticas setoriais para a Amazônia Legal, oriundas
de órgãos e entidades das Administrações Públicas Federal, Estadual e Municipal;
II - tornar disponíveis informações ambientais sobre a Amazônia Legal, igualmente apoiar os Estados e Municípios na concepção, montagem e operação dos respectivos sistemas de informações
ambientais;
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lU - assessorar e colaborar no processo de formulação de normas ambientais relacionadas à Amazônia Legal;
IV - promover, articular e apoiar, no ãmbito da Amazônia Legal, a cooperação entre os diversos agentes envolvidos na gestão compartilhada do uso sustentável dos recursos naturais;
V - promover e acompanhar, em colaboração com os demais
órgãos e entidades do ministério, a implementação dos aspectos ambientais de acordos internacionais, que compreendam atividades,
programas e projetos na Amazônia Legal;
VI - organizar, coordenar e gerir mecanismos de implementação, acompanhamento e avaliação da política integrada para a Amazônia Legal.
Art. 16. Ao Departamento de Programas e Projetos Regionais
compete:
I - articular, apoiar e participar da coordenação, da implementação, da integração e do acompanhamento de ações relacionadas
ao desenvolvimento e implantação de tecnologias de gestão ambiental
e de uso sustentável dos recursos naturais na Amazônia Legal;
U - promover, apoiar, participar e coordenar o planejamento,
a implementação e o acompanhamento de programas-piloto e de projetos demonstrativos na Amazônia Legal, relacionados à gestão compartilhada do uso sustentável dos recursos naturais na região.
Art. 17.

À Secretaria de Recursos Hídricos compete:

I - participar da formulação e da implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos;
U - coordenar a gestão integrada, em seu âmbito de ação, do
uso sustentável dos recursos hídricos, considerando os seguintes
fundamentos: adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, usos múltiplos, reconhecimento da água como bem econômico
e gestão descentralizada e participativa;
lU - exercer a Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos;
IV - cumprir e fazer cumprir o Código de Águas e a legislação
específica relacionada à água, no âmbito de suas atribuições, e planeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998

4368
j ar, coordenar, supervisionar e controlar as ações relativas aos recursos hídricos;

V - formular, propor, implementar e avaliar a política nacional do aproveitamento hidroagrícola e seus instrumentos;
VI consolidar, em seu âmbito de atuação, a programação
da aplicação dos recursos oriundos da compensação financeira e do
pagamento ~e royalties provenie,;,-tes de áreas inundad,,:s por reservatórios, aSSIm como daqueles oriundos do SIstema Nacional de Recursos Hídricos, destinados à Secretaria Executiva do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos;
VII - formular e propor ao Sistema Nacional de Recursos Hídricos normas específicas para uso sustentável das águas de domínio
da União;
VIII - exercer a outorga de direitos de uso de recursos hídricos
de domínio da União, exceto a outorga para aproveitamento de potenciais hidráulicos, em conformidade com os critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
§ 10 As outorgas relativas ao abastecimento público, ao abastecimento doméstico e ao lançamento de ef!uentes deverão ser transferidas até 30 de julho de 1998, nos rios de domínio da União, para a
Secretaria de Recursos Hídricos.
§ 2 0 As ações e atribuições da Secretaria de Recursos Hídricos
se desenvolverão nos rios de domínio da União, não se incluindo entre aS :rneSlllas, o aproveitamento energético dos cursos d'água.

Art. 18. Ao Departamento de Implementação de Políticas
compete:
I orientar, coordenar e supervisionar a implementação da
política Nacional de Recursos Hídricos;
II planejar, propor e incentivar a criação e a instalação de
unidades de administração de bacias hidrográficas;
III - apoiar e promover a implementação de planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas;
IV planejar, orientar e promover a operação da sua rede de
postos hidrometeorológicos e de qualidade, definindo prioridades;
Col.
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v - estudar e propor instrumentos econômicos para a gestão de recursos hídricos;
VI - promover e realizar estudos sobre disponibilidade qualitativa e quantitativa de recursos hídricos;
VII - planejar as atividades relativas ao gerenciamento dos
recursos hídrícos;
VIII - propor a programação da aplicação dos recursos oriundos da compensação financeira e do pagamento de royalties provenientes e áreas inundadas por reservatórios, assim como daqueles
destinados à Secretaria Executiva do Sistema Nacional de Recursos
Hídricos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, para fins de
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos;
IX - acompanha, fomentar e promover pesquisas e capacitação profissional no campo de recursos hídricos.
Art. 19. Ao Departamento de Gestão de Águas, observado o
disposto no art. 17, compete:
I - participar de comitês de bacias hidrográficas;
II - planejar, coordenar, supervisionar e controlar as ações
relativas aos recursos hídricos;
III - estudar e propor instrumentos econômicos para gestão
de recursos hídricos;
IV - coordenar e promover a fiscalização e controle das atividades relativas ao gerenciamento dos recursos hídricos;
V - propor programas e projetos para uso da parcela dos seus
recursos oriundos da compensação financeira e do pagamento de
royalties provenientes de áreas inundadas por reservatórios, relativos à utilização das águas.
Art. 20.
compete:

Ao Departamento de Aproveitamento Hidroagrícola

I - formular, propor e avaliar políticas de aproveitamento hidroagrícola em compatibilização com usos múltiplos da água e com a
política agrícola;
II - implementar políticas de aproveitamento hidroagrícola
promovendo a gestão descentralizada e participativa;
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111 - tornar disponíveis informações sobre potencialidades de
recursos hídricos e de solos para o aproveitamento hidroagrícola;
IV - propor padrões tecnológicos para a produção de máquinas, equipamentos e instalações destinados ao aproveitamento hidroagrícola.
Art. 21. Ao Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro compete promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos flcrísticos do Brasil.

SeçãoN
Dos Órgãos Colegiados
Art. 22. Ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama),
compete:
I - estabelecer, mediante proposta do Ministério do Meio
AInbiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras a ser concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal;
11 - determinar, quando julgar necessário, a realizaçâo de estudos das alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de
projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, e a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e
respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa
degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patriTIlônÍo nacional;
111 decidir, como última instância administrativa, em grau
de recurso, mediante depósito prévio, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo lbama.
IV - homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para
a proteção ambiental;
V - determinar, mediante representação do Ministério do Meio
AInbiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, quando se tratar especificamente de matéria relativa ao meio ambiente, a perda ou
restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter
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geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais
de controle da poluição causada por veículos automotores terrestres,
aeronaves e embarcações, após audiência aos ministérios competentes;
VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao
uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos.
§ l' As normas e critérios para o licenciamento de atividades
potencial ou efetivamente poluidoras deverão estabelecer os requisitos indispensáveis à proteção ambiental.
§ 2º As penalidades previstas no inciso V deste artigo somente
serão aplicadas nos casos previamente definidos em ato específico do
Conama, assegurando-se ao interessado ampla defesa.
§ 3º Na fixação de normas, critérios e padrões relativos ao
controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, o Conama
levará em consideração a capacidade de auto-regeneração dos corpos receptores e a necessidade de estabelecer parâmetros genéricos
mensuráveis.
Art. 23. Ao Conselho Nacional da Amazônia Legal (Conamaz),
cabe cumprir as competências especificadas no Decreto nº 1.541, de
27 de junho de 1995.
Art. 24. Ao Conselho Nacional dos Recursos Naturais Renováveis, compete identificar e promover as medidas necessárias à implementação da política nacional nos setores florestal, pesqueiro e
da borracha.
Art. 25. Ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos cabe
exercer as competências estabelecidas no art. 35 da Lei nº 9.433, de 8
de janeiro de 1997.
Art. 26. Ao Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, regulamentado pelo Decreto n? 98.161, de 21 de setembro de 1989, alterado pelos Decretos nº 99.249, de 11 de maio de 1990, e nº 1.235, de
2 de setembro de 1994, compete desenvolver projetos que visem ao
uso racional e sustentável dos recursos naturais, inclusive a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, no sentido
de elevar a qualidade de vida da populaçâo brasileira.
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CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção l
Do Secretário Executivo

Art. 27. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado o
plano de ação global do ministério;
U - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do ministério.
UI - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção II
Dos Secretários
Art. 28. Aos secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades de suas
respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em regimento interno.

Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos secretários, exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitidas a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.

Seção III
Dos Demais Dirigentes
Art. 29. Ao Chefe de Gabinete do Ministro, ao Consultor Juridico, aos subsecretários, aos diretores, aos coordenadores-gerais e
aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer
outras atribuições que lhes forem cometidas, em suas respectivas
áreas de competência.
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CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 30. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal
Unidade

Cargos!
Funções

n'
4

Gabinete do Ministro

Coordenação-Geral de Assuntos
Técnico-Administrativos
Divisão
Serviço
Assessoria Parlamentar

Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Social
Divisão
Assessoria Internacional
Divisão

Secretaria Executiva

Gabinete
Coordenação
Divisão

1
1
1
3
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8
8
1
2
1
1
1
1
1

Denominação
Cargo/Função

Assessor Especial
do Ministro
Assessor do Ministro
Auxiliar
Chefe de Gabinete
Assistente
Auxiliar
Coordenação-Geral
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Assessor
Chefe
Chefe
Chefe da Asessoria
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe

Secretário Executivo
Assessor do
Secretário Executivo
Assessor
Asssístente
Chefe
Coordenador
Chefe

NE/
DAS/
FG
102.5
102.4
102.1
101.5
102.2
102.1
101.4
101.2
101.1
101.4
102.3
101.2
101.1
101.4
101.2
101.4
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
NE
102.4
102.3
102.2
101.4
101.3
101.2
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Unidade

I

Cargos!
Funções

n"

Denominação
Cargo/Função

1
2
3

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Divisão
Serviço
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Modernização,
Informação e Informática
Divisão
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Coordenação-Geral de Planejamento
Divisão
Coordenação-Geral de Orçamento
Divisão
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Finanças
Coordenação
Divisão
Consultoria Jurídica:

Serivço
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Divisão
Coordenação-Geral de Atos, Contratos e
Ajustes
Divisão
Secretaria de Formulação de Políticas e
Normas Ambientais

1
1
1
10
1
3
1
1
2
1
1
2

NE/
DAS/
FG
FG-1
FG-2
FG-3

Subsecretário

101.5

Assistente
Auxiliar
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Coordenador
Chefe

102.2
102.1
FG-1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.3
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2

Subsecretária
Assistente
Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

102.2
101.4
101.2
101.4
101.2
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2

1

Consultor Jurídico
Assistente
Auxiliar
Chefe

1
1
1
2
1
3

101.5

101.5

Coordenador-Geral
Chefe

102.2
102.1
101.1
FG-2
101.4
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1

Secretário
Assistente

102.2

2

101.6
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Unidade

Cargos/
Funções

n'
Gabinete
Divisão
Serviço
Coordenação
Departamento de Políticas e Avaliação
Ambiental

3

1
1
1
2
1
1

Denominação
Cargo/Função
Gerente de Projeto
Chefe
Assistente
Chefe
Chefe
Coordenador

NE!
DAS!
FG
101.2
101.4
102.2
101.2
101.1
FG-2
101.3

1
1

Diretor

101.5

Assistente

102.2

Coordenação-Geral de Acompanhamento e
Avaliação de Políticas Ambientais

1

Coordenador

101.4

Coordenação-Geral de Elaboração de Políticas
Ambientais

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Articulação das
Políticas Ambientais

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1

Diretor

101.5

Assistente

102.2

Coordenação-Geral de Uso Sustentável dos
Recursos Naturais

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Conservação da
Biodiveraidade

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Gestão Ambiental
Urbana, Poluição e Resíduos

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1
2
1
2
1
3
1

Secretário
Chefe
Assistente
Chefe
Chefe

1
1
4

Diretor
Assistente
Gerente
de Programa
Gerente de Projeto

Departamento de Instrumentos e Normas
Ambientais

Secretaria de Implementação de Políticas e
Normas Ambientais
Gabinete
Divisão
Serviço

Departamento de Articulação e Coordenação de
Instrumentos de Política Ambiental

4

101.6

101.4
102.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5

102.2
101.3
101.2
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Unidade

Cargos! I
Funções '

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral

101.4
101.4

1
1
4

Diretor

Assistente

101.5
102.2

4
1
1
1

Gerente
de Programa
Gerente de Projeto
Coordenador-Geral
Coordenador-Geral
Coordenador-Geral

101.3
101.2
101.4
101.4
101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1
2
1
1
1
2
2

Coordenador-Geral
Secretário
Assistente
Chefe
Chefe
Chefe

101.4
101.6
102.2
101.4
101.2
101.1
FG-2
FG-3

1
1
2

101.5
102.2

2

Diretor
Assistente
Gerente
de Programa
Gerente de Projeto

1
1

Coordenador-Geral
Coordenação-Geral

101.4
101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1
1

Diretor
Assistente
Gerente
de Programa
Gerente de Projeto

101.5
102.2

n'
Coordenação-Geral de Tecnologia e
Informação Ambiental
Coordenação-Geral de Instrumentos
Geranciais, Organizacionais e Normativos
Coordenação-Geral de Suporte ao FNMA
Departamento de Mobilização e Articulação
Institucional

Coordenação-Geral da Zona Costeira
Coordenação-Geral do Cerrado Pantanal
Coordenação-Geral da Caatinga
Coordenação-Geral da Mata Atlântica,
Pinheiros e Campos do Sul
Coordenação-Geral de Assuntos Urbanos e
de Recursos Abióti.cos

Secretaria de Coordenação da Amazônia
Gabinete
Divisão
Serviço

Departamento de Articulação e Coordenação
de Políticas

Coordenação-Geral com a Área Federal,
Estados e Municípios
Coordenação-Geral de Cooperação Amazônica
Coordenação-Geral com a Sociedade
Organizada
Departamento de Programas e Projetos
Regionais

2

101.3
101.2

101.3
101.2
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Unidade
Coordenação-Geral de Aplicações
Tecnológicas
Coordenação-Geral de Projetos
Demonstrativos
Coordenação-Geral de Programas-Piloto
Secretaria de Recursos Hídricos

Gabinete
Serviço
Coordenação-Geral de Apoio Operacional
Divisão

Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral
Secretário
Assessor
do Secretário
Assessor
Chefe
Assistente
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
101.4
101.6

1
1

Diretor

Assistente

101.5
102.2

1
3

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

101.4
101.2

1
2
1
1

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto
Diretor
Assistente

101.4
101.2
101.5
102.2

1
3

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

101.4
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

101.4
101.2

1
1

Diretor
Assistente

101.5
102.2

1
3

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

101.4
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

101.4
101.2

Cargos/
Funções
n'

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1

Denominação

102.4
102.3
101.4
102.2
101.1
101.4
102.1
101.2
FG-1
FG-2

Departamento de Implementação de Políticas

Coordenação-Geral de Articulação e
Implementação de Planos e Programas
Coordenação-Geral de Desenvolvimento e
Tecnologia
Departamento de Gestão de Águas
Coordenação-Geral de Dados Hídricos e
Outorga
Coordenação-Geral de Supervisão da
Administração de Águas Federais
Departamento de Aproveitamento
Hidroagncola
Coordenação-Geral de Implementação do
Aproveitamento Hidroagrícola
Coordenação-Geral de Ações Descentralizadas
e Monitoria
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I

Unidade

Cargos!
Funções

n"

,
Denominação
Cargo/Função

I

NE!
DAS!
FG

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do
Diretor

1
3
3

Rio de Janeiro
Divisão

1015
FG-2
1012

Chefe

Anexo II
b) Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal
DAS-Unitário

Código
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

Subtotall
FG-1
FG-2
FG-3

I
0,31
0,24
0,19

Subtota12
Total (1 + 2)

-

Quant.

Valor Total

4
14
44
17
68
12
4
4
4
25
5

26,08
69,16
135,52
21,08
75,48
12,00
19,76
12,32
4,96
27,75
5,00

201

409,11

16
22
14

4,96
5,28
2,66

52

12,90

253

422,01

DECRETO Nº 2.620, DE 8 DE JUNHO DE 1998
Altera o Anexo III dos Decretos n "s
2.451, de 5 de janeiro de 1998, e 2.580, de 6
de maio de 1998.

o VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998
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posto na alínea b do art. 48 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967, bem como no art. 58 da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997, e
no caput do art. 6º da Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Os limites para movimentação e empenho das dotações dos Ministérios da Aeronáutica, do Exército, da Saúde e do Planejamento e Orçamento, dos grupos "Outras Despesas Correntes",
«Investimentos», «Inversões Financeiras» e «Outras Despesas de
Capital», constantes do Anexo In dos Decretos nº 2.451, de 5 de janeiro de 1998, e 2.580, de 6 de maio de 1998, passam a ser os seguintes:
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 9.6.1998, pág. 6.

DECRETO Nº 2.621, DE 9 DE JUNHO DE 1998
Exclui da Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum anexa ao Decreto n!!2.376, de 12 de
novembro de 1997, os códigos tarifários que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere os arts. 84, inciso Iv, 153, § 1º, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 3º da Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957, com
as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 2.162, de 19 de setembro de 1984, e pela Lei n? 8.085, de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1s Ficam excluidos da Lista de Exceção à Tarifa Externa
Comum (TEC), anexa ao Decreto nº 2.376, de 12 de novembro de 1997,
os códigos tarifários e respectivos produtos a seguir discriminados:
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1006.20.20 - Não parbolizado (não estufado");
1006.30.21- Polido ou brunido (glaceado*).
Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo, as
alíquotas da Tarifa Externa Comum (TEC) correspondentes aos códigos 1006.20.20 e 1006.30.21 passam a vigorar excluídas do seguinte sinal gráfico «#».
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Sérgio Turra
José Botafogo Gonçalves
DECRETO N' 2.622, DE 9 DE JUNHO DE 1998
Regulamenta a Lei Complementar nº 93, de
4 de fevereiro de 1998, que criou o Fundo de 'lerras e da Reforma Agrária - Banco da Terra, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar n' 93, de 4 de fevereiro de 1998,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Do Banco da Terra
Art. I" O Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da
Terra, fundo especial de natureza contábil, criado pela Lei Complementar n" 93, de 4 de fevereiro de 1998, reger-se-á por este decreto.
CAPÍTULO II
Dos Recursos
Art. 2' O fundo, instituído com a finalidade de financiar programas de reordenação fundiária e de assentamento rural, será
constituído de:
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I - sessenta por cento dos valores originários de contas de
depósito, sob qualquer título, repassados ao Tesouro Nacional na forma do art. 2º da Lei nº 9.526, de 8 de dezembro de 1997;
II - parcela dos recursos destinados a financiar programas
de desenvolvimento econômico, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), conforme dispõe o art. 239, § 1º,
da Constituição Federal, nas condições fixadas pelo Poder Executivo;
III - Títulos da Dívida Agrária (TDA), a serem emitidos na
quantidade correspondente aos valores efetivamente utilizados nas
aquisições de terras especificamente destinadas aos projetos de reordenação fundiária implementados com amparo no Banco da Terra, dentro
dos limites previstos no Orçamento Geral da União, em cada ano;
IV - dotações consignadas no Orçamento Geral da União e
em créditos adicionais;
V - dotações consignadas nos Orçamentos Gerais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
VI - retorno de financiamentos concedidos com recursos do
fundo e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra);
VII - doações realizadas por entidades nacionais ou internacionais, públicas ou privadas;
VIII - recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e
convênios celebrados com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual ou municipal;
IX - empréstimos e financiamentos de instituições financeiras nacionais e internacionais;
X - recursos diversos, inclusive os resultantes das aplicações financeiras dos recursos do Banco da Terra.
CAPÍTULO III
Da Destinação dos Recursos
Art. 3º Os recursos financeiros que vierem a constituir o Fundo de Terras e da Reforma Agrária serão utilizados exclusivamente
no financiamento da compra de imóveis rurais e da implantação da
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infra-estrutura prevista nos projetos de reordenação fundiária promovidos pelo Banco da Terra.
§ 1" A infra-estrutura de que trata o caput compreende os investimentos fixos e semifixos indispensáveis ao desenvolvimento
das atividades rurais e agroindustriais nos imóveis financiados.
§ 2' É vedada a utilização dos recursos do fundo no pagamento
de despesas com pessoal e encargos sociais, a qualquer título, devendo
os gastos da espécie serem suportados pelos órgãos ou entidades a que
pertencerem os servidores ou representantes envolvidos com o fundo.

Art. 4' Os recursos serão aplicados por meio de financiamentos individuais ou coletivos, para os beneficiários definidos no art. 5'
ou suas cooperativas e associações, observado o Plano de Aplicação
Anual das disponibilidades financeiras do fundo, conforme aprovado
pelo Conselho Curador do Banco da Terra.
Parágrafo único. O plano de que trata este artigo poderá prever
o financiamento de investimentos fixos e semifixos indispensáveis ao
atendimento dos objetivos dos Projetos de Reordenação Fundiária.
CAPÍTULO IV
Dos Beneficiários
Art. 5' Poderão ser beneficiados com financiamentos amparados em recursos do Banco da Terra:
I - trabalhadores rurais não-proprietários, preferencialmente os assalariados, parceiros, posseiros e arrendatários, que
comprovem, no mínimo, cinco anos de experiência na atividade
agropecuária;
II - agricultores proprietários de imóveis cuja área não alcance a dimensão da propriedade familiar, assim definida no inciso II do
art. 4' da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e seja comprovadamente insuficiente para gerar renda capaz de lhes propiciar o próprio
sustento e o de suas famílias.

§ l' O prazo de experiência previsto no inciso I deste artigo
compreende o trabalho na atividade agropecuária exercido até a
data do pedido de empréstimo ao fundo, praticado como autõnomo,
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empregado ou como integrante de grupo familiar, podendo ser comprovado mediante uma das seguintes formas:
I -

registros e anotações na Carteira de Trabalho;

II - declaração das cooperativas ou associações representativas de grupos de produtores ou trabalhadores rurais, quando o beneficiário integrar projeto de reordenação fundiária promovidos pelas
respectivas entidades;
III - atestado de órgãos ou entidades estaduais ou municipais
participantes da elaboração e execução dos projetos de reordenação
fundiária promovidos pelo Banco da Terra; ou
IV - sindicato de trabalhadores ou de produtores rurais que
jurisdicionar a área do imóvel, quando se tratar de financiamento
para aquisição isolada de imóvel rural ou de área complementar,
quando o beneficiário não possuir a área de que trata o inciso II do caput há menos de cinco anos.
§ 2' A insuficiência de renda de que trata o inciso II do caput
deverá ser comprovada e atestada por qualquer das entidades de
que trata o inciso IV do parágrafo anterior.
Art. 6' O beneficiário de financiamento concedido com recursos
do Banco da Terra só poderá repassá-lo a quem se enquadrar como beneficiário na forma do art. 5' deste decreto e com a anuência do credor.
Parágrafo único. A liquidação antecipada dos financiamentos
lastreados em recursos do Banco da Terra não assegurará ao mutuário o direito a eventuais redutores e rebates, previstos no parágrafo
único do art. 10, relativos às parcelas vincendas da operação.

Art. 7' As entidades representativas de produtores e de trabalhadores rurais, sob a forma de associações ou cooperativas, com
personalidade jurídica, poderão pleitear financiamento do fundo
para implantar projetos destinados aos beneficiários indicados no
art. 5'.
§ l'

Os financiamentos concedidos às entidades citadas no

caput, vinculados aos projetos de reordenação fundiária, amparados
pelo fundo, devem guardar compatibilidade com a natureza e o porte
dos respectivos projetos.
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§ 2º As entidades de que trata este artigo poderão adquirir a
totalidade do imóvel rural para posterior repasse da propriedade da
terra e das benfeitorias, assim como das dívidas correspondentes,
aos seus cooperados ou associados beneficiários do projeto de reordenação fundiária apoiado pelo fundo.
CAPÍTULO V
Dos Impedimentos
Art. 8' É vedada a concessão de financiamentos com recursos
do fundo àquele que;
I - já tiver sido beneficiado com esses recursos, mesmo que
tenha liquidado o seu débito;
II - tiver sido contemplado por qualquer projeto de assentamento rural, bem como o respectivo cônjuge;
III - exerça função pública, autárquica ou em órgão paraestatal, ou, ainda, se achar investido de atribuições parafiscais;
IV - dispuser de renda anual bruta familiar, originária de qualquer meio ou atividade, superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
V - tiver sido, nos últimos três anos, contados a partir da
data de apresentação do pedido ao amparo do programa, proprietário
de imóvel rural com área superior à de uma propriedade familiar;
VI - for promitente comprador ou possuidor de direito de
ação e herança em imóvel rural;
VII - dispuser de patrimônio, composto de bens de qualquer
natureza, de valor superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
CAPÍTULO VI
Das Condições Gerais dos Financiamentos

Art. 9' O Banco da Terra financiará a compra de imóveis rurais
com prazo de amortização de até vinte anos, incluídos até três de
carência.
Art. 10. Os financiamentos fundiários de que trata o artigo
anterior terão juros limitados a doze por cento ao ano, podendo as
amortizações de capital e de encargos financeiros ter redutores de
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até cinqüenta por cento durante o prazo de vigência da operação, observado o teto anual de rebate por beneficiário.
Parágrafo único.

Os percentuais de rebates de que trata o

caput serão fixados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a par-

tir de proposta do Conselho Curador, observado o seguinte:
I - os percentuais redutores poderão incidir isolada ou conjuntamente sobre o capital e os encargos, por determinado período limitado ao prazo máximo da operação;
H - os percentuais de rebate e sua duração serão maiores
quando o empreendimento se localizar em regiões carentes ou deprimidas ou bolsões de pobreza em regiões desenvolvidas, selecionadas
pelo Conselho Curador do Fundo, ou, ainda, em áreas de interesse especial dos Governos Federal, dos Estados e do Distrito Federal;
IH - em qualquer caso, o rebate anual, por beneficiário, não
poderá ultrapassar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Art. 11. Os encargos financeiros, prazos, limites de financiamento e outras condições operacionais básicas de financiamento dos
demais investimentos fixos e semifixos, indispensáveis à implementação dos projetos de reordenação fundiária, serão fixados pelo
CMN, a partir de proposta do Conselho Curador do Banco da Terra.
Art. 12. O risco dos financiamentos concedidos ao amparo dos
recursos do Banco da Terra será do fundo.
Art. 13. O limite dos financiamentos fundiários, que poderá
ser de até cem por cento dos valores orçados, incluídos custos de documentação de transferência da propriedade do imóvel, será fixado
pelo CMN para as diversas regiões do País.
Art. 14. Os esquemas de resgate dos financiamentos serão estabelecidos em função da capacidade de pagamento a ser gerada pelos empreendimentos e de forma a possibilitar o mais rápido retorno
dos capitais.
Art. 15. Os projetos integrados de reordenação fundiária deverão ser apoiados também nos diversos programas de fomento à
agropecuária e à agroindústria, como o Programa N acional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Programa de Geração
de Emprego e Renda (Proger) e Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
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Parágrafo único. Na contratação dos financiamentos, os agentes financeiros deverão assegurar a tempestiva liberação dos recursos correspondentes, quaisquer que sejam as fontes.
CAPÍTULO VII
Da Gestão Financeira
Art. 16. A gestão financeira do fundo fica a cargo do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que terá
as seguintes atribuições:
I - administrar os recursos do fundo;
II - propor ao Conselho Curador:
a) os Planos de Aplicações Anuais dos recursos do fundo;
b) os Planos de Metas Anuais;
c) as normas operacionais básicas;
III - credenciar os agentes financeiros para operar com recursos do Banco da Terra;
IV - exigir, em seu favor, garantia hipotecária dos imóveis financiados;
V - deliberar sobre propostas de financiamento amparadas
em recursos do Banco da Terra, podendo delegar esta função, total ou
parcialmente, aos agentes financeiros.
CAPÍTULO VIII
Do Conselho Curador do Banco da Terra
Art. 17. Fica criado o Conselho Curador do Banco da Terra,
órgão gestor de que trata o art. 5º da Lei Complementar nº 93, de 4 de
fevereiro de 1998, com as atribuições de:
I - coordenar as ações interinstitucionais, de forma a obter
sinergia operacional;
II ~ propor ao CMN normas capazes de permitir o financiamento de quaisquer projetos factíveis, revestidos de essencialidade e
legitimidade, que satisfaçam as condições deste decreto;
III - definir as diretrizes gerais e setoriais para a elaboração
do Plano de Aplicação Anual e das metas a serem atingidas no exercício seguinte;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998

4387

N - deliberar sobre o plano e as metas de que trata o inciso
anterior;
V - fiscalizar e controlar internamente o correto desenvolvimento financeiro e contábil do fundo e estabelecer normas gerais
de fiscalização dos projetos assistidos pelo Banco da Terra;
VI - deliberar sobre o montante de recursos destinados ao financiamento da compra de terras e da infra-estrutura;
VII - deliberar sobre medidas a adotar, no caso de comprovada frustração de safras;
VIII - fiscalizar e controlar as atividades técnicas delegadas
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;
IX - promover avaliações do desempenho do Banco da Terra;
X - adotar medidas complementares e eventualmente necessárias para atingir os objetivos do fundo;
XI - propor a consignação de dotações no Orçamento Geral
da União e de créditos adicionais;
XlI - promover a formalização de acordos ou convênios com
Estados, Distrito Federal e Municípios visando a:
a) desobrigar de impostos as operações de transferência de imóveis, quando adquiridos com recursos do fundo;
b) estabelecer mecanismos de interação que possam tornar
mais eficientes as ações desenvolvidas em conjunto no processo de
implementação de projetos de reordenação fundiária;
c) obter serviços técnicos para elaboração de projetos de reordenação fundiária e prestação de assistência técnica e extensão rural
aos beneficiários;
XlII - buscar mecanismos alternativos e complementares de
acesso à terra para exploração racional e fontes adicionais de recursos;
XIV - obter e enfatizar a participação dos poderes públicos estaduais e municipais e das comunidades locais em todas as fases de
implementação dos projetos de reordenação fundiária, como forma
de conferir maior legitimidade aos empreendimentos programados,
facilitar a seleção dos beneficiários e evitar a dispersão de recursos.
Art. 18. O Conselho Curador será integrado pelo Ministro de
Estado Extraordinário de Política Fundiária, que o presidirá, e pelos
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Ministros de Estado da Agricultura e do Abastecimento e do Planejamento e Orçamento ou seus respectivos substitutos e, ainda, pelos
Presidentes do BNDES e do Incra.
§ 1º Nas deliberações do conselho, o seu presidente terá, além
do voto ordinário, o de qualidade.
§ 2º O conselho deliberará por maioria simples, presente, no
mínimo, a metade de seus membros.
§ 3' Em suas ausências e impedimentos, o presidente do conselho indicará seu substituto dentre os demais representantes.
§ 4' A participação no conselho não será remunerada.

Art. 19. Integrará o Conselho Curador, sem direito a voto, um
Secretário Executivo com a função de promover a implementação
das deliberações do colegiado.
Parágrafo único. O Secretário Executivo será designado ou
substituído pelo Presidente do Conselho Curador, a partir de indicação do BNDES.
Art. 20. O Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de
Política Fundiária proverá o apoio técnico-administrativo necessário ao desenvolvimento das atividades do conselho e do comitê.
CAPÍTULOrx
Do Comitê Consultivo do Banco da Terra
Art. 21. Fica instituído o Comitê Consultivo do Banco da Terra, com as seguintes atribuições:
I - propor ao Conselho Curador políticas e diretrizes operacionais do Banco da Terra;
II - sugerir medidas de ajuste operacional e estratégico para
aprimoramento das atividades do Banco da Terra;
III - prestar assessoramento ao Conselho Curador nos assuntos que dizem respeito às suas atribuições;
IV - subsidiar a formulação das propostas do Conselho Curador previstas no parágrafo único do art. 10 e no art. 11 deste decreto.
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Art. 22. O Comitê Consultivo será integrado pelo Secretário
Executivo do Conselho Curador, que o presidirá, e por um representante de cada órgão ou entidade a seguir indicados:
I - Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária;
II - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag);
III - Confederação Nacional da Agricultura (CNA);
IV - Banco do Brasil S.A.;
V - Banco do Nordeste do Brasil S.A.;
VI - Banco da Amazônia S.A.
§ 19 Os representantes de que trata o caput serão designados
em ato do Poder Executivo, a partir de indicaçôes dos titulares dos
respectivos órgãos ou entidades.
§ 29 A participação no comitê não será remunerada.
§ 39 O presidente do comitê poderá convidar, para participação eventual, representantes de outros órgãos e entidades, especialistas e autoridades, quando necessário ao aprimoramento ou esclarecimento de matéria incluída na ordem do dia.
Art. 23. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1998; 177 9 da Independência e 1109 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Clovis de Barros Carvalho
DECRETO Nº 2.623, DE 10 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores que menciona e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? Ficam remanejados, em caráter temporário, até 31 de
março de 1999, do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Educação e do Desporto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, oriundos de órgãos extintos da Administração Pública Federal: um DAS
101.5, um DAS 101.4, um DAS 101.3, um DAS 101.2eumDAS 101.1.
§ l' Os cargos objeto deste remanejamento comporão a Diretoria de Projeto ligada ao Gabinete do Ministro e não integrarão a
Estrutura Regimental do Ministério da Educação e do Desporto, devendo constar do ato de nomeação seu caráter de transitoriedade,
mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2' Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos em comissão ora remanejados serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO 2.624, DE 12 DE JUNHO DE 1998
Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul (NeM) e as alíquotas do Imposto de Importação dos produtos que menciona, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto n' 350, de 21 de novembro de 1991; no art. 3' da Lei n' 3.244, de 14 de agosto de 1957; com
as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n' 2.162, de 19 de setembro de 1984; na Lei n' 8.085, de 23 de outubro de 1990; na Decisão n'
15/97, do Conselho do Mercado Comum e nas Resoluções n's 44197,
45/97, 63/97 e 82/97, do Grupo Mercado Comum, do Mercosul,
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DECRETA:
Art. F A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum (TEC) ficam alteradas na forma do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os anexos Il, III e IV, do Decreto n' 2.376, de 12 de novembro de 1997, passam a vigorar na forma dos Anexos Il, III e IV
deste decreto.
Art. 3' É mantida a tributação, pela alíquota de zero por cento, dos produtos do setor aeronáutico de que trata a "Regra de Tributação" desse setor, constante na Tarifa Externa Comum (TEC).
Art. 4' No Capítulo 3 da Tarifa Externa Comum (TEC), fica
incluída a seguinte nota:
"Nota Complementar
1.0 item 0305.59.10 compreende unicamente os peixes das
seguintes espécies: bacalhaus polares (Boreogadus saida), peixes-carvão (Pollachius virens), lings (Molva molva), lings azuis
(Molva dypterygia), zarbos (bolotas") (Brosme brosme), abrotías-do-alto (Urophycis blennoides) e «haddacks» (eglefinos* ou
arincas*) (Melanogrammus aeglefinus)»,
Art. 5' Em 1º de janeiro de 2001, as alíquotas do Imposto de
Importação da Tarifa Externa Comum (TEC) passam a vigorar com
um decréscimo de três pontos percentuais.
Art. 6' As alíquotas correspondentes aos produtos classificados nos seguintes códigos da Tarifa Externa Comum (TEC) passam
a ser assinaladas com o sinal gráfico «#}):
0402.99.00, 0406.10.10, 0406.90.10, 0406.90.20, 2207.10.00,
2207.20.10, 2836.20.10, 2836.20.90, 2905.44.00, 3824.60.00,
3907.60.00,3923.30.00,5503.20.00 e 8433.59.11.
Parágrafo único. O sinal gráfico a que se refere este artigo fica
suprimido das alíquotas correspondentes aos produtos classificados
nos seguintes códigos:
8421.11.90, 8467.11.10, 8467.11.90, 8467.19.00, 8541.40.26,
9012.10.90 e 9030.10.10.
Art. 7' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 8' Revogam-se o Decreto n? 2.475, de 27 de janeiro de
1998; o Decreto n? 2.503, de 19 de fevereiro de 1998, e o Decreto n?
2.505, de 27 de fevereiro de 1998.
Brasília, 12 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 15.6.1998, págs. 1112.

DECRETO N' 2.625, DE 12 DE JUNHO DE 1998
Autoriza excepcionalmente a contratação temporária de recursos humanos para
os órgãos e entidades do Poder ExecutivoFederal que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n' 8.745, de 9 de dezembro de 1993, com a redação dada
pela Medida Provisória n' 1.554-28, de 21 de maio de 1998,
DECRETA:
Art. I" Ficam autorizados a Fundação Nacional do Índio (Funai)
e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações (Cepesc) a promoverem a contratação temporária de
pessoal, em caráter excepcional, observadas as disposições legais
pertinentes.
Parágrafo único. A autorização de que trata o caput não poderá ultrapassar a oitenta e cinco profissionais, no caso da Funai, e a
dez, no caso do Cepesc.
Art. 2' A Fundação Nacional do Índio poderá prorrogar os
contratos existentes, observado o quantitativo máximo de profissionais previsto no artigo anterior, desde que respeitadas as disposições legais sobre renovações.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 2.626, DE 15 DE JUNHO DE 1998
Promulga o Protocolo de Medidas Cautelares, conclutdo em Ouro Preto, em 16 de
dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Protocolo de Medidas Cautelares foi concluído em Ouro Preto, em 16 de dezembro de 1994;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o ato multilateral em epígrafe por meio do Decreto Legislativo nº 192, de 15 de dezembro de 1995;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação do Protocolo em 18 de março de 1997, passando o mesmo a vigorar para o Brasil em 18 de abril de 1997;
DECRETA:
Art. 1º O Protocolo de Medidas Cautelares, concluído em
Ouro Preto, em 16 de dezembro de 1994, será executado e cumprido
tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
João Augusto de Medieis

o anexo está publicado no DO de 16.6.1998, págs. 1/3.
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DECRETO N' 2.627, DE 15 DE JUNHO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1 º
da Decreta n' 1.858, de 10deabril de 1996.

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

Art. l' Fica prorrogado, até 31 de outubro de 1998, o prazo estabelecido no art. l' do Decreto n' 1.858, de 10 de abril de 1996.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n' 2.435, de 19 de dezembro de
1997.
Brasília, 15 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas
Luiz Cabral Bresser Pereira
DECRETO N' 2.628, DE 15 DE JUNHO DE 1998
Altera dispositivos do Decreto nº 2.414,
de 8 de dezembro de 1997, que consolida o
Regulamento da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, que estabelece as características da Nota do Tesouro Nacional (NTN), e
dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Medidas Provisórias n's 1.618-54 e 1.629-14, ambas de 10
de junho de 1998,
DECRETA:
Art. I" Os arts. 1', 7', 9' e 10 do Decreto n' 2.414, de 8 de dezembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. l' A Nota do Tesouro Nacional (NTN), criada pelo
art. 30 da Lei n? 8.177, de 1º de março de 1991, será emitida em
quatorze séries distintas: NTN Série A- NTN-A; NTN Série B
- NTN-B; NTN Série C - NTN-C; NTN Série D - NTN-D;
NTN Série E - NTN-E; NTN Série F - NTN-F; NTN Série HNTN-H; NTN Série I - NTN-I; NTN Série J - NTN-J; NTN Série L - NTN-L; NTN Série M - NTN-M; NTN Série P NTN-P; NTN Série R - NTN-R e NTN Série T - NTN-T.
§ 6' ANTN-E terá as seguintes caracteristicas:
a) prazo: até trinta anos;
b) modalidade: nominativa e negociável;
c ) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
d) rendimento: por índice calculado com base na Taxa Básica Financeira (TBF), divulgada pelo Banco Central do Brasil,
desde a data da emissão até a data do vencimento;
f) pagamento de rendimento: semestralmente, com ajuste
no primeiro período de fluência, quando couber;
g) resgate do principal: em parcela única, na data do seu
vencimento.
§ 7' Caso a data de emissão daNTN-E não seja coincidente com o dia do mês correspondente ao do seu vencimento, será
realizado ajuste pro rata no fator de rendimento do título.
§ 8' A Secretaria do Tesouro Nacional definirá os cálculos
necessários ao ajuste referido no parágrafo anterior.
§ 9' A NTN-F, a ser emitida para fins de cumprimento do
disposto no art. 2' da Lei n' 8.352, de 1991, alterada pela Lei n''
8.904, de 1994, terá as seguintes caracteristicas:
a) prazo: até seis anos;
b) taxa de juros: cinco por cento ao ano, calculada sobre o
valor nominal atualizado;
c) modalidade: nominativa e inegociável;
d) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
e) atualização do valor nominal: por índice calculado com
base na TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, desde a
data da emissão até a data do resgate;
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f) pagamento de juros: na data do resgate;
g) resgate do principal: em parcela única, na data do vencimento.
§ 10.

A NTN-H terá as seguintes características:

a) prazo: mínimo de três meses;

modalidade: nominativa e negociável;
c) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
d) atualização do valor nominal: por índice calculado com
base na TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, desde a
data da emissão até a data do resgate;
e) resgate do principal: em parcela única, na data do seu
vencimento." (NR)
b)

a) prazo: mínimo de quinze anos, a contar da data da liquidação financeira da alienação ocorrida no âmbito do PND;
............................................................................................. " (NR)

«Art. 9' Os detentores das NTN -P a serem emitidas pelo
Tesouro Nacional poderão utilizá-las, ao par, para:

I - pagamento de dívidas próprias vencidas ou vincendas para com a União ou com entidades integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa anuência do credor;
U - pagamento de dívidas de terceiros vencidas ou vincendas para com a União ou com entidades integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do
Ministro de Estado da Fazenda e dos Ministros de Estado cuja
supervisão se encontrem as entidades envolvidas;
lU - transferência, a qualquer título, para entidade integrante da Administração Pública Federal.
§ 4' É vedada a utilização das NTN-P como meio de pagamento para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do
PND." (NR)
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«Art. 10
.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput deste artigo, os recursos em moeda corrente recebidos pelos alienantes
de ações, bens e direitos no âmbito do PND serão atualizados
pela taxa de remuneração das aplicações realizadas, por intermédio do Banco Central do Brasil, pelas empresas abrangidas
pelo Decreto-Lei n" 1.290, de 3 de dezembro de 1973, desde a data
da liquidação financeira do respectivo leilão de prívatização até
a data da aquisição da NTN-P, na forma deste decreto.» (NR)
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO NO 2.629, DE 15 DE JUNHO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1 2
do Decreto n!!2.340, de 7de outubro de 1997.

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

Art. L" Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1998, o prazo
estabelecido no art. l' do Decreton' 2.340, de 7 de outubro de 1997.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se os Decretos n's 2.434, de 19 de dezembro
de 1997, e 2.474, de 26 de janeiro de 1998.
Brasília, 15 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
João Augusto de Medieis
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N' 2.630, DE 16 DE JUNHO DE 1998
Dá nova redação ao art. 26 e ao caput do
art. 27 do Regulamento da Ordem do Mérito
Aeronáutico, aprovado pelo Decreto nº 94.601,
de 14 de julho de 1987.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei n? 5.961, de l' de novembro de 1943,
DECRETA:
Art. l' O art. 26 e o caput do art. 27 do Regulamento da
Ordem do Mérito Aeronáutico, aprovado pelo Decreto n'' 94.601, de
14 de julho de 1987, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 26. Para ser admitido no Corpo de Graduados Efetivos da Ordem, o militar deverá preencher uma das seguintes
condições:
I - ter praticado ato de sacrifício, de abnegação ou de
bravura em Operações de Guerra ou serviço, com risco da própria vida;
II - ter prestado serviços relevantes à Aeronáutica ou à
Segurança Nacional em qualquer domínio: científico, técnico,
político-militar, econômico ou diplomático;
III - distinguir-se, no âmbito da classe, ou entre seus pares, pelo valor pessoal e pelo zelo profissional, ter mais de quinze
anos de efetivo serviço na Aeronáutica e ser possuidor da Medalha Militar e da Medalha Mérito Santos Dumont.» (NR)

«Art. 27.

O candidato proposto sob o fundamento do inciso

III do artigo anterior deve ser apreciado pelo conselho quanto
aos aspectos moral e profissional, de sorte que só venha a ser admitido o que realmente se destacar na classe, ou entre seus pares, pelo procedimento exemplar como militar e como cidadão,
pelo devotamento à profissão e, especialmente, no exercício de
suas funções, pelo relevo e rendimento que imprima às suas atividades.» (NR)
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Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de junho de 1998; 177º da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Viana Lobo

DECRETO N° 2.631, DE 17 DE JUNHO DE 1998 (')
Disciplina a transferência de saldos devedores decorrentes da alienação de imóveis funcionais, cria incentivo à quitação antecipada
da dívida, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1º As transferências de saldos devedores dos contratos de
compra e venda com pagamento parcelado de imóveis funcionais,
alienados após o decurso do prazo de cinco anos previsto no inciso VI
do art. 2° da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, serão efetuadas mediante observãncia das seguintes exigências e condições:
I - sem desembolso adicional de recursos pelo credor hipotecário;
U - o saldo devedor a ser transferido será corrigido pro rata
dia, adotando-se, para o respectivo cálculo, os índices de remuneração básica aplicados aos depósitos em caderneta de poupança, no período compreendido entre o último reajuste do saldo devedor e a data
da transferência;
UI - manutenção da taxa nominal de juros prevista no contrato original, da qual será destinada à Caixa Econõmica Federal (CEF)
parcela correspondente a um por cento, para a cobertura dos custos
(*) Retificado no DO de 19.6.1998 (pág. 4773 desta obra).
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de operação do sistema de recebimento e cobrança das respectivas
prestações, inclusives em juízo;
IV - prazo do parcelamento limitado àquele remanescente do
contrato original, contado da data da formalização da transferência;
V - atualização mensal do saldo devedor transferido, mediante adoção do indice de remuneração básica aplicado aos depósitos
em caderneta de poupança, com aniversário em data correspondente
à da transferência;
VI - na data da transferência e a cada período de doze meses
a prestação mensal de amortização e juros será recalculada, com base
na taxa de juros contratual, no saldo devedor e no prazo remanescente, observado o Sistema Francês de Amortização - Tabela Price;
VII - aquisição, pelo novo devedor, de planos de seguro de
vida e de bens, aquele contendo cobertura para invalidez permanente, e este garantia contra danos físicos no imóvel hipotecado, ambos
contratados fora das condições previstas na apólice do Sistema Financeiro da Habitação (SFH);
VIII - garantia constituída por hipoteca de primeiro grau e sem
concorrência, incidente sobre o imóvel alienado no contrato original;
IX - comprometimento de renda inicial do novo devedor limitado ao máximo de vinte e cinco por cento da renda familiar apurada.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, será devida remuneração à CEF, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cobrada do novo devedor, destinada a cobrir os custos administrativos
e operacionais decorrentes da regularização dos processos de transferência de saldos devedores.
Art. 2 2 Observado o disposto no art. F, a CEF procederá à
transferência dos saldos devedores a que se refere este decreto, competindo-lhe adotar os procedimentos necessários à perfeita gestão
dos novos contratos que dela se originarem.
Art. 3º Fica instituído incentivo à quitação antecipada dos
saldos devedores dos contratos de compra e venda com pagamento
parcelado de imóveis funcionais, consistente na não-aplicação, na
respectiva operação, da atualização pro rata mês prevista no inciso
IX do art. 14 do Decreto nº 99.266, de 28 de maio de 1990, com a redação que lhe deu o Decreto nº 172, de 8 de julho de 1991.
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Parágrafo único. O incentivo instituído por este artigo aplica-se a todos os contratos de compra e venda de imóveis funcionais
firmados nos termos da Lei n? 8.025, de 1990.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO N' 2.632, DE 19 DE JUNHO DE 1998 (*)
Dispõe sobre o Sistema Nacional Antidrogas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 3' da Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 1976,
DECRETA:
Art. l' O Sistema Nacional Antidrogas, de que trata o art. 3' da
Lei n? 6.368, de 21 de outubro de 1976, integra as atividades de prevenção e repressão ao tráfico ilicito, ao uso indevido e a produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência
física ou psíquica, e a atividade de recuperação de dependentes.
Parágrafo único. Compõem o Sistema Nacional Antidrogas todos os órgãos e entidades da Administração Pública que exerçam as
atividades referidas neste artigo.
Art. 2'

São objetivos do Sistema Nacional Antidrogas:

I - formular a política nacional antidrogras;
II - compatibilizar planos nacionais com planos regionais,
estaduais e municipais, bem como fiscalizar a respectiva execução;
III - estabelecer prioridades entre as suas atividades, por
meio de critérios técnicos, econômicos e administrativos;
(*) Republicado no DO de 26.6.1998 (pág. 4767 desta obra).
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IV -

promover a modernização das estruturas das áreas

afins;

V - rever procedimentos de administração nas áreas de
prevenção, repressão e recuperação;
VI - estabelecer fluxos contínuos e permanentes de informações entre seus órgãos, bem como entre o seu órgão central e organismos internacionais;
VII - estimular pesquisas, visando ao aperfeiçoamento das
atividades de sua competência;
VIII - promover a inclusão de ensinamentos nos cursos de formação de professores, em todos os níveis, referentes a substãncias
entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica;
IX - promover, junto aos órgãos competentes, a inclusão de
itens específicos nos currículos de todos os graus de ensino, com a finalidade de esclarecer os alunos quanto à natureza e aos efeitos das
substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física
ou psíquica.
Art. 3º Integram o Sistema Nacional Antidrogras:

I
II
central;
III
Presidência

o Conselho NacionalAntidrogras, comoórgão normativo;
a Casa Militar da Presidência da República, como órgão

a Secretaria Nacional Antidrogras, da Casa Militar da
da República, como órgão executivo;
IV
o Ministério da Saúde;
V - o Conselho Nacional de Educação;
VI - a Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda;
VII
o Departamento de Polícia Federal do Ministério da
Justiça;
VIII
o Ministério da Previdência e Assistência Social;
IX
os órgãos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que exercem atividades antidrogas e de recuperação de dependentes, mediante ajustes específicos.
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Parágrafo único. Os órgãos mencionados neste artigo ficam
sujeitos à orientação normativa do Conselho Nacional Antidrogas no
que tange às atividades disciplinadas pelo sistema, sem prejuízo da
subordinação administrativa aos órgãos em cujas estruturas estiverem integrados.
Art. 4º À Secretaria Nacional Antídrogas compete:
I - planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de prevenção e repressão ao tráfico ilícito, uso indevido e produção não autorizada de substãncias entorpecentes e drogas que
causem dependência física ou psíquica, e a atividade de recuperação
de dependentes;
II - propor a Política Nacional Antidrogas;
III - definir estratégias e elaborar planos, programas e procedimentos para alcançar as metas propostas na política nacional
antidrogas e, ainda, acompanhar a execução dessa política;
IV - propor reformas institucionais, a modernização organizacional e técnico-operativa, visando ao aperfeiçoamento da ação governamental nas atividades antidrogas e de recuperação de
dependentes;
V - promover o intercâmbio com organismos internacionais
sobre tráfico ilícito, crimes transfronteiriços e uso indevido de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou
psíquica.
VI - atuar, em parceria com outros órgãos governamentais,
junto a governos estrangeiros, organismos multilaterais e à comunidade internacional para assuntos referentes às drogas ilegais e delitos conexos, à cooperação técnica e à assistência financeira;
VII - firmar convênios, acordos, contratos e quaisquer outros
ajustes, objetivando o desempenho de suas atribuições;
VIII - acompanhar a evolução e propor medidas para a redução dos crimes conexos com o tráfico ilícito de drogas;
IX - propor a destinação dos recursos do Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate ao Abuso de Drogas (Funcab);
X - prover os serviços de secretaria executiva do Conselho
Nacional Antidrogas.
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Art. 5' O Conselho Nacional Antidrogas, órgão normativo de
deliberação coletiva, vinculado à Casa Militar da Presidência da República, terá a seguinte composição:
I - o Chefe da Casa Militar da Presidência da República, que
o presidirá;
U - o Secretário Nacional Antidrogas;
UI - representantes dos seguintes ministérios, titular e suplentes, indicados pelos respectivos Ministros de Estados:
a) um da Saúde;
b) um da Educação e do Desporto;
c) um da Previdência e Assistência Social;
d) um das Relações Exteriores;
e) dois da Justiça, sendo um obrigatoriamente do órgão de repressão a entorpecentes;
IV - um do Estado-Maior das Forças Armadas;
V - um jurista de comprovada experiência em assuntos de
entorpecentes e drogas afins, indicado pelo Ministro de Estado da
Justiça;
VI - um médico psiquiatra de comprovada experiência e atuação na área de entorpecentes e drogas afins, indicado pela Associação
Médica Brasileira.
§ 1s O Secretário Nacional Antidrogas substituirá o presidente
do Conselho Nacional Antidrogas em suas ausências e impedimentos.
§ 2º Os membros referidos nos incisos UI a VI serão designados pelo Presidente da República para mandato de dois anos, permitida a recondução.
§ 3' Os membros do Conselho Nacional Antidrogas não farão
jus a nenhuma remuneração, sendo seus serviços considerados de
relevante interesse público.
§ 4' As eventuais despesas com viagens dos conselheiros referidos nos incisos V e VI correrão à conta da Secretaria Nacional Antidrogas, e a dos demais membros, por conta dos órgãos que representam.

Art. 6' Ao Conselho Nacional Antidrogas compete:
I - aprovar a Política Nacional Antidrogas;
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U - exercer orientação normativa sobre as atividades antidrogas e de recuperação de dependentes;
lU - aprovar a destinação dos recursos do Funcab;
IV - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos do Funcab e o
desempenho dos planos e programas da Política Nacional Antidrogas;
V - elaborar seu regimento interno;
VI - integrar ao sistema os órgãos congêneres dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios.
Art. 7º As decisões do Conselho Nacional Antidrogas deverão
ser cumpridas pelos órgãos da Administração Pública integrantes do
Sistema, sob acompanhamento da Secretaria Nacional Antidrogas.
Art. 8º O detalhamento das competências do Conselho Nacionai Antidrogas e suas condições de funcionamento serão determinados em regimento interno elaborado pelo plenário e aprovado pelo
Chefe da Casa Militar da Presidência da República.
Art. 9º Extinto o Departamento de Entorpecentes da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, o Chefe
da Casa Militar da Presidência da República e o Ministro de Estado
da Justiça disporão em ato conjunto sobre a transferência do acervo
patrimonial necessário ao funcionamento da Secretaria Nacional
Antidrogas da Casa Militar da Presidência da República.
Art. 10. Ficam revogados os Decretos nOs 85.110, de 2 de setembro de 1980, 86.856, de 14 de janeiro de 1982, 89.283, de 10 dejaneiro de 1984, e 93.171, de 25 de agosto de 1986.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 19 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renam Calheiros
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Waldeck Ornélas
José Serra
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Clovis de Barros Carvalho
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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DECRETO Nº 2.633, DE 19 DE JUNHO DE 1998
Altera o Programa de Dispêndios Globais (PDG) do Banco do Nordeste do Brasil
S.A. para 1998, aprovado pelo Decreto nv
2.453, de 6 de janeiro de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais
(PDGl do Banco do Nordeste do Brasil S.A. para 1998, aprovado por
intermédio do Decreto nº 2.453, de 6 dejaneiro de 1998, conforme demonstrativo constante do anexo a este decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO de 22.6.1998, pág.

6.

DECRETO N° 2.634, DE 24 DE JUNHO DE 1998
Altera os Anexos I, Il, IlI, N e V e os
arts. 5º e 14 do Decreto nº 2.451, de 5 dejaneiro de 1998, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea b do art. 48 da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de
1967, bem como no art. 58 da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997, e
no caput do art. 6º da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
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DECRETA:
Art. l' Os anexos do Decreto nº 2.451, de 5 de janeiro de 1998,
ajustados pelo Decreto nº 2.580, de 6 de maio de 1998, ficam alterados na forma dos Anexos I, lI, lII, IV e V deste decreto.
Art. 2º Os arts. 5' e 14 do Decreto n? 2.451, de 1998, passam a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º

.

Parágrafo único. Os Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento, mediante portaria conjunta, poderão ampliar os limites à conta de recursos de operações de crédito
externo e de saldos de exercícios anteriores até o valor total das
dotações aprovadas na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais no corrente exercício.» (NR)
«Art. 14. O Ministro de Estado da Fazenda, em decorrência da arrecadação da receita e das metas fiscais previstas para o
corrente exercício, poderá estabelecer, bimestralmente, fator de
ajuste dos limites de liberação financeira constante dos Anexos
IV e V de que trata o art. 7' deste decreto.
Parágrafo único. O fator de ajuste de que trata o caput deste artigo não poderá ser superior a doze por cento do valor global
de cada um dos referidos anexos." (NR)
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se os Decretos nOs 2.384, de 13 de novembro
de 1997, e 2.620, de 8 de junho de 1998.
Brasília, 24 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 25.6.1998, pág. 8.
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DECRETO Nº 2.635, DE 25 DE JUNHO DE 1998
Institui o Comitê de Comercialização de
Álcool Etílico Combustível (CaecJ e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19 da Medida Provisória n" 1.670, de 24 de junho de
1998, e no art. 13 da Lei nº 4.452, de 5 de novembro de 1964,
DECRETA:
Art. 12 Fica instituído o Comitê de Comercialização de Álcool
Etílico Combustível (Caec), com a finalidade de promover a alocação
mensal, em unidades produtoras, de pedídos de aquísíção de álcool
etílico combustível formulados por companhías distribuídoras de
combustíveis líquidos.
Parágrafo único. O Caec será composto por um representante,
e respectivo suplente, de cada um dos seguintes Ministérios e Autarquía, designados por seus titulares:
I
II UI IV ~

de Minas e Energia, que o coordenará;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Fazenda;
Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Art. 2º O Coordenador do Caec solicitará dos representantes
dos produtores de álcool etílico combustível e das companhias distribuidoras de combustíveís líquidos que proponham, mensalmente, a
alocação de que trata o caput do artigo anterior.
Parágrafo único. O Caec, no desempenho das suas funções,
atenderá, preferencialmente, as alocações propostas pelos representantes do setor privado.
Art. 3º Para os efeitos do disposto neste decreto, as companhias
distribuidoras de combustível devem encaminhar mensalmente ao
Caec, por intermédio da ANP, na forma e prazos por ela estabelecidos,
os respectivos pedidos de aquisição de álcool etílico combustível.
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Parágrafo único. O total mensal dos pedidos de álcool etílico
anidro combustível deverá ser proporcional aos pedidos de gasolina
«A» e «A- Premi um» formulados pelas companhias distribuidoras,
nos termos da legislação aplicável.
Art. 4' Os volumes de álcool etílico combustível mensalmente
disponíveis, para comercialização pelas unidades produtoras, serão
informados ao Caec pelo Ministério da Indústria e do Comércio e do
Turismo, tendo em vista as capacidades de produção e o estoque das
unidades produtoras.
Art. 5º Os atos de autorização às companhias distribuidoras
de combustíveis líquidos para aquisição de álcool etílico combustível
serão expedidos pela ANP, sendo vedadas aquisições do produto em
volumes diferentes dos autorizados.
Art. 6' Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, o Caec
poderá autorizar, total ou parcialmente, a livre aquisição de álcool
etílico combustível pelas companhias distribuidoras, devendo as
mesmas, neste caso, informar-lhe previamente a razão social e o número no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) da unidade produtora, o volume a ser adquirido e o mês previsto para o fornecimento.
Art. 7' É vedada a comercialização de quaisquer álcoois de
origem importada para fins combustíveis sem a prévia autorização
daANE
Art. 8' É vedado o ressarcimento de valores de frete, de despesas de transferência, estocagem e comercialização, relativo às aquisições de álcool etílico combustível, realizadas em desacordo com o
disposto na legislação aplicável.
Art. 9º O disposto neste decreto aplica-se, também, à Petrobrás e às refinarias autorizadas pela ANP a realizar operações de
compra, venda e transporte de álcool etílico combustível.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho
Raimundo Brito
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DECRETO N' 2.636, DE 25 DE JUNHO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 3º do
Decreto n Q 2.321, de 8 de setembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1998, o prazo
estabelecido no art. 3' do Decreto n" 2.321, de 8 de setembro de 1997.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n' 2.433, de 19 de dezembro de 1997.
Brasília, 25 de junho de 1998, 177' da Independência e 110 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
Raul Belens Jungmann Pinto

DECRETO N' 2.637, DE 25 DE JUNHO DE 1998
Regulamenta a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. l ' O Imposto sobre Produtos Industrializado (IPI) será
cobrado de conformidade com o disposto neste decreto.

TÍTULO I
Da Incidência
CAPÍTULO I
Disposição Preliminar
Art. 2' O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros, obedecidas as especificações constantes da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998

4411
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(Tipi) (Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 1º, e Decreto-Lei
nº 34, de 18 de novembro de 1966, art. 1O).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange
todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tipi,
observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação "NT»
(não-tributado) (Lei nº 9.493, de 10 de setembro de 1997, art. 13).
CAPÍTULO II
Dos Produtos Industrializados
Seção I
Disposição Preliminar
Art. 3º Produto industrializado é o resultante de qualquer
operação definida neste regulamento como industrialização, mesmo
incompleta, parcial ou intermediária.
Seção 11
Da industrialização
Características e Modalidades
Art. 4º Caracteriza industrialização qualquer operação que
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal
como (Lei nº 4.502, de 1964, art. 3º, parágrafo único, e Lei n? 5.172,
de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
I - a que, exercida sobre matéria-prima ou produto intermediário, importe na obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer
forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e
de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob
a mesma classificação fiscal (montagem);
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IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela
colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da
mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento);
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o
produto para utilização (renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações ou equipamentos
empregados.
Exclusões
Art. 5'

Não se considera industrialização:

I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados
em embalagem de apresentação:
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, sorveteiras, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde que
os produtos se destinem à venda direta a consumidor;
b) em cozinhas industriais, quando destinados à venda direta a
corporações, empresas e outras entidades, para consumo de seus
funcionários empregados ou dirigentes;

H - o preparo de refrigerantes, à base de extrato concentrado, por meio de máquinas, automáticas ou não, em restaurantes, bares e estabelecimentos similares, para venda direta a consumidor
(Decreto-Lei n' 1.686, de 26 de junho de 1979, art. 5º, § 2');

IH - a confecção ou preparo de produto de artesanato, definido no art. 7º;
IV - a confecção de vestuário, por encomenda direta do consumidor ou usuário, em oficina ou na residência do confeccionador;
V - o preparo de produto, por encomenda direta do consumidor ou usuário, na residência do preparador ou em oficina, desde que,
em qualquer caso, seja preponderante o trabalho profissional;
VI - a manipulação em farmácia, para venda direta a consumidor, de medicamentos oficinais e magistrais, mediante receita méCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998
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dica (Lei nº 4.502, de 1964, art. 3º, parágrafo único, inciso III, e
Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971, art. 5º, alteração 2');
VII - a moagem de café torrado, realizada por comerciante
varejista como atividade acessória (Decreto-Lei nº 400, de 30 de dezembro de 1968, art. 8º);
VIII - a operação efetuada fora do estabelecimento industrial,
consistente na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte:
a) edificação (casas, edifícios, pontes, hangares, galpões e semelhantes, e suas coberturas);
b) instalação de oleodutos, usinas hidrelétricas, torres de refrigeração, estações e centrais telefõnicas ou outros sistemas de telecomunicação e telefonia, estações, usinas e redes de distribuição de
energia elétrica e semelhantes;
c) fixação de unidades ou complexos industriais ao solo.
IX - a montagem de óculos, mediante receita médica (Lei nº
4.502, de 1964, art. 3º, parágrafo único, inciso III, e Decreto-Lei nº
1.199, de 1971, art. 5º, alteração 2');
X - o acondicionamento de produtos classificados nos Capítulos 16 a 22 da Tipi, adquiridos de terceiros, em embalagens confeccionadas sob a forma de cestas de natal e semelhantes (Decreto-Lei
nº 400, de 1968, art. 9º);
XI - o conserto, a restauração e o recondicionamento de produtos usados, nos casos em que se destinem ao uso da própria empresa
executora ou quando essas operações sejam executadas por encomenda de terceiros não estabelecidos com o comércio de tais produtos, bem
assim o preparo, pelo consertador, restaurador ou recondicionador, de
partes ou peças empregadas exclusiva e especificamente naquelas
operações (Lei nº 4.502, de 1964, art. 3º, parágrafo único, inciso I);
XII - o reparo de produtos com defeito de fabricação, inclusive mediante substituição de partes e peças, quando a operação for
executada gratuitamente, ainda que por concessionários ou representantes, em virtude de garantia dada pelo fabricante (Lei nº 4.502,
de 1964, art. 3º, parágrafo úníco, inciso I);
XIII - a restauração de sacos usados, executada por processo
rudimentar, ainda que com emprego de máquinas de costura;
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XIV -

a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de pig-

mentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada em esta-

belecimento varejista, efetuada por máquinas automática ou manual,
desde que fabricante e varejista não sejam empresas interdependentes, controladora, controlada ou coligadas (Lei n' 4.502, de 1964, art.
3', parágrafo único, inciso Iv, e Lei nº 9.493, de 1997, art. 18).
Parágrafo único. O disposto no inciso VIII não exclui a incidência do imposto sobre os produtos, partes ou peças utilizados nas
operações nele referidas.
Embalagens de Transporte e de Apresentação
Art. 6' Quando a incidência do imposto estiver condicionada à
forma de embalagem do produto, entender-se-á (Lei nº 4.502, de
1964, art. 3º, parágrafo único, inciso II):
I - como acondicionamento para transporte, o que se destinar precipuamente a tal fim;
II - como acondicionamento de apresentação, o que não estiver compreendido no inciso anterior.
§ 1º Para os efeitos do inciso I, o acondicionamento deverá
atender, cumulativamente, às seguintes condições:

I - ser feito em caixas, caixote, engradados, barricas, latas,
tambores, sacos, embrulhos e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional e que não objetive valorizar o produto
em razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do
seu acabamento ou da sua utilidade adicional;
II - ter capacidade acima de vinte quilos ou superior àquela
em que o produto é comumente vendido, no varejo, aos consumidores.

§ 2º Não se aplica o disposto no inciso II aos casos em que a natureza do acondicionamento e as caracteristicas do rótulo atendam,
apenas, a exigências técnicas ou outras constantes de leis e atos administrativos.
§ 3º O acondicionamento do produto, ou a sua forma de apresentação, será irrelevante quando a incidência do imposto estiver
condicionada a peso de sua unidade.
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Artesanato, Oficina e Trabalho Preponderante

Art. 72 Para efeitos do art. 5º:
I - no caso do seu inciso IH, produto de artesanato é o proveniente de trabalho manual realizado por pessoa natural, nas seguintes condições:
a) quando o trabalho não conte com o auxílio ou a participação
de terceiros assalariados;
b) quando o produto seja vendido a consumidor, diretamente ou
por intermédio de entidade de que o artesão faça parte ou seja assistido.
H - nos casos dos seus incisos IV e V:
a) oficina é o estabelecimento que empregar, no máximo, cinco
operários e, caso utilize força motriz, não dispuser de potência superior a cinco quilowatts;
b) trabalho preponderante é o que contribuir no preparo do produto, para formação de seu valor, a título de mão-de-obra, no mínimo
com sessenta por cento.

TÍTULon
Dos Estabelecimentos Industriais e Equiparados
a Industrial
Estabelecimento Industrial
Art. 8' Estabelecimento industrial é o que executa qualquer
das operações referidas no art.d", de que resulte produto tributado,
ainda que de alíquota zero ou isento (Lei n 2 4.502, de 1964, art. 3').
Estabelecimentos Equiparados a Industrial
Art. 9' Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos (Lei n' 4.502,de
1964, art. 42 , inciso 1);
H - os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem,
para comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por outro estabelecimento da mesma firma;
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Hl - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do mesmo contribuinte, salvo
se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e não estiverem enquadrados na hipótese do inciso anterior (Lei nº 4.502, de
1964, art. 4º, inciso U, e § 2º, do Decreto-Lei n" 34, de 1966, art. 2º, alteração 10, eLeinº9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 37, inciso I);
IV - os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização haja sido realizada por outro estabelecimento da mesma
firma ou de terceiro, mediante a remessa, por eles efetuada, de matérias-primas, produtos intermediários, embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos (Lei nº 4.502, de 1964, art. 4º, inciso UI, e
Decreto-Lei nº 34, de 1966, art. 2º, alteração 33');
V - os estabelecimentos comerciais de produtos do Capítulo
22 da Tipi, cuja industrialização tenha sido encomendada a estabelecimento industrial, sob marca ou nome de fantasia de propriedade do
encomendante de terceiro ou do próprio executor da encomenda
(Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977, art. 23);
VI - os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados nas posições 7101 a 7116 da Tipi (Lei n? 4.502, de
1964, observações ao Capítulo 71 da tabela);
VII - os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas e demais produtos, de
produção nacional, classificados nas posições 2204, 2205, 2206 e
2208 da Tipi e acondicionados em recipientes de capacidade superior
a limite máximo permitido para venda a varejo, com destino aos seguintes estabelecimentos (Lei nº 9.493, de 1997, art. 3'):
a) industriais que utilizarem os produtos mencionados como insumo na fabricação de bebidas;
b) atacadistas e cooperativas de produtores;
c) engarrafadores dos mesmos produtos.
Parágrafo único. Os estabelecimentos industriais quando derem saída a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos de terceiros, com destino a outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, serão considerados estabelecimentos comerciais de bens de produção e obrigatoriamente
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equiparados a estabelecimento industrial em relação a essas operações (Lei nº 4.502, de 1964, art. 4º, inciso IV, e Decreto-Lei nº 34, de
1966, art. 2º, alteração 1O).
Art. 10. São equiparados a estabelecimento industrial os estabelecimentos atacadistas que adquirirem os produtos relacionados no Anexo IH da Lei nº 7.798, de 10 de julho de 1989, de estabelecimentos industriais ou dos estabelecimentos equiparados a industriais de que tratam os incisos I a V do artigo anterior (Lei nº 7.798,
de 1989, arts. 7º e 8º).
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se nas hipóteses em que o
adquirente e o remetente dos produtos sejam empresas controladoras, controladas ou coligadas (Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, art. 243, §§ 1º e 2º), interligadas (Decreto-Lei nº 1.950, de 14 de
julho de 1982, art. 10, § 2º) ou interdependentes.
§ 2º Na relação de que trata o caput deste artigo, poderão, mediante decreto, ser excluídos produtos ou grupo de produtos cuja permanência se torne irrelevante para arrecadação do imposto, ou incluídos
outros cuja alíquota seja igualou superior a quínze por cento.

Equiparados a Industrial por Opção
Art. 11. Equiparam-se a estabelecimento industrial, por opção (Lei nº 4.502, de 1964, art. 4º, inciso IV, e Decreto-Lei nº 34, de
1966, art. 2º, alteração 1'):
I - os estabelecimentos comerciais que derem saída a bens de
produção, para estabelecimentos industriais ou revendedores;
H - as cooperativas, constituídas nos termos da Lei nº 5.764, de
16 de dezembro de 1971, que se dedicarem à venda em comum de bens
de produção, recebidos de seus associados para comercialização.
Opção e Desistência
Art. 12. O exercício da opção de que trata o artigo anterior
será formalizado mediante alteração dos dados cadastrais do estabelecimento, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), para
sua inclusão como contribuinte do imposto.
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Parágrafo único. A desistência da condição de contribuinte do
imposto será formalizada também, mediante alteração dos dados cadastrais, conforme definido no caput deste artigo.
Art. 13. Aos estabelecimentos optantes cumprirá, ainda, observar as seguintes normas:
I - ao formalizar a sua opção, o interessado deverá relacionar, no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos
de Ocorrência - Modelo 6, os produtos que possuía no dia imediatamente anterior àquele em que iniciar o regime de tributação ou anexar ao mesmo relação dos referidos produtos;
II - o optante poderá creditar-se, no livro Registro de Apuração do IPI, pelo imposto constante da relação mencionada no inciso
anterior, desde que, nesta, os produtos sejam discriminados pela
classificação fiscal, seguidas dos respectivos valores;
III - formalizada a opção, o optante agirá como contribuinte
do imposto, obrigando-se ao cumprimento das normas legais e regulamentares correspondentes, até quando formalizar a desistência;
IV - a partir da data de desistência, perderá o seu autor a condição de contribuinte, mas não ficará desonerado das obrigações tributárias decorrentes dos atos que haja praticado naquela qualidade.
Estabelecimentos Atacadistas e Varejistas
Art. 14. Para os efeitos deste regulamento, consideram-se (Lei
nº 4.502, de 1964, art. 4º, § 1º, e Decreto-Lei nº 34, de 1966, art. 2º, alteração 1ª):
I - estabelecimento comercial atacadista, o que efetuar vendas:
a) de bens de produção, exceto a particulares em quantidade
que não exceda a normalmente destinada ao seu próprio uso;
b) de bens de consumo, em quantidade superior àquela normalmente destinada a uso próprio do adquirente;
c) a revendedores;
II - estabelecimento comercial varejista, o que efetuar vendas
diretas a consumidor, ainda que realize vendas por atacado esporadicamente, considerando-se esporádicas as vendas por atacado quando, no mesmo semestre civil, o seu valor não exceder a vinte por cento
do total das vendas realizadas.
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TÍTULO III
Da Classificação dos Produtos
Art. 15. Os produtos estão distribuídos na Tipi por seções,
capítulos, subcapítulos, posições, subposições, itens e subitens (Lei
n' 4.502, de 1964, art. 10).
Art. 16. Far-se-á a classificação de conformidade com as Regras Gerais para Interpretação (RGI), Regras Gerais Complementares (RGC) e Notas Complementares, todas da Nomenclatura Comum do Mercosul, integrantes do seu texto (Decreto-Lei n' 1.154, de
l' de março de 1971, art. 3').
Art. 17. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH), da Organização mundial das Alfândegas, na versão luso-brasileira, elaborada
pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, e suas alterações aprovadas
pelo Secretário da Receita Federal, constituem elementos subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem assim das Notas de Seção, capítulo, posições e de subposiçõos da Nomenclatura do Sistema Harmonizado (Decreto-Lei n" 1.154, de 1971, art. 3').
TÍTULO IV
Da Imunidade Tributária
Art. 18.

São imunes da incidência do imposto:

I - os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão (Constituição, art. 150, inciso VI, alínea d):
II - os produtos industrializados destinados ao exterior
(Constituição, art. 153, § 3', inciso nn;
III - O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou
instrumento cambial (Constituição, art. 153, § 5');
IV - a energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e
minerais do País (Constituição, art. 155, § 3').
§ I" A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer normas e requisitos especiais a serem observados pelas firmas ou estabelecimentos que realizarem operações com papel referido no inciso
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I, bem assim para a comprovação a que se refere o parágrafo seguinte, inclusive quanto ao trânsito, dentro do Território Nacional, do
produto a ser exportado.
§ 2º Na hipótese do inciso n, a destinação do produto ao exterior será comprovada com a sua saída do País.
§ 3º Para fins do disposto no inciso Iv, entende-se como derivados do petróleo os produtos decorrentes da transformação do petróleo,
por meio de conjunto de processos genericamente denominado refino
ou refinação, classificados quimicamente como hidrocarbonetos.
§ 4' Se a imunidade estiver condicionada à destinação do produto, e a este for dado destino diverso, ficará o responsável pelo fato
sujeito ao pagamento do imposto e da penalidade cabível, como se a
imunidade não existisse (Lei n? 4.502, de 1964, art. 9º, § 1', e Lei nº
9.532, de 1997, art. 37, inciso II).
Art. 19. Cessará a imunidade do papel destinado à impressão
de livros, jornais e periódicos quando este for consumido ou utilizado
em finalidade diversa da prevista no inciso I do artigo anterior, ou
encontrado em poder de pessoa que não seja fabricante, importador,
ou seus estabelecimentos distribuidores, bem assim que não sejam
empresas jornalísticas ou editoras (Lei nº 9.532, de 1997, art. 40).

TÍTULO V
Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Definição
Art. 20. Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a
pessoa obrigada ao pagamento do imposto ou penalidade pecuniária, e diz-se (Lei nº 5.172, de 1966, art. 121):
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador;

n - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de expressa disposição de lei.
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Art. 21. Sujeito passivo da obrigação tributária acessória é a
pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto (Lei n?
5.172, de 1966, art. 122).
Art. 22. As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento do imposto, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição do sujeito passivo das obrigações
correspondentes (Lei n" 5.172, de 1966, art. 123).
CAPÍTULO II
Dos Contribuintes e Responsáveis
Contribuintes
Art. 23.
buinte:

São obrigados ao pagamento do imposto como contri-

I - o importador, em relação ao fato gerador decorrente do
desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira (Lei
n' 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea b);
II - o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que industrializar em seu estabelecimento, bem assim quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que
praticar (Lei n? 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea a);
III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao
fato gerador relativo aos produtos que dele saírem, bem assim
quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar
(Lei n" 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea a);
IV - os que consumirem ou utilizarem em outra finalidade, ou
remeterem a pessoas que não sejam empresas jornalísticas ou editoras, o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos,
quando alcançado pela imunidade prevista no inciso I do art. 18 (Lei
n' 9.532, de 1997, art. 40).
Parágrafo único. Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial ou comerciante, em
relação a cada fato gerador que decorra de ato que praticar (Lei n?
5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único).
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Responsáveis
Art. 24.
sáveis:

São obrigados ao pagamento do imposto como respon-

I - o transportador, em relação aos produtos tributados que
transportar, desacompanhados da documentação comprobatória de
sua procedência (Lei nº 4.502, de 1964, art. 35, inciso Il, alínea a);
II - o possuidor ou detentor, em relação aos produtos tributados que possuir ou mantiver para fins de venda ou industrialização,
nas mesmas condições do inciso anterior (Lei nº 4.502, de 1964, art.
35, inciso Il, alínea b);
III - o estabelecimento adquirente de produtos usados cuja
origem não possa ser provada, pela falta de marcação, se exigível, de
documento fiscal próprio ou do documento a que se refere o art. 288
(Lei nº 4.502, de 1964, arts. 35, inciso Il, alínea b, e 43);
IV - o proprietário, o possuidor, O transportador ou qualquer
outro detentor de produtos nacionais, do Capítulo 22 e do código
2402.20.00 da Tipi, saídos do estabelecimento industrial com imunidade ou suspensão do imposto, para exportação, encontrados no
País em situação diversa, salvo se em trânsito, quando (Decreto-Lei
nº 1.593, de 1977, art. 18, e Lei n? 9.532, de 1997, art. 41):
a) destinados a uso ou consumo de bordo em embarcações ou
aeronaves de tráfego internacional, com pagamento em moeda conversível (Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, art. 8º, inciso 1);
b) destinados a Lojas Francas, em operação de venda direta, nos
termos e condições estabelecidos pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 1.455,
de 7 de abril de 1976 (Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, art. 8', inciso Il);

c) adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação, e remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da adquirente (Lei nº 9.532, de 1997, art. 39,
inciso I e § 2');
d) remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se
processe o despacho aduaneiro de exportação (Lei n" 9.532, de 1997,
art. 39, inciso Il);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jnn. 1998

4423

v - os estabelecimentos que possuírem produtos tributados
ou isentos, sujeitos a serem rotulados ou marcados, ou, ainda, ao selo
de controle, quando não estiverem rotulados, marcados ou selados
(Leinº4.502, de 1964, art. 62, eLeinº9.532, de 1997, art. 37, inciso V);
VI - os que desatenderem as normas e requisitos a que estiver
condicionada a imunidade, a isenção ou a suspensão do imposto (Lei
nº 4.502, de 1964, art. 9', § 19,eLeinº9.532, de 1997, art. 37, inciso
VII - a empresa comercial exportadora, em relação ao imposto que deixou de ser pago, na saida do estabelecimento industrial, referente aos produtos por ela adquiridos com o fim específico de
exportação, nas hipóteses em que (Lei nº 9.532, de 1997, art. 39, § 3'):
a) tenha transcorrido cento e oitenta dias da data da emissão da
nota fiscal de venda pelo estabelecimento industrial, não houver sido
efetivada a exportação (Lei nº 9.532, de 1997, art. 39, § 3º, alínea a);
b) os produtos forem revendidos no mercado interno (Lei nº 9.532,
de 1997, art. 39, § 3', alínea b);
c) ocorrer a destruição, o furto ou roubo dos produtos (Lei n" 9.532,
de 1997, art. 39, § 3º, alínea c);
VIII - a pessoa física oujuridica que não seja empresajornalística ou editora, em cuja posse for encontrado o papel, destinado à
impressão de livros,jornais e periódicos, a que se refere o inciso I, do
art. 18 (Lei nº 9.532, de 1997, art. 40, parágrafo único).

n»

Responsável como Contribuinte Substituto
Art. 25. É ainda responsável, por substituição, o industrial ou
equiparado a industrial, mediante requerimento, em relação às operações anteriores, concomitantes ou posteriores às saídas que promover, nas hipóteses e condições estabelecidas pela Secretaria da
Receita Federal (Lei nº 4.502, de 1964, art. 35, inciso lI, alínea c, e
Lei nº 9.430, de 1996, art. 31).
Responsabilidade Solidária
Art. 26. Na hipótese do artigo anterior, o contribuinte substituído é solidariamente responsável pelo pagamento do imposto em
relação ao qual estiver sendo substituido, no caso de inadimplência
do contribuinte substituto (Lei nº 4.502, de 1964, art. 35, § 2º, e Lei
nº 9.430, de 1996, art. 31).
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Art. 27.
VO,

São solidariamente responsáveis com o sujeito passi-

no período de sua administração, gestão ou representação, os acio-

nistas controladores, e os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos tributários
decorrentes do não-recolhimento do imposto no prazo legal (DecretoLei n? 1. 736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8º).
CAPÍTULO III
Da Capacidade Tributária
Art. 28. A capacidade jurídica para ser sujeito passivo da
obrigação tributária decorre exclusivamente do fato de se encontrar
a pessoa nas condições previstas neste regulamento ou nos atos administrativos de caráter destinados a completá-lo, como dando lugar
à referida obrigação (Lei nO 4.502, de 1964, art. 40).
Parágrafo único. São irrelevantes, para excluir a responsabilidade do cumprimento da obrigação ou a decorrente de sua inobservância:
I - as causas que, de acordo com o direito privado, excluam a
capacidade civil das pessoas naturais (Lei n" 4.502, de 1964, art. 40,
parágrafo único, inciso I, e Lei nº 5.172, de 1966, art. 126, inciso 1);
U - o fato de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que
importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou
negócios (Lei nº 5.172, de 1996, art. 126, inciso Il);
lU - a irregularidade formal na constituição das pessoasjuridicas de direito privado e das firmas individuais, bastando que configurem uma unidade econõmica ou profissional (Lei nº 4.502, de 1964, art.
40, parágrafo único, inciso lI, e Lei nO 5.172, de 1966, art. 126, inciso IlI);
IV - a inexistência de estabelecimento fixo, e a sua clandestinidade ou a precariedade de suas instalações (Lei nº 4.502, de 1964,
art. 40, parágrafo único, inciso IlI);
V - a inabitualidade no exercício da atividade ou na prática
dos atos que dêem origem à tributação ou à imposição da pena (Lei nº
4.502, de 1964, art. 40, parágrafo único, inciso IV).
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CAPÍTULO IV
Do Domicílio Tributário
Art. 29. Para os efeitos de cumprimento da obrigação tributária e de determinação da competência das autoridades administrativas, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo (Lei n'' 4.502,
de 1964, art. 41, e Lei n' 5.172, de 1966, art. 127):
I - se pessoa jurídica de direito privado, ou firma individual,
o lugar do estabelecimento responsável pelo cumprimento da obrigação tributária;
II - se pessoajurídica de direito público, o lugar da situação da
repartição responsável pelo cumprimento da obrigação tributária;
III - se comerciante ambulante, a sede de seus negócios ou, na
impossibilidade de determinação dela, o local de sua residência habitual, ou qualquer dos lugares em que exerça a sua atividade, quando
não tenha residência certa ou conhecida;
IV - se pessoa natural não compreendida no inciso anterior, o
local de sua residência habitual ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade.
Parágrafo único. Quando não couber a aplicação das regras estabelecidas nos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio
tributário do sujeito passivo, a critério da autoridade administrativa, o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos
que deram origem à obrigação.

TÍTULO VI
Da Contagem e Fluência dos Prazos
Art. 30. Os prazos previstos neste regulamento serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento (Lei n? 5.172, de 1966, art. 210).
§ 1· Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato (Lei n' 5.172, de 1966, art. 210, parágrafo único).
§ 2· Se o dia do vencimento do prazo cair em domingo, feriado
nacional ou local, ponto facultativo ou data em que, por qualquer
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motivo, não funcionar a repartição onde deva ser cumprida a obrigação, O prazo considerar-se-á prorrogado até O primeiro dia útil subseqüente (Lei n' 4.502, de 1964, art. 116).
§ 32 Será antecipado para O último dia útil imediatamente anterior, o término do prazo de recolhimento do imposto que ocorra a
31 de dezembro, quando nesta data não houver expediente bancário
(Decreto-Lei n" 400, de 1968, art. 15, e Decreto-Lei n" 1.430, de 3 de
dezembro de 1975, art. 1').
§ 4' Ressalvado O disposto no parágrafo anterior, será prorrogado para o primeiro dia útil subseqüente o prazo para recolhimento
do imposto cujo término ocorrer em data em que, por qualquer motivo, não funcionarem os estabelecimentos bancários arrecadadores.
Art. 31. Nenhum procedimento do contribuinte, não autorizado pela legislação, interromperá os prazos fixados para o recolhimento do imposto.

TÍTULO VII
Da Obrigação Principal
CAPÍTULO l
Do Fato Gerador
Hipóteses de Ocorrência
Art. 32. Fato gerador do imposto é (Lei n' 4.502, de 1964, art. 2'):
l - o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira;
II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial.
Art. 33. Considera-se ocorrido o fato gerador:
I - na entrega ao comprador, quanto aos produtos vendidos
por intermédio de ambulantes (Lei n' 4.502, de 1964, arts. 2' e 5', inciso I, alínea a, e Decreto-Lei n" 1.133, de 16 de novembro de 1970,
art. 1');
II - na saída de armazém-geral ou outro depositário do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial depositante, quanto
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aos produtos entregues diretamente a outro estabelecimento (Lei n?
4.502, de 1964, arts. 2' e 5', inciso I, alínea a, e Decreto-Lei n? 1.133,
de 1970, art. 1');
UI - na saída da repartição que promoveu o desembaraço
aduaneiro, quanto aos produtos que, por ordem do importador, forem
remetidos diretamente a terceiros (Lei nº 4.502, de 1964, arts. 2' e 5',
inciso I, alínea b, e Decreto-Lei n' 1.133, de 1970, art. 1');
IV - na saída do estabelecimento industrial diretamente
para estabelecimento da mesma firma ou de terceíro, por ordem do
encomendante, quanto aos produtos mandados industrializar por
encomenda (Lei n? 4.502, de 1964, arts. 2' e 5º, inciso I, alínea c, e Decreto-Lei n' 1.133, de 1970, art. 1');
V - na saída de bens de produção dos associados para as suas
cooperativas, equíparadas, por opção, a estabelecimento industrial;
VI - no quarto dia da data da emissão da respectiva nota fiscal, quanto aos produtos que até o dia anterior não tiverem deixado o
estabelecimento do contribuinte (Lei n'' 4.502, de 1964, arts. 2' e 5',
inciso I, alínea d, e Decreto-Lei n Q 1.133, de 1970, art. 1');
VII - no momento em que ficar concluída a operação industrial, quando a industrialização se der no próprio local de consumo ou
de utilização do produto, fora do estabelecimento industrial (Lei n'
4.502, de 1964, art. 2', § 1Q) ;
VIII - no início do consumo ou da utilização do papel destinado à impressão de livros, jornais e periodícos, em finalidade diferente
da que lhe é prevista na imunidade de que trata o inciso I do art. 18,
ou na saída do fabricante, do importador ou de seus estabelecimentos
distribuidores, para pessoas que não sejam empresas jornalísticas
ou editoras (Lei n? 9.532, de 1997, art. 40);
IX - na aquísição ou, se a venda tiver sido feita antes de concluída a operação industrial, na conclusão desta, quanto aos produtos
que, antes de sair do estabelecimento que os tenha industrializado por
encomenda, sejam por este adquíridos;
X - na data da emissão da nota fiscal pelo estabelecimento
industrial, quando da ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas no inciso VII do art. 24 (Lei n' 4.532, de 1997, art. 39, § 4Q ) ;
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XI - no momento da sua venda, quanto aos produtos objeto
de operação de venda que forem consumidos ou utilizados dentro do
estabelecimento industrial (Lei nº 4.502, de 1964, arts. 2º e 5º, inciso
I, alínea e, Decreto-Lei nº 1.133, de 1970, art. 1º, e Lei nº 4.532, de
1997, art. 38);
XII - na saída simbólica de álcool das usinas produtoras para
as suas cooperativas, equiparadas, por opção, a estabelecimento industrial.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso VII, considera-se concluída a operação industrial e ocorrido o fato gerador na data da entrega do produto ao adquirente ou na data em que se iniciar o seu
consumo ou a sua utilização, se anterior à formalização da entrega.
Art. 34. Na hipótese de venda, exposição à venda, ou consumo
no Território Nacional, de produtos destinados ao exterior, ou na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas para a isenção ou a suspensão do imposto, considerar-se-á ocorrido o fato gerador na data da saída dos produtos do estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial (Lei nº 9.532, de 1997, art. 37, inciso II).
Exceções
Art. 35. Não constituem fato gerador:
I - o desembaraço aduaneiro de produto nacional que retorne
ao Brasil, nos seguintes casos (Decreto-Lei nº 491, de 5 de março de
1969, art. 11):
a) quando enviado em consignação para o exterior e não vendido nos prazos autorizados;
b) por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo ou
substituição;
c) em virtude de modificações na sistemática de importação do
País importador;
d) por motivo de guerra ou calamidade pública;
e) por quaisquer outros fatores alheios à vontade do exportador;
II - as saídas de produtos subseqüentes à primeira:
a) nos casos de locação ou arrendamento, salvo se o produto tiver sido submetido a nova industrialização;
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b) quando se tratar de bens do ativo permanente, industrializados ou importados pelo próprio estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, destinados à execução de serviços pela própria
firma remetente;
III - a saída de produtos incorporados ao ativo permanente,
após cinco anos de sua inco~poração, pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, que os tenha industrializado ou Importado;
IV - a saída de produtos por motivo de mudança de endereço
do estabelecimento.

Irrelevãncia dos Aspectos Jurídicos
Art. 36. O imposto é devído sejam quais forem as finalidades a
que se destine o produto ou o título jurídico a que se faça a importação
ou de que decorra a saída do estabelecimento produtor (Lei n' 4.502,
de 1964, art. 2', § 2').

CAPÍTULO II
Da Suspensão do Imposto

Seção I
Disposições' Preliminares
Art. 37. Somente será permitida a saída ou o desembaraço de
produtos com suspensão do imposto quando observadas as normas
deste regulamento e as medidas de controle expedidas pela Secretaria da Receitá Federal.
Art. 38. O implemento da condição a que está subordinada a
suspensão resolve a obrigação tributária suspensa.
Art. 39. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigivel, como se a suspensão não existisse.
§ l' Se a suspensão estiver condicionada à destinação do produto e a este for dado destino diverso do prevísto, estará o responsável
pelo fato sujeito ao pagamento do imposto e da penalidade cabível,
como se a isenção não existisse (Lei n' 9.532, de 1997, art. 37, inciso lI).
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§ 2' Cumprirá a exigência:
I - o recebedor do produto, no caso de emprego ou destinação
diferentes dos que condicionaram a suspensão;
H - o remetente do produto, nos demais casos.
Seção II
Dos Casos de Suspensão
Art. 40. Poderão sair com suspensão do imposto:
I - o óleo de menta em bruto, produzido por lavradores, com
emprego do produto de sua própria lavoura, quando remetido a estabelecimentos industriais, diretamente ou por intermédio de postos
de compra (Decreto-Lei n" 400, de 1968, art. 10);
H - os produtos remetidos pelo estabelecimento industrial,ou
equiparado a industrial, diretamente a exposição em feiras de amostras e promoções semelhantes (Decreto-Lei n' 400, de 1968, art. 11);
HI - os produtos remetidos pelo estabelecimento industrial,
ou equiparado a industrial, a depósitos fechados ou armazéns-gerais, bem assim aqueles devolvidos ao remetente (Decreto-Lei n" 400, de 1968, art. 11);
IV - as matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem, de fabricação nacional, vendidos a (Lei n" 8.402, de 8
de janeiro de 1992, art. 32 ) :
a) estabelecimento industrial, para industrialização de produtos destinados à exportação;
b) estabelecimento comercial, para industrialização em outro
estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, de produto destinado à exportação;
V - os produtos industrializados, que contiverem insumos
importados submetidos a regime aduaneiro especial de que tratam
os incisos H e IH do art. 78 do Decreto-Lei n? 37, de 18 de novembro de
1966 (drawback - suspensão, isenção), remetidos diretamente a
empresas industriais exportadoras para emprego na produção de
mercadorias destinadas à exportação direta ou por intermédio de
empresa comercial exportadora, atendidas as condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal;
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VI - os produtos, destinados à exportação, que saiam do estabelecimento industrial para (Lei nO 9.532, de 1997, art. 39):
a) empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de
exportação nos termos do § 2° deste artigo (Lei n? 9.532, de 1997, art.
39, inciso I);
b) recintos alfandegados (Lei nO 9.532, de 1997, art. 39, inciso Il);
c) outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação (Lei nº 9.532, de 1997, art. 39, inciso Il);
VII - as matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem destinados a industrialização, desde que os produtos
industrializados devam ser enviados ao estabelecimento remetente
daqueles insumos;
VIII - os produtos que, industrializados na forma do inciso
anterior e em cuja operação o executor da encomenda não tenha utilizado produtos de sua industrialização ou importação, forem remetidos ao estabelecimento de origem e desde que sejam por este
destinados:
a) a comércio;
b) a emprego, como matéria-prima, produto intermediário ou
acondicionamento, em nova industrialização que dê origem a saída
de produto tributado;
IX - as matérias-primas e produtos intermediários remetidos por estabelecimento industrial, para emprego em operação industrial realizada fora desse estabelecimento, quando o executor da
industrialização for o próprio remetente daqueles insumos;
X - o veículo, aeronave ou embarcação das posições 8702,
8703, 8704, 8705, 8802, 8901, 8902, 8903 e 8906 da Tipi, que deixar o
estabelecimento industrial exclusivamente para emprego em provas
de engenharia pelo próprio fabricante, desde que a ele tenha de voltar, não excedido o prazo de permanência fora da fábrica, que será de
trinta dias, salvo motivos de ordem técnica devidamente justificados,
e constará da nota fiscal para esse fim expedida;
XI - Os produtos remetidos para industrialização ou comércio, de um para outro estabelecimento, industrial ou equiparado a industrial, da mesma firma;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998

4432
XII - os bens do ativo permanente (máquina e equipamentos,
aparelhos, instrumentos, utensílios, ferramentas, gabaritos, moldes, matrizes e semelhantes), remetidos pelo estabelecimento industrial a outro estabelecimento da mesma firma, para serem utilizados
no processo industrial do recebedor;
XIII - os bens do ativo permanente remetido pelo estabelecimento industrial a outro estabelecimento, para serem utilizados no
processo industrial de produtos encomendados pelo remetente, desde que devam retornar ao estabelecimento encomendante, após o
prazo fixado para a fabricação dos produtos;
XIV - as partes e peças destinadas ao reparo de produtos com
defeito de fabricação, quando a operação for executada gratuitamente por concessionários ou representantes, em virtude de garantia
dada pelo fabricante.
§ 1º No caso do inciso IV:
I - a sua aplicação depende de prévia aprovação pelo Secretário da Receita Federal de plano de exportação, elaborado pela empresa exportadora que irá adquirir os insumos objeto da suspensão;
II - a exportação dos produtos pela empresa adquirente dos
insumos fornecidos com suspensão do imposto deverá ser efetivada
no prazo de até um ano, contado da aprovação do plano de exportação
prorrogável uma vez, por idêntico período, na forma do inciso anterior,
admitidas novas prorrogações, respeitado o prazo máximo de cinco
anos, quando se tratar de exportação de bens de capital de longo ciclo
de produção;
III - a Secretaria da Receita Federal expedirá instruções complementares necessárias a sua execução.
§ 2' No caso da alínea a do inciso VI, consideram-se adquiridos com fins específico de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação
ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora (Lei n' 9.532, de 1997, art. 39, § 2').
§ 3' A suspensão de que trata o inciso XI não se aplica:
I - quando o produto remetido for tributado à alíquota zero;
II - quando o produto remetido for destinado a emprego na industrialização de produtos tributados a alíquota zero ou isentos, em
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relação aos quais não tenha sido autorizado o aproveitamento do crédito relativo às matérias-primas, aos produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados na sua produção.
Art. 41. As bebidas alcóolicas e demais produtos de produção
nacional classificados nas posições 2204, 2205, 2206 e 2208 da Tipi,
acondici~nados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo sairão obrigatoriamente com
suspensão do imposto dos respectivos estabelecimentos produtores,
dos estabelecimentos atacadistas e das cooperativas de produtores,
quando destinados aos seguintes estabelecimentos (Lei nO 9.493, de
1997, art. 3° e 4°):
I - industrias que utilizem os produtos mencionados como
insumo na fabricação de bebidas;
II
atacadistas e cooperativas de produtores;

III -

engarrafadores dos mesmos produtos.

Art. 42.

Serão desembaraçados com suspensão do imposto:

I - os produtos de procedência estrangeira que devam sair
das repartições aduaneiras com suspensão do Imposto de Importação, nas condições previstas na respectiva legislação;
II - os produtos de procedência estrangeira importados diretamente pelos concessionários das Lojas Francas de que trata o
Decreto-Lei n? 1.455, de 7 de abril de 1976, nas condições nele referidas e em outras estabelecidas pelo Secretário da Receita Federal
(Decreto-Lei n? 1.455, de 1976, art. 15, § 2°, Lei nO 8.032, de 12 de
abril de 1990, art. 2°, inciso lI, alínea e, e Lei n" 8.402, de 1992, art.
1º, inciso IV);
III - as máquinas, equipamentos, veículos, aparelhos e instrumentos, sem similar nacional, bem assim suas partes, peças,
acessórios e outros componentes, de procedência estrangeira, importados por empresas nacionais de engenharia, e destinados à execução de obras no exterior, quando autorizada a suspensão pelo
Secretário da Receita Federal (Decreto-Lei n" 1.418, de 3 de setembro
de 1975, art. 3°).
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Seção lII
Dos Regimes Especiais de Suspensão
Art. 43. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir regime especial de suspensão do imposto para implementar o disposto
no art. 25 (Lei n' 4.502, de 1964, art. 35, § 2', e Lei n? 9.430, de 1996,
art. 31).

CAPÍTULO III
Das Isenções

Seção I
Disposições Preliminares
Art. 44. Salvo expressa disposição em lei, as isenções do imposto se referem ao produto e não ao contribuinte ou adquirente (Lei
n' 4.502, de 1964, art. 9').
Art. 45. A isenção de caráter subjetivo só exclui o crédito tributário quando o seu titular esteja na situação de contribuinte ou de
responsável.
Parágrafo único. O titular da isenção poderá renunciar ao benefício, desde que autorizado pela unidade sub-regional da Secretaria da Receita Federal.
Art. 46. Se a isenção estiver condicionada à destinação do
produto e a este for dado destino diverso do previsto, estará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do imposto e da penalidade
cabível, como se a isenção não existisse (Lei n' 4.502, de 1964, art. 9',
§ 1', e Lei n? 9.532, de 1997, art. 37, inciso II).
§ l' Salvo comprovado intuito de fraude, o imposto será devido, sem multa, se recolhido espontaneamente, antes do fato modificador da destinação, se esta se der após um ano da ocorrência do fato
gerador, não sendo exigivel após o decurso de três anos (Lei n' 4.502,
1964, art. 9', § 2').
§ 2' Nos casos dos incisos XII e XIII do art. 48, não será devido
o imposto se a mudança se verificar depois de um ano da ocorrência
do fato gerador (Lei n? 5.799, de 31 de agosto de 1972, art. 3', e Decreto-Lei n? 37, de 1966, art. 161).
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Art. 47. Os produtos desembaraçados como bagagem não poderão ser depositados para fins comerciais ou expostos à venda, nem
vendidos senão com o pagamento do imposto e dos acréscimos exigíveis ate~dido o disposto no § 10 do artigo anterior (Decreto-Lei n"
,
O)
1.455, de 1976, art. 8- .

Seção II
Dos Produtos Isentos
Art. 48.

São isentos do imposto:

I - os produtos industrializados porinstituições de educação
ou de assistência social, quando se destinem, exclusivamente, a uso
próprio ou a distribuição gr.atuita a se.us educandos ou assis~idos! no
cumprimento de suas finalidades (Lei n-o 4.502, 1964, art. 7-, InCISOS
II e IV);
II - os produtos industrializados por estabelecimentos públicos e autárquicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, que não se destinarem a comércio (Lei n' 4.502, de 1964,
art. 7', inciso III);
III - as amostras de produtos para distribuição gratuita, de diminuto ou nenhum valor comercial, assim considerados os fragmentos
ou parte de qualquer mercadoria, em quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade, atendidas
as seguintes condições (Lei n" 4.502, de 1964, art. 7', inciso V):
a) indicação do produto e no seu envoltório da expressão «Amostra Grátis», em caracteres impressos em destaque;

b) quantidade não excedente de vinte por cento do conteúdo ou
do número de unidades da menor embalagem da apresentação comercial do mesmo produto, para venda ao consumidor;

c) distribuição exclusivamente a médicos, veterinários e dentistas, bem assim a estabelecimentos hospitalares, quando se tratar de
produtos da indústria farmacêutica;
IV - as amostras de tecidos de qualquer largura, e de comprimento até quarenta e cinco em para os de algodão estampado, e trinta
em para os demais, desde que contenham, em qualquer caso, impressa
tipograficamente ou a carimbo, a expressão «Sem Valor Comercial»,
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dispensadas desta exigência as amostras cujo cumprimento não
exceda de vinte e cinco em e quinze em nas hipóteses supra, respectivamente (Lei n" 4.502, de 1964, art. 7', inciso VI);

V - os pés isolados de calçados, conduzidos por viajante do
estabelecimento industrial, desde que tenham gravada, no solado, a
expressão "Amostra para Viajante" (Lei n" 4.502, de 1964, art. 7', inciso VII);
VI - as aeronaves de uso militar, e suas partes e peças, vendidas à União (Lei n' 4.502, de 1964, art. 7', inciso XXXVII, Decreto-Lei n' 34, de 1966, art. 2', alteração 3", Lei n' 5.330, de 11 de
outubro de 1967, art. 1', eLein'8.402, de 1992, art. 1', inciso VIII);

VIlas caixões funerários (Lei n? 4.502, de 1964, art. 7', inciso XV);
VIII
o papel destinado à impressão de músicas (Lei n? 4.502,
de 1964, art. 7', inciso XII);
IX - as panelas e outros artefatos semelhantes, de uso doméstico, de fabricação rústica, de pedra ou barro bruto, apenas umedecido e
amassado, com ou sem vidramento de sal (Lei n' 4.502, de 1964, art. 7',
inciso XXVIII, e Decreto-Lei n? 34, de 1966, art. 2', alteração 3");
X - os chapéus, roupas e proteção, de couro, próprios para
tropeiros (Lei n'' 4.502, de 1964, art. 7', inciso XXVIII, e Decreto-Lei
n? 34, de 1966, art. 2', alteração 3");
XI - o material bélico, de uso privativo das Forças Armadas,
vendido à União, na forma das instruções expedidas pelo Secretário
da Receita Federal (Lei n" 4.502, de 1964, art. 7', inciso XXXVI, Decreto-Lei n' 34, de 1966, art. 2', alteração 3", Lei n" 5.330/67, art. 1', e
Lei n? 8.402, de 1992, art. 1', inciso VIII);
XII - o automóvel adquirido diretamente a fabricante nacional, pelas missões diplomáticas e repartições consulares de caráter
permanente, ou seus integrantes, bem assim pelas representações
internacionais ou regionais de que o Brasil seja membro, e seus
funcionários, peritos, técnicos e consultores, de nacionalidade estrangeira, que exerçam funções de caráter permanente, quando a aquisição se fizer em substituição da faculdade de importar o produto com
idêntico favor (Decreto-Lei n' 37, de 1966, art. 161);
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XlII - o veículo de fabricação nacional adquirido por funcionário das missões diplomátkas acreditadas)unto ao Governo brasileiro sem prejuízos dos direitos que lhes sao assegurados no inciso
anterior, ressalvado o p~incípio da reciprocidade de tratamento (Lei
n' 5.799, de 1972, art. 1-);
XIV - os produtos nacionais saídos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, diretamente para Lojas Francas nos termos e condições estabelecidas pelo art. 15 do Decreto-Lei
n' i.455 de 1976 (Decreto-Lei n" 1.455, de 1976, art. 15, § 3', e Lei n?
8.402, d~ 1992, art. 1', inciso VI);
XV - os materiais e equipamentos saídos do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, para a Itaipu Binacional, ou por esta importados, para utilização nos trabalhos de
construção da central elétrica da mesma empresa, seus acessórios e
obras complementares, ou para incorporação à referida central elétrica, observadas as condições previstas no art. XII do Tratado entre
a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, concluído em Brasília a 26 de abril de 1973, promulgado pelo Decreto n'
72.707, de 28 de agosto de 1973;
XVI - os produtos importados diretamente por missões diplomáticas e representações, no País, de organismos internacionais
de que o Brasil seja membro (Lei n' 4.502, de 1964, art. 8', inciso II,
Lei n" 8.032, de 1990, art. 2', inciso I, alíneas c e d, e Lei n' 8.402, de
1992, art. 1', inciso IV);
XVII - a bagagem de passageiros desembaraçada com isenção do Imposto de Importação na forma da legislação pertinente (Lei
n' 4.502, de 1964, art. 8', inciso III, Lei n' 8.032, de 1990, art. 3', inciso II, e Lei n" 8.402, de 1992, art. 1', inciso IV);
XVIII - os bens de passageiros procedentes do exterior, desembaraçados com a qualificação de bagagem tributada, com o pagamento do Imposto de Importação, na forma da legislação pertinente
(Decreto-Lei n' 1.455, de 1976, art. 4', Lei n? 8.032, de 1990, art. 3',
inciso II, e Lei n? 8.402, de 1992, art. 1', inciso IV);
XIX - os bens contidos em remessas postais internacionais
sujeitas ao regime de tributação simplificada para a cobrança do
Imposto de Importação (Decreto-Lei n' 1.804, de 3 de setembro de
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1980, art. 1º, § 1', Lei nº 8.032, de 1990, art. 3º, inciso II, e Lei nº 8.402,
de 1992, art. 12, inciso IV);

XX - as máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem assim suas partes e peças de reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, destinados à pesquisa científica
e tecnológica, importados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e por entidades sem fins lucrativos
ativas no fomento, na coordenação ou na execução de programas de
pesquisa científica e tecnológica ou de ensino devidamente credenciadas pelo CNPq (Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, art. I" e § 2º);
XXI - os demais produtos de procedência estrangeira, nas
hipóteses previstas pelo art. 2º da Lei nº 8.032, de 1990, desde que satisfeitos os requisitos e condições exigidos para a concessão do benefício análogo relativo ao Imposto de Importação (Lei n" 8.032, de 1990,
art. 3º, inciso I, e Lei nº 8.402, de 1992, art. 1º, inciso IV);
XXII - as embarcações, exceto as recreativas e as esportivas
(Decreto-Lei nº 2.433, de 19 de maio de 1988, art. 17, § 2º,Decreto-Lei
nº 2.451, de 29 dejulho de 1988, art. 1º, e Lei n" 8.402, de 1992, art. 1º,
inciso XV);
XXIII - os veículos automotores de qualquer natureza, máquinas, equipamentos, bem assim suas partes e peças separadas, quando
destinadas a utilização nas atividades dos Corpos de Bombeiros, em
todo o Território Nacional, nas saídas de estabelecimento industrial
ou equiparado a industrial (Lei n" 8.058, de 2 dejulho de 1990, art. 1O);
XXIV - os produtos importados destinados a consumo no recinto de congressos, feiras e exposições internacionais, e eventos assemelhados, a título de promoção ou degustação, de montagem ou
conservação de estandes, ou de demonstração de equipamentos em
exposição, observado que a isenção (Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, art. 70, §§ 1º a 3º):
a) não se aplica a produtos destinados à montagem de estandes, susceptíveis de serem aproveitados após o evento;
b) está condicionada a que nenhum pagamento, a qualquer título,
seja efetuado ao exterior, com relação aos produtos objeto da isenção;

c) está sujeita a limites de quantidades e valor, além de outros
requisitos, estabelecidos pelo Secretário da Receita Federal;
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xxv -

os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem assim os acessórios, sobressalentes e ferramentas que, em
quantidade normal, acompanhem esses bens, destinados à pesquisa
e ao desenvolvimento tecnológico, quando adquiridos por empresas
industriais e agropecuárias nacionais que executarem Programas
de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) e Programas de
Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA) (Lei n Q 8.661, de
2 de junho de 1993, arts. 3 Q e 4', inciso II);
XXVI - os bens de informática destinados à coleta eletrônica
de votos, fornecidos diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral,
bem assim (Lei n? 9.359, de 12 de dezembro de 1996, art. 1'):
a) as matérias-primas e os produtos intermediários importados
para serem utilizados na industrialização desses bens e dos produtos sob os códigos 8504.40.21, 8471.60.61, 8471.60.52, 8534.00.00 e
8473.30.49, constantes da Nomenclatura Comum do Mercosul, a
eles destinados (Lei n Q 9.359, de 1996, art. 2', e Lei n? 9.643, de 26 de
maio de 1998, art. 1Q);
b) as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, de fabricação nacional, para serem utilizados na industrialização desses bens (Lei n? 9.359, de 1996, art. 2', parágrafo único);

XXVII - os materiais, equipamentos, máquinas, aparelhos e
instrumentos, importados ou de fabricação nacional, bem assim os
respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas, que os acompanhem, destinados à construção do Gasoduto Brasil- Bolívia, adquiridos pelo executor do projeto, diretamente ou por intermédio de
empresa por ele contratada especialmente para a sua execução nos
termos do art. l' do Acordo celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, promulgado pelo Decreto nº 2.142, de 5 de fevereiro de 1997;
XXVIII - as partes, peças e componentes, adquiridos por estaleiros navais brasileiros, destinados ao emprego na conservação,
modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas no
Registro Especial Brasileiro (REB), instituído pela Lei n? 9.432, de 8
de janeiro de 1997 (Lei nº 9.493, de 1997, art. 10);
XXIX - as partes, peças e componentes importados destinados
ao emprego na conservação, modernização e conversão de embarcaColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

V.

190, n. 6, t, 2, p. 4315-4630, jun. 1998

4440
ções registradas no REB, instituído pela Lei n? 9.432, de 1997, desde
que realizadas em estaleiros navais brasileiros (Lei n' 9.493, de
1997, art. 11);
XXX - os aparelhos transmissores e receptores de radiotelefonia e radiotelegrafia, os veículos para patrulhamento policial, as armas e munições, quando adquiridos pelos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal (Lei n' 9.493, de
1997, art. 12).
Parágrafo único. No caso do inciso XXV (Lei n? 9.532, de 1997,
art. 76):
I - a isenção somente se aplica a projetos aprovados ou protocolizados no órgão competente para a sua apreciação, até 14 de novembro de 1997;
II - para os projetos aprovados ou protocolizados no órgão
competente para a sua apreciação, a partir de 15 de novembro de
1997, aplica-se o disposto no inciso II do art. 57.

Seção III
Das Isenções por Prazo Determinado
Táxis e Veículos para Deficientes Físicos
Art. 49. São isentos do imposto, até 31 de dezembro de 1998,
os automóveis de passageiros de fabricação nacional de até cento e
vinte e sete HP de potência bruta (SAE), quando adquiridos por (Lei
n' 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, art. 1', Lei n" 9.317, de 5 de dezembro de 1996, arts. 28 e 29, e Medida Provisória n" 1.460, de 27 de
fevereiro de 1998, art. 1'):
I - motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente,
em veículo de sua propriedade, a atividade de condutor autônomo de
passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessão do Poder Público e que destinam o automóvel à utilização na
categoria de aluguel (táxi);
II - motoristas profissionais autônomos titulares de autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço de transporte
individual de passageiros (táxi), impedidos de continuar exercendo
essa atividade em virtude de destruição completa, furto ou roubo do
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eículo desde que destinem o veículo adquirido à utilização na cate;oria d~ aluguel (táxi);

UI - cooperativas de trabalho que sejam permissionárias ou
concessionárias de transporte público de passageiros, na categoria
de aluguel (táxi), desde que tais veículos se destinem à utilização
nessa atividade;
IV - pessoas que, em razão de serem portadoras de deficiência
física, não possam dirigir automóveis comuns.
Art. 50. Aisenção de que trata o artigo anterior será reconhecida pela Secretaria da Receita Federal, mediante prévia verificação
de que o adquirente preencha os requisitos e condições previstos na
Lei n' 8.989, de 1995 com as alterações da Lei n' 9.317, de 1996 (Lei
n' 8.989, de 1995, art. 3', Lei n' 9.317, de 1996, art. 29, e Medida Provisória n" 1.640, de 1998, art.!').
Parágrafo único. O imposto incidirá normalmente sobre quaísquer acessórios opcionais que não sejam equipamentos originais do
veículo adquirido (Lei n' 8.989, de 1995, art. 5').
Art. 51. O benefício de que trata o artigo anterior somente poderá ser utilizado uma única vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há mais de três anos, caso em que o benefício poderá ser utilízado uma segunda vez (Lei n? 8.989, de 1995, art. 2', Lei n' 9.317, de
1996, art. 29, e Medida Provisória n' 1.640, de 1998, art. 1').
Máquinas e Equipamentos

Art. 52. São isentos do imposto, até 31 de dezembro de 1998, os
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, importados ou de fabricação nacional, relacionados em anexo à Lei n' 9.493,
de 1997, bem assim os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas (Lei n'' 9.493, de 1997, art.!').
Parágrafo único. Somente farão jus à isenção do imposto, independentemente do seu relacionamento, os acessórios, sobressalentes e ferramentas a que se refere o caput deste artigo que, em
quantidade normal, acompanharem o bem isento.
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Bens de Informática
Art. 53. São isentos do imposto, até 29 de outubro de 1999, os
bens de informática e automação de fabricação nacional, com níveis
de valor agregado local compatíveis com as características de cada
produto, bem assim os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas que, em quantidade normal, acompanhem aqueles bens
(Lei nº 8.248, de 1991, art. 4º).
§ 1e O direito à fruição dos benefícios previstos neste artigo
está condicionado ao cumprimento, pela empresa, dos requisitos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
§ 2º A relação dos bens, identificando o produto e seu fabricante, que farão jus aos benefícios, será definida através de portaria
conjunta do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Fazenda, por proposta do Conselho Nacional de Informática e Automação (Conin).
§ 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens incentivados farão expressa referência à portaria conjunta de que trata o parágrafo anterior.
§ 4º Na hipótese do não cumprimento das exigências para
gozo dos benefícios será suspensa a sua concessão, sem prejuízo do
ressarcimento dos benefícios anteriormente usufruídos, acrescidos
de encargos legais (Lei nº 8.248, de 1991, art. 9º).

Seção IV
Da Concessão de Outras Isenções
Art. 54. As entidades beneficentes reconhecidas como de utilidade pública ficam autorizadas a venderem em feiras, bazares e
eventos semelhantes, com isenção do imposto incidente sobre a importação, produtos estrangeiros recebidos em doação de representações diplomáticas estrangeiras sediadas no País, nos termos e condições estabelecidos pelo Secretário da Receita Federal (Lei nº 8.218,
de 29 de agosto de 1991, art. 34).
Parágrafo único. O produto líquido da venda a que se refere
este artigo terá como destinação exclusiva do desenvolvimento de
atividades beneficentes no País (Lei n" 8.218, de 1991, art. 34, parágrafo único).
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Seção V
Das Normas de Procedimento
Art. 55. Serão observadas as seguintes normas, em relação às
isenções do art. 48:
I - as isenções referidas nos incisos XII e XIU serão declaradas pela unidade region~ldaSecretar~a da Receita Federal, mediante requisição do Mínístérío das Relaçoes Exteriores, observadas as
normas expedidas pelo Secretário da Receita Federal;
U - quanto à isenção do inciso XX o Secretário da Receita Federal ouvido o Ministério da Ciência e Tecnologia, estabelecerá limite globalanual, em valor, para as importações (Lein' 8.010, de 1990, art. 2');
UI - para efeito de reconhecimento das isenções do inciso
XXVI a empresa deverá, previamente, apresentar à Secretaria da
Receita Federal relação quantificada dos bens a serem importados
ou adquiridos no mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (Lei n? 9.359, de 1996, art. 4', e Lei n" 9.643, de 26 de
maio de 1998, art. 2');
IV - quanto à isenção do inciso XXVII deverão ser observados as
normas e requisitos estabelecidos em ato conjunto dos Ministros da Fazenda, da Indústria, do Comércio e do Turismo e das Minas e Energia.
CAPÍTULO IV
Da Redução e Majoração do Imposto
Art. 56. Quando se tornar necessário agir os objetivos da política econômica governamental, mantida a seletividade em função
da essencialidade do produto, ou, ainda, para corrigir distorções,
poderão as alíquotas, por decreto, ser reduzidas até zero ou majoradas até trinta unidades percentuais (Decreto-Lei n' 1.199, de 1971,
art. 4').
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, as aliquotas básicas são as constantes da Tipi aprovada pelo Decreto n?
2.092, de 10 de dezembro de 1996 (Lei n" 9.493, de 1997, art. 15).
Art. 57. Haverá redução:
I - das alíquotas de que tratam as Notas Complementares
NC (21-1) e NC (22-1) da Tipi, que serão declaradas, em cada caso,
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pela Secretaria da Receita Federal, após audiência do órgão competente do Ministério da Agricultura quanto ao cumprimento dos requisitos previstos para a concessão do benefício;
II - de cinqüenta por cento da alíquota do imposto, prevista
na Tipi, incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem assim sobre os acessórios sobressalentes e ferramentas que acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao
desenvolvimento tecnológico, quando adquiridos por empresas industriais e agropecuárias nacionais que executarem PDTI e PDTA
(Lei n" 8.661, de 1993, arts. 3' e 4', inciso II, e Lei n' 9.532, de 1997,
art. 43);

III - de cinqüenta por cento do imposto incidente na aquisição
de máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e
de controle de qualidade, novos, importados ou de fabricação nacional, bem assim os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de
reposição, quando adquiridos por empresas instaladas ou que venham a se instalar nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos
termos do art. 102 (Lei n' 9.440, de 1997, art. 1', inciso IV e § 1', e Lei
n' 9.532, de 1997, art. 56);
IV - à metade do percentual constante do art. 104 (Lei n?
9.440, de 1997, art. 1', inciso V e § 1', e Lein'9.532, de 1997, art. 55);
§ l' Os Ministros da Fazenda e da Agricultura poderão expedir normas complementares para execução do disposto no inciso r.
§ 2' O disposto nos incisos lI, III e IV aplica-se a projetos
aprovados ou protocolizados no órgão competente para a sua apreciação a partir de 15 de novembro de 1997 (Lei n? 9.532, de 1997,
art. 76).

Art. 58. As reduções do imposto referentes aos bens de procedência estrangeira estão asseguradas na forma da legislação específica desde que satisfeitos os requisitos e condições exigidos para a
concessão do benefício análogo, relativo ao Imposto de Importação
(Lei n" 8.032, de 1990, art. 3', inciso I, e Lei n' 8.402, de 1992, art. 1',
inciso IV).
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CAPÍTULO V
Dos Incentivos Fiscais Regionais

Seção I
Da Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental
Subseção I
Da Zona Franca de Manaus
Art. 59. São isentos do imposto (Decreto-Lei nº 288, de 28 de
fevereiro de 1967, art. 9º, e Lei n" 8.387, de 30 de dezembro de 1991,
art. 1O):
I - os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus
(ZFM), destinados ao seu consumo interno, excluidos as armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros;
U - os produtos industrializados na ZFM, por estabelecimentos com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), que não sejam
industrializados pelas modalidades de acondicionamento ou reacondicionamento, destinados a comercialização em qualquer outro ponto do Território Nacional, excluidos as armas e munições, fumo,
bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros e produtos de perfumaria ou de toucador, preparados ou preparações cosméticas, salvo
quanto a estes (posições 3303 a 3307 da Tipi) se produzidos com utilização de matérias-primas da fauna e flora regionais, em conformidade com processo produtivo básico;
UI - os produtos nacionais entrados na ZFM, para seu consumo interno, utilização ou industrialização, ou ainda, para serem remetidos, por intermédio de seus entrepostos, à Amazônia Ocidental,
excluídos as armas e munições, perfumes, fumo, automóveis de passageiros e bebidas alcoólicas, classificados, respectivamente, nos Capítulos 93, 33, 24, nas posições 8703, 2203 a 2206 e nos códigos
2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto o Ex 01) da Tipi (Decreto-Lei nº 288, de 1967, art. 4º, Decreto-Lei nº 340, de 22 de dezembro
de 1967, art.1º, e Decreto-Lei nº355, de 6 de agosto de 1968, art.lº).
Parágrafo único. As empresas que tenham como finalidade a
produção de bens e serviços de informática, para fazerem jus às isenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998
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ções citadas nos incisos I e II deste artigo, deverão aplicar, anualmente, no mínimo cinco por cento do seu faturamento bruto no mercado interno decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações em atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas na Amazônia, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas, sendo que, no mínimo, dois por cento do faturamento bruto
deverão ser aplicados em convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas,
devendo ainda comprovar a realização de programa de efetiva capacitação do corpo técnico da empresa nas tecnologias do produto e do
processo de produção (Lei nº 8.387, de 1991, art. 2º, § 3º).

Art. 60. O Secretário da Receita Federal poderá estender as
isenções previstas nos incisos XVII e XVIII do art. 48 à bagagem de
passageiro procedente da ZFM, sendo-lhe facultado alterar os seus
termos, limites e condições (Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, art. 6º, e
Lei nº 8.032, de 1990, art. 3º, inciso 1).
Suspensão
Art. 61. A remessa dos produtos para a ZFM far-se-á com suspensão do imposto até a sua entrada na mesma, quando então se efetivará a isenção de que trata o inciso III do art. 59.
Art. 62.

Sairão com suspensão do imposto:

I - os produtos nacionais remetidos à ZFM, especificamente
para serem exportados para o exterior, atendidas as condições estabelecidas pelo Secretário da Receita Federal (Decreto-Lei n'' 1.435,
de 16 de dezembro de 1975, art. 4º);
II - os produtos que, antes de sua remessa à ZFM, forem enviados pelo seu fabricante a outro estabelecimento, para industrialização adicional, por conta e ordem do destinatário naquela área,
atendida a ressalva do inciso III do art. 59.
Produtos Importados
Art. 63. Os produtos de procedência estrangeira importados
pela ZFM serão desembaraçados com suspensão do imposto, que
será convertida em isenção quando os produtos forem ali consumiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998
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dos ou utilizados na industrialização de outros produtos, na pesca e
na agropecuária, na instalação e operação de indústrias e serviços
de qualquer natureza, ou estocados para exportação para o exterior,
excetuados as armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros (Decreto-Lei nº 288, de 1967, art. 3º, Lei nº 8.032,
de 1990, art. 4º, e Lei nº 8.387, de 1991, art. F).
Parágrafo único. Não podem ser desembaraçados com suspensão do imposto, nem gozam da isenção, os produtos de origem nacional que, exportados para o exterior, venham a ser posteriormente
importados através da ZFM (Decreto-Lei n' 1.435, de 1975, art. 5º).
Art. 64. Os produtos estrangeiros importados pela ZFM,
quando desta saírem para outros pontos do Território Nacional, ficam sujeitos ao pagamento do imposto exigível na importação, salvo
se se tratar (Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, art. 37, e Lei nº 8.387, de
1991, art. 3º):
I - de bagagem de passageiros;
U - de produtos empregados como matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, na industrialização de
produtos na ZFM;
UI - de bens de produção e de consumo, e de gêneros de primeira necessidade, importados, e referidos no inciso U do art. 73, que se
destinem à Amazônia Ocidental.
Veículos
Art. 65.

Quanto a veículos nacionais e estrangeiros:

I - a transformação dos mesmos em automóveis de passageiros, dentro de três anos de sua fabricação ou ingresso, na ZFM, com
os incentivos fiscais referidos nos arts. 59, incisos I e UI, e 63, respectivamente, importará na perda do benefício e sujeitará o seu proprietário ao recolhimento do imposto que deixou de ser pago,
independentemente dos acréscimos legais cabíveis;
U - ingressados na ZFM com os incentivos fiscais referidos nos
arts. 59, inciso UI, e 63, respectivamente, poderá ser autorizada a saída temporária dos mesmos, pelo prazo de até noventa dias, improrrogável, para o restante do Território Nacional, sem o pagamento do
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imposto, mediante prévia autorização concedida pela Secretaria da
Receita Federal, na forma do Decreto n' 1.491, de 16 de maio de 1995.
Parágrafo único. Não estão abrangidos pelo disposto no inciso
Il, os veículos de transporte coletivo de pessoas, e os de transporte de
carga.
Prova de Internamento de Produtos
Art. 66. Considera-se formalizado o internamento de produtos naZFM com a emissão, por parte da Suframa, de listagem, emitida por processamento eletrônico de dados, contendo relação das notas fiscais por meio das quais foram promovidas as remessas.
§ 1º A listagem a que se refere este artigo será emitida até o
último dia de cada mês, contendo o registro das notas fiscais relativas aos internamentos levados a efeito no mês imediatamente anterior, a qual será remetida ao Fisco da respectiva unidade federada,
até o último dia do segundo mês subseqüente ao do internamento.
§ 2' O internamento do produto na ZFM será comprovado
pela inclusão, na listagem a que se refere este artigo, dos dados da
nota fiscal por meio da qual foi promovida a remessa.

Art. 67. A cada três meses, a Suframa expedirá e encaminhará
aos remetentes documento contendo relação das notas fiscais relativas aos produtos que tenham sido regularmente internados na ZFM.
Parágrafo único. O contribuinte remetente deverá conservar,
pelo prazo de cinco anos, o documento comprobatório de que trata
este artigo, juntamente com os documentos mencionados no § 2' do
art.323.
Art. 68. Decorridos cento e vinte dias, contados da data da remessa dos produtos, sem que o Fisco da Unidade federada tenha recebido a listagem de que trata o art. 66, o remetente poderá ser notificado a apresentar o documento que comprove o internamento dos
produtos, ou na falta deste, a comprovar o recolhimento do imposto e
encargos legais.
§ l' Não apresentado o documento nem comprovado o pagamento do imposto, o crédito tributário será constituido mediante
auto de infração.
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§ 2º Apresentado o documento, o Fisco fará sua remessa à Suframa que, no prazo de trinta di,,:s de seu recebimento, prestará as
informações relacionadas com o mternamento do produto e com a
autenticidade do documento.
§ 3º O prazo de que trata este artigo será contado a partir da
saída do último estabelecimento, quanto aos produtos que, antes da
remessa à ZFM, forem enviados pelo fabricante a outro estabelecimento, para industrialização adicional, por conta e ordem do destinatário naquela área.

Estocagem
Art. 69. Os produtos de origem nacional destinados à ZFM,
com a finalidade de serem reembarcados para outros pontos do Território Nacional, serão estocados em armazéns ou embarcações sob
controle da Suframa, na forma das determinações deste órgão, não
se lhes aplicando a suspensão do imposto (Decreto-Lei nº 288, de
1967, art. 8º).
Manutenção do Crédito
Art. 70. Será mantido, na escrita do contribuinte, o crédito do
imposto incidente sobre matérias-primas, produtos intermediários,
material de embalagem e equipamentos adquiridos para emprego
na industrialização de produtos que venham a ser remetidos para a
ZFM, para seu consumo interno, utilização ou industrialização na referida zona, bem assim na hipótese do inciso II do art. 62 (Lei n' 8.387,
de 1991, art. 4º).
Manutenção e Utilização do Crédito
Art. 71. Será mantido e utilizado o crédito do imposto incidente sobre matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem adquiridos para emprego na industrialização de produtos na hipótese do inciso I do art. 62 (Decreto-Lei nº 491, de 1969, art.
5º, e Lei nº 8.402, de 1992, art. 1º, inciso II).
Prazo de Vigência
Art. 72. Ficam extintos, a partir de l' de janeiro de 2014, os benefícios previstos nesta subseção (Constituição, art. 40 do ADCT, Decreto-Leinº 288, de 1967, art. 42, e Lei nº 9.532, de 1997, art. 77, § 2º).
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Subseção II
Da Amazônia Ocidental
Isenção
Art. 73. São isentos do imposto:
I - os produtos nacionais consumidos ou utilizados na Amazônia Ocidental, desde que sejam ali industrializados por estabelecimentos com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da
Suframa, ou adquiridos através da ZFM ou de seus entrepostos na
referida região, excluídos as armas e munições, perfumes, fumo, automóveis de passageiros e bebidas alcoólicas, classificados, respectivamente, nos Capítulos 93, 33, 24, nas posições 8703, 2203 a 2206 e
nos códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto o Ex 01) da
Tipi (Decreto-Lei n? 356, de 15 de agosto de 1968, art. 1');
II - os produtos de procedência estrangeira, a seguir relacionados, oriundos da ZFM e que derem entrada na Amazônia Ocidental para ali serem consumidos ou utilizados (Decreto-Lei n'' 356, de
1968, art. 2', Decreto-Lei n' 1.435, de 1975, art. 3', e Lei n' 8.032, de
1990, art. 4'):
a) motores marítimos de centro e de popa, seus acessórios e pertences, bem assim outros utensílios empregados na atividade pesqueira, exceto explosivos e produtos utilizados em sua fabricação;
b) máquinas, implementos e insumos utilizados na agricultura,
pecuária e atividades afins;
c) máquinas para construção rodoviária;
d) máquinas, motores e acessórios para instalação industrial;
e) materiais de construção;
fJ produtos alimentares;
g) medicamentos;
III - os produtos elaborados com matérias-primas agricolas e
extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais localizados na Amazônia
Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de
Administração da Suframa, excetuados o fumo do Capítulo 24 e as
bebidas alcoólicas, das posições 2203 a 2206 e dos códigos 2208.20.00
a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto oExOl)da Tipi (Decreto-Lei n' 1.435,
de 1975, art. 6', e Decreto-Lei n" 1.593, de 1977, art. 34).
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§ l' Quanto a veículos nacio~lais beneficiados com a i~enção
referida no inciso I, a traI;sformaçao dos mesr;:>0s :m ~utomov~l de
passageiros, dentro de tres ;'lnos de sua. fa?ncaçao, lmp?rtara na
perda do benefício e sujeitará o s~u proprietário ao recolhlment? do
imposto que deixou de ser pago, mdependentemente das penalidades cabíveis.
§ 2' Os Ministros da Fazenda e do Planej.amento e Orçamento
fixarão periodicamente, em portana interministerial, a pauta das
mercadorias a serem comercializadas com a isenção prevista no inciso
II levando em conta a capacidade de produção das unidades industriai~ localizadas na Amazônia Ocidental (Decreto-Lei n' 356, de 1968,
art. 2', parágrafo único, e Decreto-Lei n? 1.435, de 1975, art. 3').

Suspensão
Art. 74. Para fins da isenção de que trata o inciso I do artigo
anterior, a remessa de produtos para a Amazônia Ocidental far-se-á
com suspensão do imposto devendo os produtos ingressarem na região através da ZFM ou de seus entrepostos.

Prova de Internamento de Produtos
Art. 75. O disposto nos arts. 66 a 68 aplica-se igualmente às
remessas para a Amazônia Ocidental, efetuadas por intermédio da
ZFM ou de seus entrepostos (Decreto-Lei nº 356, de 1968, art. 1').
Anulação de Crédito
Art. 76. Deverá ser anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem que tenham sido empregados na
industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos com a suspensão cio imposto de que trata o art. 74 (Lei n' 8.034, de
12 de abril de 1990, art. 3º).
Prazo de Vigência
Art. 77. Ficam extintos, a partir de l' de janeiro de 2014, os
benefícios fiscais prevístos nesta subseção (Decreto-Lei nº 288, de
1967, art. 42, Decreto-Lei n" 356, de 1968, art. 1', Decreto n' 92.560,
de 16 de abril de 1986, art. 2', e Lei n' 9.532, de 1997, art. 77, § 2').
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Seção II
Das Áreas de Livre Comércio
Disposições Gerais
Art. 78. Q disposto nos arts. 66 a 68 aplica-se igualmente a remessa para as Areas de Livre Comércio (ALC), efetuadas por intermédio de entrepostos da ZFM.
Art. 79. A entrada de produtos estrangeiros em ALC dar-se-á,
obrigatoriamente, através de porto, aeroporto ou posto de fronteira da
ALC, exigida consignação nominal a importador nela estabelecido.
Art. 80. Os produtos estrangeiros ou nacionais enviados às
ALC serão, obrigatoriamente, destinados às empresas autorizadas a
operarem nessas áreas.
Art. 81. As obrigações tributárias suspensas nos termos desta seção se resolvem com o implemento da condição isencional.
Art. 82. A bagagem acompanhada de passageiro procedente
de ALe, no que se refere a produtos de origem estrangeira, será desembaraçada com isenção do imposto, observados os limites e condições correspondentes ao estabelecido para a ZFM.
Art. 83.

Quanto a veículos nacionais e estrangeiros:

I - a transformação dos mesmos em automóveis de passageiros, dentro de três anos de sua fabricação ou ingresso, na ALC, com os
incentivos fiscais previstos em cada área, importará na perda do benefício e sujeitará o seu proprietário ao recolhimento do imposto que deixou de ser pago, independentemente dos acréscimos legais cabíveis;
II - ingressados naALC com os incentivos fiscais previstos em
cada área, poderá ser autorizada a saída temporária dos mesmos,
pelo prazo de até noventa dias, improrrogável, para o restante do
Território Nacional, sem o pagamento do imposto, mediante prévia
autorização concedida pela Secretaria da Receita Federal na forma
do Decreto n" 1.491, de 1995.

Parágrafo único. Não estão abrangidos pelo disposto no inciso
II os veículos de transporte coletivo de pessoas, e os de transporte de
carga.
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Tabatinga-ALCT
Art. 84. A entrada de produtos estrangeiros na Área de Livre
Comércio de Tabatinga (ALCT) far-se-á com suspensão do imposto,
que será convertido em isenção quando os produtos fore~ doestinao
dos a (Lei n" 7.965, de 22 de dezembro de 1989, art. 3-,
e LeI n- 8.032,
de 1990, arts. 2', inciso II, alínea m e 3', inciso 1):
I - seu consumo interno;
li - beneficiamento, em seu território, de pescado, recursos
minerais e matérias-primas de origem agricola ou florestal;
III - agropecuária e à piscicultura;
IV - instalação e operação de atividades de turismo e serviços de qualquer natureza;
V - estocagem para comercialização ou emprego em outros
pontos do Território Nacional;
VI - atividades de construção e reparos navais;

VII - industrialização de outros produtos em seu território,
segundo projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, consideradas a vocação local e a capacidade de produção já
instalada na região;
VIII - estocagem para reexportação.
§ l' O produto estrangeiro estocado na ALCT, quando sair
para qualquer ponto do Território Nacional, fica sujeito ao pagamento do imposto, salvo nos casos de isenção prevista em legislação específica (Lei n? 7.965, de 1989, art. 8').
§ 2º Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo a (Lei
n' 7.965, de 1989, art. 3', § 1'):

I
II -

III IV V
VI -

armas e munições;
automóveis de passageiros;
bens finais de informática;
bebidas alcoólicas;
perfumes;
fumo.
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Art. 85. Os produtos nacionais ou nacionalizados, que entrarem naALCT, estarão isentos do imposto quando destinados às finalidades mencionadas no artigo anterior (Lei n" 7.965, de 1989, art.
4', e Lei n' 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 108).
§ I" Estão excluídos dos benefícios fiscais de que trata este artigo os produtos abaixo mencionados, compreendidos nos capítulos
e/ou nas posições indicadas da Tipi (Lei n? 7.965, de 1989, art. 4',
§ 2', Lei nº 8.981, de 1995, art. 108, e Lei n" 9.065, de 20 de junho de
1995, art. 19):
I - armas e munições: Capítulo 93;
II - veículos de passageiros: posição 8703 do Capítulo 87, exceto ambulâncias, carros funerários, carros celulares e jipes;
III - bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e 2208 (exceto
2208.90.00 Ex 01) do Capítulo 22;
IV - fumo e seus derivados: Capítulo 24.
§ 2' Ficam asseguradas a manutenção e a utilização do crédito do imposto relativo às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem empregados na industrialização dos
produtos entrados na ALCT (Lei n' 7.965, de 1989, art. 4', § 1', e Lei
n' 8.981, de 1995, art. 108).
Art. 86. Os incentivos previstos nos arts. 84 e 85 vigorarão pelo
prazo de 25 anos a contar de 26 de dezembro de 1989 (Lei n" 7.965, de
1989, art. 13).
Guajará-Mirim - ALCGM
Art. 87. A entrada de produtos estrangeiros na Área de Livre
Comércio de Guajará-Mirim (ALCGM) far-se-á com suspensão do
imposto que será convertido em isenção quando os produtos forem
destinados a (Lei n" 8.210, de 19 de julho de 1991, art. 4'):
I - consumo e venda, internos;
II - beneficiamento, em seu território, de pescado, recursos
minerais e matérias-primas de origem agrícola ou florestal;
III - agricultura e piscicultura;
IV - instalação e operação de turismo e serviços de qualquer
natureza;
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vVI -

estocagem para comercialização no mercado externo;
atividades de construção e reparos navais.

§ 1º Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo a (Lei
nº 8.210, de 1991, art. 4º, § 2'):

I U -

UI IV V VI -

armas e munições de qualquer natureza;
automóveis de passageiros;
bens finais de informática;
bebidas alcoólicas;
perfumes;
fumo e seus derivados.

§ 2' Ressalvada a hipótese prevista no art. 82, a saída de produtos estrangeiros da ALCGM para qualquer ponto do Território
Nacional, inclusive os utilizados como partes, peças ou insumos de
produtos ali industrializados, estará sujeita à tributação no momento de sua saída (Lei nº 8.210, de 1991, art. 4º, § 1').
§ 3º A compra de produtos estrangeiros, entrepostados na
ALCGM, por empresas estabelecidas em qualquer outro ponto do Território Nacional, é equiparada, para efeitos administrativos e fiscais,
a uma importação em regime comum (Lei n" 8.210, de 1991, art. 5').

Art. 88. Os produtos nacionais ou nacionalizados, que entrarem na ALCGM, estarão isentos do imposto quando destinados às finalidades mencionadas no artigo anterior (Lei nº 8.210, de 1991, art.
6º, e Lei nº 8.981, de 1995, art. 109).

§ l' Estão excluídos dos benefícios fiscais de que trata este artigo os produtos abaixo, compreendidos nos capítulos e/ou nas posições indicadas da Tipi (Lei n" 8.210, de 1991, art. 6', § 2', Lei n" 8.981,
de 1995, art. 109, e Lei n' 9.065, de 1995, art. 19):
I - armas e munições: Capítulo 93;
U - veiculas de passageiros: posição 8703 do Capitulo 87, exceto ambulâncias, carros funerários, carros celulares e jipes;
lU - bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e 2208 (exceto
2208.90.00 Ex 01) do Capítulo 22;
IV - fumo e seus derivados: Capítulo 24.
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§ 2' Ficam asseguradas a manutenção e a utilização do crédito
do imposto relativo às matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem empregados na industrialização dos produtos
entrados naALCGM (Lei n' 8.210, de 1991,' art. 6', § 1', e Lei n" 8.981,
de 1995, art. 109).

Art. 89. Os incentivos previstos nos arts. 87 e 88 vigorarão
pelo prazo de 25 anos a contar de 22 de julho de 1991 (Lei n? 8.210, de
1991, art. 13).
Pacaraíma-ALCP e Bonfim-ALCB
Art. 90. A entrada de produtos estrangeiros nas Áreas de Livre Comércio de Pacaraíma (ALCP) e Bonfim (ALCB) far-se-á com
suspensão do imposto, que será convertido em isenção quando forem
destinados a (Lei n' 8.256, de 25 de dezembro de 1991, art. 4'):
I - consumo e venda, internos;
II - beneficiamento, em seus territórios, de pescado, pecuária,
recursos minerais e matérias-primas de origem agrícola ou florestal;
III - agropecuária e piscicultura;
IV - instalação e operação de turismo e serviços de qualquer
natureza;
V - estocagem para comercialização no mercado externo.

§ l' Os demais produtos estrangeiros, inclusive os utilizados
como partes, peças ou insumos de produtos ali industrializados, gozarão de suspensão do imposto, mas estarão sujeitos à tributação no
momento de sua saída para qualquer ponto do Território Nacional
(Lei nº 8.256, de 1991, art. 4', § 1O).
§ 2' Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo a (Lei
n? 8.256, de 1991, art. 4', § 2'):
I
armas e munições de qualquer natureza;
I I - automóveis de passageiros;
IH
bebidas alcoólicas;
IV
perfumes;
V
fumo e seus derivados.
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§ 3º A compra de produtos estrangeiros armazenados nas
ALCP e ALCB por emp;esas estabelecidas em qualque:r ~utro ponto
do Território Nacional e consIderada, para efeitos administrativos e
fiscais, como importação normal (Lei nº 8.256, de 1991, art. 6º).
Art. 91. Os produtos nacionais ou nacionalizados, que entrarem nas ALCP e ALCB, estarão isentos do imposto, quando destinados às finalidades mencionadas no artigo anterior (Lei nº 8.256, de
1991, art. 7', e Lei nº 8.981, de 1995, art. 110).
§ 1º Estão excluídos dos benefícios fiscais de que trata este artigo os p;odutos abaixo, comp~eendidos nos capítulos :;/ou r;as P?si;
ções indIcadas da TiPI (LeI n- 8.256, de 1991, art. 7-, § 2-, LeI n8.981, de 1995, art. 110, e Lei nº 9.065, de 1995, art. 19):
I - armas e munições: Capítulo 93;
U - veículos de passageiros: posição 8703 do Capítulo 87, exceto ambulâncias, carros funerários, carros celulares e jipes;
UI - bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e 2208 (exceto
2208.90.00 Ex 01) do Capítulo 22;
IV - fumo e seus derivados: Capítulo 24.
§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos do imposto relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos
produtos entrados nas ALCP e ALCB (Lei nº 8.256, de 1991, art. 7º,
§ 1º, e Lei n? 8.981, de 1995, art. 110).
Art. 92. Os incentivos previstos nos arts. 90 e 91 vigorarão pelo
prazo de 25 anos, a contar de 26 de novembro de 1991 (Lei nº 8.256, de
1991, art. 14).

Macapá e Santana-ALCMS
Art. 93. A entrada de produtos estrangeiros na Área de Livre
Comércio de Macapá e Santana (ALCMS) far-se-á com suspensão do
imposto que será convertido em isenção quando forem destinados a
(Leinº8.256, de 1991, art. 4º, e Lei nº 8.387, de 1991, art. 11 e § 2º):
I - consumo e venda, internos;
U - beneficiamento, em seus territórios, de pescado, pecuária,
recursos minerais e matérias-primas de origem agrícola ou florestal;
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IH
agropecuária e piscicultura;
IV- instalação e operação de turismo e serviços de qualquer
natureza;
V - estocagem para comercialização no mercado externo.
§ 1Q Os demais produtos estrangeiros, inclusive os utilizados
como partes, peças ou insumos de produtos ali industrializados, gozarão
de suspensão do imposto, mas estarão sujeitos à tributação no momento
de sua saída para qualquer ponto do Território Nacional (Lei nQ 8.256, de
1991, art. 4º, § 1', e Lei nº 8.387, de 1991, art. 11 e § 2º).
§ 2Q Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo a (Lei
nº 8.256, de 1991, art. 4º, § 2º, e Lei nº 8.387, de 1991, art. 11, e § 2º):

I
II III IV -

V -

armas e munições de qualquer natureza;
automóveis de passageiros;
bebidas alcoólicas;
perfumes;
fumo e seus derivados.

§ 3º A compra de produtos estrangeiros armazenados na
ALCMS por empresas estabelecidas em qualquer outro ponto do Território Nacional é considerada, para efeitos administrativos e fiscais,
como importação normal (Lei nº 8.256, de 1991, art. 6Q, e Lei nº 8.387,
de 1991, art. 11 e § 2º).

Art. 94. Os produtos nacionais ou nacionalizados, que entrarem na ALCMS, estarão isentos do imposto, quando destinados às finalidades mencionadas no artigo anterior (Lei nº 8.256, de 1991, art.
7º, Lei nº 8.387, de 1991, art. 11 e § 2º, e Lei n? 8.981, de 1995, art. 110).
§ 1º Estão excluídos dos benefícios fiscais de que trata este artigo os produtos abaixo, compreendidos nos capítulos e/ou nas posições indicadas da Tipi (Lei nº 8.256, de 1991, art. 7Q, § 2º, Lei nº 8.387,
de 1991, art. 11 e § 2Q, Lei nº 8.981, de 1995, art. 110, e Lei n? 9.065, de
1995, art. 19):

I - armas e munições: Capítulo 93;
II - veículos de passageiros: posição 8703 do Capítulo 87, exceto ambulâncias,· carros funerários, carros celulares e jipes;
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III _ bebidas alcoól~cas: posições 2203 a 2206 e 2208 (exceto
2208.90.0 0 Ex 01) do Capítulo 22;
IV - fumo e seus derivados: Capítulo 24.
§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos do imposto relativo às matérias-primas, produtos intern:,'ediários e material de embalagem en;proegados na mdustnah~aça~ dos
rodutos entrados na ALCMS (LeI n- 8.256, de 1991, art. 7-, § 1-, LeI
~º 8.387, de 1991, art. 11 e § 2', e Lei nº 8.981, de 1995, art. 110).
Art. 95. Ficam extintos, a partir de l' dejaneiro de 2014, os incentivos previstos nos arts. 93 e 94 (Lei nº 8.256, de 1991, art. 14, Lei
nº 8.387, de 1991, art. 11 e § 2º, e Lei nº 9.532, de 1997, art. 77, § 2').
Brasiléia-ALCB e Cruzeiro do Sul-ALCCS
Art. 96. A entrada de produtos estrangeiros nas Áreas de Livre
Comércio de Brasiléia (ALCB) e de Cruzeiro do Sul (ALCCS), far-se-á
com suspensão do imposto, que será convertido em isenção quando forem destinados a (Lei nº 8.857, de 8 de março de 1994, art. 4º):
I - consumo e venda, internos;
II - beneficiamento, em seus territórios, de pescado, pecuária,
recursos minerais e matérias-primas de origem agrícola ou florestal;
III - agropecuária e piscicultura;
IV - instalação e operação de turismo e serviços de qualquer
natureza;
V - estocagem para comercialização no mercado externo;
VI - industrialização de produtos em seus territórios.
§ 1º Os demais produtos estrangeiros, inclusive os utilizados
como partes, peças ou insumos de produtos ali industrializados, gozarão de suspensão do imposto, mas estarão sujeitos à tributação no
momento de sua saída para qualquer ponto do Território Nacional
(Lei nº 8.857, de 1994, art. 4º, § 1º).
§ 2º Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo a (Lei
nº 8.857, de 1994, art. 4º, § 2'):

I II -

armas e munições de qualquer natureza;
automóveis de passageiros;
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UI - bebidas alcoólicas;
IV - perfumes;
V - fumo e seus derivados.
§ 3' A compra de produtos estrangeiros armazenados nas
ALCB e ALCCS por empresas estabelecidas em qualquer outro ponto do Território Nacional é considerada, para efeitos administrativos
e fiscais, como importação normal (Lei n' 8.857, de 1994, art. 6').
Art. 97. Os produtos nacionais ou nacionalizados, que entrarem nas ALCB e ALCCS, estarão isentos do imposto, quando destinados às finalidades mencionadas no artigo anterior (Lei n' 8.857,
de 1994, art. 7', e Lei n' 8.981, de 1995, art. 110).
§ l' Estão excluídos dos benefícios fiscais de que trata este artigo os produtos abaixo, compreendidos nos capítulos e/ou nas posições indicadas da Tipi (Lei n" 8.857, de 1994, art. 7', § 2', Lei n"
8.981, de 1995, art. 110, e Lei n' 9.065, de 1995, art. 19):
I - armas e munições: Capítulo 93;
U - veículos de passageiros: posição 8703 do Capítulo 87, exceto ambulâncias, carros funerários, carros celulares e jipes;
UI - bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e 2208 (exceto
2208.90.00 Ex 01) do Capítulo 22;
IV - fumo e seus derivados: Capítulo 24.
§ 2' Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos do imposto relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos
produtos entrados nasALCB eALCCS (Lei n" 8.857, de 1994, art. 7',
§ 1', e Lei n' 8.981/91, art. 110).

Seção III
Da Zona de Processamento de Exportação
Art. 98. Às empresas que se instalarem em Zona de Processamento de Exportação (ZPE), desde que atendidas as condições do
Decreto n' 96.758, de 22 de setembro de 1988, e suas posteriores alterações, fica assegurada a fruição dos seguintes benefícios fiscais
(Decreto-Lei n' 2.452, de 29 de julho de 1988, art. 7', e Lei n" 8.396,
de 2 de janeiro de 1992, art. 1'):
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I - imunidade do imposto que incidiria nas saídas de equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, matérias-primas, componentes, peças e acessórios e outros bens necessários à instalação
industrial ou que integrem o processo produtivo de empresas localizadas nas referidas Zonas, desde que as vendas sejam realizadas
com Registro de Exportação (RE) e Declaração de Exportação (DE),
no Siscomex, e com cobertura cambial (Decreto-Lei n' 2.452, de 1988,
arts. 13, inciso I e 21);
II - isenção do imposto para os produtos importados por empresas autorizadas a operar em ZPE (Decreto-Lei n' 2.452, de 1988,
art. 10, e Lei n? 8.032, de 1990, art. 2', inciso Il, alínea n),
§ l' As mercadorias adquiridas no mercado interno poderão
ser mantidas em depósito, remetidas para o exterior ou destruídas,
na forma prevista na legislação aduaneira (Decreto-Lei n' 2.452, de
1988, art. 13, parágrafo único).

§ 2' As importações e as aquisições no mercado interno deverão ser feitas em quantidades compatíveis com o programa de produção e as necessidades operacionais da empresa (Decreto-Lei n' 2.452,
de 1988, art. 14).
Manutenção e Utilização do Crédito
Art. 99. Será mantido e utilizado o crédito do imposto incidente sobre as matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem empregados na industrialização dos produtos vendidos
nos termos do inciso I do art. anterior (Decreto-Lei n? 491, de 1969,
art. 5', e Lei n" 8.402, de 1992, art. 1', inciso Il).
Perdimento
Art. 100.

Estão sujeítos à pena de perdimento:

I - os produtos importados adquiridos no mercado interno
ou produzido nas ZPE, que tenham saído para o mercado interno (Decreto-Lei n' 2.452, de 1988, art. 25, alínea a);
II - os produtos estrangeiros não permitidos, entrados na
ZPE (Decreto-Lei n' 2.452, de 1988, art. 25, alínea b);
III - os produtos nacionais, entrados na ZPE, não submetidos
aos procedimentos regulares de exportação previstos, de que trata o
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art. 21 do Decreto-Lei nº 2.452, de 1988, ou sem a observância das
disposições contidas no item II do art. 13 do mesmo diploma legal
(Decreto-Lei nº 2.452, de 1988, art. 25, alínea c).
Prazo

Art. 101. Os benefícios concedidos às empresas autorizadas a
se instalarem em ZPE vigorarão por até vinte anos, podendo ser estendido, sucessivamente, por períodos iguais ao originalmente concedido (Decreto-Lei nº 2.452, de 1988, art. 7º, e parágrafo único, e Lei
nº 8.396, de 1992, art. 1º).
SeçãoN
Dos Outros Incentivos Regionais
Isenção
Art. 102. São isentos do imposto, até 31 de dezembro de 1999,
as máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramenta1, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e
de controle de qualidade, novos, importados ou de fabricação nacional, bem assim os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de
reposição, quando adquiridos por empresas instaladas ou que venham a se instalar nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nas
condições fixadas em Decreto (Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997,
art. 1º, inciso Iv; e § 1O).
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se exclusivamente às empresas que sejam montadoras e fabricantes de (Lei nº 9.440, de 1997,
art. 1º, § 1º):

I - veículos automotores terrestres de passageiros e de uso
misto de duas rodas ou mais e jipes;
II - caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores,
de quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro toneladas;
III - Veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de capacidade de carga igualou superior a quatro toneladas,
veículos terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
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IV V lhadeiras;
VI -

tratores agrícolas e colheitadeiras;
tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empi-

carroçarias para veículos automotores em geral;
reboques e semi-reboques utilizados para o transporte
de mercadorias;
VIII - partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos
_ acabados e semi-acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados neste inciso e nos anteriores.

VII -

§ 2' O benefício previsto neste artigo não poderá ser usufruído
cumulativamente com outros da mesma natureza e cO Ill aqueles previstos na legislação da Zona Franca de Manaus, das Areas de Livre
Comércio, da Amazônia Ocidental, do Fundo de Investimentos do
Nordeste (Finor) e do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam)
(Lei n? 9.440, de 1997, art. 16).
§ 3' A isenção de que trata este artigo (Lei n' 9.532, de 1997,
art. 76):
I - somente se aplica a projetos aprovados ou protocolizados
no órgão competente para a sua apreciação, até 14 de novembro de
1997;
II - para os projetos aprovados ou protocolizados no órgão
competente para a sua apreciação, a partir de 15 de novembro de
1997, aplica-se o disposto no inciso III do art. 57.

Manutenção e Utilização do Crédito
Art. 103. São asseguradas, na isenção de que trata o artigo
anterior, a manutenção e a utilização do crédito do imposto relativo
a matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens nele referidos (Leí n' 9.440, de 1997, art. 12 , § 9').
Redução e Extensão
Art. 104. Fica reduzido, até 31 de dezembro de 1999, em quarenta e cinco por cento, o imposto incidente sobre matérias-primas,
partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jnn. 1998

4464
semi-acabados - e pneumáticos, adquiridos por empresas instaladas ou que venham a se instalar nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos termos e condições estabelecidos na Lei nº 9.440, de
1997 e no Decreto nº 2.179, de 18 de março de 1997 (Lei n' 9.440, de
1997, art. 1º, inciso V e § 1').
Parágrafo único. A redução de que trata este artigo (Lei n? 9.532,
de 1997, art. 76):
I - somente se aplica a projetos aprovados ou protocolizados
no órgão competente para sua apreciação, até 14 de novembro de 1997;
II - para os projetos aprovados ou protocolizados no órgão
competente para a sua apreciação, a partir de 15 de novembro de
1997, aplica-se o disposto no inciso IV do art. 57.
CAPÍTULO VI
Dos Optantes pelo Simples
Art. 105. A pessoa jurídica contribuinte do imposto optante
pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples) e que atenda ao disposto na Lein'9.317, de 1996, deverá recolher o imposto mensalmente em conjunto com os demais impostos e
contribuições, nos termos especificados na referida lei (Lei n? 9.317,
de 1996, arts. 2º e 3').
Vedação de Crédito
Art. 106. Aos contribuintes do imposto optante pelo Simples é
vedada a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao imposto (Lei n? 9.317, de 1996, art. 5', § 5º).
Obrigações Acessórias
Art. 107. Nas notas fiscais emitidas pelos contribuintes do
imposto, optantes pelo Simples, não será mencionada a classificação
fiscal dos produtos e nem destacado o imposto, devendo constar, sem
prejuízo de outros elementos exigidos neste regulamento, a declaração: "Optante pelo Simples».
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Art. lOS. Ficam dispensados da e.scrituração fiscal e do cum. ento das demais obrigações acessorias os optantes pelo SimP?e~ devendo apenas.serem cumPoridas as exigências referidas no
;rt. 195, §§ 1", exceto mClSO IV, e 2-.
CAPÍTULO VII
Do Lançamento
Conceito

Art. 109. Lançamento é o procedimento destinado à constituição do crédito tributário, que se opera de oficio, ou por homologação
mediante atos de iniciativa do sujeito passivo da obrigação tributária com o pagamento antecipado do imposto e a devida comunicação
à ;epartição da Secretaria da Receita Federal, observando-se que
tais atos (Lei n' 4.502, de 1964, arts. 19 e 20, e Lei n" 5.172, de 1966,
arts. 142, 144 e 150):
I - compreendem a descrição da operação que lhe dá origem,
a identificação do sujeito passivo, a descrição e classificação do produto, o cálculo do imposto, com a declaração do seu valor e, sendo o
caso, a penalidade prevista;
II - reportam-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e regem-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
Lançamento por Homologação
Art. 110. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, de que trata
o artigo anterior, serão efetuados, sob a sua exclusiva responsabilidade (Lei n' 4.502, de 1964, art. 20);
I -

quanto ao momento:
a) no registro da declaração da importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscornex), quando do despacho aduaneiro
de importação (Lei n' 4.502, de 1964, art. 19, inciso I, alinea a);
b) na saída do produto do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (Lei n" 4.502, de 1964, art. 19, inciso lI, alíneaal;
c) na saída do produto de armazém-geral ou outro depositário,
diretamente para outro estabelecimento, quando vendido pelo próprio depositante (Lei n" 4.502, de 1964, art. 19, inciso lI, alinea b);
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d) na entrega ao comprador, quanto aos produtos vendidos por
intermédio de ambulantes (Lei nº 4.502, de 1964, art. 19, inciso Il,
a!inea b);
e) na saída da repartição onde ocorreu o desembaraço, quanto
aos produtos que, por ordem do importador, forem remetidos diretamente a terceiros (Lei nº 4.502, de 1964, art. 5', inciso I, a!inea b, e
Decreto-Lei n' 1.133, de 1970, art. 1º);
fJ no momento em que ficar concluída a operação industrial,
quando a industrialização se der no próprio local de consumo ou de
utilização, fora do estabelecimento industrial (Lei nº 4.502, de 1964,
art. 19, inciso lI, a!inea b);
g) no início do consumo ou da utilização do papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos, em finalidade diferente da
que lhe é prevista na imunidade de que trata o inciso I do art. 18, ou
na saída do fabricante, do importador, ou de seus estabelecimentos
distribuidores, para pessoas que não sejam empresas jorna!isticas
ou editoras (Lei nº 9.532, de 1997, art. 40);
h) na aquisição ou, se a venda tiver sido feita antes de concluída
a operação industrial, na conclusão desta, quanto aos produtos que,
antes de sair do estabelecimento que os tenha industrializado por
encomenda, sejam por este adquiridos;
i) no depósito para fins comerciais, na venda ou na exposição à
venda, quanto aos produtos trazidos do exterior e desembaraçados
com a qualificação de bagagem, com isenção ou com pagamento de
tributos (Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, art. 8');
j) na venda, efetuada em feiras de amostras e promoções semelhantes, do produto que tenha sido remetido pelo estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial, com suspensão do imposto;
I) na transferência simbólica da produção de álcool das usinas
produtoras às suas cooperativas, equiparadas, por opção, a estabelecimento industrial;
m) no reajustamento do preço do produto, em virtude do acréscimo de valor decorrente de contrato escrito (Lei nº 4.502, de 1964, art.
19, parágrafo único, e Decreto-Lei nº 34, de 1966, art. 2º, alteração 7");
n) na apuração, pelo usuário, de diferença no estoque dos selos de
controle fornecidos para aplicação em seus produtos (Lei nº 4.502, de
1964, art. 46, § 3º, e Decreto-Lei nº 34, de 1966, art. 2º, alteração 12");
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o) na apuração, pelo contribuinte, de falta no seu estoque de

.,.
produtos;
p) na apuração, pelo contribuinte, de diferença de preços de
produtos saídos do seu estabelecImento;
q) na apuração, pelo contribuinte, de diferença do imposto em
virtude do aumento da alíquota, ocorrido após emissão da primeira
nota fiscal;
r) quando desatendidas as condições da imunidade, da isenção
ou da suspensão do imposto;
s) na venda do produto que for consumido ou utilizado dentro
do estabelecimento industrial (Lei n' 9.532, de 1997, art. 38);
t) na saída de bens de produção dos associados para as suas cooperativas, equiparadas, por opção, a estabelecimento industrial;
u) na ocorrência dos demais casos não especificados neste artigo, em que couber a exigência do imposto;
II -

quanto ao documento:

a) no registro da declaração da importação no Siscomex, quando se tratar de desembaraço aduaneiro de produto de procedência
estrangeira (Lei n" 4.502, de 1964, art. 19, inciso I, alínea a;
b) no documento de arrecadação, para outras operações, realizadas por firmas ou pessoas não sujeitas habitualmente ao pagamento do imposto;
c) na nota fiscal, quanto aos demais casos ( Lei n" 4.502, de
1964, art. 19, inciso Il).

Art. 111. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação, aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a compensação do mesmo, nos termos dos arts. 190 e 191 e
efetuados antes de qualquer procedimento de ofício da autoridade
administrativa (Lei n? 5.172, de 1966, art. 150 e § 1', e Lei n' 9.430,
de 1996, arts. 73 e 74.
Parágrafo único.

Considera-se pagamento:

I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os
créditos admitidos dos débitos, no período de apuração do imposto;
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II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não créditos a deduzir;
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher.

Presunção de Lançamento não Efetuado
Art. 112. Considerar-se-ão não efetuados os atos de iniciativa
do sujeito passivo, para o lançamento:
I - quando o documento for reputado sem valor por este regulamento (Lei n? 4.502, de 1964, art. 23, inciso lI);
II - quando o produto tributado não se identificar com o descrito no documento (Lei n' 4.502, de 1964, art. 23, inciso IlI);
III - Quando estiver em desacordo com as normas deste capítulo (Lei n' 4.502, de 1964, art. 23, inciso 1).
Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e lII, não será novamente exigido o imposto já efetivamente recolhido, e, no caso do inciso Il, se a falta resultar de presunção legal e o imposto estiver também comprovadamente pago.
Homologação
Art. 113. Antecipado o recolhimento do imposto, o lançamento se tornará definitivo com sua expressa homologação pela autoridade administrativa (Lei n' 5.172, de 1966, art. 150).
Parágrafo único. Ressalvada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, Ter-se-á corno homologado o lançamento efetuado nos termos do art. 111, quando sobre ele, após cinco anos da data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a autoridade administrativa não se tenha pronunciado (Lei n' 5.172, de 1966, art. 150, § 4').
Lançamento de Ofício
Art. 114. Se o sujeito passivo não tornar as iniciativas para o
lançamento ou as tornar nas condições do art. 112, o imposto será
lançado de ofício (Lei n? 4.502, de 1964, art. 21).
Parágrafo único. O documento hábil, para a sua realização,
será o auto de infração ou a notificação de lançamento, conforme a
falta se verifique, respectivamente, no serviço externo ou no serviço
interno da repartição.
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Lançamento Antecipado

Art. 115. Será facultado .ao ~uj~ito passivo da obrigação tributária antecipar os atos de sua iniciativa, para o momento:
I - da venda, quando esta for à ordem ou para entrega futura
do produto (Lei n" 4.502, de 1964, art. 51, inciso II);
II - do faturamento, pelo valor integral, no caso de produto
cuja unidade não possa ser transportada de uma só vez (Lei n? 4.502,
de 1964, art. 51, inciso 1).
Decadência
Art. 116. O direito de constituir o crédito tributário extingoe-se após cinco anos, contados:
I - da ocorrência do fato gerador, quando, tendo o sujeito antecipado o pagamento do imposto, a autoridade administrativa não
homologar o lançamento, salvo se tiver ocorrido dolo, fraude ou simulação (Lei n' 5.172, de 1966, art. 150, § 4');
II - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o sujeito passivo já poderia ter tomado a iniciativa do lançamento (Lei n'
5.172, de 1966, art. 173, inciso 1);
III - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado (Lei
n' 5.172, de 1966, art. 173, inciso Il).
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data
em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento (Lei fi" 5.172, de 1966, art. 173, parágrafo único).
CAPÍTULO VIII
Do Cálculo do Imposto

Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 117. O imposto será calculado mediante aplicação das
alíquotas, constantes da Tipi, sobre o valor tributável dos produtos
(Lei n? 4.502, de 1964, art. 13).
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Parágrafo único. O disposto no caput não exclui outra modalidade de cálculo do imposto estabelecida em legislação específica.

Seção II
Da Base de Cálculo
Valor Tributário
Art. 118. Salvo disposição em contrário deste regulamento,
constitui valor tributável:
I -

dos produtos de procedência estrangeira:

a) o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo dos
tributos aduaneiros, por ocasião do despacho de importação, acrescido do montante desses tributos e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigiveis (Lei n? 4.502, de 1964, art.
14, inciso I, alínea b):

b) o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento equiparado a industrial (Lei n' 4.502, de 1964, art. 18);

II - dos produtos nacionais, o valor total da operação de que
decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (Lei n' 4.502, de 1964, art. 14, inciso lI, e Lei n" 7.798, de
1989, art. 15).
§ l' O valor da operação referido nos incisos I, alínea b e lI,
compreende o preço do produto, acrescido do valor do frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte
ao comprador ou destinatário (Lei n? 4.502, de 1964, art. 14, § 1°,Deereto-Lei ri' 1.593, de 1977, art. 27, e Lei nº7.798, de 1989, art. 15).
§ 2' Será também considerado como cobrado ou debitado pelo
contribuinte, ao comprador ou destinatário, para efeitos do disposto
no parágrafo anterior, o valor do frete, quando o transporte for realizado ou cobrado por firma coligada, controlada ou controladora (Lei
nº 6.404, de 1974) ou interligada (Decreto-Lei nO 1.950, de 1982) do
estabelecimento contribuinte ou por firma com a qual este tenha relação de interdependência, mesmo quando o frete seja subcontratado (Lein'4.502, de 1964, art. 14, § 3', e Lein' 7.798, de 1989, art. 15).
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§ 3' Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda
e incondiclOnalmente (LeI n- 4.502, de 1964, art. 14, § 2-, Decrei:-Lei n' 1.593, de 1977, art. 27, e Lei n' 7.798, de 1989, art. 15).
§ 4' Nas saídas de produtos a título de consignação mercantil,
valor da operação referido nos incisos I, alínea b e lI, será o preço
de venda do consignatário, estabelecido pelo consignante.
Art. 119. Nos casos de produtos industrializados por encomenda será acrescido, pelo industrializador, ao valor da operação definido
no artigo anterior, salvo se se tratar de insumos usados, o valor das
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
fornecidos pelo encomendante, desde que este não destine os produtos industrializados (Lei n' 4.502, de 1964, art. 14, § 4', Decreto-Lei
n' 1.593, de 1977, art. 27, e Lei n" 7.798, de 1989, art. 15):
I - a comércio;
II - a emprego, como matéria-prima ou produto intermediário, em nova industrialização;
III - a emprego no acondicionamento de produtos tributados.
Art. 120. Considera-se valor tributável o preço corrente do
produto ou seu similar, no mercado atacadista da praça do remetente, na forma do disposto nos arts. 123 e 124, na saída do produto do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, quando a saída se der a título de locação ou arrendamento mercantil ou decorrer
de operação a título gratuito, assim considerada também aquela
que, em virtude de não transferir a propriedade do produto, não importe em fixar-lhe o preço (Lei n' 4.502, de 1964, art. 16).
Art. 121. Na saída de produtos do estabelecimento do importador, em arrendamento mercantil, nos termos da Lei n' 6.099, de
1974, o valor tributável será:
I - o preço corrente do mercado atacadista da praça em que o
estabelecimento arrendador estiver domiciliado (Lei n' 6.099, de 1974,
art. 18, e Lei n? 7.132, de 27 de outubro de 1983, art. 1', inciso lII);
II - o valor que serviu de base de cálculo do imposto no desembaraço aduaneiro, se for demonstrado comprovadamente que o preço
dos produtos importados é igualou superior ao que seria pago pelo
arrendatário se os importasse diretamente (Lei n" 6.099, de 1974,
art. 18, § 2').
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Art. 122. O imposto incidente sobre produtos usados, adquiridos de particulares ou não, que sofrerem o processo de industrialização, de que trata o inciso V do art. 4º (renovação ou recondicionamento), será calculado sobre a diferença de preço entre a aquisição e a revenda (Decreto-Lei nº 400, de 1968, art. 7').
Parágrafo único. O contribuinte poderá optar, mediante declaração nas notas fiscais que emitir, pelo cálculo do imposto sobre cinqüenta por cento do valor da revenda, sem abatimento do
preço da aquisição e sem direito ao crédito do imposto relativo às
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados.
Valor Tributável Mínimo
Art. 123. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente:
a) quando o produto for destinado a outro estabelecimento do
próprio remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência (Lei nº 4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-Lei nº 34, de 1966, art. 2º, alteração 5');
b) quando o produto no caso de industrialização por encomenda, sem ter sido remetido ao estabelecimento encomendante, for adquirido pelo próprio industrializador;
II - a noventa por cento do preço de venda aos consumidores,
não inferior ao previsto no inciso anterior, quando o produto for remetido a outro estabelecimento da mesma empresa, desde que o destinatário opere exclusivamente na venda a varejo (Lei n" 4.502, de
1964, art. 15, inciso n, e Lei n' 9.532, de 1997, art. 37, inciso lII);
III - ao custo de fabricação do produto, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem
assim do seu lucro normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação, no caso de produtos saídos do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, com destino a
comerciante autônomo, ambulante ou não, para venda direta a
consumidor (Lei nº 4.502, de 1964, art. 15, inciso lII, e Decreto-Lei
nº 1.593, de 1977, art. 28);
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IV - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do executor da operação, quando os produtos, partes ou peças utilizados na
operação referida no inciso VIII do art. 52 forem de sua própria fabricação ou importação;
V - ao preço normalmente cobrado, em operações semelhantes, de outros estabelecimentos que não pertençam ao executor da
encomenda nem com ele mantenham relação de interdependência,
quando, na industrialização de produtos por encomenda, o imposto
for exigido do estabelecimento que executar a industrialização;
VI - a setenta por cento do preço da venda a consumidor no estabelecimento moageiro, nas remessas de café torrado a comerciante
varejista que possua atividade acessória de moagem (Decreto-Lei n'
400, de 1968, art. 8').
§ l' No caso do inciso II, sempre que o estabelecimento varejista vender o produto por preço superior ao que haja servido à determinação do valor tributável, será este reajustado com base no preço
real de venda, o qual, acompanhado da respectiva demonstração,
será comunicado ao remetente até o último dia do período de apuração subseqüente ao da ocorrência do fato, para efeito de lançamento
e recolhimento do imposto sobre a diferença verificada.
§ 22 No caso do inciso III, O preço de revenda do produto pelo
comerciante autônomo, ambulante ou não, indicado pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, não poderá ser superior ao preço de aquisição acrescido dos tributos incidentes por ocasião
da aquisição e da revenda do produto, e da margem de lucro normal
nas operações de revenda.
Art. 124. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I, II e
IV do artigo anterior, será considerada a média ponderada dos preços de cada produto, vigorantes no mês precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente ao mês
imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para aplicação do disposto neste artigo, tomar-se-á por base
de cálculo:
I - no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao
Imposto de Importação, acrescido desse tributo e demais elementos
componentes do custo do produto, ínclusive a margem de lucro normal;
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II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem assim do seu lucro normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação, ainda que os produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da mesma firma que os
tenha industrializado;
Arbitramento do Valor Tributável
Art. 125. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de
perícia, o Fisco poderá arbitrar o valor tributável ou qualquer dos seus
elementos, quando forem omissos ou não merecerem fé os documentos
expedidos pelas partes ou, tratando-se de operação a título gratuito,
quando inexístir ou for de difícil apuração o valor previsto no art. 120
(Lei n' 4.502, de 1964, art. 17, e Lei n' 5.172, de 1966, art. 148).
§ l' Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em
que este deva ser considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que possível, o preço médio do produto no mercado do domicílio do
contribuinte, ou, na sua falta, nos principais mercados nacionais, no
trimestre civil mais próximo ao da ocorrência do fato gerador.

§ 2' Na impossibilidade de apuração dos preços, o arbitramento será feito segundo o disposto no art. 124.

Seção III
Disposições Especiais
Subseção I
Dos Produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tipi
Art. 126. Os produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tipi relacionados nas TabelasAeB dos arts. 135 e 136 sujeitam-se, por unidade ou
por determinada quantidade de produto, ao imposto, fixado em reais
(Lei n' 7.798, de 1989, arts. l' e 3').
Art. 127. Os produtos classificados nas posições 2204, 2205,
2206 e 2208 da Tipi serão enquadrados em classes de valores de imposto, por ato do Secretário da Receita Federal (Lei n' 7.798, de
1989, art. 1').
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§ l' O contribuinte informará à Secretaria da Receita Federal
as características de fabricação e os preços de venda, por espécie e
marca do produto e por capacidade do recipiente (Lei n' 7.798, de
1989, art. 2', § 2').
§ 2' Feito o enquadramento inicial, este poderá ser alterado,
de ofício ou a pedido do próprio contribuinte (Lei n' 7.798, de 1989,
art. 2', § 4').
§ 3' O enquadramento inicial dos produtos nas classes ocorrerá segundo (Nota do Anexo I da Lei n' 7.798, de 1989):

I - a capacidade do recipiente em que são comercializados,
agrupados em quatro categorias:
a) até cento e oitenta ml;

b) de cento.e oitenta e um ml a trezentos e setenta e cinco ml;

c) de trezentos e setenta e seis ml a seiscentos e setenta ml;
d) de seiscentos e setenta e um ml a mil ml;
II - os preços normais de venda efetuada por estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial ou os preços de venda do comércio atacadista ou varejista.
§ 4' O contribuinte que não prestar as informações, ou que prestá-Ias de forma incompleta ou com incorreções, terá o seu produto enquadrado ou reenquadrado de ofício, sendo devida a diferença de imposto acrescida dos encargos legais (Lei n' 7.798, de 1989, art. 2', § 3').

§ 5'0 enquadramento do produto ou de grupo de produtos poderá se dar sob classe única.
§ 6' Os produtos acondicionados em recipientes de capacidade superior a mil ml, desde que autorizada a sua comercialização
nessas embalagens, estão 'sujeitos ao imposto proporcionalmente ao
que for estabelecido no enquadramento para o recipiente de capacidade de mil ml, arredondando-se para mil ml a fração residual, se
houver (Nota do Anexo I da Lei n' 7.798, de 1989).

Art. 128. Os produtos classificados nas posições 2201, 2202 e
2203 e no código 2106.90.10 Ex 02 da Tipi serão enquadrados em
classes de valores de imposto, por atodo Secretário da Receita Federal (Lei n' 7.798, de 1989, art. 3').
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§ I" As classes serão estabelecidas tendo em vista a espécie do
produto, capacidade e natureza do recipiente (Lei n" 7.798, de 1989,
art. 3', § 2').
§ 2' Para efeitos de classificação dos produtos nos termos de
que trata este artigo, não haverá distinção entre os da mesma espécie, com a mesma capacidade de natureza do recipiente (Lei n? 7.798,
de 1989, art. 3', § 3').
Art. 129. O enquadramento dos produtos nas classes de valores de imposto de que tratam os arts. 127 e 128 será feito pelo Secretário da Receita Federal até o limite do valor que resultaria da aplicação da alíquota a que o produto estiver sujeito na Tipi, sobre o valor tributável (Lei n? 7.798, de 1989, art. 2', e Lei n' 8.218, de 1991,
art. 1', § 1').
Parágrafo único. Para efeito deste artigo, o valor tributável é o
preço normal de uma operação de venda, sem descontos ou abatimentos, para terceiros que não sejam interdependentes ou distribuidores,
nem empresa interligada, coligada, controlada ou controladora (Lei
n' 7.798, de 1989, art. 2', § 1', e Lei n" 8.218, de 1991, art. 1', § 2').
Art. 130. Os produtos sujeitos ao regime previsto no art. 126
pagarão o imposto uma única vez (Lei n" 7.798, de 1989, art. 4'):
I - os nacionais, na saída do estabelecimento industrial, ou
do estabelecimento equiparado a industrial (Lei n' 7.798, de 1989,
art. 4º, inciso I);
II - os estrangeiros, por ocasião do desembaraço aduaneiro
(Lei n' 7.798, de 1989, art. 4', inciso Il),
Parágrafo único. O disposto no inciso I, com relação ao estabelecimento equiparado a industrial, somente será aplicado quando
este tiver recebido os produtos com suspensão do imposto.
Art. 131. O regime previsto no art. 126 não prejudica o direito
ao crédito do imposto observadas as normas deste regulamento (Lei
n" 7.798, de 1989, art. 5').
Art. 132. Os produtos não incluídos no regime previsto no art.
126, ou que dele vierem a ser excluídos, sujeitar-se-ão, para o cálculo
do imposto, ao disposto na Seção II - Da Base de Cálculo, e às alíquotas previstas na Tipi (Lei n? 7.798, de 1989, art. 6').
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Parágrafo único. O regime tributário de que trata o art. 126
não se aplica aos Pdrodutos acondicionad?s em recipientes não autorizados para a ven a a consumo no varejo.
Art. 133. Os valores do imposto das Tabelas A e B referidas
os arts. 135 e 136 poderão ser alterados, pelo Secretário da Receita
~ederal tendo em vista o comportamento do mercado na comercialização d~s produtos, observa~o o limite previsto no artigo seguinte
(Lei n'' 8.218, de 1991, art. 1-).
Art. 134. A alteração de que trata o artigo anterior poderá ser
feita até o limite que corresponder ao que resultaria da aplicação da
alíquota a que o produto estiver sujeito na Tipi sobre o valor tributável (Lei n'' 8.218, de 1991, art. 1', § 1').
Art. 135. Os produtos das posições 2204, 2205, 2206 e 2208 da
Tipi sujeitos ao regime previsto no art. 126 e os respectivos valores
do imposto, por classes, são os relacionados a seguir:
Tabela A
I -

Produtos

Códigofl'ipi
2204.10.10
2204.10.90
2204.2

2204.30.00

2205
2206.00
2208.20.00
2208.30

I

Descrição

Tipo champanha (champanhe)
- Outros
1. Moscatel espumante
- Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida
ou interrompida por adição de álcool
1. Vinhos de madeira, do porto e de xerez
2. Mostos de uvas não fermentados de álcool, compreendendo as
mistelas
3. Vinho de mesa, verde
4. Vinho de mesa, frisante
5. Vinhos de mesa finos ou nobres e especiais
6. Vinhos de mesa comum ou de consumo corrente
7. Vinhos de málaga e outros licorosos não destacados anteriormente
- Outros mostos de uva
1. Filtrado doce
- Vermute e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas
ou substâncias aromáticas
- Outras bebidas fermentadas (sidra, perada, hidromel, por exemplo);
etc.
- Aguardente de vinho ou de bagaço de uvas
- Uísques
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CódigofI'ipi

2208.40.00
2208.50.00
2208.60.00
2208.70.00
2208.90.00

II Classes

Descrição

Cachaça e caninha (rum e tafiá)
1. Cachaça e caninha
- Gim e genebra
1. Genebra

-

Vodca

-

Licores
Outros
1. Aguardente simples, 'Korn', 'Arak', etc.
2. Bebida refrescante de teor alcoólico inferior a 6%
3. Aguardente composta de 'alcatrão
4. Aguardente composta de bebida alcoólica, de gengibre
5. Bebida alcoólica de jurubeba
6. Bebida alcoólica de óleos essenciais de frutas
7. Aguardente simples de plantas ou de frutas
8. Aguardentes compostas, exceto de alcatrão ou de gengibre
9. Aperitivos e amargo, de alcachofra ou de maçã
10. Batidas
11. Aperitivos e amargos, exceto de alcachofra ou de maçã
12. 'Steinhager'
13. Pisco

Valores de Imposto:
IPI-R$

I

Classes

I

IPI-R$

Classes

IPI-R$

R
S

2,28

A

0,09

I

0,39

B

0,10

J

0,47

C

0,12

K

0,57

T

3,39

D

0,15

L

0,69

U

4,14
5,05

2,78

E

0,19

M

0,84

V

F

0,22

N

1,05

X

6,15

G

0,25

O

1,25

Y

7,50

H

0,32

P

1,53

Z

11,15

Q

1,85

Art. 136. Os produtos das posições 2106, 2201, 2202 e 2203 da
Tipi, sujeitos ao regime previsto no art. 126, e os respectivos valores
do imposto, são os seguintes:
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TabelaB
Código
Tipi

Descrição do ProdutolRecipiente

IPI-R$

Unidade

2106.90.10

Preparação do tipo das utilizadas para elaboração de bebidas (*) •.•.• .
.
. ......•.•.•

0,82

litro

..
.

0,13
0,15
0,18
0,33

12
12
12
12

..
.
.
.

0,40
0,50
0,50
0,79

24
24
12
12

.
.
.

0,13
0,17
0,20

12
12
12

..

0,22

48

.

0,60

24

0,76

24

0,60

12

1,05

24

0,14

litro

0,32
0,42
0,56

12
12
12

Ex 02

2201.10.00

Águas minerais e águas gaseificadas

Garrafa de vidro, retornável
1. Até 260ml. ..
2. De 261 a 360ml
3. De 361 a 660ml
4. De 661 a 1.100ml
Garrafa de vidro, não retornável
5. Até 260ml
6. De 261 a 360 ml
7. De 361 a 660ml
8. De 661 a 1.100rnl
Garrafa de plástico, não retornável
9. De 361 a 660ml
10. De 661 a 1.100ml
11. Acima de 1.100ml..
Embalagens plásticas
12. Até 260ml
Lata
13. De 261 a 360ml............
..

12202.,0.00

!

.
0

••••••••••••••••

Águas, incluídas as águas minerais e as águas
gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros
educorantes ou aromatizadas
Cervejas de malte cujo teor alcoólico em volume
não exceda 0,5% voI.
Garrafa de vidro, retornável
1. De 261 a 360ml
.
Garrafa de vidro, não retornável
2. De 261 a 360ml
..
Lata
3. De 261 a 360ml
.
Barril
.
4. Barril
Refrigerantes e refrescos (*"')
Garrafa de vidro, retornável
1. Até 260ml
.
..
2. De 261 a 360ml
3. De 361 a 660ml........
.
.
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Código
Tipi

4. De 661 a 1.IDOm!
5. De 1.101 a 1.300mI
Garrafa de vidro, não retornável
6. Até 260m!
7. De 261 a 360ml
8. De 361 a 660ml
Garrafa de plástico, retornãvel
9. De 1.101 a 1.300ml
10. De 1.301 a l.6GOml
11. De 1.601 a 2.1üOmI
Garrafa de plástico, não retornável
12. De 261 a 360ml
13. De 361 a 660ml
14. De 661 a 1.100mI
15. De 1.301 a 1.600ml
16. De 1.601 a 2.100ml
17. Acima de 2.100mI
Embalagens plásticas
18. Até 260m!
19. De 261 a 360ml
Embalagens «Tetra Pak»
20. Até 260ml
21. De 661 a 1.100ml
Lata
22. De 261 a 360mI
23. De 361 a 660ml
Cilindros (epre-mix-)
24. Cilindros
2203.00.00

IPI-R$

Unidade

.

1,24
1,52

12
12

.
.
..

0,80
0,92
0,80

24
24
12

.
.
.

1,78
1,88
1,06

12
12
6

.
.
.
.
.

1,00
1,88
1,80
2,36
1,32
1,52

24
24
12
12
6
6

..
.

0,90
0,84

48
24

.
.

0,66
2,40

24
12

..
.

0,96
1,74

24
24

. .

0,10

litro

.
.
.
.

1,06
1,20
1,71
3,37

12
12
12
12

.
.
.
.

1,25
1,52
2,31
3,96

24
24
24
24

.

1,58
2,10

24
24

Descrição do ProdutolRecipiente
.

..

Cervejas de malte

Garrafa de vidro, retornével
1. Até 260ml
2. De 261 a 360ml
3. De 361 a 660ml
4. De 661 a 1.100mI
Garrafa de vidro, não retornável
5. Até 260m!
6. De 261 a 360mI
7. De 361 a 660mI
8. De 661 a 1.100mI
Lata
9. Até 260ml
10. De 261 a 360mI

.
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código
Tipi

Descrição do Produto/Recipiente

IPI-R$

Unidade

n. De 361 a 660ml .................................... .......
12. Acima de 660rnl ........................ ....................
Barril
13. Barril ......................................... ........ . ..........
Recipiente especial, não retornável
14. Embalagem até 5,1 litros

3,45
3,60

24
12

0,28

litro

0,31

litro

(*l Vide NC(21-1l da Tip,.
(*') Vide NC(22-l) da Tipi.

Art. 137. Para efeito do desembaraço aduaneiro, os importadores enquadrarão os produtos conforme o estabelecido a seguir:
I - produtos classificados nas posições 2204, 2205, 2206 e
2208 da Tipi:
Tabela C

--

Classe por Capacidade

Código
NCM

Descrição

2204.10.10 Tipo Champanha (champanhe) ... ............
2204.10.90 - Outros ..................................... .............
1. Moscate1 espumante ............................
Outros vinhos; mostos de uvas cuja
2204.2
fermentação tenha sido impedida ou
interrompida por adição de álcool.. ..........
1. Vmhos de madeira, do porto e de xerez ..
2. Mostrs de uvas não fermentados,
adicionados de álcool, compreendendo as
mistelas ......................................................
3. Vinho de mesa, verde ...........................
4. Vinho de mesa, frisante ......................
5. Vinhos de mesa finos ou nobres e
especiais .....................................................
6. Vinhos de mesa comum ou de consumo
corrente ............ .........................................
7. Vinhos de mãlaga e outros licorosos
não destacados anteriormente .................
2204.30.00 - Outros mostos de uva ..........................
1. Filtrado doce .............................. ..........
2205
- Vermute e outros vinhos de uvas frescas
aromatizados por plantas ou substâncias
aromáticas ........................ ....... .......... .........

Até
180
I
O
C

De 181 De 376 De 671
a 375 a 670 alaDo
N
L
H

O
K

S
R
N

Q

-

I

I
E

N

Q

s

J

M

P

I

C
C
C

F
E
F

I
H
I

L
K
L

F

G

H

K

E

F

G

J

D

C
C

E
F
F

H
I
I

P
L
L

D

E

H

K

I
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Código
NeM

Classe por Capacidade
Descrição

Até
180

De 181 De376 De 671
a 375 a 670 a 1000

2206.00

- Outras bebidas fermentadas (sidra,
perada, hidromel, por exemplo); etc
.
2208.20.00 - Aguardente de vinho ou de bagaço de
uvas
.
2208.30
- Uísques
.
2208.40.00 - Cachaça e caninha (rum e tafiá)
.
1. Cachaça e caninha
.
.
2208.50.00 - Gim e genebra
1. Genebra
.
2208.60.00 - Vodca
.
.
2208.70.00 - Licores
2208.90.00 - Outros
.
1. Aguardente simples, 'Kom', 'Arak', etc ..
2. Bebida refrescante de teor alcoólico
.
inferior a 60/0
3. Aguardente composta de alcatrão.
4. Aguardente composta e bebida
alcoólica
.
5. Bebida alcoólica de jurubeba
.
6. Bebida alcoólica de óleos essenciais de
frutas
.
7. Aguardente simples de plantas ou de
frutas
.
8. Aguardentes compostas, exceto de
alcatrão ou de gengibre
.
9. Aperitivos e amargos, de alcachofra ou
.
de maçã
10. Batidas
; .
11. Aperitivos e amargos, exceto de
.
alcachofra ou de maçã
12. 'Steinhager'
.
13. Pisco
.

E

F

G

J

F
M
I
F
I
e
I
I
I
I

K
T
N
K
N
H
N
N
N
K

N
V

Q

M

A
F

e
K

E

G

N

Q

F
F
F

K
K
K

N
N
N

Q

F

K

N

Q

F

K

N

Q

M
N

Q

E

J

F

K

I
e
I

N
H
N

Q

X
T

N

Q

Q

T
N
T
T
T

K

Q
Q
Q

Q
K

Q

o

o

Q

P
T
N
T

II - produtos classificados nas posições 2106, 2201, 2202 e
2203 da Tipi, conforme a Tabela B do artigo anterior.

Subseção II
Dos Produtos do Capítulo 24 da Tipi
Valor Tributável e Preços de Venda
Art. 138. Serão observadas as seguintes normas quanto à base
de cálculo do imposto dos produtos do código 2402.20.00 da Tipi:
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I - o valor tributável, na saída do produto do estabelecimento
. dustrial equiparado a industrial, ou no desembaraço aduaneiro,
inrá o que ~esultar da aplicação do percentual de doze e meio por cento
S\re o preço de venda no varejo, o qual para (Decreto-Lei n' 1.593, de
~~77, art. 4', inciso I, e Lei n' 9.532, de 1997, art. 52):
a) os produtos de fabricação nacional, será o que corresponder à
lass e em que a marca do produto estiver enquadrada e que será indicada, por marcação, no selo de controle (Decreto-Lei n' 1.593, de
1977, art. 4', inciso Il);
b) os produtos importados, será divulgado pelo Secretário da
Receita Federal, com base nas informações, prestadas pelo importador a que se refere o inciso UI do art. 266, e que será indicado, por
ma~cação, no selo de controle conforme estabelecido no art. 230 (Lei
n' 9.532, de 1997, art. 52);
U - no caso de distribuição gratuita de cigarros a empregados
da própria empresa fabricante, em qualquer estabelecimento em que
trabalhem, o imposto será calculado, na forma deste artigo, sobre o
respectivo valor tributável, deduzido de quarenta por cento, desde que
o fabricante declare, no envoltório, que os produtos se destinam a distribuição gratuita a seus empregados e que não poderão ser vendidos;
UI - os cigarros destinados à pesquisa de mercado pagarão o
imposto com base na classe de preço de venda a varejo mais elevada.
§ l' Os produtos importados do código 2402.20.00 da Tipi estão sujeitos ao imposto apenas por ocasião dodesembaraço aduaneiro (Lei n' 9.532, de 1997, art. 52, parágrafo único),
§ 2' O preço de venda no varejo de cigarro importado de marca
que também seja produzida no País não poderá ser inferior àquele
praticado pelo fabricante nacional (Lei n'' 9.532, de 1997, art. 49, § 1').

Cigarros Nacionais
Art. 139. Os produtos de fabricação nacional, do código
2402.20.00 da Tipi, serão distribuídos por classes de preço de venda
no varejo por vintena (Decreto-Lei n? 1.593, de 1977, art. 6').
Art. 140.
I -

O Secretário da Receita Federal:

fixará o quantitativo e a identificação das classes de preços;
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II - estabelecerá as regras e condições para enquadramento
das marcas de cigarros, em suas diversas apresentações (versões),
nas classes de preços.
Art. 141. Os fabricantes procederão ao enquadramento de
suas marcas nas classes e fixarão os preços de venda dessas classes,
obedecendo ao disposto no artigo anterior.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal divulgará o
enquadramento das marcas comerciais de cigarros nas classes de
preços.
Art. 142. Os fabricantes ficam autorizados a proceder à alteração dos preços atribuídos às classes a que se vinculam seus produtos.
Parágrafo único. A alteração de que trata este artigo deverá
ser comunicada pelos fabricantes à Secretaria da Receita Federal,
com indicação da data de vigência e com antecedência mínima de
três dias úteis.
Art. 143. A mudança isolada de classe de marca existente e a
inclusão de marca nova em determinada classe de preço de venda no
varejo serão, também, comunicadas pelos fabricantes ao Secretário
da Receita Federal, com antecedência mínima de três dias de sua comercialização.
Art. 144. Cumpre aos fabricantes assegurar que os preços de
venda a varejo, à data de sua entrada em vigor, sejam divulgados ao
consumidor mediante tabela informativa que os varejistas deverão,
obrigatoriamente, afixar e manter em local visível ao público nos
respectivos estabelecimentos.
Parágrafo único. Os preços constantes das tabelas dos fabricantes constituir-se-ão, para todos os efeitos legais, em preços uniformes, em todo o Território Nacional, de observância obrigatória pelos varejistas.
Outras Disposições
Art. 145. O Poder Executivo poderá estabelecer os índices de
participação da indústria e do comércio no preço de venda no varejo
(Decreto-Lei n? 1.593, de 1977, art. 4º, parágrafo único).
Parágrafo único. A margem bruta do varejista é fixada em onze
inteiros e duzentos e sessenta e oito milésimos por cento do preço de
venda no varejo.
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CAPÍTULO IX
Dos Créditos

Seção I
Disposições Preliminares
Não-Cumulatividade do Imposto

Art. 146. A não-cumulatividade do imposto é efetivada pelo
sistema de crédito, atribuido ao contribuinte, do imposto relativo a
produtos entrados no seu estabelecimento, para ser abatido do que
for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período, conforme
estabelecido neste capítulo (Lei nO 5.172, de 1966, art. 49).
§ 10 O direito ao crédito é também atribuído para anular o débito do imposto referente a produtos saídos do estabelecimento e a
este devolvidos ou retornados.
§ 2° Regem-se, também, pelo sistema de crédito os valores escriturados a título de incentivo, bem assim os resultantes das situações indicadas no art. 163.

Seção II
Das Espécies dos Créditos
Subseção I
Dos Créditos Básicos
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são
equiparados, poderão creditar-se (Lei n" 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matériasprimas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
II - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, quando remetidos a terceiros para
industrialização sob encomenda, sem transitar pelo estabelecimento
adquirente;
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III - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, recebidos de terceiros para industrialização de produtos por encomenda, quando estiver
destacado ou indicado na nota fiscal;
N - do imposto destacado em nota fiscal relativa a produtos
industrializados por encomenda, recebidos do estabelecimento que
os industrializou, em operação que dê direito ao crédito;
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
VI - do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar
produtos de procedência estrangeira, diretamente da repartição que
os liberou, para estabelecimento, mesmo exclusivamente varejista,
do próprio importador;
VII - do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes equiparados a industrial;
VIII - do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos equiparados a industrial que, na saída destes, estejam
sujeitos ao imposto, nos demais casos não compreendidos nos incisos
Va VII;
IX - do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou suspensão quando descumprida a condição, em operação que dê direito ao crédito;
X - do imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou transferências simbólicas do produto, permitidas neste regulamento.
Parágrafo único. Nas remessas de produtos para armazém-geral e depósito fechado, o direito ao crédito do imposto, quando
admitido, é do estabelecimento depositante.
Art. 148. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são
equiparados, poderão, ainda, creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos de comerciante atacadista não-contribuinte, calculado pelo
adquirente, mediante aplicação da aliquota a que estiver sujeito o
produto, sobre cinqüenta por cento do seu valor, constante da respectiva nota fiscal (Decreto-Lei n" 400, de 1968, art. 62 ) .
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Art 149. As aquisições de produtos de estabelecimentos opt
.elo Simples, de que trata o art. 105, não ensejarão aos adta,:" es l'es direito a fruição de crédito de matérias-primas, produtos
fu';~:ediários e material de embalagem (Lei n? 9.317, de 1996,

art. 52, § 52).

Subseção II
Dos Créditos por Devolução ou Retorno de Produtos
Devolução ou Retorno

Art. 150. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, creditar-se do imposto relativo a produtos tributados
recebidos em devolução ou retorno; total ou parcial (Lei nº 4.502, de
1964, art. 30).
Art. 151. No caso de locação ou arrendamento, a reentrada do
produto no estabelecimento remetente, não dará direito ao crédito
doimposto, salvo se o produto tiver sido submetido a nova industrialização e ocorrer nova saída tributada.
Procedimentos
Art. 152. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado
ao cumprimento das seguintes exigências:
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de
nota fiscal para acompanhar o produto, declarando o número, data
da emissão e o valor da operação constante do documento originário,
bem assim indicando o imposto relativo às quantidades devolvidas e
a causa da devolução;
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução.
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro
de Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em
sistema equivalente nos termos do art. 364;
c) prova, pelos registros contábeis e demais elementos de sua
escrita, do ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição do mesmo, ou substituição do produto, salvo
Se a operação tiver sido feita a título gratuito.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta
do produto, pertencente a terceiros, ao estabelecimento industrial,
ou equiparado a industrial, exclusivamente para conserto.
Art. 153. Quando a devolução for feita por pessoa física ou jurídica não obrigada à emissão de nota fiscal, acompanhará o produto
carta ou memorando do comprador, em que serão declarados os motivos da devolução, competindo ao vendedor, na entrada, a emissão de
nota fiscal com a indicação do número, data da emissão da nota fiscal
originária e do valor do imposto relativo às quantidades devolvidas.
Parágrafo único. Quando ocorrer a hipótese prevista no caput
deste artigo, assumindo o vendedor o encargo de retirar ou transportar o produto devolvido, servirá a nota fiscal para acompanhá-lo no
trânsito para o seu estabelecimento.
Art. 154. Se a devolução do produto for feita a outro estabelecimento do mesmo contribuinte, que o tenha industrializado ou importado, e que não opere exclusivamente a varejo, o que o receber poderá creditar-se pelo imposto, desde que registre a nota fiscal nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e do
Estoque ou em sistema equivalente nos termos do art. 364.
Art. 155. Na hipótese de retorno de produtos, deverá o remetente, para creditar-se do imposto, escriturá-lo nos livros Registro de
Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos do art. 364, com base na nota fiscal,
emitida na entrada dos produtos, a qual fará referência aos dados da
nota fiscal originária.
Art. 156. Produtos que, por qualquer motivo, não forem entregues ao destinatário originário constante da nota fiscal emitida na saída da mercadoria do estabelecimento, podem ser enviados a destinatário diferente do que tenha sido indicado na nota fiscal originária, sem
que retomem ao estabelecimento remetente, desde que este:
I - emitia nota fiscal de entrada simbólica do produto, para
creditar-se do imposto, com indicação do número e data da emissão
da nota fiscal originária e do valor do imposto nela destacado, efetuando a sua escrituração nos livros Registro de Entradas e Registro
de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente
nos termos do art. 364;
II - emitia nota fiscal com destaque do imposto em nome do
novo destinatário, com citação do local de onde os produtos devam saír.
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Subseção III
Dos Créditos como Incentivo
Incentivos à Sudene e Sudam
157.

Será convertido em crédito do imposto o incentivo

'~do ao programa de alimentação do trabalhador nas áreas da

lltn u.'ntendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e Susu~e~endênciado Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), nos terpendas arts. 2º e 3º da ~ei n' 6.542, de 28 .de junho ~e 1978, atendi:
:los s instruçôes expedidas pelo Secretário da Receita Federal (LeI
n~~.~42, de 1978, arts. 2º e 3º).
Aquisição da Amazônia Ocidental

Art. 158. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se
dovalor do imposto calcul,,;do, c~mo se devido fosse, sobre os produto adquiridos com a isençao do mCISO III do art. 73, desde que para
m rego como matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao imposto
(Decreto-Lei nº 1.435, de 1975, art. 6º, § 1').
Outros Incentivos

Art. 159. É admitido o crédito do imposto relativo às matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos para emprego na industrialização de produtos destinados à exportação para o exterior, saídos com imunidade (Decreto-Lei nº 491,
de 1969, art. 5', e Lei nº 8.402, de 1992, art. Iº, inciso Il),
Art. 160. É admitido o crédito do imposto relativo às matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos
para emprego na industrialização de produtos saídos com suspensão
do imposto e que posteriormente serão destinados à exportação nos casosdos incisos IV a VI do art. 40 (Decreto-Lei n' 491, de 1969, art. 5º, e
Leinº 8.402, de 1992, arts. 1º, inciso lI, e 3º, e Lei nº 9.532, de 1997, art.
39, § 1º).
Art. 161. É admitido o crédito do imposto relativo às matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos para emprego na industrialização de produtos saídos com isençãodo imposto nos casos do:
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I -

art. 48, com relação aos seguintes incisos:

a) XII (Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 161);

b) XIII (Lei nº 5.799, de 1972, art. 2');

c) XIV (Lei nº 8.402, de 1992, art. 1', inciso VI);
d) XV (Decreto-Lei n" 1.450, de 24 de março de 1976, art. 2º);

e) XXII (Lei n' 8.402, de 1992, art. 1', inciso XV);

fJ XXV (Lei n' 8.661, de 1993, art. 3º, § 6');
g) XXVI (Lei nº 9.359, de 1996, art. 3º);
h) XXVII (Lei nº 9.493, de 1997, art. 8º);
i) XXVIII (Lei nº 9.493, de 1997, art. 10, parágrafo único);

II III -

art. 52 (Lei n? 9.493, de 1997, art. 1º, § 1');
art. 53 (Lei n" 8.248, de 1991, art. 4º).

Art. 162. É admitido o crédito do imposto relativo às matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos para emprego na industrialização de produtos saídos com alíquota zero nos seguintes casos:
I - produtos classificados nas posições 8601 a 8606 da Tipi
(Decreto-Lei n' 1.500, de 20 de dezembro de 1976, art. 1º);
II - veículos de transporte coletivo de passageiros e de seus
chassis com motor e carroçaria, de que tratam o art. 2º do Decreto-Lei
n' 1.662, de 2 de fevereiro de 1979 e o art. 2º do Decreto-Lei n' 1.682,
de 7 de maio de 1979 (Lei n" 8.673, de 6 de julho de 1993, art. 1º);
III - caixas de papelão para as quais tenha sido estabelecida a
alíquota zero do imposto (Decreto-Lei nº 1.803, de 2 de setembro de
1980, art. 1').

Subseção IV
Dos Créditos de Outra Natureza
Art. 163.

É ainda admitido ao contribuinte creditar-se:

I - do valor do imposto, já escriturado, no caso de cancelamento da respectiva nota fiscal, antes da saída da mercadoria;
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II _ do valor da diferença do imposto em virtude de redução de
alíquota, nos casos em que tenha havido lançamento antecipado previsto no art. 115.
Parágrafo único. Nas hipóte~es previstas neste .artigo, o cont 'buinte deverá, ao registrar o crédito, anotar o motivo do mesmo
coluna "Observações" do livro Registro de Apuração do IPI.

:a

Subseção V
Do Crédito Presumido
Açúcar
Art. 164. Os estabelecimentos produtores de açúcar de cana,
localizados nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo e em
Estados das Regiões Norte e Nordeste, terão direito a crédito presumido calculado com base em percentual, fixado pelo Poder Executivo em virtude do diferencial de custo de cana-de-açúcar entre as regiões produtoras do País, a ser aplicado sobre o valor do produto saído do estabelecimento e compensado com o IPI devido nas saídas de
açúcar (Lei n' 9.532, de 1997, art. 42).
Parágrafo único. A utilização de crédito presumido, calculado
em desacordo com a legislação, configura redução indevida do IPI,
sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação aplicável (Lei n' 9.532, de 1997, art. 42, parágrafo único).
Ressarcimento de Contribuições
Art. 165. A empresa produtora e exportadora de mercadorias
nacionais fará jus a crédito presumido do imposto, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares n's
7, de 7 de setembro de 1970; 8, de 3 de dezembro de 1970; 70, de 30 de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no
mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, para utilização no processo produtivo (Lei
n' 9.363, de 13 de dezembro 1996, art.L').

°

Parágrafo único.
disposto neste artigo aplica-se, inclusive,
nos casos de venda a empresa comercial exportadora com o fim específícode exportação para o exterior (Lei n' 9.363, de 1996, art. 1º, parágrafo único).
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Apuração
Art. 166. O crédito fiscal a que se refere o artigo anterior será
o resultado da aplicação do percentual de cinco inteiros e trinta e
sete centésimos por cento sobre a base de cálculo definida no § l' (Lei
n' 9.363, de 1996, art. 2', § 1').
§ l' A base de cálculo do crédito presumido será determinada
mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem referidas
no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre a
receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador (Lei n' 9.363, de 1996, art. 2').
§ 2' A apuração do montante da receita operacional bruta, da
receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos do
art. 3' da Lei n' 9.363, de 1996 (Lei n' 9.363, de 1996, art. 3').
§ 3' No caso de empresa com mais de um estabelecimento produtor exportador, a apuração do crédito presumido poderá ser centralizada na matriz (Lei n' 9.363, de 1996, art. 2', § 2').

§ 4' O Secretário da Receita Federal disporá quanto à periodicidade para a apuração e fruição do crédito presumido, à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos a este título, efetuados pelo produtor exportador (Lei n' 9.363,
de 1996, art. 6').
Dedução e Ressarcimento
Art. 167. O crédito presumido, apurado na forma do § 3' do
art. 166, poderá ser transferido para qualquer estabelecimento da
empresa, para efeito de compensação com o imposto, observadas as
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal (Lei n' 9.363,
de 1966, art. 2', 3').
Art. 168. O produtor exportador que fizer jus ao crédito presumido, no caso de comprovada impossibilidade de dedução do mesmo do imposto devido, nas operações de venda no mercado interno,
poderá aproveitá-lo na forma estabelecida pelo Secretário da Receita
Federal, inclusive mediante ressarcimento em moeda corrente (Lei
n' 9.363, de 1996, arts. 4' e 6').
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Parágrafo único. O ressarcimento em .mo,edacorrente ser~ efedO ao estabelecimento matriz na passoa jurídica quando o credito
tua um ido for apurado na forma do § 3º do art. 166 (Lei nº 9.363, de
pres
r")
1996, art. 4º, parágralo umco .
Estorno

Art. 169. A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias recolhidas em pagamen~o das ~ontribuições :eferida~ no art.
165 bem assim a compensaçao mediante crédito, implica imediato
est~rno, pelo produtoor exportador, do valor correspondente (Lei nº
9.363, de 1996, art. 5-).
Produtos não Exportados

Art. 170. A empresa comercial exportadora que, no prazo de
cento e oitenta dias, contado da data de emissão da nota fiscal de
venda pela empresa produtora, não houver efetuado a exportação
dos produtos para o exterior, fica obrigada ao pagamento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nOs 7, de 1970; 8, de
1970; e 70, de 1991, relativamente aos produtos adquiridos e não exportados, bem assim de valor correspondente ao do crédito presumido atribuído à empresa produtora vendedora (Lei nº 9.363, de 1996,
art. 2º, § 4º).
§ 1º O valor correspondente ao crédito presumido, a ser pago
pela empresa comercial exportadora, será determinado mediante a
aplicação do percentual de cinco inteiros e trinta e sete centésimos
por cento sobre sessenta por cento do preço de aquisição dos produtos adquiridos e não exportados (lei nº 9.363, de 1996, art. 2º, § 5º).
§ 2º O recolhimento dos valores referidos no caput deste artigodeverá ser efetuado até o décimo dia subseqüente ao do vencimento do prazo estabelecido para a efetivação da exportação, com os
acréscimos moratórios definidos nos arts. 442 a 445, calculados a
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao de emissão da nota fiscal de venda dos produtos para a empresa comercial exportadora
(Lei nº 9.363, de 1996, art. 2º, § 7º).

§ 3º Quando a empresa comercial exportadora revender, no
mercado interno, antes do prazo de cento e oitenta dias, contado da
data de emissão da nota fiscal de venda pela empresa produtora, os
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produtos adquiridos para exportação, o recolhimento dos valores referidos no caput deste artigo deverá ser efetuado até o décimo dia
subseqüente ao da data da revenda, com os acréscimos moratórios
de que trata o parágrafo anterior.
Seção lI!
Da Escrituração dos Créditos
Requisitos para a Escrituração
Art. 171. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em
seus livros fiscais, à vista do documento que lhes confira legitimidade:
I - nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou retorno de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial;
II - no caso de entrada simbólica de produtos, no recebimento da respectiva nota fiscal, ressalvado o disposto no § 2';
III - nos casos de produtos adquiridos para utilização ou consumo próprio, ou para comércio, e eventualmente destinados a emprego como matéria-prima, produtos intermediários ou material de
embalagem na indnstrialização de produtos para os quais o crédito
seja assegurado, na data da sua redestinação;
IV - nos casos de produtos importados adquiridos para utilização ou consumo próprio, dentro do estabelecimento importador
eventualmente destinado a revenda ou saída a qualquer outro título,
no momento da efetiva saída do estabelecimento.
§ 1º Não deverão ser escriturados créditos relativos a insumos
que, sabidamente, se destinem a emprego na industrialização de
produtos isentos, saídos com suspensão, não tributados ou de alíquota zero, cuja manutenção não tenha sido autorizada pela legislação.
§ 2' No caso de produto adquirido mediante venda à ordem ou
para entrega futura, o crédito somente poderá ser escriturado na
efetiva entrada do mesmo no estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, à vista da nota fiscal que o acompanhar.
Art. 172. Nos casos de apuração de créditos para dedução do
imposto lançado de ofício, em auto de infração, serão considerados,
também, como escriturados, os créditos a que o contribuinte comprovadamente tiver direito e que forem alegados até a impuguação.
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Art. 173. Os estabelecimentos que se beneficiarem dos créditos como incentivo ficam sujeitos às normas especiais de escrituração e controle expedidas pela Secretaria da Receita Federal, independentemente das estabelecidas neste regulamento.
Anulação do Crédito
Art. 174. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o
crédito do imposto (Lei n? 4.502, de 1964, art. 25, § 3', Decreto-Lei n' 34,
de 1966, art. 2", alteração 8ª, e Lei n" 7.798, de 1989, art. 12):
I - relativo a matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, que tenham sido:
a) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos isentos, não-tributados ou que tenham suas
alíquotas reduzidas a zero, respeitadas as ressalvas admitidas;
b) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do estabelecimento industrial com suspensão do imposto nos casos de que tratam os inciso I, VII, XII, XIII
e XIV do art. 40;
c) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do estabelecimento produtor com a suspensão do imposto determinada no art. 41 (Lei n? 9.493, de 1997, art. 5');
d) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do estabelecimento remetente com suspensão do imposto, em hipótese não previstas nas alíneas b e c, nos casos
em que aqueles produtos ou dos resultantes de sua industrialização
venham a sair de outro estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial, da mesma empresa, ou de terceiros, com alíquota zero,
isentos ou não-tributados, respeitadas as ressalvas admitidas;
e) empregados nas operações de conserto, restauração, recondicionamento ou reparo, previstas nos inciso XI e XII do art. 5';
fJ vendidos a pessoas que não sejam industriais ou revendedores;
II - relativo a bens de produção que os comerciantes, equiparados a industrial;
a) venderem a pessoas que não sejam industriais ou revendedores;
b) transferirem para as seções incumbidas de vender às pessoas
indicadas na alínea anterior;
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c) transferirem para outros estabelecimentos da mesma firma,
com a destinação das alíneas anteriores;
rII - relativo a produtos de procedência estrangeira remetidos, pelo importador, diretamente da repartição que os liberou a outro estabelecimento da mesma firma;
IV - relativo aos produtos tributados recebidos de estabelecimentos industrial ou equiparado a industrial com o imposto destacado e aos quais o estabelecimento recebedor venha a dar saída com
isenção do imposto ou com alíquota reduzida a zero, respeitadas as
ressalvas admitidas;
V - relativo a matérias-primas, produtos intermediários,
material de embalagem e quaisquer outros produtos que hajam sido
furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados ou, ainda, empregados em outros produtos que tenham tido a mesma sorte;
VI - relativo a matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem empregados na fabricação de produtos que
voltem ao estabelecimento remetente com direito ao crédito do imposto nos casos de devolução ou retorno e não devam ser objeto de
nova saída tributada;
VII - relativo produtos devolvidos, a que se refere o inciso I do
art. 152.
§ 1" No caso dos incisos I, Il, V e VI deste artigo, havendo mais
de uma aquisição de produtos e não sendo possível determinar aquela a que corresponde o estorno do imposto, este será calculado com
base no preço médio das aquisições.
§ 2º Os estabelecimentos recebedores dos insumos que, na hipótese da alínea d do inciso I, derem saída a produtos não-tributados,
isentos ou com alíquota reduzida a zero, deverão comunicar o fato ao
remetente, no mesmo período de apuração do imposto, para que, no
período seguinte, seja por aquele promovido o estorno.
§ 3" Anular-se-á o crédito no período de apuração do imposto
em que ocorrer ou se verificar o fato determinante da anulação, ou
dentro de vinte dias, se o estabelecimento obrigado à anulação não
for contribuinte do imposto.
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§ 4' Na hipótese do parágrafo anterior, se o estorno for efetuaós o prazo previsto e resultar em saldo devedor do imposto, a
~~t:~erão acrescidos os encargos legais provenientes do atraso.
Manutenção do Crédito

Art. 175. Poderá ser mantido o crédito do imposto referente a
térias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
mapregados ou adquiridos para industrialização dos produtos saí::: do estabelecimento industrial com suspensão do imposto nas hipóteses dos inciso n, IlI, VII, IX, X e XI do art. 40.
Art. 176. Poderá ser mantido o crédito do imposto referente a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
empregados ou adquiridos para industrialização dos produtos saídos do estabelecimento industrial com isenção do imposto na hipótese do art. 49 (Lei n" 8.989, de 1995, art. 4').
Art. 177. É ainda assegurado o direito à manutenção do crédito do imposto em virtude da saída de sucata, aparas, resíduos,
fragmentos e semelhantes, que resultem do emprego de matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem, bem assim na ocorrência de quebras admitidas neste regulamento.
Seção IV
Da Utilização dos Créditos
Normas Gerais

Art. 178. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, serão utilizados
mediante dedução do imposto devido pelas saídas de produtos dos
mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3', ínciso lI, e
Lei n' 5.172, de 1966, art. 49).
§ l' Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de
apuração do imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o
periodo seguinte (Lei n' 5.172, de 1966, art. 49, parágrafo único).
§ 2' O direito à utilização do crédito está subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das exigências
previstas para a sua escrituração, neste regulamento.
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Normas Especiais
Art. 179. Os créditos incentivados, para os quais a lei expressamente assegurar a manutenção e utilização, e que não forem absorvidos no período de apuração do imposto em que foram
escriturados, poderão ser utilizados em outras formas estabelecidas pelo Secretário da Receita Federal, inclusive o ressarcimento
em dinheiro.
Parágrafo único. Estão amparados pelo disposto neste artigo
os créditos a que se referem os arts. 71, 85, § 2',88, § 2º, 91, § 2º, 94,
§ 2º,97, § 2º, 99, 103 e 159 a 162.
Art. 180. As empresas nacionais exportadoras de serviços e
outros titulares de incentivos que não sejam contribuintes do imposto, utilizarão os seus créditos de acordo com a modalidade estabelecida pelo Secretário da Receita Federal.
Art. 181. A concessão de ressarcimento do crédito do imposto
pela Secretaria da Receita Federal, fica condicionada a verificação
da quitação de tributos e contribuições federais do interessado (Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986, art. 7º, Lei nº 9.069, de 29
de junho de 1995, art. 60, e Lei nº 9.430, de 1996, arts. 73 e 74).
CAPÍTULO X
Do Recolhimento do Imposto

Seção I
Da Apuração do Imposto
Período

Art. 182. O período de apuração do imposto incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial é decendial (Lei n? 8.850, de 28 de janeiro de 1994, art. 1º).
Parágrafo único. Para as microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas no art. 2º da Lein? 8.864, de 28 de
março de 1994, o período de apuração passa a ser mensal, correspondendo às saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, verificadas no mês-calendário (Lei nº 9.493,
de 1997, art. 2º, inciso 1).
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Importância a Recolher

Art. 183. Aimportância a recolher será (Lei n" 4.502, de 1964,
rt 25 , e Decreto-Lei n? 34, de 1966, art. 2', alteração 8"):
ãrtI - na importação, a resultante do cálculo do imposto constante do registro da declaração da importação no Siscomex;
U - no depósito para fins comerciais, na venda ou na exposião à venda de produtos trazidos do exterior e desembaraçados com a
çualificação de bagagem, o valor integral do imposto dispensado, no
~aso de desembaraço com isenção, ou o que incidir sobre a diferença
apurada entre o valor que serviu de base de cálculo do imposto pago
na importação e o preço de venda, no caso de produtos desembaraçados com o tratamento de importação comum nas condições previstas
na legislação aduaneira;
UI - nas operações realizadas por firmas ou pessoas não sujeitas habitualmente ao pagamento do imposto, a diferença entre o tributo devido e o consignado no documento fiscal de aquisição do produto;
IV - nos demais casos, a resultante do cálculo do imposto relativo ao período de apuração a que se referir o recolhimento, deduzidos os créditos do mesmo período.
Seção II
Da Forma de Efetuar o Recolhimento
Art. 184. O recolhimento do imposto deverá ser efetuado por
meio do documento de arrecadação, referido no art. 342.

Seção III
Dos Prazos de Recolhimento
Art. 185.

O imposto será recolhido:

I - antes da saída do produto da repartição que processar o
despacho, nos casos de importação (Lei n? 4.502, de 1964, art. 26, inciso 1);
U - até o terceiro dia útil do decênio subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores, nos casos dos produtos classificados no
Capítulo 22 e no código 2402.20.00 da Tipi (Lei n' 8.383, de 1991, art.
52, inciso I, alíneas a e b, e Lei n' 8.850, de 1994, art. 2');
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III - até O último dia útil do decênio subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores, no caso dos demais produtos (Lei n' 8.383,
de 1991, art. 52, inciso I, alínea c, e Lei n' 8.850, de 1994, art. 2');
IV - no ato do pedido de autorização da venda de produtos trazidos do exterior a título de bagagem, despachados com isenção do
imposto ou com pagamento de tributos nas condições previstas na legislação aduaneira;
V - até O último dia útil do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores para as microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas no art. 2' da Lei n' 8.864, de 1994
(Lei n" 9.493, de 1997, art. 2', inciso II);
VI - nos prazos previstos para o recolhimento pelo contribuinte substituído, no caos dos responsáveis como contribuinte substituto de que trata O art. 25.
Parágrafo único. É facultado ao contribuinte o recolhimento
do imposto antes do vencimento do prazo fixado.
Art. 186. O imposto destacado na nota fiscal ou escriturado,
mesmo no curso de processo de consulta, deverá ser recolhido no respectivo prazo.
Art. 187. O recolhimento do imposto após os prazos previstos
na legislação será efetuado com os acréscimos moratórios de que tratam os arts. 442 a 445 (Lei n' 8.383, de 1991, art. 59, e Lei n" 9.430,
de 1996, art. 61).
Parágrafo único. O recolhimento do imposto, pelos responsáveis
definidos nos incisos I, II, III, VI, VII e VIII do art. 24, e no art. 26,
será considerado fora do prazo, aos acréscimos moratórios de que
trata o caput deste artigo, e, nos casos dos incisos I e II do art. 24, não
exclui a responsabilidade por infração do contribuinte quando este
for identificado.
Art. 188. No caso do art. 310, se as notas fiscais destinadas ao
destaque de diferenças do imposto forem emitidas fora dos prazos
previstos no seu § 4', ou fora do período de apuração do imposto complementado, na hipótese do inciso XII do referido art. 310, o imposto
será recolhido com os acréscimos moratórios de que tratam os arts.
442 a 445, se fora dos prazos de recolhimento, em Documento de
Arrecadação Federal emitido especialmente para esse fim.
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Art. 189.. ~ v!'lor a se~ p~go no caso do inciso VII ~o art. 24 ficará sujeito a incidência (LeI n- 9.532, 1997, art. 39, § 5-).
I _ de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Espeial d Liquidação de Custódia (Selie), para títulos federais, acumuCI d :'nensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês
la :Seqüente ao da emissão da nota fiscal pelo estabelecimento indU trial até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
'::s do pagamento (Lei n' 9.532, de 1997, art. 39, § 5', alínea a);
II _ da multa a que se refere o caput do art. 443, calculada a
artir do dia subseqüente ao da emissão da referida nota fiscal (Lei
~'9.532, de 1997, art. 39, § 5', alínea b);
Parágrafo único. O imposto de que trata o artigo, não recolhido espontaneamente, será exígído em procedimento de ofício, pela
Secretaria da Receita Federal, com os acréscimos aplicáveis à espécie (Lei n' 9.532, de 1997, art. 39, § 6').
CAPÍTULO XI
Da Compensação e da Restituição do Imposto
Art. 190. Nos casos de pagamento indevido ou a maior do imposto, inclusive quando resultante de reforma, anulação, revogação
ou rescisão de decisão condenatória, o valor correspondente poderá
ser utilizado, mediante compensação, para pagamentos de débitos do
imposto do próprio sujeito passivo, correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em procedimentos de ofício, independentemente de requerimento (Lei n' 5.172, de 1966, Lei n' 8.383,
de 1991, art. 66, e Lei n' 9.430, de 1996, art. 73).
§ l' É facultado ao contribuínte optar pelo pedido de restituição (Lei n' 8.383, de 1991, art. 66, § 2').
§ 2' Parte legítima para efetuar a compensação ou pleitear a
restituição é o sujeito passivo que comprove haver efetuado o pagamento indevido, ou a maior.
Art. 191. Poderão ser concedidas outras formas de compensação do imposto, inclusive com outros tributos ou contribuições federais, desde que mediante requerimento do sujeito passivo e observadas as normas e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal (Lei n' 9.430, de 1996, arts. 73 e 74).
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Art. 192. A restituição do imposto fica condicionada à verificação da quitação de tributos e contribuições federais do interessado
(Decreto-Lei n Q 2.287, de 1986, art. 7', Lein' 9.069, de 1995, art. 60, e
Lei n" 9.430, de 1996, arts. 73 e 74).
TÍTULO VIII
Das Obrigações Acessórias
CAPÍTULO r
Disposições Preliminares
Art. 193. Salvo disposições em contrário, incompatibilidade
manifesta ou duplicidade de exigência, o cumprimento das obrigações estabelecidas neste título não dispensa o das demais previstas
neste regulamento.
Art. 194. O Secretário da Receita Federal poderá eliminar ou
instituir obrigações acessórias relativas ao imposto (Decreto-Lei n"
2.124, de 13 de junho de 1984, art. 5').

Estabelecimentos Dispensados de Escrituração
Art. 195. Fica dispensado da escrituração fiscal e do cumprimento das demais obrigações acessórias o estabelecimento industrial, ou equiparado a indústria, que promova saídas de produtos exclusivamente tributados com a alíquota zero, desde que não aproveite créditos incentivados.
§ 10 O disposto neste artigo não exime o estabelecimento:

r - da emissão de nota fiscal na saída ou venda de produtos
que industrializar ou adquirir de terceiros;
II - da rotulagem, marcação e numeração dos produtos de
sua industrialização; .
IIr - do exame dos produtos adquiridos e respectivos documentos;
IV - da apresentação de documentos de declaração e de prestação de informações sobre o imposto;
V - do arquivamento dos documentos referentes às entradas
e saídas, ocorridas em seu estabelecimento;
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VI - de outras obrigações que guardem relação com interesses
fiscais de terceiros.
§ 2" A mesma disposição não exclui ou limita a obrigação de
exibir, ao Fisco, mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis,
sistemas, program~s,e arquivo,s magnéticos ou assemelhados, e outros efeitos comerciais ou fiscais.

CAPÍTULO II
Da Rotulagem, Marcação e Numeração dos Produtos
Exigências da Rotulagem e Marcaçao
Art. 196. Os fabricantes e os estabelecimentos referidos no inciso IV do art. 9º são obrigados a rotular ou marcar seus produtos e
os volumes que os acondicionarem, antes de sua saída do estabelecimento, indicando (Lei nº 4.502, de 1964, art. 43, § 4º):
I

a firma;
o número de inscrição, do estabelecimento, no CNPJ;
In - a situação do estabelecimento (localidade, rua e número);
IV - a expressão «Indústria Brasileira»;
V - outros elementos que, de acordo com as normas deste regulamento e das instruções complementares expedidas pela Secretaria da Receita Federal, forem considerados necessários à perfeita
classificação e controle dos produtos.

II -

§ 1º A rotulagem ou marcação será feita no produto e no seu
recipiente, envoltório ou embalagem, antes da saída do estabelecimento, em cada unidade, em lugar visível, por processo de gravação,
estampagem ou impressão com tinta indelével, ou por meio de etiquetas coladas, costuradas ou apensadas, conforme for mais apropriado à natureza do produto, com firmeza e que não se desprenda
do produto, podendo a Secretaria da Receita Federal expedir as instruções complementares que julgar convenientes (Lei nº 4.502, de
1964, art. 43, § 2").
§ 2º Nos tecidos, far-se-á a rotulagem ou marcação nas extremidades de cada peça, com indicação de sua composição, vedado cortar as indicações constantes da parte final da peça (Lei nº 4.502, de
1964, ar. 43, § 2").
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§ 3' Se houver impossibilidade ou impropriedade, reconhecida pela Secretaria da Receita Federal, da prática da rotulagem ou
marcação no produto, estas serão feitas apenas no recipiente, envoltório ou embalagem (Lei n" 4.502, de 1964, art. 43, § 2').
§ 4' As indicações previstas nos incisos I, H e IH serão dispensadas nos produtos, se destes constar a marca fabril registrada do
fabricante e se tais indicações forem feitas nos volumes que os acondicionam.
§ 5' No caso de produtos industrializados por encomenda, o
estabelecimento executor, desde que mencione, na rotulagem ou
marcação, essa circunstância, poderá acrescentar as indicações referentes ao encomendante, independentemente das previstas nos incisos I, H e IH, relativas a ele próprio.
§ 6' Na hipótese do parágrafo anterior, serão dispensadas as
indicações relativas ao executor da encomenda, desde que este aponha, no produto, a sua marca fabril registrada, e satisfaça, quanto
ao encomendante, as exigências do caput.
§ 7' O acondicionador ou reacondicionador mencionará, ainda
o nome do país de origem, no produto importado, ou nome e endereço
do fabricante, no produto nacional.
§ 8' Das amostras grátis isentas do imposto e das que, embora
destinadas a distribuição gratuita, sejam tributadas, constarão, respectivamente, as expressões «Amostra Grátis" e «Amostra Grátis
Tributada".
§ 9' A rotulagem ou marcação indicará a graduação alcoólica,
peso, capacidade, volume, composição, destinação e outros elementos, quando necessários a identificar os produtos em determinado
código e Ex da Tipi.

§ 10. Em se tratando de bebidas alcoólicas, indicar-se-á, ainda, a espécie da bebida (aguardente, cerveja, conhaque, vermute, vinho etc.), conforme a nomeclatura da Tipi.
§ 11. Nas zonas de produção, é facultado ao vinicultor engarrafar ou envasar vinhos e derivados em instalações de terceiros,
sob sua responsabilidade, mediante a contratação de serviço por locação temporária ou permanente, cabendo ao produtor a responsaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630,jnn. 1998
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bTdade pelo produto, desobrigado de fazer constar no rótulo o
:o~e do engarrafador ou envasador (Lei n? 7.678, de 8 de novembro
de 1988, art. 47).
Origem Brasileira
Art. 197. A expressão «Indústria Brasileira» será inscrita com
destaque e em caracteres bem visíveis (Decreto-Lei n" 1.593, de
1977, art. 30).
Parágrafo único. A exigência poderá ser dispensada da rotulagem ou marcação das bebidas alcoólicas do Capítulo 22 da Tipi, importadas em recipientes de capacidade superior a um litro e que sejam reacondicionadas no Brasil, no mesmo estado ou após redução do
seu teor alcoólico, bem assim de outros produtos ímportados a granel
e reacondicionados no País, atendidas as condições estabelecidas pelo
Secretário da Receita Federal (Decreto-Lei n' 1.593, de 1977, art. 31).
Art. 198. Na marcação dos volumes de produtos destinados à
exportação serão declarados a origem brasileira e o nome do industrial ou exportador (Lei n'4.557, de 10 de dezembro de 1964, art. 1').
§ l' Os produtos do Capítulo 22 da Tipi, destinados à exportação, por via terrestre, fluvial ou lacustre, devem conter, em caracteres bem visíveis, por impressão tipográfica no rótulo ou por meio de
etiqueta, em cada recipiente, bem assim nas embalagens que os contenham, a expressão «For Export Only - Proibida a Venda no Mercado Brasileiro».

§ 2' Em casos especiais, as indicações previstas no caput deste artigo poderão ser dispensadas, no todo ou em parte, ou adaptadas, de conformidade com as normas que forem expedidas pela Secretaria de Comércio Exterior, às exigências do mercado importador
estrangeiro e à segurança do produto (Lei n?4.502, de 1964, art. 43, §
5', Lei n' 6.137, de 7 de novembro de 1974, art. 1').

Uso do Idioma Nacional
Art. 199. A rotulagem ou marcação dos produtos industrializados no Pais será feita no idioma nacional, excetuados os nomes dos
produtos e outras expressões que não tenham correspondência em
português, e a respectiva marca, se estiver registrada no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (Lei n? 4.502, de 1964, art. 44).
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Parágrafo único. Esta disposição, sem prejuízo da ressalva do §
2' do art. 198, não se aplica aos produtos especificamente destinados à
exportação, cuja rotulagem ou marcação poderá ser adaptada às exigências do mercado estrangeiro importador (Lei n? 4.502, de 1964,
art. 44, § 1', e Decreto-Lei n' 1.118, de 10 de agosto de 1970, art. 10).
Art. 200. Os fabricantes, os licitantes e os importadores dos
produtos classificados nas posições e nos códigos 7113, 7114, 7115,
9101,9103,9111.10.00 Ex 01,9112.10.00 Ex 01 e 9113 (somente os
de metais preciosos) da Tipi, marcarão cada unidade, mesmo quando eles se destinem a reunião a outros produtos, tributados ou não
por meio de punção, gravação ou processo semelhante, com as letras
indicativas da unidade da Federação onde estejam situados, os três
últimos algarismos de seu número de inscrição no CNPJ, e o teor, em
milésimos, do metal precioso empregado ou da espessura, em mícrons, do respectivo folheado, conforme o caso (Lei n" 4.502, de 1964,
arts. 43, § 2', e 46).
§ l' As letras e os algarismos poderão ser substituídos pela
marca fabril registrada do fabricante ou marca registrada de comércio do importador, desde que seja aplicada nos produtos pela forma
prevista neste artigo e reproduzida, com a necessária ampliação, na
respectiva nota fiscal.
§ 2' Em caso de comprovada impossibilidade de cumprimento
das exigências deste artigo, o Secretário da Receita Federal poderá
autorizar a sua substituição por outras que também atendam às necessidades do controle fiscal.
§ 3' A punção deve ser feita antes de ocorrido o fato gerador do
imposto, se de produto nacional, e dentro de oito dias, a partir da entrada no estabelecimento do importador ou licitante nos casos de
produto importado ou licitado.
§ 4' Os importadores puncionarão os produtos recebidos do exterior, mesmo que estes já tenham sido marcados no país de origem.
§ 5' A punção dos produtos industrializados por encomenda
dos estabelecimentos referidos no inciso IV do art. 9', que possuam
marca fabril registrada, poderá ser feita apenas por esses estabelecimentos, no prazo de oito dias do seu recebimento, ficando sob sua
exclusiva responsabilidade a declaração do teor do metal precioso
empregado.
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§ 6' Os índustriaís e os imp~rtador:s que optarem pela ,:,,?d~
lid de de marcação prevista no § 1- deverao conservar, para exibição
a
reprodução gráfica de sua marca, do tamanho da que deve
aFisco
o,
fi .
figurar nas suas notas iscais.
§ 7' A punção da marca fabril ou de Comércio não dispensa a
l1larcação do teor, em milésimo, do metal precioso empregado.

Outras Medidas de Controle

Art. 201. A Secretaria da Receita Federal poderá exigir que os
Ílllportadores, licitantes e comerciantes, e as repartições fazendárias que desembaraçarem ou alienarem mercadorias, aponham, nos
produtos, rótulo, marca ou número, quando entender a medida necessária ao controle fiscal, como poderá prescrever para os estabeleCÍl1lentos industriais e comerciais, de ofício ou a requerimento do interessado, diferentes modalidades de rotulagem, marcação e numeração (Lei n'' 4.502, de 1964, art. 46).
Falta de Rotulagem
Art. 202. A falta de rotulagem, marcação ou numeração,
quando exigidas, bem assim do número de inscrição no CNPJ, importará em considerar-se o produto como não identificado com o descrito nos documentos fiscais (Lei n' 4.502, de 1964, art. 46, § 2' e Lei
n' 9.532, de 1997, art. 37 inciso N).

Art. 203. Considerar-se-ão não rotulados ou não marcados os
produtos com r6tulos ou marcas que apresentem indicações falsas.
Art. 204. Ficam dispensados de rotulagem ou marcação:
I - as peças e acess6rios de veiculos automotores, adquiridos
para emprego pelo próprio estabelecimento adquirente, na industrialização desses veículos;
U - as peças e os acess6rios empregados, no pr6prio estabelecimento industrial, na industrialização de outros produtos;
Ill - as antigüidades, assim consideradas as de mais de cem
anos;
N - as j6ias e os objetos de platina ou de ouro, de peso individual inferior a um grama;
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v - as jóias e objetos de prata de peso individual inferior a
três gramas;
VI - as jóias e objetos sem superfície livre que comporte algarismos e letras de, pelo menos, meio milímetro de altura.
Proibições
Art. 205.

É proibido:

I - importar, fabricar, pOSSUIr, aplicar, vender ou expor à
venda rótulos, etiquetas, cápsulas ou invólucros que se prestem a indicar, como estrangeiro, produto nacional, ou vice-versa (Lei n?
4.502, 1964, art. 45, inciso I);
II - importar produto estrangeiro com rótulo escrito, no todo
ou em parte, na língua portuguesa, sem indicação do país de origem
(Lei n' 4.502, de 1964, art. 45, inciso II);
III - empregar rótulo que declare falsa procedência ou falsa
qualidade do produto (Lei n" 4.502, 1964, art, 45, inciso III);
IV - adquirir, possuir, vender ou expor à venda produto rotulado, marcado, etiquetado ou embalado nas condições dos incisos anteriores (Lei n' 4.502, 1964, art. 45, inciso IV);
V - mudar ou alterar os nomes dos produtos importados,
constantes dos documentos de importação, ressalvadas as hipóteses
em que tenham sido os mesmos submetidos a processo de industrialização no País.

CAPÍTULO UI
Do Selo de Controle

Seção I
Disposições Preliminares
Produtos Sujeitos ao Selo
Art. 206. Estão sujeito ao selo de controle previsto no art. 46
da Lei n" 4.502, de 1964, segundo as normas constantes deste regulamento e de atos complementares, os produtos relacionados dispensar ou vedar o uso do selo (Lei n' 4.502, de 1964, art. 46).
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P rágrafo único. As obras fonográficas sujeitar-se-ão a selos e
. . .de controle, sem ônus para o consumidor, com o fim de identiaIS
sm
legítima origem e reprimir a produção e importação ilegais e a
fíc:e~cialização de contrafaçôes, sob qualquer pretexto,. observado
~~a esse efeito o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal
(Lei n" 9.532, de 1997, art. 78).
Art 207. Ressalvado o disposto no art. 227, os produtos sujeitos ao selo não podem ser liberados pelas reparti~ôes fiscais, sair dos
stabelecimentos industnals, ou equiparados a industrial, nem ser
:xpostos à venda, vendidos ou mantidos em,depósit~s fora dos mesmos estabelecimentos, ainda que em armazens-gerais, sem que, antes, sejam selados.
Art. 208. O emprego do selo não dispensa a rotulagem ou
marcação dos produtos, de acordo com as normas previstas neste regulamento.
Supervisão

Art. 209. Competem à Coordenação-Geral do Sistema de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal a supervisão da distribuição,guarda e fornecimento do selo.

Seção II
Da Confecção e Distribuição
Art. 210. O selo de controle será confeccionado pela Casa da
Moeda do Brasil, que se encarregará também de sua distribuição às
repartições da Secretaria da Receita Federal.
Art. 211. A Casa da Moeda do Brasil organizará álbuns das
espécies do selo, que serão distribuídos pela Coordenação-Geral do
Sistema de Fiscalização, da Secretaria da Receita Federal, aos órgãos encarregados da fiscalização.
Art. 212. A confecção do selo antecederá ao formato, cores, dizeres e outras características que o Secretário da Receita Federal estabelecer.
Parágrafo único. Poderão ser adotadas características distintas, inclusive numeração, para o selo de cada produto, ou classe de
preços de produtos, que assegurem o perfeito controle quantitativo.
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Seção tu
Do Depósito e Escrituração nas Repartições
Art. 213. Os órgãos da Secretaria da Receita Federal que receberem o selo de controle manterão depósito que atenda às exigências de segurança e conservação necessárias à sua boa guarda.
§ l' Será designado, por ato do chefe da repartição, servidor
para exercer as funções de encarregado do depósito.
§ 2' A designação recairá, de preferência, em servidor que tenha, entre suas atribuições, a guarda de bens e valores.
Art. 214. Os órgãos da Secretaria da Receita Federal que receberem o selo de controle para redistribuição a outras repartições, ou para
fornecimento aos usuários, manterão registro das entradas e saídas, de
conformidade com a sistemática instituída pela Coordenação-Geral do
Sistema de Fiscalização, da Secretaria da Receita Federal.
SeçãoN
Do Fornecimento aos Usuários
Normas de Fornecimento aos Usuários

Art. 215. O selo de controle será fornecido aos fabricantes, importadores e adquírentes em licitação dos produtos sujeitos ao seu uso.
Parágrafo único. O selo poderá ser fornecido também a comerciantes, nas hipóteses e segundo as condições estabelecidas
pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 216. Far-se-á o fornecimento dos selos nos seguintes limites:
I - para produtos nacionais, em quantidade não superior às
necessidades de consumo do fabricante para periodo fixado pelo Secretário da Receita Federal;
U - para produtos de origem estrangeira do código 2402.20.00
da Tipi, em quantidade igual ao número das unidades a importar, previamente informadas, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal;
UI - para os demais produtos importados, em quantidade coincidente com o número de unidades tributadas consignadas no registro da declaração da importação no Siscomex;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998

4511
IV _ para produtos adquiridos em licitação, na quantidade de
unidades constantes da Guia de Licitação.
Art. 217. O fornecimento do selo de controle para produtos na. ais será feito mediante prova de recolhimento do imposto relativo
C1°~eríodo ou períodos de apuração cujo prazo de recolhimento tenha
~~ncido após a última aquisição, ou da existência de saldo credor.
Art. 218. O fornecimento do selo de controle no caso do inciso
II do art. 216 será feito mediante apresentação do respectivo documento de arrecadação, referente ao pagamento dos selos.
Previsão do Consumo

Art. 219. Os usuários, nos prazos e nas condições que estabelecer o Secretário da Receita Federal:
I - apresentação, ao órgão fornecedor, previsão de suas necessidades de consumo, no caso de fabricação ou importação habitual
de produtos;
II - comunicarão ao mesmo órgão o início de fabricação de produto novo, sujeito ao selo, bem assim a sua classificação na escala de
preços de venda no varejo, quando a selagem for feita em função dessa classificação.
Ressarcimento de Custos

Art. 220. O Secretário da Receita Federal poderá determinar
que o fornecimento do selo de controle aos usuários seja feito mediante ressarcimento de custos e demais encargos, em relação aos produtos ou espécies de produtos que indicar e segundo os critérios e
condições que estabelecer (Decreto-Lei n' 1.437, de 17 de dezembro
de 1975, art. 3').
Seção V
Do Registro, Controle e Marcação dos Selos Fornecidos
Registro pelos Usuários

Art. 221. O movimento de entrada e saída do selo de controle,
inclusive das quantidades inutilizadas ou devolvidas, será registrado pelo usuário no livro «Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle» (Lei n" 4.502,d e 1964, art. 56, § 1º).
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Falta ou Excesso de Estoque
Art. 222. Apuradas diferenças no estoque do selo, caracterizam-se, nas quantidades correspondentes:
I - a falta, como saída de produtos selados sem emissão de
nota fiscal (Lei n? 4.502, de 1964, art. 46, § 3º, alínea a, e Decreto-Lei
n'' 34, de 1966, art. 2", alteração 12ª);
II - o excesso, como saída de produtos sem aplicação do selo
(Lei nº 4.502, de 1964, art. 46, § 3º, alínea b, e Decreto-Lei nº 34, de
1966, art. 2º, alteração 12ª).
Art. 223. Nas hipóteses previstas no artigo precedente, será
cobrado o imposto sobre as diferenças apuradas, sem prejuízo das
sanções e outros encargos exigíveis (Lei n'' 4.502, de 1964, art. 46,
§ 4", e Decreto-Lei nº 34, de 1966, art. 2º, alteração 12ª).

Parágrafo único. No caso de produto de diferentes preços, desde que não seja possível identificar o preço do produto, o imposto
será calculado com base no de valor mais elevado (Lei n? 4.502, de
1964, art. 46, § 4", e Decreto-Lei nº 34, de 1966, art. 2º, alteração 12ª).

Art. 224. O Secretário da Receita Federal poderá admitir quebras no estoque do selo de controle para produtos do Capítulo 22 da
Tipi, quando decorrentes de perdas verificadas em processo mecânico de selagem, independentemente dos espécimes inutilizados, atendidos os limites e demais condições que estabelecer.
Marcação
Art. 225. O Secretário da Receita Federal disporá sobre a
marcação dos selos de controle e especificará os elementos a serem
impressos.
Seção VI
Da Aplicação do Selo nos Produtos

Art. 226.

A aplicação do selo de controle nos produtos será feita:

I - pelo industrial, antes da saída do produto do estabelecimento industrial;
II - pelo importador ou licitante, antes da saída do produto da
repartição que o desembaraçar ou licitar.
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Art. 227. Poderá ser permitido, excepcionalmente, que. a selados produtos importados ou licitados se faça no estabelecimento
âe~mportadorou licitante, mediante requerimento dirigido ao chefe
dOIepartição encarregada do desembaraço ou alienação e desde que
a: ~ircunstâncias alegadas justifiquem a medida.
Parágrafo único. O prazo para a selagem, no estabelecimento
do importador ou licitante, quando autorizada, será de oito dias,
contado da entrada dos produtos no estabelecimento.
Art. 228. O selo de controle será colado em cada unidade do
produto, empregando-se cola especial que impossibilite a retirada do
selo, atendidas, em sua aplicação, as normas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 229. A aplicação do selo, quando numerado, obedecerá à
ordem crescente da numeração.
Art. 230. No caso dos produtos de procedência estrangeira do
código 2402.20.00 da Tipi, o importador providenciará a impressão,
nos selos de controle, de seu número de inscrição no CNPJ e do preço
de venda a varejo nos cigarros (Lei n Q 9.532, de 1997, art. 49, § 32 ) .
Parágrafo único. Os selos de controle serão remetidos pelo importador ao fabricante no exterior, devendo ser aplicado em cada
maço, carteira ou outro recipiente, que contenha vinte unidades do
produto, na mesma forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal para os produtos de fabricação nacional (Lei n? 9.532, de
1997, art. 49, § 4Q) .
Seção VII
Da Devolução
Devolução
Art. 231. O selo de controle será devolvido à unidade fornecedora da Secretaria da Receita Federal, mediante a Guia de Devolução do Selo de Controle, nos seguintes casos:
I - encerramento da fabricação do produto sujeito ao selo;
II - dispensa, pela Secretaria da Receita Federal, do uso do
selo;
III - defeito de origem nas folhas dos selos;
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IV - quebra, avaria, furto ou roubo de produtos importados,
quando tenha sido autorizada a aplicação do selo no estabelecimento
do contribuinte.
Art. 232. Somente será admitida a devolução dos selos quando estes se encontrarem no mesmo estado em que foram fornecidos.
Destino dos Selos Devolvidos
Art. 233. A unidade da Secretaria da Receita Federal que receber os selos devolvidos deverá:
I - reincorporá-Ios ao seu estoque, nos casos de encerramento de fabricação, ou de quebra, avaria, furto ou roubo dos produtos;
U - incinerá-los, quando for dispensado o seu uso;
lU - encaminhá-los à Casa da Moeda do Brasil, para novo suprimento nas quantidades correspondentes, se houver defeito de origem.
Art. 234. A devolução dos selos, nas hipóteses previstas no
art. 231, dará direito à indenização do valor de sua aquisição ou à
sua substituição, nas condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.

Seção VIII
Da Falta do Selo nos Produtos e do seu Uso Indevido
Art. 235. A falta do selo no produto, o seu uso em desacordo
com as normas estabelecidas ou a aplicação de espécie imprópria
para o produto importarão em considerar o produto respectivo como
não identificado com o descrito nos documentos fiscais (Lei n' 4.502,
de 1964, art. 46, § 2', e Lei n' 9.532, de 1997, art. 37, inciso IV).
Art. 236. É vedado reutilizar, ceder ou vender o selo de controle.
Parágrafo ÚIÚCO. Considera-se como não selado o produto cujo selo
tenha sido reutilizado ou adquirido por cessão ou compra de terceiros.

Seção IX
Da Apreensão e Destinação do Selo em Situação Irregular
Apreensão
Art. 237. Serão apreendidos os selos de controle:
I - de legitimidade duvidosa;
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II - passíveis de incineração, quando não tenha sido comunicada à unidade competente da Secretaria da Receita Federal a existência dos selos nessas condições, nos termos do art. 239;
III - sujeitos a devolução, quando não tenha o usuário adotado as providências previstas para esse fim;
IV - encontrados em poder de pessoa diversa daquela a quem
tenham sido fornecidos.
§ 1· No caso do inciso I, a apreensão se estenderá aos produtos
em que os selos, naquelas condições, tiverem sido aplicados.
§ 2· Na hipótese do inciso IV, a repartição que dela conhecer
determinará a imediata realização de diligência, no sentido de verificar, para adoção das medidas cabíveis, a procedência dos selos
apreendidos.
§ 3· É vedado constituir o possuidor, nos casos previsto nos incisos I e IV, depositário dos selos e dos produtos selados objeto da
apreensão.
Art. 238. Serão incinerados ou destruídos, observadas as cautelas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, os selos de
controle:
I - imprestáveis, devido a utilização inadequada ou em virtude de erro ou defeito no corte, na impressão ou na carimbagem pelo
usuário;
II - aplicados em produtos impróprios para o consumo.
Art. 239. O usuário comunicará à unidade da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição, até o mês seguinte ao da verificação do fato, a existência dos selos nas condições mencionadas no artigo anterior.
Perícia
Art. 240. Sem prejuízo do disposto no inciso IV do art. 471, os
selos de legitimidade duvidosa, que tenham sido objeto de devolução
ou apreensão, serão submetidos a exame pericial pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 1º Se, do exame, se concluir pela ilegitimidade do total ou de
parte dos selos, adotar-se-ão as medidas processuais competentes,
relativamente aos considerados ilegítimos.
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§ 2' Não se conformando, o contribuinte, com as conclusões do
exame previsto no caput deste artigo, é-lhe facultado, no prazo de
trinta dias da ciência do respectivo resultado, solicitar a realização
de perícia pela Casa da Moeda do Brasil.

§ 3' Na hipótese do parágrafo anterior, as despesas com a realização da perícia serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que, no caso, deverá proceder ao depósito prévio da importãncia
correspondente, a crédito da Casa da Moeda do Brasil.
§ 4' A Casa da Moeda do Brasil expedirá o laudo pericial no
prazo de trinta dias do recebimento da solicitação de perícia dos selos.

Seção X
Outras Disposições
Emprego Indevido
Art. 241. Consideram-se os produtos como não selados, equiparando-se a infração à falta de pagamento do imposto, que será exigível, acrescido da multa prevista no inciso UI do art. 471, nos seguintes casos (Decreto-Lei n' 1.593, de 1977, art. 33, inciso Hl):
I - emprego do selo destinado a produto nacional em produto estrangeiro e vice-versa;
U - emprego do selo em produtos diversos daquele a que é
destinado;
UI - emprego do selo não marcado ou não aplicado como previsto neste regulamento ou nos atos administrativos pertinentes;
IV - emprego de selo que não estiver em circulação.
Selos com Defeito
Art. 242. A Casa da Moeda do Brasil deduzirá, de futuros fornecimentos, o valor dos selos com defeitos de origem que lhe forem
devolvidos.
Art. 243. O Secretário da Receita Federal expedirá as instruções necessárias a completar as normas constantes deste capítulo.
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CAPÍTULOrv
Das Obrigações dos Transportadores, Adquirentes
e Depositários de Produtos

Seção I
Dos Transportadores
Despacho de Mercadorias

Art. 244. Os transportadores não podem aceitar despachos ou
efetuar transporte de produtos que não estejam acompanhados dos documentos exigidos neste regulamento (Lei n' 4.502, de 1964, art. 60).
Parágrafo único. A proibição estende-se aos casos de manifesto desacordo dos volumes com sua discriminação nos documentos, de
falta de discriminação ou de descrição incompleta dos volumes que
impossibilite ou dificulte a sua identificação, e de falta de indicação
do nome e endereço do remetente e do destinatário (Lei n' 4.502, de
1964, art. 60, parágrafo único).
Responsabilidade por Extravio de Documentos

Art. 245. Os transportadores são pessoalmente responsáveis
pelo extravio dos documentos que lhes tenham sido entregues pelos
remetentes dos produtos (Lei n' 4.502, de 1964, art. 61).
Mercadorias em Situação Irregular
Art. 246. No caso de suspeita de existência de irregularidade
quanto a mercadorias a serem transportadas, a empresa transportadora deverá (Lei n' 4.50~, de 1964, art. 101, e § 1'):
I - tomar as medidas necessárias à sua retenção no local de
destino;
II - comunicar o fato à unidade da Secretaria da Receita Federal do destino;
III - aguardar, durante cinco dias, as providências da referida
unidade.
Parágrafo único. Idêntico procedimento será adotado pela empresa transportadora, se a suspeita só ocorrer na descarga das mercadorias (Lei n? 4.502, de 1964, art. 101, § 2').
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Art. 247. A Secretaria da Receita Federal poderá adotar normas que condicionem ao prévio exame da regularidade de sua situação a entrega, pelos transportadores, aos respectivos destinatários,
de produtos de procedência estrangeira e dos nacionais cujo controle
entenda necessário.
Seção II
Dos Adquirentes e Depositários
Obrigações

Art. 248. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou adquirirem para industrialização, comércio ou depósito,
ou para emprego ou utilização nos respectivos estabelecimentos,
produtos tributados ou isentos, deverão examinar se eles se acham
devidamente rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem
sujeitos ao selo de controle, bem assim se estão acompanhados dos
documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as prescrições
deste regulamento (Lei nº 4.502, de 1964, art. 62).
§ 1º Verificada qualquer irregularidade, os interessados comunicarão por escrito o fato ao remetente da mercadoria, dentro de
oito dias, contados do seu recebimento, ou antes do início do seu consumo, ou venda, se o início se verificar em prazo menor, conservando
em seu arquivo, cópia do documento com prova de seu recebimento
(Lei n" 4.502, de 1964, art. 62, § lº).
§ 2º A comunicação feita com as formalidades previstas no parágrafo anterior exime de responsabilidade os recebedores ou adquirentes da mercadoria pela irregularidade verificada (Lei nº 4.502, de
1964, art. 62, § 1O).
§ 3º No caso de falta do documento fiscal que comprove a procedência do produto e identifique o remetente pelo nome e endereço,
ou de produto que não se encontre selado, rotulado ou marcado, quando
exigido o selo de controle, a rotulagem ou a marcação, não poderá o
destinatário recebê-lo, sob pena de ficar responsável pelo pagamento do imposto, se exigivel, e sujeito às sanções cabíveis (Lei n" 4.502,
de 1964, art. 62, § 2º, e Lei nº 9.532, de 1997, art. 37, inciso V).
§ 4º A declaração, na nota fiscal, da data da entrada da mercadoria no estabelecimento será feita no mesmo dia da entrada.
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CAPÍTULO V
Do Registro Especial
Produtos do Capítulo 24 da Tipi

Art. 249. Os fabricantes e os importadores dos produtos elas'ficados no código 2402.20.00 da Tipi, os beneficiadores e acondicio:adores por enfardamento do tabaco em folha, cru, adquirido do respectivo produtor, diretamente ou por intermediários, estão obrigados a Registro Especial instituído pelo art. l' do Decreto-Lei n'
1 593 de 1977, na Secretaria da Receita Federal, não podendo exerc~r a'sua atividade sem prévia satisfação dessa exigência (Decreto-Lei n? 1.593, de 1977, art. 1', e Lei n? 9.532, de 1997, art. 47).
§ l' A exigência do Registro Especial poderá ser estendida, a
critério do Secretário da Receita Federal, aos industriais de outros
produtos do Capítulo 24 da Tipi (Decreto-Lei n' 1.593, de 1977, art.
I', § 2').
§ 2' Os importadores de cigarros de que trata este artigo deverão constituir-se sob a forma de sociedade (Lei n? 9.532, de 1997,
art. 47).
Art. 250. O Registro Especial será concedido por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal, exclusivamente às firmas (Decreto-Lei n' 1.593, de 1977, art. 1');

I - que estiverem constituídas sob a forma de sociedade
mercantil e assim regularmente inscritas no Registro do Comércio
(Decreto-Lei n" 1.593, de 1977, art. 1', § 1');
II - que possuírem o capital mínimo estabelecido pelo Secretário da Receita Federal (Decreto-Lein' 1.593, de 1977, art. 12 , § 1');
III - que dispuserem de instalações industriais adequadas ao
tipo de atividade (Decreto-Lei n' 1.593, de 1977, art. 1');
IV - que gozarem de idoneidade fiscal e financeira (Decreto-Lei n' 1.593, de 1977, art. 1', § 3').

Art. 251. Os estabelecimentos registrados na forma do artigo
anterior deverão indicar, nos documentos fiscais que emitirem, no
campo destinado à identificação da empresa, seu número de inscrição no Registro Especial, impresso tipograficamente.
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Cancelamento

Art. 252. O Registro Especial poderá ser cancelado, a qualquer tempo, pela autoridade concedente, se, posteriormente à concessão, ocorrer qualquer um dos seguintes fatos (Decreto-Lei n"
1.593, de 1977, art. 2º):
I
desatendimento dos requisitos que condicionaram a concessão;
II
inidoneidade manifesta da firma, ou de sócio, diretor ou
gerente;
III - descumprimento reiterado de obrigação tributária principal relativa a impostos federais;
IV - prática de conluio ou fraude, como definidos nos arts. 72 e
73 da Lei n' 4.502, de 1964, ou de sonegação fiscal, prevista no art. I"
da Lei n' 4.729, de 14 de julho de 1965.
Recurso
Art. 253. Do ato que negar a concessão do registro ou determinar o seu cancelamento caberá recurso ao Secretário da Receita Federal, dentro de trinta dias da ciência pelo interessado, com efeito
suspensivo quando se tratar de cancelamento (Decreto-Lei n? 1.593,
de 1977, art. 2', parágrafo único).
Normas Complementares
Art. 254. O Secretário da Receita Federal expedirá as normas
complementares relativas ao registro especial e ao cumprimento das
exigências a que estão sujeitas as firmas, podendo ainda estabelecer
condições quanto à sua idoneidade fiscal e financeira e à de seus sócios ou diretores (Decreto-Lei n" 1.593, de 1977, art. 1', § 3º).
Produtos do Capitulo 22 da Tipi
Art. 255. O Secretário da Receita Federal poderá exigir dos
estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, dos produtos do Capítulo 22 da Tipi, o registro especial a que se refere o art.
249, estabelecendo os seus requisitos, notadamente quanto à constituição da empresa em sociedade, seu capital mínimo e instalações
industriais (Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, art. 22).
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CAPÍTULO VI
Dos Produtos do Capítulo 22 da Tipi

Art. 256. As bebidas do Capítulo 22 da Tipi somente poderão
ser remetidas ao comércio varejista, expostas à venda ou vendidas
no varejo, acondicionadas em recipientes de capacidade máxima de
UII1litro.
§ 1º Os recipientes, bem assim as notas fiscais de remessa, indicarão a capacidade do continente.
§ 2' A norma aplica-se, também, às bebidas estrangeiras importadas a granel e reacondicionadas no País.
§ 3' Estão excluídas da prescrição do artigo precedente as bebidas das posições 2202, 2203, 2204, 2207, 2209 e dos códigos
2208.30,2208.90.00 Ex 01, da Tipi, e outras que venham a ser objeto
de autorização do Secretário da Receita Federal.
Art. 257. É vedado ao comerciante varejista receber bebidas
que se apresentem em desacordo com as determinações deste capítulo.
Art. 258. Na exportação dos produtos do Capítulo 22 da Tipi
aplica-se o disposto nos arts. 260 e 263 (Decreto-Lei n" 1.593, de
1977, arts. 8º e 18, e Lei n" 9.532, de 1997, art. 41).
Art. 259. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir regimes especiais de controle para os produtos deste capítulo.
CAPÍTULO VII
Dos Produtos do Capítulo 24 da Tipi

Seção I
Da Exportação
Art. 260. A exportação dos produtos do código 2402.20.00 da
Tipi deverá ser feita pelo respectivo estabelecimento industrial, diretamente para o importador no exterior, admitindo-se, ainda (Decreto-Lei n? 1.593, de 1977, art. 8º):
I - a saída dos produtos para uso ou consumo de bordo em embarcações ou aeronaves de tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível (Decreto-Lei n' 1.593, de
1977, art. 8', inciso I);
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II - a saída, em operação de venda, diretamente para as Lojas Francas nos termos e condições estabelecidos pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976 (Decreto-Lei nº 1.593, de
1977, art. 8', inciso lI).
III - a saída, em operação de venda a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação, diretamente para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora (Lei nº 9.532, de 1997, art.
39, e § 2º).
Parágrafo único. O Secretário da Receita Federal poderá expedir normas complementares para o controle da saída desses produtos, e de seu trânsito fora do estabelecimento industrial (Decreto-Lei
n" 1.593, de 1977, art. 8º, parágrafo único).
Art. 261. Os cigarros destinados à exportação não poderão ser
vendidos nem expostos à venda no Brasil, sendo obrigado o fabricante
a declarar, em caracteres bem visíveis, por impressão tipográfica ou
por meio de etiqueta, na embalagem de cada maço, carteira ou outro
recipiente de vinte unidades, bem assim nos pacotes e outros envoltórios que os contenham, a expressão "Produtos para Exportação Proibida a Venda no Brasil" (Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, art. 12).
Parágrafo único. O Secretário da Receita Federal, tendo em vista o mercado importador, poderá autorizar a substituição da expressão de que trata este artigo, por outra que atenda ao controle fiscal.

Art. 262. A exportação de cigarros será precedida de verificação fiscal, segundo normas expedidas pelo Secretário da Receita
Federal.
Art. 263. Consideram-se como produtos estrangeiros introduzidos clandestinamente no Território Nacional, para todos os efeitos
legais, os cigarros nacionais destinados à exportação que forem encontrados no País, salvo nas hipóteses previstas no art. 260, desde
que observadas as formalidades previstas para cada operação (Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, art. 18).
Art. 264. Ressalvadas as operações realizadas pelas empresas comerciais exportadoras, de que trata o Decreto-Lei nº 1.248, de
29 de novembro de 1972, a exportação de tabaco em folhas só poderá
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ser feita pelas firmas registradas, na forma do art. 249, para a atividade de beneficiamento do produto, atendidas ainda as instruções
expedidas pelo Secretário da Receita Federal e pela Secretaria de
Comércio Exterior (Decreto-Lei n? 1.593, de 1977, art. 9º).

Seção II
Da Importação

Art. 265. A importação de cigarros do código 2402.20.00 da
Tipi está sujeita ao cumprimento das normas previstas neste regulamento, sem prejuízo de outras exigências, inclusive quanto à comercialização do produto previstas em legislação específica (Lei nº 9.532, de
1997, art. 45).
Art. 266. O importador deverá requerer, à unidade da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição, o fornecimento dos selos
de controle de que trata o art. 46 da Lei nº 4.502, de 1964, devendo,
no requerimento, prestar as seguintes informações (Lei n· 9.532, de
1997, art. 48):
I - nome e endereço do fabricante no exterior (Lei n? 9.532,
de 1997, art. 48, inciso I);
II - quantidade de vintenas, marca comercial e características físicas do produto a ser importado (Lei nº 9.532, de 1997, art. 48,
inciso II);
III - preço do fabricante no país de origem, excluídos os tributos incidentes sobre o produto, preço FOB da importação e preço de
venda a varejo pelo qual será feita a comercialização do produto no
Brasil (Lei nº 9.532, de 1997, art. 48, inciso III).
§ 1º O preço FOB de importação não poderá ser inferior ao
preço do fabricante no país de origem, excluídos os tributos incidentes sobre o produto, exceto na hipótese do parágrafo seguinte
(Lei nº 9.532, de 1997, art. 48, § 1º).
§ 2º Será admitido preço FOB de importação proporcionalmente inferior quando o importador apresentar prova de que assumiu custos ou encargos, no Brasil, originalmente atribuíveis ao fabricante (Lei n" 9.532, de 1997, art. 48, § 2').
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Art. 267. A Secretaria da Receita Federal, com base nos dados
do Registro Especial, nas informações prestadas pelo importador e
nas normas de enquadramento em classes de valor aplicáveis aos produtos de fabricação nacional, deverá (Lei n' 9.532, de 1997, art. 49):
I - se aceito o requerimento, divulgar, por meio do Diário Oficial da União, a identificação do importador, a marca comercial e características do produto, o preço de venda a varejo, a quantidade
autorizada de vintenas e o valor unitário e cor dos respectivos selos
de controle (Lei n" 9.532, de 1997, art. 49, inciso 1);
n - se não aceito o requerimento, comunicar o fato ao requerente, fundamentando as razões da não aceitação (Lei n' 9.532, de
1997, art. 49, inciso U).
Art. 268. O importador, após a divulgação de que trata o inciso
I do artigo anterior, terá o prazo de quinze dias para efetuar o pagamento dos selos e, posteriormente, retirá-los na Secretaria da Receita
Federal nos termos do art. 218 (Lei n' 9.532, de 1997, art. 49, § 2').
Parágrafo único. Descumprido o prazo previsto neste artigo,
ficará sem efeito a autorização para a importação (Lei n" 9.532, de
1997, art. 49, § 5').
Art. 269. O importador terá o prazo de noventa dias a partir
da data de fornecimento do selo de controle para efetuar o registro
da declaração da importação (Lei n" 9.532, de 1997, art. 49, § 6').
Art. 270. No desembaraço aduaneiro dos cigarros importados
do exterior deverão ser observados (Lei n' 9.532, de 1997, art. 50):
I - se as vintenas importadas correspondem à marca comercial divulgada e se estão devidamente seladas, com a marcação no
selo de controle do número de inscrição do importador no CNPJ e do
preço de venda a varejo (Lei n' 9.532, de 1997, art. 50, inciso 1);
n - se a quantidade de vintenas importada corresponde à
quantidade autorizada (Lei n' 9.532, de 1997, art. 50, inciso U);
In - se na embalagem dos produtos constam, em língua por·
tuguesa, todas as informações exigidas para os produtos de fabricação nacional (Lei n' 9.532, de 1997, art. 50, inciso lU).
Art. 271. É vedada a importação de cigarros de marca que não
seja comercializada no país de origem (Lei n' 9.532, de 1997, art. 46).
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Seção II!
Outras Disposições
Acondicionamento
Art. 272. A comercialização de cigarros no País, inclusive a
sua exposição à venda, será feita exclusivamente em maços, carteiras ou outro recipiente, que contenham vinte unidades (Lei nº 9.532,
de 1997, art. 44).
Art. 273. Os estabelecimentos industriais de cigarros, cigarrilhas e charutos mencionarão nos rótulos desses produtos, a quantidade contida em cada maço, carteira, lata ou caixa.
Art. 274. Os fabricantes de charutos aplicarão, em cada unidade, um anel-etiqueta que indique a sua firma e a situação do estabelecimento industrial, a marca do produto e o número de inscrição,
da firma, no CNPJ.
Parágrafo único. Se os produtos estiverem acondicionados em
caixas ou outro recipiente e assim forem entregues a consumo, bastará a indicação no anel-etiqueta do número no CNPJ e da marca fabril registrada.
Art. 275. O Secretário da Receita Federal poderá expedir instruções sobre a marcação dos volumes de tabaco em folha (Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, art. 7º).
Art. 276. Os maços, pacotes, carteiras, caixas, latas, potes e
quaisquer outros envoltórios ou recipientes que contenham charutos,
cigarros, cigarrilhas e fumo desfiado, picado, migado ou em pó, só poderão sair das respectiva fábricas ou ser importados se estiverem fechados por meio de cola ou substância congênere, compressão mecânica (empacotamento mecânico), solda ou processos semelhantes.
Fumo em Folhas
Art. 277. Ressalvado o caso de exportação, o fumo em folhas tratadas, com ou sem talo, aparadas ou não, mesmo cortadas em forma regular, da posição 2401 da tabela, somente será vendido a estabelecimento industrial de charutos, cigarros, cigarrilbas e de fumo desfiado,
picado, migado ou em pó, podendo a Secretaria da Receita Federal exigir, para essa operação, os meios de controle que julgar necessários.
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Art. 278. Nas operações realizadas no mercado interno, o tabaco em folha, beneficiado e acondicionado por enfardamento, só poderá ser remetido a estabelecimento industrial de charutos, cigarros, cigarrilhas ou de fumo desfiado, picado, migado, em pó, em rolo
ou em corda, admitida ainda a sua comercialização entre estabelecimentos registrados na forma do art. 249, para exercer as atividades
de beneficiamento e acondicionamento por enfardamento (DecretoLei n' 1.593, de 1977, art. 3').
Art. 279. O tabaco em folha, beneficiado e acondicionado por
enfardamento, poderá ser conservado em depósito dos estabelecimentos registrados ou, à sua ordem, em armazéns-gerais.
Art. 280. Será admitida a remessa de tabaco em folha, por estabelecimento registrado, a laboratórios, fabricantes de máquinas, e
semelhantes, nas quantidades mínimas necessárias à realização de
testes ou pesquisas tecnológicas.
Industrialização em Estabelecimentos de Terceiros
Art. 281. Não será permitido o preparo, beneficiamento ou
acondicionamento, em estabelecimentos de terceiros, dos produtos
da posição 2402 da Tipi.
Coleta de Carteiras e Selos Usados
Art. 282. É vedada aos fabricantes dos cigarros do código
2402.20.00 da Tipi a coleta, para qualquer fim, de carteiras de cigarros vazias ou selos de controle já utilizados (Decreto-Lei n' 1.593, de
1977, art. 13).
Papel para Cigarros
Art. 283. O papel para cigarros, em bobinas, somente poderá
ser vendido, no mercado interno, a estabelecimento industrial de cigarros e mortalhas.
Parágrafo único. O fabricante do papel para cigarros deverá exigir, no ato da venda, do estabelecimento industrial de cigarros o comprovante de Registro Especial de que trata o art. 249.
Diferenças de Estoque
Ressalvadas as quebras apuradas pelos auditores
fiscais e as faltas comprovadamente resultantes de furto, roubo, incêndio ou avaria, a diferença de estoque do tabaco em folha, verifica-

Art. 284.
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da à vista dos livros e documentos fiscais do es~abel~cimento do beneficiador registrado de acordo com o art.. 2~9, sera considerada, nas quantidades correspondentes (Decreto-Lei n- 1.593, de 1977, art. 17):
I - falta, como saída de produto beneficiado pelo estabelecimento sem emissão de nota fiscal;
II - excesso, como aquisição do tabaco em folha ao produtor
sem comprovação da origem.
CAPÍTULO VIII
Dos Produtos dos Capítulos 71 e 91 da Tipi
Caracterização dos Produtos
Art. 285. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são
equiparados, ao darem saída a produtos classificados nas posições
7101 a 7116, aos relógios de pulso, de bolso e semelhantes, com caixa
de metais preciosos ou de metais chapeados de metais preciosos da
posição 9101, e nos códigos 9113.10.00 e 9113.90.00 Ex02 e Ex 05, da
Tipi, discriminarão na nota fiscal os produtos pelos seus principais
componentes e características, conforme o caso, tais como ouro, prata e platina, espécie e quantidade das pedras, quantidades de quilates e pontos das pedras preciosas, peso total do produto por unidade,
marca, tipo, modelo e número de fabricação, e a marcação prevista
no Capitulo II do Título VIII.
Parágrafo único. Considera-se o produto não identificado com
o descrito na nota fiscal quando esta não contiver as especificações
referidas neste artigo.
Viajantes e Representantes
Art. 286. Os viajantes e representantes de firmas, que transportarem os produtos de que trata este capítulo, estão sujeitos às
normas dos arts. 377 a 379.
Parágrafo único. Esta disposição não se aplica aos que conduzirem apenas mostruário constituído de uma só peça de cada produto, não destinado à venda, exigida, de qualquer forma, a emissão de
nota fiscal, com destaque do imposto.
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Saída para Demonstração

Art. 287. Na saída dos produtos destinados a vitrinas isoladas, desfiles e outras demonstrações públicas, será destacado, na
respectiva nota fiscal, o imposto, atendido o que dispõe o inciso I do
art. 123 deste regulamento.
Aquisição de Produtos Usados

Art. 288. Os estabelecimentos que adquirirem, de particulares, produtos usados, assim compreendidos também os recebidos em
troca ou como parte de pagamento de outros, exigirão recibo do vendedor ou transmitente, de que constem o seu nome e endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do Ministério da Fazenda, o número e nome da repartição expedidora de sua
carteira de identidade, bem assim a descrição minuciosa e o preço ou
valor de cada objeto.
CAPÍTULOrx
Do Documentário Fiscal
Seção I
Disposições Gerais
Modelos
Art. 289. O documentário fiscal obedecerá aos modelos anexos
a este regulamento, bem assim àqueles aprovados ou que vierem a ser
aprovados pelo Secretário da Receita Federal, em atos administrativos ou em convênio com as unidades federativas (Lei nO 4.502, de
1964, arts. 48 e 56, § 1°, e Decreto-Lei n' 400, de 1968, art. 17).
Normas de Escrituração
Art. 290. Os livros, os documentos que servirem de base à sua
escrituração e demais elementos compreendidos no documentário
fiscal serão escriturados ou emitidos em ordem cronológica, sem razuras ou emendas, e conservados no próprio estabelecimento para
exibição aos agentes do Fisco, até que cesse o direito de constituir o
crédito tributário (Lei n' 4.502, de 1964, arts. 57, § 1', e 58).
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Autonomia dos Estabelecimentos

Art. 291. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial,
sncía depósito ou qualquer outro, manterá o seu próprio docu::ntárÍo, vedada, sob qualq,,:er prete~to, a sua centralização, ainda
que no estabelecimento matnz (Lei n- 4.502, de 1964, art. 57).
Unidades-Padrão

Art. 292. Na emissão dos documentos e na escrituração dos livros fiscais, os contribuintes poderão utilizar as unidades usuais de
medida que mais se ajustarem às diversas espécies de mercadorias,
devendo, contudo, ser a quantidade expressa na unidade-padrão do
produto, no preenchimento do d~cumento ~e informação de quantitativos instituídos pela Secretana da Receita Federal.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá
as unidades-padrão dos produtos, identificados pelos seus respectivos códigos da Tipi.
Elementos Subsidiários

Art. 293. Constituem elementos subsidiários da escrita fiscal
os livros da escrita geral, as faturas e notas fiscais recebidas, documentos mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados, e outros efeitos comerciais, inclusive aqueles que, mesmo pertencendo
ao arquivo de terceiros, se relacionarem com o movimento escriturado(Lei n Q 4.502, de 1964, art. 56, § 4Q , e Lei n Q9.430, de 1996, art. 34).
Regimes Especiais

Art. 294. O Secretário da Receita Federal poderá autorizar a
adoção de regimes especiais para a emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, emitidos por processo manual, mecânico ou
por sistema de processamento eletrônico de dados.
Processamento Eletrônico de Dados
Art. 295. A emissão de documentos fiscais e a escrituração de
livros fiscais por contribuinte usuário de sistema de processamento
eletrônico de dados depende de prévia autorização do Fisco Estadual,
na forma disposta em legislação específica, exceto quanto aos livros
de que tratam os arts. 365 e 375.
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Art. 296. As pessoas jurídicas que, de acordo com o balanço
encerrado em relação ao período-base imediatamente anterior, possuírem patrimônio líquído superior a um milhão, seiscentos e sessenta e três mil e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos e
utilizarem sistema de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal ficarão obrigadas a manter, em meio magnético ou assemelhado, à disposição da Secretaria
da Receita Federal, os respectivos arquivos e sistemas durante o
prazo de cinco anos (Lei n' 8.218, de 1991, art. 11 e § 1').
§ l' A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos e sistemas deverão ser apresentados (Lei n? 8.218, de 1991, art. 11, § 2', e
Lei n' 8.383/91, art. 62).
§ 2' O prazo de apresentação, dos arquivos e sistemas, estabelecido diretamente pelo Auditor Fiscal, a que se refere o inciso III do
art. 476, será de, no mínimo, vinte dias, que poderá ser prorrogado
por ignal período pela autoridade solicitante, em despacho fundamentado, atendendo a requerimento circunstanciado e por escrito
da pessoa jurídica (Lei n' 8.218, de 1991, art. 12, parágrafo único).
Atribuições de Competência

Art. 297. As atribuições cometidas neste capítulo ao Fisco
Estadual serão exercidas, no Distrito Federal, pelo correspondente
órgão fazendário.
Seção II
Dos Documentos Fiscais
Subseção I
Disposições Preliminares
Modelos e Normas de Utilização
Art. 298. Os estabelecimentos emitirão os seguintes documentos, conforme a natureza de suas atividades:
I
Nota Fiscal, modelos 1 ou l-A;
II - Documento de Arrecadação;
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In - Declaração do Imposto;
IV - Documento de Prestação de Informações Adicionais de
interesse da administração tributária.
§ lQ À Nota Fiscal, modelos 1 ou l-A, aplica-se o disposto no
art. 289.
§ 2Q OS documentos referidos nos incisos H a IV atenderão aos
modelos e instruções expedidos pela Secretaria da Receita Federal.

Art. 299. Os documentos mencionados no artigo anterior serão preenchidos manual, mecanicamente ou por processamento eletrônico de dados, desde que obedecidas as legislações específicas, ficando vedado o preenchimento manual para os documentos mencionados nos incisos IH e Iv.
Inidoneidade dos Documentos

Art. 300. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no
art. 330, o documento que:
I - não seja o legalmente previsto para a operação;
H - omita indicações exigidas ou contenha declarações
inexatas;
In - esteja preenchido de forma ilegivel ou apresente emendas ou rasuras que lhe prejudiquem a clareza;
IV - não observe outros requisitos previstos neste regulamento.

Subseção II
Da Nota Fiscal

Art. 301.
los 1 ou l-A:

Os estabelecimentos emitirão a Nota Fiscal, mode-

I - sempre que promoverem a saída de produtos;
H - sempre que, no estabelecimento, entrarem produtos, real
ou simbolicamente, nas hipóteses do art. 335;
IH - nos demais casos previstos neste regulamento.
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Art. 302. É vedada a utilização simultânea dos modelos I e
l-A da Nota Fiscal, salvo quando adotadas séries distintas, nos termos do art. 308.
Art. 303. Na nota fiscal é permitido:
I - acrescentar indicações relativas ao controle de outros tributos, desde que não contrariem a legislação própria;
II - suprimir a coluna destinada ao destaque do imposto, no
caso de utilização do documento em operação não sujeita ao tributo,
exceto o campo «Valor Total do IPI», do quadro "Cálculo do Imposto»,
hipótese em que nada será anotado neste campo;
III - alterar o tamanho dos quadros e campos, respeitado o tamanho mínimo, quando estipulado neste regulamento, e a sua disposição gráfica;
IV - acrescentar as seguintes indicações, se de interesse do
emitente;
a) no quadro "Emitente»: nome de fantasia, endereço telegráfico, número de telex e o da caixa postal;
b) no quadro "Dados do Produto»:
1. colunas destinadas à indicação de descontos concedidos e outras informações correlatas que complementem as indicações previstas para o referido quadro;
2. pauta gráfica, quando os documentos forem manuscritos;
c) na parte inferior da nota fiscal, de indicações expressas em
código de barras, desde que determinadas ou autorizadas pelo Fisco
Estadual;
d) de propaganda na margem esquerda, desde que haja separação de, no mínimo, cinco décimos de centimetro do quadrado do modelo;
e) informações complementares, impressas tipograficamente
no verso da nota fiscal, hipótese em que sempre será reservado espaço, com a dimensão mínima de dez x quinze CID, em qualquer sentido, para aposição de carimbos pela fiscalização;

V - deslocar o comprovante de entrega, na forma de canhoto
destacável para a lateral direita ou para a extremidade superior do
impresso;
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VI _ utilizar retícula e fundos decorativos ou personalizantes,
desde que não excedentes aos segumtes valores da escala «europa»:
dez por cento para as cores escuras;
b) vinte por cento para as cores claras;
c) trinta por cento para cores creme, rosa, azul, verde e cinza,
em tintas próprias para fundos.
a)

Características das Notas Fiscais
Art. 304. A nota fiscal será de tamanho não inferior a vinte e
um em por vinte e oito em e vinte e oito em por vinte e um em para os
modelos 1 e l-A, respectivamente, observado o seguinte:
1 - os quadros terão largura mínima de vinte inteiros e três
décimos de em, exceto:
a) o quadro «Destinatário/Remetente», que terá largura mínima de dezessete inteiros e dois décimos de em;
b) o quadro «Dados Adicionais», no modelo l-A;
11 - o campo «Reservado ao Fisco" terá tamanho mínimo de
oito em x três em, em qualquer sentido;
111 - os campos «CNPJ», «Inscrição Estadual do Substituto Tributário» e «Inscrição Estadual", do quadro «Emitente", e os campos
«CNPJ/CPF" e «Inscrição Estadual", do quadro «Destinatário/Remetente»,terão largura mínima de quatro inteiros e quatro décimos de em.
Numeração das Notas Fiscais
Art. 305. As notas fiscais serão numeradas em ordem crescente, de um a novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa

e nove, em todas as vias e enfeixadas em blocos uniformes de vinte
unidades, no mínimo, e cinqüenta, no máximo, podendo, em substituição aos blocos, também, ser confeccionadas em formulários contínuos, ou jogos soltos, observados os requisitos estabelecidos pela legislação específica para a sua emissão.
§ 1· Atingindo novecentos e noventa e nove mil novecentos e
noventa e nove, a numeração será reiniciada, com a designação da
mesma série, se houver.
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§ 22 Os blocos serão usados pela ordem crescente de numeração
dos documentos, vedado utilizar um bloco sem que estejam simultaneamente em uso, ou já tenham sido usados, os de numeração inferior.
§ 3' A numeração da nota fiscal será reiniciada sempre que
houver:
a) adoção de séries distintas, nos termos do art. 308;
b) troca de modelo 1 para l-A e vice-versa.
Impressão das Notas Fiscais

Art. 306. As notas fiscais, mesmo quando seus modelos tenham sido aprovados em regime especial, poderão ser impressas:
I - por terceiros, mediante prévia autorização da repartição
competente do Fisco Estadual;
II - em tipografia do próprio usuário, também mediante prévia
autorização, se assim o determinar a repartição do Fisco Estadual.
§ l' A critério de cada unidade da Federação, a nota fiscal poderá ainda ser impressa pela respectiva Secretaria de Fazenda,
cumprindo ao contribuinte que optar pela sua aquisição preencher o
formulário especialmente destinado a esse fim.

§ 22 Para obtenção da autorização de que tratam os incisos I e
II deste artigo deverá ser preenchido o formulário específico para
esta finalidade, que será entregue ao Fisco Estadual.
§ 32 No caso de o estabelecimento gráfico situar-se em unidade
da Federação diversa da do domicílio do que vier a utilizar o impresso
fiscal a ser confeccionado, a autorização será requerida por ambas as
partes às repartições do Fisco Estadual respectivas, devendo preceder
a da localidade em que se situar o estabelecimento encomendante.
§ 4' As unidades da Federação poderão fixar prazos para a
utilização de impressos de notas fiscais.
Cancelamento das Notas Fiscais
Art. 307. Quando a nota fiscal for cancelada, conservar-se-ão
todas as suas vias no bloco ou sanfona de formulários contínuos, com
declaração dos motivos que determinaram o cancelamento e referência, se for o caso, ao novo documento emitido.
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Parágrafo único. Se copiada a nota, os assentamentos serão feitos no livro copiador, arquivando-se todas as vias do documento
cancelado.
Séries

Art. 308. As Notas Fiscais, modelos 1 e l-A, deverão ter séries
distintas:
I - no caso de uso concomitante da nota fiscal e da nota fiscal-fatura a que se refere o art. 331;
H - quando houver determinação por parte do Fisco, para separar as operações de entradas das de saída.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, poderá ser permitida a utilização de séries distintas, quando houver interesse do contribuinte.
Art. 309. As séries serão designadas por algarismos arábicos,
em ordem crescente, a partir de um, vedada a utilização de subsérie.
Hipóteses de Emissão
Art. 310.

ANota Fiscal, modelos 1 ou l-A, será emitida:

I - na saída de produto tributado, mesmo que isento ou de alíquota zero, ou quando imune, do estabelecimento industrial, ou equíparado a industrial, ou ainda de estabelecimento comercial
atacadista;
H - na saída de produto, ainda que não-tributado, de qualquer
estabelecimento, mesmo que este não seja industrial, ou equíparado a
industrial, para industrialização, por encomenda, de novo produto tributado, mesmo que isento ou de alíquota zero, ou quando imune;
IH - na saída, de estabelecimento industrial, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos de terceiros;
IV - na saída, em restituição, do produto consertado, restaurado ou recondicionado, nos casos previstos no inciso XI do art. 5".
V - na saída de produtos de depósitos fechados, armazéns-gerais, feiras de amostras e promoções semelhantes, ou de ouCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998
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tro local que não seja o do estabelecimento emitente da nota, nos
casos previstos neste regulamento, inclusive nos de mudança de destinatário;
VI - na saída de produto cuja unidade não possa ser transportada de uma só vez, quando o imposto incida sobre o todo;
VII - nas vendas à ordem ou para entrega futura do produto,
quando houver, desde logo, cobrança do imposto;
VIII - na saída de produtos dos associados para as suas cooperativas, equiparadas, por opçào, a estabelecimento industrial;
IX - na complementação do imposto sobre produtos fabricados, ou importados, remetidos pelo próprio fabricante, ou importador,
ou outro estabelecimento equiparado a industrial, a estabelecimento
varejista não-contribuinte, da mesma firma, e aí vendido por preço superior ao que serviu à fixação do valor tributável;
X - no reajustamento de preço em virtude de contrato escrito de que decorra acréscimo do valor do produto;
XI - no destaque do imposto, quando verificada pelo usuário
diferença no estoque do selo de controle;
XII - no destaque que deixou de ser efetuado na época própria, ou que foi efetuado com erro de cálculo ou de classificação, ou,
ainda, com diferença de preço ou de quantidade;
XIII - nos demais casos em que houver destaque do imposto e
para os quais não esteja prevista a emissão de outro documento;
XIV - nas transferências de crédito do imposto, se admitidas;
XV - naentrada, real ou simbólica, de produtos, nos momentos definidos no art. 337.
XVI - na transferência simbólica, obrigada ao destaque do
imposto, da produção de álcool das usinas produtoras para as suas
cooperativas, equiparadas a estabelecimento industrial.
§ l' Da nota fiscal prevista no inciso IV do caput constará a indicação da nota fiscal emitida, pelo estabelecimento, por ocasião do
recebimento do produto.
§ 2' No caso do inciso VI do caput, cumpre ao vendedor do produto observar as seguintes normas:
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I _ a nota fiscal será emitida pelo valor da operação corresndente ao todo, com destaque do imposto e com a declaração de que
~oremessa, da unidade, será feita em peças ou partes;
U _ a cada remessa corresponderá nova nota fiscal, com indicação do número, série, se houver, e data da nota inicial, e sem destaque do imposto, ressalvadas, quanto ao destaque, as hipóteses dos
incisos IV e V deste parágrafo;
Ill - cada nota parcial mencionará o valor correspondente à
parte do produto que sair do estabelecimento, de forma que a soma
dos valores das remessas parceladas não seja inferior ao valor total
da nota inicial;
IV - se a soma dos valores das remessas parceladas exceder
ao da nota inicial, será feito o reajustamento do valor da última nota,
com destaque da diferença do imposto que resultar;
V - ocorrendo alteração da alíquota do imposto, prevalecerá
aquela que vigorar na data da efetiva saída do produto ou de suas
partes e peças, devendo o estabelecimento emitente:
a) destacar, na respectiva nota, em cada saída subseqüente à
alteração, a diferença do imposto que sobre ela for apurada, no caso
de majoração;
b) indicar, na respectiva nota, em cada saída subseqüente à alteração, a diferença do imposto que for apurada, no caso de diminuição.

§ 3' Na hipótese do inciso VII do caput, o vendedor emitirá,
por ocasião da efetiva saída do produto, nova nota fiscal:

I - sem destaque do imposto, ou com destaque complementar se ocorrer majoração da respectiva alíquota;
U - com indicação da diferença do imposto resultante de
eventual redução da alíquota, ocorrida entre a emissão da nota fiscal
original e a da nota referente à saída do produto;
Ill - com declaração do número, série, se houver, e data da
nota fiscal originária, bem assim da nota fiscal expedida pelo comprador ao destinatário da mercadoria, se este não for o próprio comprador, assim como do imposto destacado nessas notas fiscais.
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§ 42 As notas fiscais a que se referem os incisos IX e X do caput
serão emitidas, no primeiro caso, até o último dia útil do período de
apuração em relação ao movimento de entradas e saídas de produtos
no período anterior, e, no segundo, dentro de três dias da data em
que se efetivou o reajustamento.
§ 5° Nas hipóteses dos incisos XI e XII do caput, a nota fiscal
não poderá ser emitida depois de iniciado qualquer procedimento
fiscal, adotado o mesmo critério quanto aos demais incisos se excedidos os prazos para eles previstos.
Vendas a Varejo
Art. 311. Nos estabelecimentos industriais ou equiparados a
industrial, que possuírem seção de venda a varejo isolada das demais, com perfeita distinção e controle dos produtos saídos de cada uma
delas, será permitida, para o movimento diário a seção de varejo,
uma única nota fiscal com destaque do imposto, no fim do dia, para
os produtos vendidos.
Operações Fora do Estabelecimento

Art. 312. A nota fiscal do contribuinte que executar qualquer
das operações compreendidas no inciso VIII do art. 5° conterá, destacadamente, o valor dos produtos, partes ou peças, e o dos serviços
efetuados.
Emissão Facultativa
Art. 313. É facultado emitir nota fiscal nas vendas à ordem ou
para entrega futura, salvo se houver destaque do imposto, o que tornará obrigatória a sua emissão.
Proibição

Art. 314. Fora dos casos previstos neste Regulamento e na
Legislação Estadual, é vedada a emissão de nota fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadoria.
Órgãos Públicos

Art. 315. Não se exigirá nota fiscal dos órgãos públicos, nas remessas de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem a estabelecimentos industriais, para a fabricação de
produtos, por encomenda, para seu próprio uso ou consumo.
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Requisitos
Art. 316. A nota fiscal, nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 ou l-A, conterá:
I - no quadro "Emitente":
a) o nome ou razão social;
b) o endereço;

c) o bairro ou distrito;
d) o Município;
e) a unidade da Federação;

f) o telefone e/ou fax;
g) o Código de Endereçamento Postal (CEP);
h) o número de inscrição no CNPJ;
i) a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada,

tais como venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização
ou outra);
J) o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP);
I) o número de Inscrição Estadual do substituto tributário na
unidade da Federação em favor da qual é retido o imposto, quando for
o caso;
m) o número de Inscrição Estadual;
n) a denominação "Nota Fiscal»;
o) a indicação da operação, se de entrada ou de saída;
p) o número de ordem da nota fiscal e, imediatamente abaixo, a
expressão «Série», acompanhada do número correspondente, se adotada nos termos dos arts. 30S e 309;
q) o número e destinação da via da nota fiscal;
r) a data-limite para emissão da nota fiscal ou a indicação
«00.00.00", quando o Estado não fizer uso da prerrogativa prevista
no § 4' do art. 306;
s) a data de emissão da nota fiscal;
t) a data da efetiva saída ou entrada da mercadoria no estabelecimento;
u) a hora da efetiva saída da mercadoria do estabelecimento;
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H -

no quadro «Destinatário/Remetente»:

a) o nome ou razão social;
b) o número de inscrição no CNPJ ou no CPF do Ministério da
Fazenda;
c) o endereço;
d) o bairro ou distrito;
e) o CEP;
f) o Município;
g) o telefone e/ou fax;
h) a unidade da Federação;
i) o número de Inscrição Estadual;

IH - no quadro «Fatura», se adotado pelo emitente, as indicações previstas na legislação pertinente;
IV - no quadro «Dados do Produto»;
a) o código adotado pelo estabelecimento para identificação do
produto;
b) a descrição dos produtos, compreendendo: nome, marca,
tipo, modelo, série, espécie, qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação;
c) a classificação fiscal dos produtos por posição, subposição,
item e subitem da Tipi (oito dígitos);
d) o Código de Situação Tributária (CST);
e) a unidade de medida utilizada para a quantificação dos produtos;
f) a quantidade dos produtos;
g) o valor unitário dos produtos;
h) o valor total dos produtos;
i) a alíquota do ICMS;
j) a alíquota do IPI;
I) o valor do IPI, sendo permitido um único cálculo do imposto
pelo valor total, se os produtos forem de um mesmo código de classificação fiscal;
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v-

no quadro «Cálculo do Imposto»:
a) a base de cálculo total do ICMS;
b) o valor do ICMS incidente na operação;
c) a base de cálculo aplicada para a determinação do valor do
ICMS retido por substituição tributária, quando for o caso;
d) o valor do ICMS retido por substituição tributária, quando
for o caso;
e)

o valor total dos produtos;

fJ o valor do frete;
g) o valor do seguro;
h) o valor de outras despesas acessórias;
i) o valor total do IPI;

j) o valor total da nota;

VI -

no quadro «Transportador/Volumes Transportados»:

a) o nome ou razão social do transportador ou a expressão «Au-

tônomo», se for o caso;
b) a condição de pagamento do frete: se por conta do emitente
ou do destinatário;
c) a placa do veículo, no caso de transporte rodoviário, ou outro
elemento identificativo, nos demais casos;
d) a Unidade da Federação de registro do veículo;
e) o número de inscrição do transportador no CNPJ ou no CPF
do Ministério da Fazenda;
fJ o endereço do transportador;
g) o Município do transportador;
h) a Unidade da Federação do domicílio do transportador;
i) o número de Inscrição Estadual do transportador, quando for

o caso;
j) a quantidade de volumes transportados;

/) a espécie dos volumes transportados;
m) a marca dos volumes transportados;
n) a numeração dos volumes transportados;
o) o peso bruto dos volumes transportados;
p) o peso líquido dos volumes transportados;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998

4542
VII -

no quadro «Dados Adicionais»:

a) no campo «Informações Complementares» - indicações exigidas neste regulamento como: imunidade, isenção, suspensão, redução de base de cálculo; outros dados de interesse do emitente, tais
como número do pedido, vendedor, emissor da nota fiscal, local de
entrega, quando diverso do endereço do destinatário nas hipóteses
previstas na legislação, propaganda, etc.;

b) no campo «Reservado ao Fisco» - o valor tributável, quando
diferente do valor da operação, e o preço de venda no varejo ou no
atacado quando a ele estiver subordinado o cálculo do imposto; indicações estabelecidas pelo Fisco do Estado do emitente;

c) o número de controle do formulário, no caso de nota fiscal
emitida por processamento eletrônico de dados;
VIII - no rodapé ou na lateral direita da nota fiscal: o nome, o endereço e os números de inscrição, Estadual e no CNPJ, do impressor da
nota; a data e a quantidade da impressão; o número de ordem da primeira e da última nota impressa e respectiva série, quando for o caso;
e o número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais;
IX - no comprovante de entrega dos produtos, que deverá
integrar apenas a primeira via da nota fiscal, na forma de canhoto
destacável:
a) a declaração de recebimento dos produtos;

b) a data do recebimento dos produtos;

c) a identificação e assinatura do recebedor dos produtos;
d) a expressão «Nota Fiscal»;
e) o número de ordem da nota fiscal;
Parágrafo único. Os órgãos oficiais de controle da produção e
circulação de mercadorias poderão exigir dos fabricantes e comerciantes atacadistas a eles vinculados o acréscimo, ao modelo da nota
fiscal, de outras indicações desde que não importem em suprimir ou
modificar as mencionadas neste artigo.
Art. 317. A nota fiscal emitida por estabelecimento que não
seja industrial, nem equiparado a industrial, para acompanhar matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998
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metidos a terceiros para industrialização por encomenda, indicará o
imposto corres?ondentea?s_mesmos produtos, segundo as notas fiscais relativas a sua aquisiçao.
Art. 318. Sem prejuízo de outros elementos exigidos neste regulamento, a nota fiscal dirá, conforme ocorra, cada um dos seguintes casos:
I - «Isento do IPI», nos casos de isenção do tributo, seguida
da declaração do dispositivo legal ou regulamentar que autoriza a
concessão;
U - «Isento do IPI - Produzido na Zona Franca de Manaus», para os produtos industrializados na ZFM, que se destinem a
seu consumo interno, ou a comercialização em qualquer ponto do território nacional;
lU - «Saído com Suspensão do IPI», nos casos de suspensão
do tributo, declarado, do mesmo modo, o dispositivo legal ou regulamentar concessivo;
IV - «Saído com Suspensão do IPI - Zona Franca de Manaus - Exportação para o Exterior", quanto aos produtos remetidos à
ZFM para dali serem exportados para o exterior;
V - «No Gozo de Imunidade Tributária», declarado o dispositivo constitucional ou regulamentar, quando o produto estiver alcançado por imunidade constitucional;
VI - «Produto Estrangeiro de Importação Direta» ou "Produto Estrangeiro Adquirido no Mercado Interno», conforme se trate
de produto importado diretamente ou adquirido no mercado interno;
VII - «O produto Sairá de
, sito na Rua
, nº
, na
Cidade de
», quando for entregue diretamente pelo estabelecimento emitente da nota fiscal, mas por ordem deste;
VIII - "Sem Valor para Acompanhar o Produto», seguida esta
declaração da circunstância de se tratar de mercadoria para entrega
simbólica ou cuja unidade não possa ser transportada de uma só vez,
e, ainda, quando o produto industrializado, antes de sair do estabelecimento industrial, for por este adquirido;
IX - "Nota Emitida Exclusivamente para Uso Interno", nos
casos de diferença apurada no estoque do selo de controle, de nota fisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998
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cal emitida para o movimento global diário nas hipóteses do art. 311
e ainda de saldo devedor do imposto, no retorno de produtos entregues a ambulantes.
Art. 319. Na utilização do modelo de nota fiscal, observar-se-ão as seguintes normas:
I - serão impressas tipograficamente as indicações:
a) das alíneas a até h, m, n, p, q e r do inciso I do art. 316, devendo as indicações das alíneas a, h e m ser impressas, no mínimo, em
corpo «8», não condensado;
b) do inciso VIII do art. 316, devendo ser impressas, no mínimo,
em corpo «5», não condensado;

c) das alíneas d e e do inciso IX do art. 316;
II - as indicações a que se referem as alíneas a até h e m do inciso I do art. 316 poderão ser dispensadas de impressão tipográfica, a
juízo do Fisco Estadual da localização do remetente, desde que a nota
fiscal seja fornecida e visada pela repartição fiscal, hipótese em que
os dados a esta referentes serão inseridos no quadro «Emitente», e a
sua denominação será «Nota Fiscal Avulsa", observado, ainda:
a) o quadro «Destinatário/Remetente" será desdobrado em qua-

dros «Remetente» e «Destinatário», com a inclusão de campos destina-

dos a identificar os códigos dos respectivos Municípios;
b) no quadro «Informações Complementares", poderão ser incluídos o código do Município do transportador e o valor do ICMS incidente sobre o frete;
III - as indicações a que se referem a alínea I do inciso I e as
alíneas c e d do inciso V, do art. 316 só serão prestadas quando o emitente da nota fiscal for o substituto tributário nos termos da legislação da unidade federada;
IV - nas operações de exportação, o campo destinado ao Município, do quadro «Destinatário/Remetente", será preenchido com a cidade e o país de destino;
V - nas vendas a prazo, quando não houver emissão de nota
fiscal-fatura ou de fatura, ou, ainda, quando esta for emitida em separado, a nota fiscal, além dos requisitos exigidos, no art. 316, deverá
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conter, impressas ou mediante carimbo, no campo «Informações
Complementares» do quadro «Dados Adicionais», indicações sobre a
operação, tais como preço a vis~a, preço final, quantidade, valor e datas de vencImento das prestaçoes;

VI - serão dispensadas as indicações do inciso IV do art. 316
se estas constarem de romaneio, que passará a constituir parte inseparável da nota fiscal, desde que obedecidos os requisitos abaixo:
a) o romaneio deverá conter, no mínimo, as indicações das alíneas a até e, h, m, p, q, S e t do inciso I; a até d, f, h e i do inciso lI; i do
inciso V; a, c até h do inciso VI, e do inciso VIII, todos do art. 316;

b) a nota fiscal, deverá conter as indicações do número e da
data do romaneio e, este, do número e da data daquela.

VII -

a indicação da alínea a do inciso IV do art. 316:

a) deverá ser efetuada com os dígitos correspondentes ao código
de barras, se o contribuinte utilizar o referido código para o seu controle interno;

b) poderá ser dispensada, a critério da unidade da Federação
do emitente, hipótese em que a coluna «Código Produto», no quadro
«Dados do Produto», poderá ser suprimida.

VIII - a indicação da alínea c, no quadro «Dados do Produto»,
doinciso IV do art. 316 é obrigatória apenas para os contribuintes, e a
das alíneas} e I, do mesmo inciso, é vedada àqueles que não sejam
obrigados ao destaque do imposto;
IX - em substituição à aposição dos códigos da Tipi, no campo «Classificação Fiscal», poderá ser indicado outro código, desde
que, no campo «Informações Complementares» do quadro «Dados
Adicionais» ou no verso da nota fiscal seja impressa, por meio indelével, tabela com a respectiva decodificação;
X - nas operações sujeitas a mais de uma alíquota de ICMS
e/ou situação tributária, os dados do quadro «Dados do Produto»,
constantes da nota, deverão ser subtotalizados por alíquota e/ou situação tributária;
XI - os dados relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) serão inseridos, quando for o caso, entre os
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quadros «Dados do Produto» e «Cálculo do Imposto», conforme legislação municipal, respeitados os tamanhos mínimos dos quadros e
campos estipulados neste regulamento e a sua disposição gráfica;
XII - caso o transportador seja o próprio remetente ou o
destinatário, esta circunstância será indicada no campo «Norne/Razão Social», do quadro «Transportador/Volumes Transportados», com
a expressão «Remetente» ou «Destinatário», dispensadas as indicações das alíneas b e e até i do inciso VI do art. 316;
XIII - no campo «Placa do Veículo» do quadro «Transportador/Volumes Transportados», deverá ser indicada a placa do veículo
tracionado, quando se tratar de reboque ou semi-reboque deste tipo
de veículo, devendo a placa dos demais veículos tracionados, quando
houver, ser indicada no campo «Informações Complementares»;
XIV - na nota fiscal emitida relativamente à saída de produtos em retorno ou em devolução, o número, a data da emissão e o valor
da operação e do imposto da nota original deverão ser indicados no
campo «Informações Complementares»;
XV - a aposição de carimbos nas notas fiscais, quando do
trânsito de produtos, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas;
XVI - caso o campo «Informações Complementares», da
nota, não seja suficiente para conter as indicações exigidas, poderá
ser utilizado, excepcionalmente, o quadro «Dados do Produto», desde
que não prejudique a sua clareza;
XVII - é permitida, numa mesma nota, a inclusão de operações enquadradas em diferentes códigos fiscais de operações, hipóteses em que estes serão indicados no campo «CFüP» do quadro
«Emitente», e no quadro «Dados do Produto», na linha correspondente a cada item, após a descrição do produto;
XVIII - quando os produtos não saírem do estabelecimento
emitente da nota fiscal, a data da efetiva saída será aposta, no local
desta, pela própria firma emitente da nota ou por quem estiver autorizado a fazer a entrega;
XIX - verificada a hipótese do inciso anterior, o estabelecimento emitente da nota fiscal declarará, na via ou cópia da nota em
seu poder, a data em que o produto tiver efetivamente saído do local
da entrega;
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xx -

sendo de interesse do estabelecimento o Fisco poderá
dispensar a inserção na nota fiscal do canhoto destacável, comprovante da entrega do produto, mediante indicação na AlDF.
Quantidade e Destino das Vias

Art. 320.

Nos casos dos arts. 321 e 322, a nota fiscal será emi-

tida, no mínimo, em quatro vias e no caso do art. 323, em no mínimo,
cinco vias.

Art. 321. Na saída de produtos para a mesma unidade da Federação, as vias de nota fiscal terão o seguinte destino:
I - a primeira acompanhará os produtos e será entregue,
pelo transportador, ao destinatário;
U
a segunda permanecerá presa ao bloco, para exibição ao
Fisco;
UI

a terceira e quarta atenderão ao que for previsto na legislação da unidade da Federação do emitente.
Art. 322. Na saída de produtos para outra unidade da Federação, as vias da nota fiscal terão o seguinte destino:
I - a primeira acompanhará os produtos e será entregue,
pelo transportador, ao destinatário;
U
a segunda permanecerá presa ao bloco, para exibição ao
Fisco;
UI
a terceira acompanhará os produtos para fins de controle
do Fisco na unidade Federada de destino;
IV - a quarta atenderá ao que for previsto na legislação da
unidade da Federação do emitente.

Art. 323. Na saída de produtos industrializados de origem nacional, para a Zona Franca de Manaus, as vias da nota fiscal terão o
seguinte destino:
I - a primeira, depois de visada previamente pela repartição
do Fisco Estadual do domicílio do contribuinte remetente, acompanhará os produtos e será entregue ao destinatário;
U - a segunda permanecerá presa ao bloco, para exibição ao
Fisco;
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UI - a terceira, devidamente visada, acompanhará os produtos e será destinada para fins de controle da Secretaria da Fazenda
do Estado do Amazonas;
IV - a quarta será retida pela repartição estadual, no momento do visto a que alude o inciso I;
V - a quinta, devidamente visada, acompanhará os produtos
até o local de destino, devendo ser entregue com uma via do Conhecimento de Transporte à Superintendência da Zona Franca de Manaus
(Suframa).
§ I" Os documentos relativos ao transporte de produtos não
poderão ser emitidos englobadamente, de forma a compreender produtos de distintos remetentes.
§ 2' O contribuinte remetente deverá conservar, pelo prazo
previsto na legislação da unidade federada a que estiver subordinado, os documentos relativos ao transporte dos produtos, assim como
o documento expedido pela Suframa, nos termos do art. 67.
§ 3' O contribuinte remetente mencionará na nota fiscal, no
campo «Informações Complementares", além das indicações exigidas pela legislação:
I - o número de inscrição do estabelecimento destinatário na
Suframa;
U - o código de identificação da repartição fiscal da unidade
federada a que estiver subordinado o seu estabelecimento.
Art. 324. Se a nota fiscal for emitida por processamento eletrônico de dados, observar-se-á a legislação pertinente no tocante ao
número de vias e sua destinação.
Art. 325. Nas saídas dos produtos para o exterior, se embarcadas na mesma unidade de Federação do remetente, será observado o disposto no art. 321.
Parágrafo único. Se o embarque se processar em outra unidade federada, a terceira via da nota fiscal acompanhará os produtos
para ser entregue ao Fisco Estadual do local de embarque.
Art. 326. As diversas vias das notas fiscais não se substituirão em suas respectivas funções e a sua disposição obedecerá a ordem seqüencial que as diferencia, vedada a intercalação de vias adicionais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998

4549
Parágrafo único. As vias das notas fiscais não poderão ser impressas em papel jornal.

Art. 327. As unidades da Federação poderão autorizar a confecção da nota fiscal em três vias.
Parágrafo único. O contribuinte poderá utilizar cópia reprográfica da primeira via da nota fiscal, para:
I - substituir a quarta via, quando realizar operação interestadual ou de exportação a que se refere o art. 325;
II - utilizá-la como via adicional, quando a legislação a exigir,
exceto quando ela deva acobertar o trânsito do produto.

Art. 328. Na hipótese de o contribuinte utilizar nota fiscal-fatura e de ser obrigatório o uso de livro copiador, a segunda via
será substituída pela folha do referido livro.
Art. 329. A primeira via da nota fiscal deverá estar, durante o
percurso compreendido entre o estabelecimento do remetente e do
destinatário, em condições de ser exibida, a qualquer momento, aos
encarregados da fiscalização para conferência do produto nela especificado e da exatidão do destaque do respectivo imposto (Lei n' 4.502,
de 1964, art. 50, § 3').
Notas Consideradas sem Valor

Art. 330. Serão consideradas, para efeitos fiscais, sem valor
legal, e servirão de prova apenas em favor do Fisco, as notas fiscais
que (Lei n'' 4.502, de 1964, art. 53, e Decreto-Lei n' 34, de 1966, art.
2', alteração 15'):
.
I - não satisfizerem as exigências das alíneas a até e, h, m, n,
p, q, S, e t, do quadro «Emitente», de que trata o inciso I do art. 316 e

das alíneas a até d, f, h, e i, do quadro «Destinatário/Remetente», de
que trata o inciso II do mesmo artigo (Lei n' 4.502, de 1964, art. 53, e
Decreto-Lei n" 34, de 1966, art. 2', alteração 15ª);
II - não contiverem, dentre as indicações exigidas nas alíneas b, {até h,j, e I, do quadro «Dados do Produto», de que trata o inciso
IV do art. 316, e nas alíneas e, i ej, do quadro «Cálculo do Imposto», de
que trata o inciso V do mesmo artigo, as necessárias à identificação e
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classificação do produto e ao cálculo do imposto devido (Lei n' 4.502,
de 1964, art. 53, e Decreto-Lei n" 34, de 1966, art. 2', alteração 15');
UI - não contiverem, no campo «Informações Complementares", do quadro «Dados Adicionais", do inciso VII do art. 316, a indicação do preço de venda no varejo ou no atacado, quando o cálculo do
imposto estiver ligado a este (Lei n? 4.502, de 1964, art. 53, e Decreto-Lei n' 34, de 1966, art. 2', alteração 15ª);
IV - não contiverem a declaração referida no inciso VIU do
art. 318.

Parágrafo único. No caso do inciso Iv, considerar-se-á o produto
como saído do estabelecimento emitente da nota fiscal, para efeito de
exigência do imposto e acréscimos legais exigíveis, sem prejuízo de
novo pagamento do tributo por ocasião da efetiva saída da mercadoria.
Nota Fiscal-Fatura
Art. 331. Anota fiscal poderá servir como fatura,feita a inclusão dos elementos necessários no quadro «Fatura», caso em que a denominação prevista nas alíneas n do inciso I do art. 316 e d do inciso
IX do mesmo artigo passará a ser Nota Fiscal-Fatura.
Emissão por Processo Mecânico

Art. 332. O estabelecimento que emitir notas fiscais, ou notas
fiscais-faturas, por sistema mecanizado, inclusive datilográfico, em
equipamento que não utilize arquivo magnético ou equivalente, poderá usar formulários contínuos oujogos soltos de notas, numeradas
tipograficamente.
§ 1º Na hipótese deste artigo, as vias das notas fiscais destinadas à exibição ao Fisco, deverão ser encadernadas em grupos de
até quinhentas obedecida sua ordem numérica seqüencial.

§ 2' Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, quando
não adotado o uso de copiador ou microfilmagem, as vias dos jogos
soltos ou dos formulários contínuos, destinadas, a exibição ao Fisco,
poderão ser destacadas e encadernadas, em volumes que contenham
no máximo duzentas unidades, em ordem. numérica, desde que as
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petente do Fisco Estadual ou pela junta comercial, segundo determinar a legislação da unidade da Federação.
§ 3Q Ao estabelecimento que se utilizar do processo previsto
neste artigo é permitido, ainda, o uso de notas fiscais ou notas fiscais-faturas emitidas por outros meios, observada a numeração seqüencial e as determinações dos arts. 308 e 309.
Emissão por Processamento Eletrônico de Dados
Art. 333. Observados os requisitos da legislação pertinente, a
nota fiscal ou nota fiscal-fatura poderá ser emitida por processamento eletrônico de dados, com:
I - as indicações das alíneas b até h, m e p do inciso I e da alínea e do inciso IX do art. 316, impressas por esse sistema;
II - espaço em branco de até cinco centímetros na margem superior, na hipótese de uso de impressora matricial.
§ 10 A nota fiscal ou a nota fiscal-fatura poderá ser impressa
em tamanho inferior ao estatuído no art. 304 exclusivamente nos casos de emissão por processamento eletrônico de dados, desde que as
indicações a serem impressas quando da sua emissão sejam grafadas em, no máximo, dezessete caracteres por polegada, sem prejuízo
das exigências relativas às indicações a serem impressas tipograficamente, de que trata o inciso I do art. 319.
§ 2Q Ao estabelecimento que utilizar a faculdade prevista neste artigo é permitido, ainda, o uso de nota fiscal ou nota fiscal-fatura
emitida a máquina ou manuscrita, observado o disposto nos arts.
308 e 309.
Bebidas
Art. 334. Nas notas fiscais relativas às remessas com suspensão do imposto, previstas no art. 41, deverá constar a expressão a
que se refere o inciso lU do art. 318, vedado o destaque do imposto,
nas referidas notas, sob pena de se considerá-lo como indevidamente
destacado, sujeitando o infrator às disposições legais estabelecidas
para a hipótese (Lei n Q 9.493, de 1997, art. 6Q ) .
Emissão na Entrada de Produtos
Art. 335. ANota Fiscal, modelo 1 ou l-A, será emitida sempre
que no estabelecimento entrarem, real ou simbolicamente, produtos:
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I - novos ou usados, inclusive matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, remetidos a qualquer título por particulares ou firmas não obrigadas à emissão de documentos
fiscais;
U - importados diretamente do exterior, bem assim os adquiridos em licitação promovida pelo Poder Público;
UI - considerados matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, remetidos a estabelecimentos industriais por órgãos públicos, para fabricação de produtos, por encomenda,
para seu próprio uso ou consumo;
IV - recebidos para conserto, restauração ou recondicionamenta, salvo se acompanhados de nota fiscal;
V - em retorno de exposição em feiras de amostras e promoções semelhantes, ou na sua venda ou transferência a terceiros sem
retorno ao estabelecimento de origem;
VI - em retorno de produtos que tenham saído para vitrinas
isoladas, desfiles e outras demonstrações públicas;
VII - em retorno de profissionais autônomos ou avulsos, aos
quais tenham sido enviados para operação que não obrigue o remetente à emissão de nota fiscal;
VIU - em retorno de remessas feitas para venda fora do estabelecimento, inclusive por meio de ambulantes;
IX - no retorno de remessas que deixarem de ser entregues
aos seus destinatários;
X - nas demais hipóteses em que for prevista a sua emissão.
Art. 336. A nota fiscal, emitida nos casos do artigo anterior,
servirá ainda para acompanhar o trânsito dos produtos, até o local
do estabelecimento emitente:
I - quando o estabelecimento destinatário assumir o encargo
de retirar ou de transportar os produtos, a qualquer título, remetidos
por particulares ou firmas não sujeitas à exigência de documentos
fiscais;
U - no retorno de exposição em feiras de amostras ou de promoções semelhantes, ou de profissionais autônomos ou avulsos;
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IH - no caso de produtos importados diretamente do exterior,
bem assim os adquiridos em licitação promovida pelo Poder Público.
Art. 337. A Nota Fiscal, modelo 1 ou l-A, na hipótese do art.
335, será emitida, conforme o caso:
I
no momento em que os produtos entrarem no estabelecimento;

H
no momento da aquisição, quando os produtos não devam
transitar pelo estabelecimento do adquirente;
HI - antes de iniciada a remessa, nos casos previstos no artigo
anterior.
Art. 338. Na utilização da nota fiscal, na entrada de produtos,
serão observadas as seguintes normas:
I - o campo «Hora da Saída» e o canhoto de recebimento somente serão preenchidos quando a nota fiscal acobertar o transporte
de produtos, na forma do art. 336;
H - no caso do inciso H do art. 335, a nota indicará a repartição que liberou a mercadoria, e o número e data do registro da declaração da importação no Siscomex ou da Guia de Licitação;
HI - na hipótese do inciso VIII do art. 335, a nota conterá, no
campo «Informações Complementares», ainda, as seguintes indicações:
a) o valor das operações realizadas fora do estabelecimento;
b) o valor das operações realizadas fora do estabelecimento, em
outra unidade da Federação;
c) os números e as séries das notas fiscais emitidas por ocasião
das entregas dos produtos;
IV - no caso do inciso IX do art. 335, a nota conterá, no campo
«Informações Complementares», as indicações do número, da série,

se houver, da data de emissão e do valor da operação da nota fiscal
originária.
Art. 339. É permitido ao estabelecimento importador manter
em poder de preposto blocos de notas fiscais a serem emitidas para
acobertar o trânsito de produtos importados desde a repartição aduaneira até o estabelecimento importador, devendo fazer constar essa
circunstância na coluna «Observações» do livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos Fiscais de Ocorrências.
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Art. 340. Ao emitir nota fiscal na entrada de produtos o estabelecimento deverá:
I - no caso de emissão por processamento eletrônico de dados,
arquivar as segundas vias dos documentos emitidos, separadamente
das relativas às saídas;
n - nos demais casos, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, reservar bloco ou faixa de numeração seqüencial de jogos soltos
ou formulários contínuos, registrando o fato no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências.
Art. 341. Na hipótese do art. 335, a segunda via da nota fiscal
ficará presa ao bloco e as demais terão a destinação prevista na legislação da unidade federada do emitente.

Subseção III
Do Documento de Arrecadação
Art. 342. O Documento de Arrecadação de Receitas Federais
será usado para recolhimento do imposto e acréscimos eventualmente exigidos, segundo as instruçôes expedidas pela Secretaria da
Receita Federal.

Art. 343. É vedada a utilização de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais para o recolhimento do imposto inferior a
dez reais (Lei n? 9.430, de 1996, art. 68).
Parágrafo único. No caso de o imposto resultar inferior a dez
reais deverá o mesmo ser adicionado ao imposto correspondente aos
períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a dez reais
quando, então, será recolhido no prazo estabelecido na legislação para
este último período de apuração (Lei n' 9.430, de 1996, art. 68, § 1').

SubseçãoN
Dos Documentos de Declaração do Imposto e de Prestação
de Informações
Art. 344. Os documentos de declaração do imposto e de prestação de informações adicionais serão apresentados pelos contribuintes, de acordo com as instruções expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
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Parágrafo único. O documento que formalizar o cumprimento
de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência do referido crédito (Decreto-Lei nº 2.124, de 1984,
art. 5º, § 1º).

Seção lII
Dos Livros Fiscais
Subseção l
Disposições Preliminares
Modelos e Normas de Escrituração
Art. 345. Os contribuintes manterão, em cada estabelecimento, conforme a natureza das operações que realizarem, os seguintes
livros fiscais:
I
Registro de Entrada, modelo 1;
II - Registro de Saídas, modelo 2;
III - Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3;
IV - Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, modelo 4;
V - Registro de Impressão de Documentos Fiscais, modelo 5;
VI - Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos
de Ocorrências, modelo 6;
VII - Registro de Inventário, modelo 7;
VIII - Registro de Apuração do IPI, modelo 8.
§ 1º Os livros Registro de Entradas e Registro de Saídas serão
utilizados pelos estabelecimentos industriais e pelos que lhes são
equiparados.
§ 2º O livro Registro de Controle da Produção e do Estoque
será utilizado pelos estabelecimentos industriais, e equiparados a
industrial, e comerciantes atacadistas, podendo, a critério da Secretaria da Receita Federal, ser exigido de outros estabelecimentos,
com as adaptações necessárias.
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§ 3 2 O livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle
será utilizado pelo estabelecimento que fabricar, importar ou licitar
produtos sujeitos ao emprego desse selo.
§ 4 2 O livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais
será utilizado pelos estabelecimentos que confeccionarem documentos fiscais para o uso próprio ou para terceiros.
§ 59 O livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e
Termos de Ocorrências será utilizado pelos estabelecimentos obrigados à emissão de documentos fiscais.
§ 6 2 O livro Registro de Inventário será utilizado pelos estabelecimentos que mantenham em estoque matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, e, ainda, produtos em fase
de fabricação e produtos acabados.
§ 72 O livro Registro de Apuração do IPI será utilizado pelos
estabelecimentos industriais, e equiparados a industrial.
§ 8 2 Aos livros de que trata esta seção aplica-se o disposto no
art. 289.
Art. 346. Aos livros fiscais poderão ser acrescidas outras indicações, desde que não prejudiquem a clareza dos respectivos modelos.
Art. 347. A escrituração dos livros fiscais será feita a tinta, no
prazo de cinco dias, contados da data do documento a ser escriturado
ou da ocorrência do fato gerador, ressalvados aqueles a cuja escrituração forem atribuídos prazos especiais.
§ 12 A escrituração será encerrada periodicamente, nos prazos estipulados, somando-se as colunas, quando for o caso.
§ 2º Quando não houver periodo previsto, encerrar-se-á a escrituração no último dia de cada mês.
§ 3 2 Será permitida a escrituração por sistema mecanizado,
mediante prévia autorização do Fisco Estadual, bem assim por processamento eletrônico de dados observado o disposto no art. 295.

Requisitos
Art. 348. Os livros serão impressos e terão as folhas costuradas e encadernadas, e numeradas tipograficamente, ressalvada a hipótese de emissão por sistema de processamento eletrônico de dados.
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Art. 349. Os livros só poderão ser usados depois de visados
pela repartição competente do Fisco Estadual, salvo se esta dispensar a exigência e os livros forem registrados na junta comercial, ou
ainda, se o «visto» for substituído por outro meio de controle previsto
na legislação estadual.
§ 1º O visto será aposto em seguida ao termo de abertura lavrado e assinado pelo contribuinte, exigindo-se, no caso de renovação, a apresentação do livro anterior, no qual será declarado o encerramento, pelo órgão encarregado do visto.
§ 2º Para efeito da declaração prevista no parágrafo anterior,
os livros serão exibidos à repartição competente do Fisco Estadual
dentro de cinco dias após a utilização de sua última folha.
Guarda, Exibição e Retirada
Art. 350. Sem prévia autorização do Fisco Estadual, os livros
não poderão ser retirados do estabelecimento, salvo para serem levados à repartição fiscal.
Parágrafo único. Presume-se retirado do estabelecimento o livro que não for exibido ao Fisco, quando solicitado.
Art. 351. Os agentes do Fisco arrecadarão, mediante termo,
todos os livros fiscais encontrados fora do estabelecimento e os devolverão aos contribuintes, adotando-se, no ato da devolução as providências cabíveis.
Art. 352. Os contribuintes ficam obrigados a apresentar os livros fiscais à repartição competente do Fisco Estadual, dentro de
trinta dias, contados da data da cessação da atividade para cujo
exercício estiverem inscritos, a fim de serem lavrados os respectivos
termos de encerramento.
Parágrafo único. No prazo de trinta dias, após a devolução dos
livros pelo Fisco Estadual, os contribuintes comunicarão à unidade
local da Secretaria da Receita Federal o nome e endereço da pessoa
que deverá guardá-los, até que se extinga o direito de constituir o
crédito tributário em razão de operações neles escrituradas.
Art. 353. Nos casos de fusão, incorporação, transformação ou
aquisição, o novo contribuinte deverá transferir para o seu nome,
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por intermédio da repartição competente do Fisco Estadual, no prazo
de trinta dias da data da ocorrência, os livros fiscais em uso, assumindo
a responsabilidade pela sua guarda, conservação e exibição ao Fisco.
Parágrafo único. A repartição poderá autorizar a adoção de livros novos em substituição dos usados anteriormente.

Subseção II
Do Registro de Entradas
Art. 354. O livro Registro de Entradas, modelo 1, destina-se à
escrituração das entradas de mercadorias a qualquer título.
§ 1º As operações serão escrituradas individualmente, na ordem cronológica das efetivas entradas das mercadorias no estabelecimento ou na ordem das datas de sua aquisição ou desembaraço
aduaneiro, quando não transitarem pelo estabelecimento adquirente ou importador.
§ 2' Os registros serão feitos, documento por documento, desdobrados em linhas de acordo com a natureza das operações, segundo o CFOP, da seguinte forma:
I - na coluna «Data da Entrada»: data da entrada efetiva do
produto no estabelecimento ou data da sua aquisição ou do desembaraço aduaneiro, se o produto não entrar no estabelecimento;
II - nas colunas sob o título «Documento Fiscal»: espécie, série,
se houver, número e data do documento fiscal correspondente à operação, bem assim o nome do emitente e seus números de inscrição no
CNPJ e no Fisco Estadual, facultado, às unidades da Federação, dispensar a escrituração das duas últimas colunas referidas neste item;
III - na coluna «Procedência»: abreviatura da outra unidade da
Federação, se for o caso, onde se localiza o estabelecimento emitente;
IV - na coluna «Valor Contábil»: valor total constante do documento fiscal;
V - nas colunas sob o título «Codificação»:
a) coluna «Código Contábil»: o mesmo código que o contribuinte
eventualmente utilizar no seu plano de contas;
b) coluna «Código Fisoal»: o previsto no CFOP;
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VI - nas colunas sob o título «IPI - Valores Fiscais» e «Operações com Crédito do Imposto»:
a) coluna «Base de Cálculo»: valor sobre o qual incide o imposto;
b) coluna «Imposto Creditado»: montante do IPI;
VII - nas colunas sob o título «IPI - Valores Fiscais» e «Operações sem Crédito do Imposto»:
a) coluna «Isenta ou Não-Tributada-rvalor da operação, quando
se tratar de entrada de produtos cuja saída do estabelecimento remetente tenha sido beneficiada com isenção do imposto ou esteja amparada por imunidade ou não-incidência, bem assim o valor da parcela
correspondente à redução da base de cálculo, quando for O caso;
b) coluna «Outras»: valor da operação, deduzida a parcela do
imposto, se consignado no documento fiscal, quando se tratar de entrada de produtos que não confiram ao estabelecimento destinatário
crédito do imposto, ou quando se tratar de entrada de produtos cuja
saída do estabelecimento remetente tenha sido beneficiada com suspensão do imposto ou com a alíquota zero;
VIII - na coluna «Observações»: anotações diversas.

§ 3º Os documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias para uso ou consumo próprio poderão ser totalizados segundo a
natureza da operação, para efeito de escrituração global no último
dia do período de apuração.

Art. 355. Os contribuintes arquivarão as notas fiscais, segundo a ordem de escrituração.
Art. 356. A escrituração será encerrada no último dia de cada
período de apuração do imposto.
Subseção III
Do Registro de Saídas

Art. 357. O livro Registro de Saídas, modelo 2, destina-se à escrituração das saídas de produtos, a qualquer título, do estabelecimento.
§ l' Serão também escriturados os documentos fiscais relativos à transmíssão de propriedade e à transferência dos produtos que
não tenham transitado pelo estabelecimento.
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§ 2' Far-se-á a escrituração do movimento de cada dia, dentro
dos cinco dias subseqüentes ao da ocorrência do fato gerador, observada a codificação das operações, de acordo com o CFOP.
§ 3' Na escrituração o contribuinte poderá optar pela ordem
de data da emissão das notas fiscais, vedado o uso simultâneo deste
critério com o de que trata o parágrafo anterior.
§ 4' Quando se verificar, à vista da via conservada no talonário ou na sanfona, ou da cópia feita no livro copiador, que a nota fiscal não contém a data de saída dos produtos, considerar-se-á, para
efeito de ocorrência do fato gerador, que a saída se realizou no dia da
emissão da nota, sem prejuízo do disposto no art. 330.
§ 5'

Os registros serão feitos da seguinte forma:

I - nas colunas sob o título "Documento Fiscal»: espécie, série, se houver, números inicial e final e data dos documentos fiscais
emitidos;
II - na coluna "Valor Contábil»: valor total constante das notas fiscais;
III - nas colunas sob o título «Codificação»:
a) coluna "Código Contábil»; o mesmo código que o contribuinte
eventualmente utilizar no seu plano de contas;

b) coluna "Código Fiscal»; o previsto no CFOP;

IV - nas colunas sob o título "IPI - Valores Fiscais" e "Operações com Dédito do Imposto»:
a) coluna "Base de Cálculo»: valor sobre o qual incide o imposto;

b) coluna «Imposto Debitado»; montante do imposto;

V - nas colunas sob o título «IPIções sem Débito do Imposto»;

Valores Fiscais» e "Opera-

a) coluna "Isento ou Não-Tributado»; valor da operação, quando se tratar de produtos cuja saída do estabelecimento tenha sido beneficiada com isenção do imposto ou esteja amparada por imunidade
ou não-incidência, bem como o valor da parcela correspondente à redução da base de cálculo, quando for o caso;
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b) coluna "Outras»: valor da operação, quando se tratar de produtos cuja saída do estabelecimento tenha sido beneficiada com suspensão do imposto ou com a alíquota zero;
VI - na coluna «Observações»: anotações diversas.
Art. 358. A escrituração será encerrada no último dia de cada
periodo de apuração do imposto.

SubseçãoN
Do Registro de Controle da Produção e do Estoque
Art. 359. O livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3, destina-se ao controle quantitativo da produção e do
estoque de mercadorias e, também, ao fornecimento de dados para
preenchimento do documento de prestação de informações à repartição fiscal.
§ 1º Serão escriturados no livro os documentos fiscais relativos às entradas e saídas de mercadorias, bem como os documentos
de uso interno, referentes à sua movimentação no estabelecimento.
§ 2º Não serão objeto de escrituração as entradas de produtos
destinados ao ativo fixo ou ao uso do próprio estabelecimento.
§ 3º Os registros serão feitos operação a operação, devendo
ser utilizada uma folha para cada espécie, marca, tipo e modelo de
produtos.
§ 4º A Secretaria da Receita Federal, quando se tratar de produtos com a mesma classificação fiscal na Tipi, poderá autorizar o
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, a agrupá-los
numa mesma folha.
Art. 360. Os registros serão feitos da seguinte forma:
I - no quadro "Produto»: identificação do produto;
II - no quadro "Unidade»: especificação da unidade (quilograma, litro etc.);
III - no quadro "Classificação Eiscal»: indicação do código da
Tipi e da alíquota do imposto;
IV - nas colunas sob o título «Documento»: espécie e série, se
houver, do respectivo documento fiscal ou documento de uso interno
do estabelecimento, correspondente a cada operação;
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v - nas colunas sob o título «Lançamento»: número e folha
do livro Registro de Entradas ou Registro de Saídas> em que o documento fiscal tenha sido registrado> bem como a respectiva codificação
contábil e fiscal, quando for O caso;
VI - nas colunas sob o título «Entradas»:
a) coluna «Produção - No Próprio Estabelecimento»: quantidade do produto industrializado no próprio estabelecimento;
b) coluna «Produção - Em Outro Estabelecimento»: quantidade
do produto industrializado em outro estabelecimento da mesma firma
ou de terceiros, com matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, anteriormente remetidos para esse fim;
c) coluna «Diversas»: quantidade de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, produtos em fase de fabricação e produtos acabados, não compreendidos nas alíneas anteriores, inclusive os recebidos de outros estabelecimentos da mesma firrna ou de terceiros, para industrialização e posterior retorno, consignando-se o fato, nesta última hipótese, na coluna «Observações»;
d) coluna «Valor»: base de cálculo do imposto, quando a entrada
dos produtos originar crédito do tributo; se a entrada não gerar crédito ou quando se tratar de isenção, imunidade ou não-incidência,
será registrado o valor total atribuído aos produtos;
e) coluna «IPI»: valor do imposto creditado;
VII - nas colunas sob o título «Saídas»:
a) coluna «Produção - No Próprio Estabelecimento»: em se
tratando de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, a quantidade remetida do almoxarifado para o setor de fabricação, para industrialização do próprio estabelecimento; no caso
de produto acabado, a quantidade saída, a qualquer título, de produto industrializado do próprio estabelecimento;
b) coluna «Produção - Em Outro Estabelecimento»: em se tratando de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, a quantidade saída para industrialização em outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, quando o produto industrializado deva ser remetido ao estabelecimento remetente daqueles insumos;
em se tratando de produto acabado, a quantidade saída, a qualquer título, de produto industrializado em estabelecimentos de terceiros;
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c) coluna "Diversas»: quantidade de produtos saídos, a qualquer título, não compreendidos nas alíneas anteriores;
d) coluna "Valor»: base de cálculo do imposto; se a saída estiver
amparada por isenção, imunidade ou não-incidência, será registrado o valor total atribuído aos produtos;
e) coluna "IPI»: valor do imposto, quando devido;

VIII - na coluna "Estoque»: quantidade em estoque após cada
registro de entrada ou de saída;
IX - na coluna «Observações»: anotações diversas.
§ 1º Quando se tratar de industrialização no próprio estabelecimento, será dispensada a indicação dos valores relativos às operações indicadas na alínea a, do inciso VI, e na primeira parte da alínea a do inciso VII.
§ 2º No último dia de cada mês serão somados as quantidades
e valores constantes das colunas «Entradas» e «Saídas», apurando-se o saldo das quantidades em estoque, que será transportado
para o mês seguinte.

°

Art. 361.
livro poderá, a critério da autoridade competente
do Fisco Estadual, ser substituído por fichas:
I - impressas com os mesmos elementos do livro substituído;
II - numeradas tipograficamente, de um a novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove;
III - prévia e unitariamente autenticadas pelo Fisco Estadual
ou pela junta comercial.
Parágrafo único. Deverá ainda ser visada, pela repartição do
Fisco Estadual, ou pela junta comercial, ficha-índice, na qual, observada a ordem numérica crescente, será registrada a utilização de
cada ficha.
Art. 362. A escrituração do livro ou das fichas não poderá
atrasar-se mais de quinze dias.

Art. 363. A escrituração do livro Registro de Controle de Produção e do Estoque poderá ser feita com a seguintes simplificações:
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I - escrituração do total diário na coluna «Produção - No
Próprio Estabelecimento», sob o título «Entradas»;

U - escrituração do total diário na coluna «Produção - No
Próprio Estabelecimento», sob o título «Saídas», em se tratando de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
quando remetidos do almoxarifado para industrialização no próprio
estabelecimento;
UI - nos casos previstos nos incisos anteriores, fica igualmente dispensada a escrituração das colunas sob o título «Documentos" e
«Lançamento», exceção feita à coluna «Data»;
IV - escrituração diária na coluna «Estoque», em vez de ser
feita após cada registro de entrada ou saída.

Parágrafo único. Os produtos que tenham pequena expressão
na composição do produto final, tanto em termos físicos quanto em
valor, poderão ser agrupados numa mesma folha se possível desde
que se enquadrem no mesmo código da Tipi.
Controle Alternativo
Art. 364. O estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, e o comercial atacadista, que possuir controle quantitativo de produtos que permita perfeita apuração do estoque permanente, poderá optar pela utilização desse controle, em substituição
ao livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, observado
o seguinte:
I - o estabelecimento fica obrigado a apresentar, quando solicitado, aos Fiscos Federal e Estadual, o controle substitutivo;
U - para a obtenção de dados destinados ao preenchimento
do documento de prestação de informações, o estabelecimento industrial, ou a ele equiparado, poderá adaptar, aos seus modelos, colunas
para indicação do valor do produto e do imposto, tanto na entrada
quanto na saída;
UI cação.

o formulário adotado fica dispensado de prévia autenti-
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Subseção V
Do Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle
Art. 365. O livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, modelo 4, destina-se à escrituração dos dados relativos à entrada e saída do selo de controle, previsto neste regulamento.
§ 12 A escrituração será efetuada em ordem cronológica, operação a operação, pelo movímento diário quanto às saídas do selo,
devendo ser utilizada uma folha para cada grupo ou subgrupo, cor e
série, esta se houver.
§ 22 Far-se-ão os registros, nas colunas próprias, da seguinte
forma:
I - na coluna 1: dia, mês e ano do registro;
Il - nas colunas 2, 3, 4 e 5: número e data da Guia do Fornecimento do Selo de Controle e quantidade e número dos selos;
In - nas colunas 6, 7 e 8: série, se houver, e número da nota fiscal de saída dos produtos e quantidade dos selos nestes aplicados;
IV - na coluna 9: quantidade dos selos devolvídos, inutilizados, apreendidos, transferidos para outro estabelecimento ou considerados imprestáveis;
V - na coluna 10: quantidade dos selos existentes após cada
registro;
VI - na coluna 11: além das observações julgadas necessárias,
será escriturada a natureza do registro levado a efeito na coluna 9,
com indicação da guia de devolução, quando for o caso.
Art. 366. Os contribuintes do imposto autorizados a emissão
de livros fiscais por processamento eletrõnico de dados, na forma do
art. 295, poderão emitir, pelo mesmo sistema, o livro modelo 4, nas
condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
Subseção VI
Do Registro de Impressão de Documentos Fiscais
Art. 367. O livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais,
modelo 5, destina-se a anotar as quantidades de notas fiscais, impressas para uso próprio ou para terceiros.
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§ l' Os registros serão feitos operação a operação, em ordem
cronológica das saídas dos documentos impressos, ou na data de sua
impressão no caso de se destinarem ao uso do próprio do estabelecimentoimpresso~

§ 2º

Os registros serão feitos da seguinte forma:

I - na coluna «Autorização de Impressão -Número,,: número da autorização de impressão, quando exigida pelo Fisco, para a
confecção dos documentos;
U -

nas colunas sob o título «Comprador".

a) coluna «Número de Inscrição»: números de inscrição do
usuário, no CNPJ e no Fisco Estadual;
b) cal una «Nome»: nome do usuário do documento fiscal encomendado;

c) coluna «Endereço»: indicação do local do estabelecimento do
usuário do documento fiscal encomendado;

UI -

nas colunas sob o título «Impressos»:

a) coluna «Espécie»: espécie do documento fiscal confeccionado

(nota fiscal);
b) coluna «Tipo»: tipo de documento fiscal confeccionado (blocos, folhas soltas, formulários contínuos etc.);

c) coluna «Série e Subsérie»: série, se houver, correspondente
ao documento fiscal impresso;
d) coluna «Numeração»: números dos documentos fiscais impressos; no caso de impressão de documentos fiscais sem numeração
tipográfica, sob regime especial, tal circunstância deverá constar da
coluna «Observações»;

IV -

nas colunas sob o título «Entrega»:

a) coluna «Data": dia, mês e ano da efetiva entrega dos docu-

mentos, ou da sua impressão no caso de se destinarem ao uso do próprio estabelecimento impressor;
b) coluna «Notas Fiscais»: série, se houver, e número da nota
fiscal emitida pelo estabelecimento, relativa à saída dos documentos
impressos;
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v - na coluna «Observações»: anotações diversas, inclusive as
relativas aos documentos que o estabelecimento confeccionar para
uso próprio.
Subseção VII
Do Registro de Utilização de Documentos Fiscais
e Termos de Ocorrências
Art. 368. O livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais
e Termos de Ocorrências, modelo 6, destina-se à escrituração do recebimento de notas fiscais de uso do próprio contribuinte, impressas por
estabelecimentos gráficos do mesmo ou de terceiros, bem como à lavratura, pelo Fisco, de termos de ocorrências e, pelo usuário, à anotações de qualquer irregularidade ou falta praticada, ou outra comunicação ao Fisco, prevista neste regulamento ou em ato normativo.
§ 1· A escrituração será feita, operação a operação, em ordem
cronológica da impressão ou recebimento das notas fiscais, utilizada
uma folha para cada espécie e série, se houver.

§ 2· Os registros serão feitos da seguinte forma:
I - no quadro «Espécie»: espécie de documento (nota fiscal);

II - no quadro «Série e Subsérie»: série, se houver, correspondente ao documento;
III - no quadro «Tipo»: tipo do documento (blocos, folhas soltas, formulários contínuos etc.);
IV - no quadro «Finalidade da Utilização»: fim a que se destina o documento (vendas a contribuintes, a não-contribuintes, a contribuintes de outras unidades da Federação etc.);
V - na coluna «Autorização de Impressão»: número da autorização expedida pelo Fisco Estadual para confecção de documento;
VI - na coluna «Impressos - Numeração»: 08 números dos
documentos fiscais; no caso de impressão sem numeração tipográfica, sob regime especial, tal circunstância deverá constar da coluna
«Observações»;
VII - nas colunas sob o título «Fornecedor»:
a) coluna «Nome»: nome da firma que confeccionou os documentos;
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b) coluna «Endereço»: a indicação do local do estabelecimento
impressor;

c) coluna «Inscrição»: números de inscrição, do estabelecimento
impressor, no CNPJ e no Fisco Estadual;
VIII -

nas colunas sob o título «Recebimento»:

a) coluna «Data»: dia, mês e ano do efetivo recebimento dos documentos;
b) coluna «Nota Fiscal»: série, se houver, e número da nota fiscal emitida pelo estabelecimento gráfico por ocasião da saída dos impressos;

IX -

na coluna «Observações»: anotações diversas, inclusive

sobre:
a) extravio, perda ou inutilização de blocos de documentos fiscais ou conjunto de documentos fiscais em formulários contínuos;
b) supressão de série;
c) entrega de blocos ou formulários de documentos fiscais à repartição para serem inutilizados.

Art. 369. Metade, pelo menos, das folhas deste livro, impressas conforme o respectivo modelo, numeradas e incluídas no seu final, servirá para lavratura, pelo Fisco, de termos de ocorrências, e
pelo usuário, para o fim previsto no caput do artigo anterior.
Subseção VIII
Do Registro de Inventário

Art. 370. O livro Registro de Inventário, modelo 7, destina-se a
arrolar, pelos seus valores e com especificações que permitam sua perfeita identificação, as matérias-primas, produtos intermediários, material de embalagem, produtos acabados e produtos em fase de fabricação, existentes em cada estabelecimento à época do balanço da firma.
§ 1º

Serão também arrolados, separadamente:

I - as matérias-primas, produtos intermediários, material de
embalagem e produtos manufaturados pertencentes ao estabelecimento, em poder de terceiros;
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U - as matérias-primas, produtos intermediários, material
de embalagem, produtos acabados e produtos em fabricação, de terceiros, em poder do estabelecimento.
§ 2' Aescrituração atenderá à ordem de classificação na Tipi.
§ 3'

Os registros serão feitos da seguinte forma:

I - na coluna «Classificação Fiscal»: o código da Tipi em que
os produtos estão classificados;
U - na coluna «Discriminação": especificação que permita a
perfeita identificação dos produtos (espécie, qualidade, marca, tipo,
modelo e número, se houver);
UI - na coluna «Quantidade,,: quantidade em estoque à época
do balanço;
IV - na coluna «Unidade": especificação da unidade (quilograma, metro, litro etc.);
V - nas colunas sob o título «Valor»:
a) coluna «Unitário": valor de cada unidade dos produtos pelo
custo de aquisição ou de fabricação ou pelo preço corrente no mercado ou bolsa, prevalecendo o critério de estimar-se pelo preço corrente, quando este for inferior ao preço de custo; no caso de matérias-primas ou produtos em fase de fabricação, o valor será o de seu
preço de custo;

b) coluna «Parcial»: valor resultante da multiplicação da quantidade pelo valor unitário;

c) coluna «Total»: soma dos valores parciais constantes do mesmo código da Tipi;

VI -

na coluna «Observações»: anotações diversas.

Art. 371. Após o arrolamento, deverá ser consignado o valor
total de cada grupo mencionado no caput e no § I" do artigo anterior,
e, ainda, o total geral do estoque existente.
Art. 372. O disposto no § 2' e no inciso I do § 3' do art. 370 somente se aplica aos estabelecimentos industriais e equiparados a industrial.
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Art. 373. Se a firma não mantiver escrita contábil regular, o
inventário será levantado em cada estabelecimento no último dia do
ano civil.
Art. 374. O livro será escriturado dentro de sessenta dias,
contados da data do balanço da firma, ou, no caso do artigo anterior,
do último dia do ano civil.

Subseção IX
Do Registro de Apuração do IPI
Art. 375. O livro Registro de Apuração do IPI, modelo 8, destina-se a consignar, de acordo com os períodos de apuração fixados
neste regulamento, os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais das operações de entrada e saída, extraídos dos livros próprios,
atendido o CFOP.
Parágrafo único. No livro serão também registrados os débitos
e os créditos do imposto, os saldos apurados e outros elementos que
venham a ser exigidos.
Art. 376. Os contribuintes do imposto autorizados a emissão
de livros fiscais por processamento eletrônico de dados, na forma do
art. 295, poderão emitir, pelo mesmo sistema, o livro modelo 8, nas
condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.

SeçãoN
Disposições Especiais
Subseção I
Das Operações Realizadas por Intermédio de Ambulantes
Art. 377. Na saída de produtos do estabelecimento industrial,
ou equiparado a industrial, para venda, por intermédio de ambulantes, será emitida nota fiscal, com a indicação dos números e série das
notas em branco, em poder do ambulante, a serem utilizadas por
ocasião da entrega dos produtos aos adquirentes.
Art. 378. Na entrega efetuada por ambulante, as notas fiscais
poderão ser emitidas sem destaque do imposto, desde que declarem:
I -

que o imposto se acha incluído no valor dos produtos;
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II - o número e data da nota fiscal que acompanhou os produtos que lhes foram entregues.
Art. 379. No retorno do ambulante, será feito, no verso da primeira via da nota fiscal relativa à remessa, o balanço do imposto
destacado com o devido sobre as vendas realizadas, indicando-se a
série e números das notas emitidas pelo ambulante.
§ 1Q Se a apuração de que trata este artigo resultar saldo devedor, o estabelecimento emitirá nota fiscal com destaque do imposto e a
declaração «Nota Emitida Exclusivamente para Uso Interno», para
escrituração no livro Registro de Saídas; se resultar saldo credor, será
emitida nota fiscal para escrituração no livro Registro de Entradas.
§ 2º Considerar-se-á, também, que houve retorno do ambulante, quando ocorrer prestação de contas, a qualquer título, entre
as partes interessadas, ou entrega de novos produtos ao ambulante.
§ 3Q OS contribuintes que operarem na conformidade desta
subseção fornecerão, aos ambulantes, documentos que os credenciem ao exercício de sua atividade.

Subseção II
Dos Armazéns-Gerais e Depósitos Fechados
Armazém-Geral na mesma unidade da Federação
Art. 380. Na remessa dos produtos para depósito em armazém-gerallocalizado na mesma unidade da Federação do estabelecimento remetente, assim como em seu retorno a este, será emitida
nota fiscal com suspensão do imposto, indicando como natureza da
operação: «Outras saídas - Remessa para Depósito» ou «Outras saídas - Retorno de Mercadorias Depositadas».
Parágrafo único. As notas fiscais que acompanharem os produtos serão emitidas pelo depositante, na remessa, e pelo armazém-geral, no retorno.
Art. 381. Na saída de produtos depositados em armazém-geral situado na mesma unidade da Federação do estabelecimento depositante, com destino a outro estabeleciento, ainda que da
mesma empresa, o depositante emitirá nota fiscal, com destaque do
imposto, se devido, e com a declaração de que os mesmos produto"
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serão retirados do armazém-geral, mencionando o endereço e números de inscrição, deste, no CNPJ e no Fisco Estadual.
§ 10 O armazém-geral, na saída dos produtos, expedirá nota
fiscal para o estabelecimento depositante, sem destaque do imposto,
indicando:
I - o valor dos produtos, que será aquele atribuído por ocasião de sua entrada no armazém-geral;
11 a natureza da operação: «Outras Saídas-Retorno Simbólico de Produtos Depositados»;
111 o número, série, se houver, e data da nota fiscal do estabelecÍlnento depositante, na forma do caput deste artigo;
IV o nome, endereço e números de inscrição, do estabelecirrrorrto destinatário dos produtos, no CNPJ e no Fisco Estadual;
V a data da saída efetiva dos produtos.
§ 2º O armazém-geral indicará no verso das vias da nota fiscal
do estabeleçimento depositante, que deverão acompanhar os produtos, a data de sua efetiva saída, o número, série, se houver, e data da
nota fiscal a que se refere o parágrafo anterior.
§ 3º A nota fiscal, aludida no § 1', será enviada ao estabelecirrrerrt.o depositante, que deverá escriturá-la no livro Registro de
Entradas, dentro de dez dias, contados da saída efetiva dos produtos
do armazém-geral.

Art. 382. Na saída de produtos para depósito em armazéIll-gerallocalizado na mesma unidade da Federação do estabeleciIllento destinatário, este será considerado depositante, devendo o reIlletente emitir nota fiscal, com destaque do imposto, se devido, e
COIll a indicação do valor e natureza da operação, e, ainda:
como destinatário, o estabelecimento depositante;
I II local de entrega, endereço e números de inscrição do arIllazém-geral, no CNPJ e no Fisco Estadual.
§ 1º

O armazém-geral deverá:

I escriturar a nota fiscal que acompanhou os produtos, no livro Registro de Entradas;
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II - apor na mesma nota fiscal a data da entrada efetiva dos
produtos, remetendo-a ao estabelecimento depositante.
§ 2' Caberá ao estabelecimento depositante:
I - escriturar a nota fiscal no Registro de Entradas, dentro
de dez dias, contados da data da entrada efetiva das mercadorias no
armazém-geral;
II - emitir nota fiscal relativa à saída simbólica, dentro de
dez dias, contados da data da entrada efetiva dos produtos no armazém-geral, na forma do art. 380, mencionando, ainda, o número e
data do documento fiscal do remetente;
III - remeter a nota fiscal, aludida no inciso anterior, ao armazém-geral, dentro de cinco dias, contados da data da sua emissão.
§ 3'
armazém-geral anotará na coluna "Observações" do
Registro de Entradas, relativamente ao registro previsto no inciso I
do § 1', o número, série, se houver, e data da nota fiscal referida no
inciso II do parágrafo anterior.

°

Armazém-Geral em outra unidade da Federação
Art. 383. Na saída de produtos para depósito em armazém-gerallocalizado em unidade da Federação diversa daquela em
que se situa o estabelecimento remetente, este emitirá nota fiscal,
com suspensão do imposto, indicando como natureza da operação:
"Outras saídas - remessa para depósito em outro Estado".
Art. 384. Na saída de produtos depositados em armazém-geral localizado em unidade da Federação diversa daquela
onde está situado o estabelecimento depositante, com destino a outro estabelecimento, ainda que da mesma empresa, o depositante
emitirá nota fiscal com destaque do imposto, se devido, indicando o
valor e a natureza da operação e a circunstãncia de que os produtos
serão retirados do armazém-geral, bem como o endereço e os números de inscrição deste no CNPJ e no Fisco Estadual.
§ l'
armazém-geral, na saída dos produtos, emitirá:
I - nota fiscal para o estabelecimento destinatário, sem destaque do imposto, indicando:
a) o valor da operação, que será o da nota fiscal emitida pelo estabelecimento depositante, na forma do caput deste artigo;

°

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998

4574
b) a natureza da operação: «Outras Saídas -

remessa por conta

e ordem de terceiros»;

c) o número, série, se houver, e data da nota fiscal do estabelecimento depositante, bem como o nome, endereço e números de inscri-

ção deste no CNPJ e no Fisco Estadual;
II - nota fiscal para o estabelecimento depositante, sem destaque do imposto, indicando:
a) o valor dos produtos, que será aquele atribuído por ocasião
de sua entrada no armazém geral;
b) a natureza da operação: «Outras Saídas - retorno simbólico
de mercadorias depositadas»;
c) o número, série, se houver, e data da nota fiscal emitida na
forma do caput deste artigo, pelo estabelecimento depositante, bem
como nome, endereço e números de inscrição deste no CNPJ e no Fisco E stadual;
d) o nome, endereço e números de inscrição, do estabelecimento
destinatário, no CNPJ e no Fisco Estadual, e número, série, se houver, e data da nota fiscal referida na alínea a;

e) a data da efetiva saída dos produtos.
§ 2' Os produtos serão acompanhados, no seu transporte, pelas notas fiscais referidas no caput deste artigo e no inciso I do parágrafo anterior.
§ 3' A nota fiscal a que se refere o inciso II do § l' será enviada
ao estabelecimento depositante, que a escriturará no livro Regístro
de Entradas, dentro de dez dias, contados da saída efetiva dos produtos do armazém-geral.
§ 4' O estabelecimento destinatário, ao receber os produtos,
escriturará no Regístro de Entradas a nota fiscal a que se refere o
caput deste artigo, anotando na coluna «Observações)!' o número, série, se houver, e data da nota fiscal aludida no inciso I do § 1', bem
como o nome, endereço e números de inscrição, do armazém-geral,
no CNPJ e no Fisco Estadual.

Art. 385. Na saída de produtos para entrega em armazém-gerallocalizado em unidade da Federação diversa daquela onde está
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situado o estabelecimento destinatário, este será considerado depositante, cumprindo ao remetente:
r - emitir nota fiscal, com os seguintes elementos:
a) o estabelecimento depositante, como destinatário;
b) o valor da operação;
c) a natureza da operação;
d) o local da entrega, endereço e números de inscrição do armazém-geral, no CNPJ e no Fisco Estadual;
e) o destaque do imposto, se devido;
II - emitir nota fiscal em nome do armazém-geral, para acompanhar o transporte das mercadorias, sem destaque do imposto, indicando:
a) o valor da operação;
b) a natureza da operação: "Outras Saídas - para depósito por
conta e ordem de terceiros»;
c) o nome, endereço e números de inscrição do estabelecimento
destinatário e depositante, no CNPJ e no Fisco Estadual;
d) o número, série, se houver, e data da nota fiscal referida no
inciso anterior.
§ 1º O estabelecimento destinatário e depositante, dentro de
dez dias, contados da data da entrada efetiva dos produtos no armazém-geral, emitirá nota fiscal para este, relativa à saída simbólica,
sem destaque do imposto, com os seguintes elementos:
r - o valor da operação;
II - a natureza da operação: "Outras Saídas - Remessa para
Depósito»;
Ill - a circunstância de que os produtos foram entregues diretamente ao armazém-geral, bem como o número, série, se houver, e
data da nota fiscal emitida na forma do inciso r do caput, pelo estabelecimento remetente, bem como o nome, endereço e números de inscrição deste no CNPJ e no Fisco Estadual.
§ 2' A nota fiscal referida no parágrafo anterior será remetida
ao armazém-geral dentro de cinco dias, contados da data da sua
emissão.
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°

§ 3"
armazém-geral escriturará a nota fiscal referida no § 1"
no livro Registro de Entradas, anotando na coluna "Observações» o
número, série, se houver, e data da nota fiscal aludida no inciso II do
caput, bem como o nome, endereço e números de inscrição, do estabelecimento remetente, no CNPJ e no Fisco Estadual.

Art. 386. Na saída de produtos depositados nas condições indicadas no artigo precedente, serão observadas as prescrições contidas no art. 384.
Transmissão de Propriedade de Produtos Depositados
Art. 387. Nos casos de transmissão de propriedade de produtos, que permanecerem em armazém-geral situado na mesma unidade da Federação do estabelecimento depositante e transmitente,
este expedirá nota fiscal para o estabelecimento adquirente, com
destaque do imposto, se devido, e com indicação do valor e natureza
da operação e da circunstância de que os produtos se encontram depositados no armazém-geral, mencionando o endereço e números de
inscrição deste no CNPJ e no Fisco Estadual.

°

§ 1"
armazém-geral emitirá nota fiscal para o estabelecimento depositante e transmitente, sem destaque do imposto, indicando:

I - o valor dos produtos, que será o atribuído por ocasião de
sua entrada no armazém-geral;

II - a natureza da operação: "Outras Saídas - retorno simbólico de mercadorias depositadas»;
III - o número, série, se houver, e data da nota fiscal emitida
pelo estabelecimento depositante e transmitente, na forma do caput
deste artigo;
IV - o nome, endereço e números de inscrição, do estabelecimento adquirente, no CNPJ e no Fisco Estadual.
§ 2" A nota fiscal aludida no parágrafo anterior será enviada
ao estabelecimento depositante e transmitente, que a escriturará no
livro Registro de Entradas, dentro de dez dias, contados da data de
sua emissão.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998

4577
§ 3' O estabelecimento adquirente escriturará a nota fiscal
referida no caput deste artigo, no Registro de Entrada, dentro de dez
dias, contados da data de sua emissão.

§ 4' No prazo referido no parágrafo anterior, o estabelecimento adquirente emitirá nota fiscal para o armazém-geral, sem destaque do imposto, indicando:
I - o valor dos produtos, que será o da nota fiscal emitida
pelo estabelecimento depositante e transmitente, na forma do caput
deste artigo;
II - a natureza da operação: «Outras Saídas - remessa simbólica de mercadorias depositadas»;
III - o número, série, se houver, e data da nota fiscal emitida
na forma do caput, pelo estabelecimento depositante e transmitente,
bem como o nome, endereço e números de inscrição deste no CNPJ e
no Fisco Estadual.
§ 5' A nota fiscal aludida no parágrafo anterior será enviada,
dentro de cinco dias, contados da data da sua emissão, ao armazém-geral, que a escriturará no Registro de Entradas, dentro de
igual prazo, a partir da data de seu recebimento.

Art. 388. Nos casos de transmissão de propriedade de produtos que permanecerem em armazém-geral situado em unidade da
Federação diversa da do estabelecimento depositante e transmitente, este expedirá nota fiscal para o estabelecimento adquirente, com
destaque do imposto, se devido, com a indicação do valor e natureza
da operação, e da circunstância de que os produtos se encontram depositados em armazém-geral, mencionando, ainda, o endereço e números de inscriçâo deste no CNPJ e no Fisco Estadual.
§ l'

Caberá ao armazém-geral:

I - emitir nota fiscal para o estabelecimento depositante e
transmitente, sem destaque do imposto, indicando:
a) O valor dos produtos, que será aquele atribuído por ocasião
de sua entrada no armazém-geral;
b) a natureza da operação: "Outras Saídas - retorno simbólico
das mercadorias depositadas»;
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c) o número, série, se houver, e data da nota fiscal emitida pelo
estabelecimento depositante e transmitente, na forma do caput deste artigo;
d) o nome, endereço e números de inscrição, do estabelecimento
adquirente, no CNPJ e no Fisco Estadual;

II - emitir nota fiscal para o estabelecimento adquirente, sem
destaque do imposto, com os seguintes elementos:
a) valor da operação, que será o da nota fiscal emitida pelo estabelecimento depositante e transmitente na forma do caput deste artigo;

b) a natureza da operação: "Outras Saídas - transmissão de
Propriedades de Mercadorias por conta e ordem de terceiros»;

c) o número, série, se houver, e data da nota fiscal emitida na
forma do caput, pelo estabelecimento depositante e transmitente,
bem como o nome, endereço e números de inscrição deste no CNPJ e
no Fisco Estadual.
§ 2' A nota fiscal aludida no inciso I do parágrafo anterior
será enviada dentro de cinco dias, contados da data de sua emissão,
ao estabelecimento depositante e transmitente, que deverá escriturá-la no Registro de Entradas, dentro de igual prazo, a partir da
data de seu recebimento.

§ 3' A nota fiscal aludida no inciso II do § l' será enviada dentro de cinco dias, contados da data de sua emissão, ao estabelecimento adquirente, que a escriturará no livro Registro de Entradas, dentro de igual prazo, a partir da data do seu recebimento, anotando, na
coluna «Observações», o número, série, se houver, e data da nota fiscal referida no caput deste artigo, bem como o nome, endereço e números de inscrição, no CNPJ e no Fisco Estadual, do estabelecimento depositante e transmitente.
§ 4' No prazo referido no parágrafo anterior, o estabelecimento adquirente emitirá nota fiscal para o armazém-geral, sem destaque do imposto, indicando:

I - o valor da operação, que será o da nota fiscal emitida pelo
estabelecimento depositante e transmitente, na forma do caput deste artigo;
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II - a natureza da operação: "Outras Saídas - remessa simbólica de produtos depositados»;
III - o número, série, se houver, e data da nota fiscal emitida
na forma do caput deste artigo, pelo estabelecimento depositante e
transmitente, bem como o nome, endereço e números de inscrição
deste no CNPJ e no Fisco Estadual.

§ 5' A nota fiscal aludida no parágrafo anterior será enviada
dentro de cinco dias, contados da data da sua emissão, ao armazém-geral, que deverá escriturá-la no Registro de Entradas, dentro
de igual prazo, a partir da data do seu recebimento.
Declaração no Conhecimento de Depósito e Warrant
Art. 389. No recebimento de produtos com suspensão do imposto, o armazém-geral fará, no verso do conhecimento de depósitos e do
warrant que emitir, a declaração «Recebido com Suspensão do IPI».
Depósitos Fechados
Art. 390. Aplicam-se aos depósitos fechados as seguintes disposições relativas aos armazéns-gerais:
I - na saída de produtos para depósito fechado do próprio remetente, situado na mesma unidade da Federação deste, e no retorno ao estabelecimento de origem - o art. 380;
II - na saída de produtos de depósitos fechado, com destino a
outro estabelecimento, ainda que da mesma empresa depositanteo art. 381;
III - na saída dos produtos para depósito fechado do próprio
remetente, situado em unidade da Federação diversa daquela do estabelecimento remetente - o art. 383;
IV - na saída de produtos depositados nas condições do inciso
anterior, com destino a outro estabelecimento, ainda que da mesma
empresa depositante - o art. 384;
V - na saída para depósito fechado pertencente ao estabelecimento adquirente dos produtos, quando depósito e adquirente estejam situados na mesma unidade da Federação - o art. 382.
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Subseção III
lJOS Produtos industrializados, por Encomenda,

com Matérias-Primas do Encomendante
Art. 391. Nas operações em que um estabelecimento mandar
industrializar produtos, com matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos de terceiros, os quais, sem
transitar pelo estabelecimento adquirente, forem entregues diretamente ao industrializador, será observado o seguinte procedimento:
I - pelo remetente das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem:
a) emitir nota fiscal em nome do estabelecimento adquirente,
com a qualificação do destinatário industrializador pelo nome, endereço e números de inscrição no CNPJ e no Fisco Estadual; a declaração de que os produtos se destinam a industrialização; e o destaque
do imposto, se este for devido;

b) emitir nota fiscal em nome do estabelecimento industrializador, para acompanhar as matérias-primas, sem destaque do imposto, e com a qualificação do adquirente, por cuja conta e ordem é feita
a remessa; a indicação, pelo número, série, se houver, e data da nota
fiscal referida na alínea a, e a declaração de ter sido o imposto destacado na mesma nota, se ocorrer esta circunstância;

II - pelo estabelecimento industrializador, na saída dos produtos resultantes da industrialização: emitir nota fiscal em nome do
encomendante, com a qualificação do remetente das matérias-primas e indicação da nota fiscal com que forem remetidas; o valor
total cobrado pela operação, com destaque do valor dos produtos industrializados ou importados pelo estabelecimento, diretamente empregados na operação, se ocorrer essa circunstância, e o destaque do
imposto, se este for devido.
Art. 392. Se os produtos em fase de industrialização tiverem
de transitar por mais de um estabelecimento industrializador, antes
de serem entregues ao encomendante, deverá ser observada a seguinte orientação:
I - cada estabelecimento industrializador emitirá na saída
dos produtos resultantes da industrialização:
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a) nota fiscal em nome do industrializador seguinte, para
acompanhar os produtos, sem destaque do imposto e com a qualificação do encomendante e do industrializador anterior, e a indicação da
nota fiscal com que os produtos foram recebidos;
b) nota fiscal em nome do estabelecimento encomendante, com
a indicação da nota fiscal com que os produtos foram recebidos e a
qualificação de seu emitente; a indicação da nota fiscal com que os
produtos saírem para o industrializador seguinte e a qualificação
deste (alínea a, supra); o valor total cobrado pela operação, com destaque do valor dos produtos industrializados ou importados pelo estabelecimento, diretamente empregados na operação, se ocorrer
essa circunstãncia; e o destaque do imposto, se este for devido;
II - pelo industrializador final: adotar, no que for aplicável, o
roteiro previsto no inciso II do artigo anterior.
Art. 393. Na remessa dos produtos industrializados, efetuada
pelo industrializador, diretamente a outro estabelecimento da firma
encomendante, ou a estabelecimento de terceiros, caberá o seguinte
procedimento;
I - pelo estabelecimento encomendante: emitir nota fiscal em
nome do estabelecimento destinatário, com destaque do imposto, se
, sito
este for devido, e a declaração «O produto sairá de
na Rua
, nº
, na Cidade de
»;
II - pelo estabelecimento industrializador: emitir nota fiscal
em nome do estabelecimento encomendante, com a declaração «Remessa Simbólica de Produtos Industrializados por Encomenda», no
local destinado à natureza de operação; a indicação da nota fiscal que
acompanhou as matérias-primas recebidas para industrialização, e
a qualificação de seu emitente; o valor total cobrado pela operação,
com destaque do valor dos produtos industrializados ou importados
pelo estabelecimento, diretamente empregados na operação, se ocorrer essa circunstância; e o destaque do imposto, se este for devido;
Art. 394. Quando o produto industrializado, antes de sair do
estabelecimento industrializador, for por este adquirido, será emitida nota fiscal:
I - pelo industrializador, em nome do encomendante, com a
qualificação do remetente dos produtos recebidos e a indicação da
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nota fiscal com que estes foram recebidos; a declaração «Remessa
Simbólica de Produtos Industrializados por Encomendas», o valor
total cobrado pela operação, com destaque do valor dos produtos industrializados ou importados pelo estabelecimento, diretamente
empregados na operação, se ocorrer essa circunstância; e o destaque
do imposto, se este for devido;
Il - pelo encomendante, em nome do adquirente, com destaque do imposto, se este for devido, e a declaração «Sem Valor para
Acompanhar o Produto».
Art. 395. Nas notas fiscais emitidas em nome do encomendante, o preço da operação, para destaque do imposto, será o valor
total cobrado pela operação, acrescido do valor das matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, fornecidos pelo
autor da encomenda, desde que os produtos industrializados não se
destinem a comércio, a emprego em nova industrialização ou a acondicionamento de produtos tributados, salvo se se tratar de insumos
usados (Lei n" 4.502, de 1964, art. 14, § 4", Decreto-Lei n" 1.593, de
1977, art. 27, e Lei n" 7.798, de 1989, art. 15).

SubseçãoN
Do Trânsito de Produtos de Procedência Estrangeira
Art. 396. Os produtos importados diretamente, bem como os
adquiridos em licitação, saídos da unidade da Secretaria da Receita
Federal que processou seu desembaraço ou licitação, serão acompanhados; no seu trânsito para o estabelecimento importador ou licitante, da nota fiscal de que trata o inciso In do art. 336, quando o
transporte dos produtos se fizer de uma só vez.
§ 1" Quando o transporte for realizado parceladamente:

I - será emitida nota fiscal, relativa à entrada de produtos no
estabelecimento, pelo valor total da operação correspondente ao todo
e com a declaração de que a remessa será realizada parceladamente;
n - cada remessa, inclusive a primeira, será acompanhada
pela nota fiscal de que trata o inciso In do art. 336 referente à parcela
transportada, na qual se mencionará o número e a data de nota fiscal
emitida nos termos do inciso anterior.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, j un, 1998

4583
§ 2' Nas notas fiscais de que trata este artigo deverão constar
o número e a data do registro da declaração da importação no Siscomex ou da Guia de Licitação correspondente e o órgão da Secretaria
da Receita Federal onde se processou o desembaraço ou a licitação.
Art. 397. No caso de produtos que, sem entrar no estabelecimento do importador ou licitante, sejam por estes remetidos a um
ou mais estabelecimentos de terceiros, o estabelecimento importador ou licitante emitirá:
I - nota fiscal relativa à entrada, para o total das mercadorias importadas ou licitadas;
II - nota fiscal, relativamente, à parte das mercadorias enviadas a cada estabelecimento de terceiros, fazendo constar da aludida
nota, além da declaração prevista no inciso VII do art. 318, o número,
a série, se houver, e a data da nota fiscal referida no inciso anterior.
Art. 398. Se a remessa dos produtos importados, na hipótese
do artigo anterior, for feita para estabelecimento, mesmo exclusivamente varejista, do próprio importador, não se destacará o imposto
na nota fiscal, mas nela se mencionarão o número e a data do registro da declaração da importação no Siscomex, em que foi lançado o
tributo, e o valor deste, calculado proporcionalmente à quantidade
dos produtos remetidos.

Subseção V
Das Operações de Consignação Mercantil
Art. 399. Nas saídas de produtos de estabelecimento industrial ou equipado a industrial, a título de consignação mercantil:
I - o consignante emitirá nota fiscal com destaque do imposto, se devido, indicando como natureza da operação: «Remessa em
Consignação»;
II - o consignatário escriturará a nota fiscal no livro Registro
de Entradas.
Art. 400. Havendo reajuste do preço contratado por ocasião
da remessa em consignação mercantil:
I - o consignante emitirá nota fiscal complementar, com destaque do imposto, indicando:
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a) a natureza da operação: «Reajuste de Preço do Produto em
Consignação - NF nº
, de ./..../ »;

b) o valor do reajuste;

II - o consignatário escriturará a nota fiscal no livro Registro
de Entradas.

Art. 401. Quando da venda do produto remetido a título de
consignação mercantil:
I - o consignante emitirá nota fiscal sem destaque do imposto, indicando:
a) a natureza da operação: «Venda»;

b) o valor da operação, que será aquele correspondente ao preço
do produto efetivamente vendido, neste incluído, quando for o caso, o
valor relativo ao reajuste do preço;

c) a expressão «Simples Faturamento de Mercadoria em Consignação - NF nº , de ..../..../.... (e, se for o caso) Reajuste de Preço
- NF nº ...... , de ./..../....»;
II - o consignatário deverá:
a) emitir nota fiscal indicando como natureza da operação:
«Venda de Mercadoria Recebida em Consignação»;
b) escriturar a nota fiscal de que trata o inciso anterior no livro
Registro de Entradas, apenas nas colunas «Documento Fiscal» e

«Observações», indicando nesta a expressão «Compra em Consigna-

ção - NF nº ....., de ..../..../....»,
Parágrafo único. O consignante escriturará a nota fiscal a que
se refere o inciso I, no livro Registro de Saídas, apenas nas colunas
«Documento Fiscal» e «Observações», indicando nesta a expressão
«Venda em Consignação - NF nº ....., de ..../..../....».

Art. 402.
mercantil:
I -

Na devolução de produto remetido em consignação

o consignatário emitirá nota fiscal indicando:

a) a natureza da operação: «Devolução de Produto Recebido em
Consignação»;
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b) o valor do produto efetivamente devolvido, sobre o qual foi
pago o imposto;
c) o valor do imposto, destacado por ocasião da remessa em consignação;
d) a expressão: «Devolução (Parcial ou Total, conforme o caso)
de Produto em Consignação - NF nO ..... , ..../..../.... »;
li - o consignante escriturará a nota fiscal, no livro «Registro
de Entradas», creditando-se do valor do imposto de acordo com os
arts. 152 e 153.

TÍTULüIX
Da Fiscalização
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Seção I
Da Direção e Execução dos Serviços
Art. 403. A direção dos serviços de fiscalização do imposto
compete à Secretaria da Receita Federal (Lei nO 4.502, de 1964, art.
91 e parágrafo único).
Parágrafo único. A execução dos serviços compete à unidade
central, da referida secretaria, e, nos limites de suas jurisdições, às
suas unidades regionais e sub-regionais, de conformidade com as
instruções expedidas pela mesma secretaria.
Auditores Fiscais

Art. 404. A fiscalização externa compete aos Auditores Fiscais
do Tesouro Nacional (Lei nº 4.502, de 1964, art. 93, e Decreto-Lei
n" 2.225, de 10 de janeiro de 1985).
Art. 405. A ação do Auditor Fiscal poderá estender-se além
dos limites jurisdicionais da repartição em que servir, atendidas as
instruções expedidas pela Secretaria da Receita Federal.

Art. 406. O disposto no art. 404 não exclui a admissibilidade
de denúncia apresentada por particulares, nem a apreensão, por
qualquer pessoa, de produtos de procedência estrangeira, encontraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998
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dos fora de estabelecimentos comerciais e industriais, desacompanhados da documentação fiscal comprobatória de sua entrada legal
no País ou de seu trânsito regular no território nacional (Lei n" 4.502,
de 1964, art. 93, parágrafo único).
§ l' A denúncia será formulada por escrito, e conterá, além da
identificação do seu autor pelo nome, endereço, profissão e inscrição
no CPF, a descrição minuciosa do fato e dos elementos identificadores do responsável por ele, de modo a determinar, com segurança, a
infração e o infrator.
§ 2' Os produtos apreendidos serão imediatamente encaminhados à unidade competente da Secretaria da Receita Federal,
para que providencie a instauração do procedimento cabível.

Seção II
Da Área da Fiscalização
Normas Gerais
Art. 407. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas,
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, que estiverem obrigadas
ao cumprimento de disposições da legislação do imposto, bem como as
que gozarem da imunidade condicionada ou de isenção (Lei n' 4.502,
de 1964, art. 94).
Art. 408. As pessoas referidas no artigo anterior exibirão aos
Auditores Fiscais, sempre que exigidos, os produtos, livros das escritas fiscal e geral, documentos mantidos em arquivos magnéticos ou
assemelhados, e todos os documentos, em uso ou já arquivados, que
forem julgados necessários à fiscalização, e lhes franquearão os seus
estabelecimentos, depósitos e dependências, bem como veículos, cofres e outros móveis, a qualquer hora do dia, ou da noite, se à noite os
estabelecimentos estiverem funcionando (Lei n' 4.502, de 1964, art.
94 e parágrafo único, e Lei n' 9.430, de 1996, art. 34).
Parágrafo único. O sujeito passivo usuário de sistema de processamento de dados deverá manter documentação técnica completa
e atualizada do sistema, suficiente para possibilitar a sua auditoria,
facultada a manutenção em meio magnético, sem prejuizo da sua
emissão gráfica, quando solicitada (Lei n' 9.430, de 1996, art. 38).
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Lacração de Arquivos e Documentos
Art. 409. Os Auditores Fiscais encarregados de diligência ou
fiscalização poderão promover a lacração de móveis, caixas, cofres
ou depósitos onde se encontram arquivos e documentos, toda vez que
ficar caracterizada a resistência ou o embaraço à fiscalização, ou,
ainda, quando as circunstâncias ou a quantidade de documentos não
permitirem sua identificação e conferência no local ou no momento
em que foram encontrados (Lei n' 9.430, de 1996, art. 36).
Parágrafo único. O sujeito passivo e demais responsáveis serão previamente notificados para acompanharem o procedimento de
rompimento do lacre e identificação dos elementos de interesse da
fiscalização (Lei n' 9.430, de 1996, art. 36, parágrafo único).
Art. 410. A entrada dos Auditores Fiscais nos estabelecimentos, bem como o acesso às suas dependências internas, não estarão
sujeitos a formalidade diversa da sua imediata identificação, pela
apresentação de identidade funcional aos encarregados diretos e
presentes ao local de entrada.
Assistência do Responsável pelo Estabelecimento
Art. 411. Ao realizar exame da escrita, o Auditor Fiscal convidará o proprietário do estabelecimento ou seu representante a acompanhar o exame ou indicar pessoa que o faça e, no caso de recusa,
fará constar essa ocorrência no termo ou auto de lavrar (Lei n? 4.502,
de 1964, art. 109).
Procedimentos Fiscais
Art. 412. Dos exames de escrita e das diligências, em geral, a
que procederem, os Auditores Fiscais lavrarão, além do auto de infração ou notificação fiscal, se couber, termo circunstanciado, em
que consignarão, ainda, o período fiscalizado, os livros e documentos
exigidos e quaisquer outras informações de interesse da fiscalização
(Lei n' 4.502, de 1964, art. 95).
§ l' Os termos serão lavrados no livro modelo 6 e, quando as
circunstâncias impuserem a sua lavratura em separado, deles o autor do exame ou diligência entregará uma via ao estabelecimento fiscalizado, anotando no mencionado livro, nesta última hipótese, [.
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ocorrência, com indicação dos dispositivos legais ou regulamentares
infringidos, do valor do imposto apurado quando for o caso, e do período a que se refere a apuração (Lei n'' 4.502, de 1964, art. 95, § 1').
§ 2' Será dispensada a lavratura de termos dos trabalhos realizados, quando as suas conclusões constarem circunstanciadamente do auto.
§ 3' Uma via do auto será entregue, pelo autuante, ao estabelecimento.

Pessoas Obrigadas a prestar Informações
Art. 413. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar
aos Auditores Fiscais todas as informações de que disponham com relação aos produtos, negócios ou atividades de terceiros (Lei n' 4.502,
de 1964, art. 97, e Lei n? 5.172, de 1966, art. 197):
I - os tabeliães, escrivães, serventuários e demais servidores de oficio;
II - os bancos, caixas econõmicas e demais instituições financeiras;
III
as empresas transportadoras e os transportadores singulares;
IV
os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V
os inventariantes;
VI
os síndicos, comissários e liquidatários;
VII
os órgãos da Administração Pública Federal, direta ou
indireta;
VIII
as demais pessoas, naturais ou jurídicas, cujas atividades envolvam negócios que interessem à fiscalização e arrecadação
do imposto.

Instituições Financeiras
Art. 414. Iniciado o procedimento fiscal, os Auditores Fiscais
poderão solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de contas
bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da
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Lei n· 4.595, de 31 de dezembro de 1964 (Lei n" 4.595, de 1964, art.
38, §§ 5· e 6', e Lei n' 8.021, de 12 de abril de 1990, art. 8').
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas
regulamentares expedidas pelo Secretário da Receita Federal, deverão ser prestadas no prazo máximo de dez dias úteis, contados da
data da solicitação, aplicando-se, no caso de descumprimento desse
prazo, a penalidade prevista no art. 481 (Lei n· 8.021, de 1990, art.
8·, parágrafo único).
Embaraço e Desacato
Art. 415. Quando o Auditor Fiscal sofrer embaraço ou for vitima de desacato, no exercício de suas funções, ou quando a assistência policial for necessária à efetivação de medidas acauteladoras do
interesse do Fisco, ainda que não se configure fato definido em lei
como crime ou contravenção, poderá ser requisitado o auxílio da força pública federal, estadual ou municipal, pelo Auditor Fiscal, diretamente ou por intermédio da repartição a que pertencer (Lei n·
4.502, de 1964, art. 95, § 2').
Art. 416. Caracterizará embaraço à fiscalização a recusa ao
atendimento, pelas pessoas e entidades mencionadas nos arts. 407,
411,413 e 414 das disposições neles contidas.
Sigilo
Art. 417. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é
vedada a divulgação, para qualquer fim, por parte da Fazenda Nacional ou de seus funcionários, de qualquer informação obtida em razão de ofício, sobre a situação econômica ou financeira e sobre a natureza e o estado dos negócios ou das atividades dos contribuintes ou
de terceiros (Lei n" 4.502, de 1964, art. 98).
Parágrafo único. Excetuam-se unicamente os casos de requisição de Comissão Parlamentar de Inquérito de qualquer das Casas
do Congresso Nacional e de autoridade judicial, no interesse da Justiça, os de prestação mútua de assistência para a fiscalização dos tributos respectivos, e de permuta de informações entre os diversos setores da Fazenda Nacional e entre esta e a Fazenda Pública dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Lei n" 4.502, de 1964,
art. 98, parágrafo único).
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CAPÍTULon
Do Exame de Escrita
Exame e Exibição dos Livros

Art. 418. No interesse da Fazenda Nacional, os Auditores
Fiscais procederão ao exame das escritas fiscal e geral das pessoas sujeitas à fiscalização (Lei n" 4.502, de 1964, art. 107).
§ l' São também passíveis de exame os documentos, os arquivos e os dados do sujeito passivo, mantidos em arquivos magnéticos
ou assemelhados, encontrados no local da verificação, que tenham relação direta ou indireta com a atividade por ele exercida (Lei n" 9.430,
de 1996, art. 34).
§ 2' No caso de recusa de apresentação dos livros, dos documentos, dos arquivos e dos dados, inclusive os mantidos em arquivos
magnéticos ou assemelhados, o Auditor Fiscal, diretamente ou por
intermédio da repartição competente, promoverá junto ao representante do Ministério Público a sua exibição judicial, sem prejuízo da
lavratura do auto de embaraço à fiscalização (Lei n' 4.502, de 1964,
art. 107, § 1', e Lei n" 9.430, de 1996, art. 34).
§ 3' Tratando-se de recusa à exibição de livros comerciais registrados, as providências previstas no parágrafo anterior serão precedidas de intimação, com prazo não inferior a setenta e duas horas,
para a sua apresentação, salvo se, estando os livros no estabelecimento fiscalizado, não alegar o responsável motivo que justifique o
seu procedimento (Lei n' 4.502, de 1964, art. 107, § 2').

Retenção de Livros e Documentos

Art. 419. Os livros e documentos poderão ser examinados fora
do estabelecimento do sujeito passivo, desde que lavrado termo escrito de retenção pela autoridade fiscal, em que se especifiquem a
quantidade, espécie, natureza e condições dos livros e documentos
retidos (Lei n' 9.430, de 1996, art. 35).
§ l' Constituindo os livros ou documentos prova da prática de
ilícito penal ou tributário, os originais retidos não serão devolvidos,
extraindo-se cópia para entrega ao interessado (Lei n" 9.430, de
1996, art. 35, § 1').
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§ 2º Excetuado o disposto no parágrafo anterior, devem ser
devolvidos os originais dos documentos retidos para exame, mediante recibo (Lei nº 9.430, de 1996, art. 35, § 2').

Art. 420. Se, pelos livros ou documentos apresentados, não Se
puder apurar convenientemente o movimento comercial do estabelecimento, colher-se-ão os elementos necessários mediante exame dos
livros e documentos inclusive os mantidos em meio magnético de outros estabelecimentos que com o fiscalizado transacionem, ou nos
despachos, livros e papéis das empresas de transporte, suas estações
ou agências, ou em outras fontes subsidiárias (Lei nº 4.502, de 1964,
art. 107, § 3º, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 34).
Guarda de Documentos

Art. 421. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis de
exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência
do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei n' 9.430, de 1996, art. 37).
Extravio de Livros e Documentos
Art. 422.

Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição, não

intencionais, de livros, notas fiscais ou outros documentos da escrita

fiscal ou geral do contribuinte, este comunicará o fato, por escrito e
minudentemente, à unidade da Secretaria da Receita Federal que
tiver jurisdição sobre o estabelecimento, dentro das quarenta e oito
horas seguintes à ocorrência.
Elementos Subsidiários

Art. 423. Constituem elementos subsidiários, para o cálculo
da produção, e correspondente pagamento do imposto, dos estabelecimentos industriais, o valor e a quantidade das matérias-primas,
dos produtos intermediários e embalagens adquiridos e empregados
na industrialização e no acondicionamento dos produtos, o valor das
despesas gerais efetivamente feitas, o da mão-de-obra empregada e
o dos demais componentes do curso de produção, assim como as variações dos estoques de matérias-primas, produtos intermediários e
embalagens (Lei nº 4.502, de 1964, art. lOS).
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§ l' Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo dos elementos constantes deste artigo com a registrada pelo estabelecimento, exigir-se-á o imposto correspondente, o
qual, no caso de fabricante de produtos sujeitos a alíquotas e preços
diversos, será calculado com base nas alíquotas e preços mais elevados, quando não for possível fazer a separação pelos elementos da escrita do estabelecimento.

§ 2' Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-ão provenientes de vendas não registradas e
sobre elas será exigido o imposto, mediante adoção do critério estabelecido no parágrafo anterior.
Quebras

Art. 424. As quebras alegadas pelo contribuinte, nos estoques
ou no processo de industrialização, para justificar díferenças apuradas pela fiscalização, serão submetidas ao órgão técnico competente,
para que se pronuncie, medíante laudo, sempre que, ajuízo de autoridade julgadora, não forem convenientemente comprovadas ou excederem os limites normalmente admissíveis para o caso (Lei n? 4.502,
de 1964, art. 58, § 1').
CAPÍTULO III
Dos Produtos e Efeitos Fiscais em Situação Irregular
Elementos Passíveis de Retenção
Art. 425. Serão apreendidos e apresentados à repartição competente, mediante as formalidades legaís, as mercadorias, rótulos, selos de controle, livros, documentos mantidos em arquivos magnéticos
ou assemelhados, efeitos fiscais e tudo o mais que for necessário à caracterização ou comprovação de infrações da legislação do imposto
(Lei n' 4.502, de 1964, art. 99, e Lei n' 9.430, de 1996, art. 35).
§ l' Se não for possível efetuar a remoção das mercadorias ou
objetos apreendidos, o apreensor, tomadas as necessárias cautelas,
incumbirá da sua guarda ou depósito, medíante termo, pessoa idônea,
que poderá ser o próprio infrator (Lei nº 4.502, de 1964, art. 99, § 1').
§ 2º Será feita a apreensão somente do documento pelo qual
foi apurada a infração, ou comprovar a sua existência, quando a proCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jnn. 1998
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va desta infração independer da verificação da mercadoria, salvo
nos casos seguintes (Lei n Q 4.502, de 1964, art. 99, § 2º):
I - infração punida com a pena de perdimento da mercadoria;
II - falta de identificação do contribuinte ou responsável pela
mercadoria;
§ 3Q Não são passíveis de apreensão os livros da escrita fiscal
ou comercial, salvo quando indispensáveis à defesa dos interesses
da Fazenda Nacional (Lei n Q 4.502, de 1964, art. 110).
Busca e Apreensão Judicial

Art. 426. Havendo prova ou suspeita fundada de que as coisas
a que se refere o artigo anterior se encontram em residência particular, ou em dependência de estabelecimento comercial, industrial,
profissional ou qualquer outro, utilizada como moradia, o Auditor
Fiscal ou chefe da repartição, mediante cautelas para evitar a remoção clandestina, promoverá a busca e apreensão judicial, se o morador ou detentor, pessoalmente intimado, recusar-se a fazer a sua entrega (Lei nº 4.502, de 1964, art. 100).
Jóias e Relógios

Art. 427. Quando julgarem necessário, os Auditores Fiscais
recolherão, mediante termo e demais cautelas legais, espécimes dos
produtos marcados por meio de punção, para o fim de ser verificada,
em diligência ou exame técníco, a veracidade dos elementos constantes da marcação, especialmente a relativa ao teor do metal precioso,
deixando, em poder do proprietário ou detentor dos produtos, uma
via do termo lavrado.
Parágrafo único. Realizada a diligência ou exame, serão os espécimes devolvidos, mediante recibo passado no termo, salvo se for
verificada falta que importe na pena de perdimento da mercadoria
ou configure ilícito penal de que os espécimes sejam corpo de delito.
Mercadorias Estrangeiras
Art. 428. Serão apreendidas as mercadorias de procedência
estrangeira, encontradas fora da zona aduaneira primária, nas seguintes condições (Lei n Q 4.502, de 1964, arts. 87 e 102):
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I - quando a mercadoria, sujeita ou não ao imposto, tiver sido
introduzida clandestinamente no País ou, de qualquer forma, importada irregularmente (Lei n?4.502, de 1964, arts. 87, inciso I, e 102);
Ir - quando a mercadoria, sujeita ao imposto, estiver desacompanhada de documentação comprobatória de sua importação ou
licitação regular, se em poder do estabelecimento importador ou licitante, ou da nota fiscal, se em poder de outros estabelecimentos ou
pessoas (Lei n" 4.502, de 1964, arts. 87, inciso Il, e 102).
§ l' Feita a apreensão das mercadorias, será intimado imediatamente o seu proprietário, possuidor ou detentor a apresentar, no
prazo de vinte e quatro horas, os documentos comprobatórios de sua
entrada legal no País ou de seu trãnsito regular no Território Nacionai (Lei n' 4.502, de 1964, art. 102).

§ 2' No caso de apreensão efetuada por pessoa que não seja
auditor Fiscal do Tesouro Nacional, a intimação será feita pela repartição fiscal local, que promoverá a designação de Auditor Fiscal
para formalizar a apreensão, se for o caso, ou, não o sendo, instaurar
o procedimento cabível.
§ 3' Decorrido o prazo da intimação sem que sejam apresentados os documentos exigidos ou, se apresentados, não satisfizerem os
requisitos legais, será lavrado auto de infração (Lei n' 4.502, de
1964, art. 102, § 2').
§ 4' As mercadorias de importação proibida na forma da legislação específica serão apreendidas, liminarmente, em nome e por ordem do Secretário da Receita Federal (Decreto-Lei n' 1.455, de 1976,
art. 26).

Restituição das Mercadorias
Art. 429. Ressalvados os casos para os quais esteja prevista a
pena de perdimento das mercadorias, e os de produtos falsificados,
adulterados, as mercadorias apreendidas poderão ser restituídas
antes do julgamento definitivo do processo, a requerimento da parte,
depois de sanadas as irregularidades que motivaram a apreensão
(Lei n' 4.502, de 1964, art. 103).
§ l' Tratando-se de mercadorias de fácil deterioração, será
dispensada a retenção dos espécimes, consignando-se, minuciosaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jnn. 1998
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mente, no termo de entrega assinado pelo interessado, o estado da
mercadória e as faltas determinantes da apreensão (Lei nº 4.502, de
1964, art. 103, § 10).
§ 2º Na hipótese de falta de identificação do contribuinte, poderão ser também restituídas, a requerimento do responsável em
cujo poder forem encontradas, as mercadorias apreendidas, mediante depósito do valor do imposto e do máximo da milita aplicável ou de
prestação de fiança idônea, retidos os espécimes necessários à instrução do processo.
§ 3º Incluem-se na ressalva de que trata o caput os produtos
destinados à falsificação de outros.

Art. 430. No caso do artigo precedente, se não for requerida a
restituição das mercadorias e se tratar de mercadorias de fácil deterioração, a repartição intimará o interessado a retirá-las no prazo
que fixar (Lei nº 4.502, de 1964, art. 104).
Parágrafo único. Desatendida a intimação, o infrator ficará
sujeito à pena de perdimento das mercadorias, as quais serão imediatamente arroladas e alienadas, conservando-se as importâncias arrecadadas em depósito até a final decisão do processo (Lei nº 4.502,
de 1964, art. 104, e parágrafo único).
Mercadorias Não Retiradas
Art. 431. As mercadorias ou outros objetos que, depois de definitivamente julgado o processo, não forem retirados dentro de trinta dias, contados da data da intimação do último despacho, serão declarados abandonados (Lei n'' 4.502, de 1964, art. 103, § 2º).
Mercadorias Falsificadas ou Adulteradas
Art. 432. Os produtos falsificados, ou adulterados serão inutilizados, logo que a decisão condenatória tiver passado em julgado,
retirados antes os exemplares ou espécimes necessários à instrução
de eventual processo criminal (Lei nº 4.502, de 1964, art. 103, § 3º).
Parágrafo único. Na disposição prevista no caput deste artigo
incluem-se os produtos destinados à falsificação de outros.
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Destinação de Produto
Art. 433. As mercadorias nacionais declaradas perdidas
em decisão administrativa final, e que não devam ser destruídas, poderão ser incorporadas ao patrimônio da Fazenda Nacional, ou alienadas, inclusive por meio de doação a instituições
de educação ou de assistência social (Decreto-Lei n? 1.060, de
21 de outubro de 1969, art. 6', e Decreto-Lei n' 1.184, de 12 de
agosto de 1971, art. 13).
Art. 434. Os cigarros apreendidos por infração de que decorra
pena de perdimento, ou que sejam declarados abandonados, serão
incinerados, após o encerramento definitivo do processo administrativo fiscal, vedada qualquer outra destinação (Lei n' 8.981, de 1995,
art. 111).

Art. 435. As mercadorias de procedência estrangeira, objeto
da pena de perdimento, serão alienadas ou terão outra destinação
que lhes der o Secretário da Receita Federal (Decreto-Lei n" 1.455,
de 1976, art. 28).
Parágrafo único. No caso de produtos que exijam condições especiais de armazenamento, os produtos apreendidos, objeto de pena
de perdimento aplicada em decisão administrativa, ainda quando
pendente de apreciação judicial, inclusive as que estiverem à disposição da Justiça como corpo de delito, produto ou objeto do crime, poderão ser destinados para venda mediante licitação pública ou para
entidades filantrópicas, científicas e educacionais, sem fins lucrativos (Decreto-Lei n' 1.455, de 1976, art. 30, e § lº, e Lei n' 7.431, de 17
de dezembro de 1985, art. 83).
Depositário Falido

Art. 436. As mercadorias e os objetos apreendidos, que estiverem depositados em poder de negociante que vier a falir, não serão arrecadados na massa, mas removidos para local que for indicado pelo chefe da repartição fiscal competente (Lei nO 4.502, de
1964, art. 105).
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CAPÍTULüIV
Dos Regimes Especiais de Fiscalização
Regimes Especiais de Fiscalização
Art. 437. ASecretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo,
nas seguintes hipóteses (Lei n" 9.430, de 1996, art. 33):
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa
não justificada de exibição de livros e documentos em que se assente
a escrituração das atividades do sujeito passivo, bem como pelo nãofornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei nº 5.172, de 1966 (Lei nº 9.430, de
1996, art. 33, inciso ]);
II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa
de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro
local onde se desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade (Lei nº 9.430, de 1996, art.
33, inciso II);
III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída
por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual (Lei nº 9.430, de 1996,
art. 33, inciso II]);
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária,
sem a devida inscrição no cadastro de contribuintes apropriado (Lei
nº 9.430, de 1996, art. 33, inciso IV);
V - prática reiterada de infração da legislação tributária
(Lei nº 9.430, de 1996, art. 33, inciso V);
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou descaminho (Lei nº 9.430, de 1996, art. 33, inciso VI);
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação que rege os crimes contra a ordem tributária (Lei nº 9.430, de 1996, art. 33, inciso VII).
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§ l' O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude de ato do Secretário da Receita Federal (Lei n" 9.430, de 1996, art.
33, § 1').
§ 2' O regime especial pode consistir, inclusive, em (Lei n' 9.430,
de 1996, art. 33, § 2'):
I - manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo (Lei n? 9.430, de 1996, art. 33, § 2', inciso I);
II - redução, à metade, dos períodos de apuração e dos prazos de
recolhimento dos tributos (Lei n' 9.430, de 1996, art. 33, § 2', inciso Il);
III - utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e recolhimento diário dos respectivos tributos (Lei
n' 9.430, de 1996, art. 33, § 2', inciso lII);
IV - exigência de comprovação sistemática do cumprimento das
obrigações tributárias (Lei n? 9.430, de 1996, art. 33, § 2', inciso IV).
§ 3' As medidas previstas neste artigo poderão ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, por tempo suficiente à normalização
do cumprimento das obrigações tributárias (Lei n'' 9.430, de 1996,
art. 33, § 3').
§ 4' A imposição do regime especial não elide a aplicação de
penalidades previstas na legislação tributária (Lei n? 9.430, de 1996,
art. 33, § 4').
§ 5' As infrações cometidas pelo contribuinte durante o período em que estiver submetido a regime especial de fiscalização serão
punidas com a multa de que trata o art. 462 (Lei n" 9.430, de 1996,
art. 33, § 5').

TÍTULüX
Das Infrações, dos Acréscimos Moratórios e das Penalidades
CAPÍTULO I
Das Infrações
Disposições Gerais
Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária
ou involuntária, que importe em inobservância de preceitos estabe-

Art. 438.
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lecidos ou disciplinados por este regulamento ou pelos atos administrativos de caráter normativo destinados a complementá-lo (Lei n'
4.502, de 1964, art. 64).
Parágrafo único. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável, e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
(Lei n' 5.172, de 1966, art. 136).
Art. 439. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo fiscal (Lei n' 4.502, de 1964, art. 65).
Procedimentos do Contribuinte

Art. 440. Não caracteriza espontaneidade qualquer iniciativa
do contribuinte ou responsável diferente do seu comparecimento ao
órgão arrecadador para recolher o imposto, na mesma ocasião e mediante o documento próprio, na forma das instruções da Secretaria
da Receita Federal, com os acréscimos moratórios de que tratam os
arts. 442 a 445.
Parágrafo único. O contribuinte que recolher apenas o imposto continuará sujeito à sanção do art. 461, salvo se:
I - antes de qualquer ação fiscal, recolher os acréscimos moratórios de que tratam os arts. 442 a 445;
II - mesmo estando submetido a ação fiscal, proceder conforme o disposto no artigo seguinte.
Art. 441. O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial submetido a ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, o tributo já declarado, de que
for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo (Lei nº
9.430, de 1996, art. 47, e Lei n? 9.532, de 1997, art. 70, inciso Il).
CAPÍTULO II
Dos Acréscimos Moratórios
Art. 442. Os débitos do imposto para com a União, não recolhidos nos prazos previstos neste regulamento, ficarão sujeitos aos
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acréscimos moratórios, conforme definidos nos artigos deste capítulo
(Lei n" 8.383, de 1991, art. 59, Lei nº 8.981, de 1995, art. 84, Lei nº 9.065,
de 1995, art. 13, e Lei n" 9.430, de 1996, art. 61).
Multa de Mora
Art. 443. Os débitos do imposto em atraso, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1" de janeiro de 1997, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento por dia de atraso (Lei n? 9.430, de 1996, art. 61).
§ I" A multa de que trata este artigo será calculada a partir do
primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento dos prazos previstos
para o recolhimento do imposto até o dia em que ocorrer o seu recolhimento (Lei n" 9.430, de 1996, art. 61, § 1Q) .
§ 2" O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte
por cento (Lei n" 9.430, de 1996, art. 61, § 2º).
Juros de Mora
Art. 444. Sobre os débitos do imposto, a que se refere o art.
442, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1" de janeiro de
1997, incidirão juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais,
acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do recolhimento e de um por cento no mês de recolhimento (Lei n" 9.430, de 1996,
art. 61, § 3", e Medida Provisória n Q 1.621-30, de 12 de dezembro de
1997, art. 30).
Parágrafo único. O imposto não recolhido no vencimento será
acrescido de juros de mora de que trata este artigo, seja qual for o
motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis (Lei n" 5.172, de 1966, art. 161).
Débitos em Atraso
Art. 445. Os débitos do imposto, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1996 e que tenham sido expressos em quantidades de Ufir, serão reconvertidos para real, com
base no valor daquela fixado para 1" de janeiro de 1997 (Medida
Provisória n? 1.621-30, de 1997, art. 29).
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Parágrafo único.

Sobre débitos referidos neste artigo, incidirão:

I - multa de mora calculada à taxa de trinta e três centésimos
por cento por dia de atraso, limitado ao máximo de vinte por cento
(Lei nº 9.430, de 1996, art. 61);
11 - juros de mora calculados à taxa:
a) de um por cento ao mês-calendário ou fração até 31 de dezembro de 1994 (Lei nº 8.383, de 1991, art. 59);

b) referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic), para titulos federais, acumulada mensalmente, a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento do prazo, para
fato gerador ocorrido a partir de 1s de janeiro de 1995, até o mês que
anteceder ao recolhimento, e de um por cento no mês em que o recolhimento estiver sendo efetivado (Lei nº 8.981, de 1995, art. 84, e Lei
nº 9.065, de 1995, art. 13).

CAPÍTULO III
Das Penalidades

Seção I
Disposições Gerais
Art. 446. As infrações serão punidas com as seguintes penas,
aplicáveis separada ou cumulativamente, (Lei n? 4.502, de 1964,
art. 66):
I - multa (Lei n" 4.502, de 1964, art. 66, inciso 1);
11 - perdimento da mercadoria (Lei nº 4.502, de 1964, art. 66,
inciso 11);
111 - cassação de regimes ou controles especiais estabelecidos
em benefício de contribuintes ou de outras pessoas obrigadas ao cumprimento dos dispositivos deste regulamento (Lei nº 4.502, de 1964,
art. 66, inciso V).
Aplicação

Art. 447. Compete à autoridade administrativa, atendendo aos
antecedentes do infrator, aos motivos determinantes da infração e à
gravidade de suas conseqüências efetivas ou potenciais (Lei nº 4.502,
de 1964, art. 67):
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l-determinar a pena ou as penas aplicáveis ao infrator (Lei
nº 4.502, de 1964, art. 67, inciso I);
II - fixar, dentro dos limites legais, a quantidade da pena aplicável (Lei nº 4.502, de 1964, art. 67, inciso II).
Graduação

Art. 448. A autoridade fixará a pena de multa partindo da
pena básica estabelecida para a infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando em razão das circunstâncias agravantes ou qualificativas, provadas no respectivo processo (Lei nº 4.502, de 1964, art.
68, e Decreto-Lei nº 34, de 1966, art. 2', alteração 18').
Circunstâncias Agravantes
Art. 449. São circunstâncias agravantes (Lei n? 4.502, de
1964, art. 68, § 1º, e Decreto-Lei n' 34, de 1966, art. 2º, alteração 18'):
l - a reincidência específica (Lei nº 4.502, de 1964, art. 68, §
1º, inciso I, e Decreto-Lei n' 34, de 1966, art. 2', alteração 18');
II - o fato de o imposto, não destacado, ou destacado em valor
inferior ao devido, referir-se a produto cuja tributação e classificação
fiscal já tenham sido objeto de decisão passada em julgado, proferida
em consulta formulada pelo infrator (Lei nº 4.502, de 1964, art. 68,
§ 1º, inciso II, e Decreto-Lei nº 34, de 1966, art. 2º, alteração 18');
IIl - a inobservância de instruções dos Auditores Fiscais sobre a obrigação violada, anotadas nos livros e documentos fiscais do
sujeito passivo (Lei nº 4.502, de 1964, art. 68, § 1º, inciso IIl, e Decreto-Lei nº 34, de 1966, art. 2º, alteração 18');
IV - qualquer circunstância, não compreendida no artigo
seguinte, que demonstre artifício doloso na prática da infração (Lei
nº 4.502, de 1964, art. 68, § 1º, inciso IV, e Decreto-Lei nº 34, de 1966,
art. 2º, alteração 18ª);
V - qualquer circunstância que importe em agravar as conseqüências da infração ou em retardar o seu conhecimento pela autoridade fazendária (Lei nº 4.502, de 1964, art. 68, § 1º, inciso IV, e
Decreto-Lei nº 34, de 1966, art. 2º, alteração 18ª).
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Circunstâncias Qualificativas

Art. 450. São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio (Lei n? 4.502, de 1964, art. 68, § 2', e Decreto-Lei n" 34,
de 1966, art. 2', alteração 18").
Majoração da Pena

Art. 451. A majoração da pena obedecerá aos seguintes critérios:
1 - nas infrações não-qualificadas (Lei n' 4.502, de 1964, art.
69, inciso 1, e Decreto-Lei n? 34, de 1966, art. 2', alteração 19ª):
a) ocorrendo apenas uma circunstância agravante, exceto a reincidência específica, a pena básica será aumentada de cinqüenta
por cento (Lei n' 4.502, de 1964, art. 69, inciso 1, alínea a, e Decreto-Lei n' 34, de 1966, art. 2', alteração 19ª);

b) ocorrendo a reincidência específica, ou mais de uma circunstância agravante, a pena básica será aumentada de cem por cento
(Lei n'' 4.502, de 1964, art. 69, inciso 1, alínea b, e Decreto-Lei n? 34,
de 1966, art. 2', alteração 19ª);
II - nas infrações qualificadas, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância qualificativa, a pena básica será
majorada de cem por cento (Lei n' 4.502, de 1964, art. 69, inciso lI, e
Decreto-Lei n" 34, de 1966, art. 2', alteração 19").

§ l' No caso de multa proporcional ao valor do imposto ou do
produto, a majoração incidirá apenas sobre a parte do valor do imposto ou do produto, em relação à qual houver sido verificada a ocorrência de circunstância agravante ou qualificativa na prática da respectiva infração.

§ 2' Na hipótese do parágrafo anterior, o valor da pena aplicável será o resultado da soma da parcela majorada e da não alcançada
pela majoração.
Reincidência
Art. 452. Caracteriza reincidência especifica a prática de
nova infração de um mesmo dispositivo, ou de disposição idêntica,
da legislação do imposto, ou de normas contidas num mesmo capítuCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998

4604
lo deste regulamento, por uma mesma pessoa ou pelo sucessor referido no art. 132, e parágrafo único, da Lei n' 5.172, de 1966, dentro
de cinco anos da data em que houver passado em julgado administrativamente, a decisão condenatória referente à infração anterior
(Lei nº 4.502, de 1964, art. 70).
Sonegação

Art. 453. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária (Lei n? 4.502, de 1964, art. 71):
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal sua natureza ou circunstâncias materiais (Lei n? 4.502, de
1964: art. 71, inciso 1);
11 - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente (Lei nº 4.502, de 1964, art. 71, inciso 11).
Fraude

Art. 454. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento (Lei n? 4.502, de
1964, art. 72).
Conluio
Art. 455. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas,
naturais ou jurídicas, visando a qualquer dos efeitos referidos nos
arts. 453 e 454 (Lei n? 4.502, de 1964, art. 73).
Cumulação de Penas

Art. 456. Apurando-se, num mesmo processo, a prática de
mais de uma infração por uma mesma pessoa, natural ou jurídica,
aplicar-se-ão cumulativamente as penas a elas cominadas (Lei n"
4.502, de 1964, art. 74).
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Parágrafo único. As faltas cometidas na emissão de um mesmo documento ou na feitura de um mesmo lançamento serão consideradas uma única infração, sujeita à penalidade mais grave, dentre as previstas para elas.
Infrações Continuadas
Art. 457. As infrações continuadas, punidas de conformidade
com os arts. 478 e 479, estão sujeitas a uma pena única, com o aumento de dez por cento para cada repetição da falta, não podendo o
valor total exceder o dobro da pena básica (Lei n' 4.502, de 1964, art.
74 e § 1', e Decreto-Lei n' 34, de 1966, art. 2', alteração 20').
§ l' Se tiverem sido lavrados mais de um auto ou notificação
de lançamento, serão eles reunidos em um só processo, para imposição da pena (Lei n' 4.502, de 1964, art. 74, § 3').
§ 2' Não se considera infração continuada a repetição de falta
já arrolada em processo fiscal de cuja instauração o infrator tenha
sido intimado (Lei n? 4.502, de 1964, art. 74, § 4').
Responsabilidade de mais de uma Pessoa
Art. 458. Se no processo se apurar a responsabilidade de mais
de uma pessoa, será imposta a cada uma delas a pena relativa à infração que houver cometido (Lei n" 4.502, de 1964, art. 75).
Inaplicabilidade da Pena
Art. 459. Não serão aplicadas penalidades:
I - aos que, antes de qualquer procedimento fiscal, anotarem,
no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrência, modelo 6, qualquer irregularidade ou falta praticada,
ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 442, 443, 445, parágrafo
único, inciso I, 463 e 483 (Lei n' 4.502, de 1964, art. 76, inciso I);
II - aos que, enquanto prevalecer o entendimento, tiverem
agido ou pago o imposto (Lei n' 4.502, de 1964, art. 76, inciso Il):
a) de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância administrativa, proferida em processo fiscal,
inclusive de consulta, seja ou não parte o interessado (Lei n'' 4.502, de
1964, art. 76, inciso II, alínea a);
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b) de acordo com interpretação fiscal constante de decisão, de
primeira instância, proferida em processo fiscal, inclusive de consulta, em instância única, em que for parte o interessado (Lei n" 4.502,
de 1964, art. 76, inciso lI, alínea b, e Lei n' 9.430, de 1996, art. 48);

c) de acordo com interpretação fiscal constante de atos normativos expedidos pelas autoridades fazendárias competentes dentro
das respectivas jurisdições territoriais (Lei n" 4.502, de 1964, art. 76,
inciso Il, alínea c).
Exigibilidade do Imposto
Art. 460. A aplicação da pena e o seu cumprimento não dispensam, em caso algum, o pagamento do imposto devido, nem prejudicam a aplicação das penas cominadas, para o mesmo fato, pela legislação criminal (Lei n" 4.502, de 1964, art. 77).
Seção 11
Das Multas

Lançamento de Ofício
Art. 461. A falta de destaque do valor, total ou parcial, do imposto na respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do imposto
destacado ou o recolhimento, após vencido o prazo, sem o acréscimo
de multa moratória, sujeitará o contribuinte às seguintes multas de
ofício (Lei n' 4.502, de 1964, art. 80, e Lei n' 9.430, de 1996, art. 45):
I - setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de
ser destacado ou recolhido, ou que houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória (Lei n" 4.502, de
1964, art. 80, inciso I, e Lei n' 9.430, de 1996, art. 45);
II - cento e cinqüenta por cento do valor do imposto que deixou
de ser destacado ou recolhido, quando se tratar de infração qualificada
(Lei n" 4.502, de 1964, art. 80, inciso lI, e Lei n' 9.430, de 1996, art. 45).
§ l' Incorrerão ainda nas penas previstas nos incisos I ou II
do caput, conforme o caso (Lei n" 4.502, de 1964, art. 80, § 1'):
I - os fabricantes de produtos isentos que não emitirem, ou
emitirem de forma irregular, as notas fiscais a que são obrigados
(Lei n' 4.502, de 1964, art. 80, § 1', inciso 1);
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II - os que transportarem produtos tributados ou isentos, desacompanhados da documentação comprobatória de sua procedência
(Lei n? 4.502, de 1964, art. 80, § 1º, inciso III);
III - os que possuírem, nas condições do inciso anterior, produtos tributados ou isentos, para venda ou industrialização (Lei n'
4.502, de 1964, art. 80, § 1', inciso IV);
IV - os que destacarem indevidamente o imposto na nota fiscal, ou o destacarem com excesso sobre o valor resultante do seu cálculo (Lei n' 4.502, de 1964, art. 80, § 1º, inciso V).
§ 2' No caso dos incisos I a III do parágrafo precedente, quando
o produtor for isento ou a sua saída do estabelecimento não obrigar a
destaque do imposto, as multas serão calculadas com base no valor do
imposto que, de acordo com as regras de classificação e de cálculo estabelecidas neste regulamento, incidiria sobre o produto ou a operação, se tributados fossem (Lei n' 4.502, de 1964, art. 80, § 2').
§ 3' No caso do inciso IV do mesmo § 1º, a multa terá por base
de cálculo o valor do imposto indevidamente destacado, e não será
aplicada se o responsável, já tendo recolhido, antes de procedimento
fiscal, a importância irregularmente destacada, provar que a infração decorreu de erro escusável, a juízo da autoridade julgadora (Lei
n' 4.502, de 1964, art. 80, § 3', e Lei n' 5.172, de 1966, art. 165).
§ 4' As multas deste artigo aplicam-se, ainda, aos casos equiparados por este regulamento à falta de destaque ou de recolhimento do imposto, desde que para o fato não seja cominada penalidade
específica (Lei n' 4.502, de 1964, art. 80, § 4').
§ 5' A falta de identificação do contribuinte ou responsável
não exclui a aplicação das multas previstas neste artigo e parágrafos, cuja cobrança, juntamente com a do imposto que for devido, será
efetivada pela alienação da mercadoria a que se referir a infração,
aplicando-se, ao processo respectivo, o disposto no § 4' do art. 483
(Lei n? 4.502, de 1964, art. 80, § 5º).
§ 6' As multas deste artigo aplicam-se, também, aos que derem causa a ressarcimento indevido do imposto decorrente de qualquer incentivo ou beneficio fiscal (Lei n' 9.430, de 1996, arts. 44 a 46).
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§ 7º As multas a que se referem os incisos I e II do caput passam a ser de cento e doze e meio por cento e duzentos e vinte e cinco
por cento, respectivamente, se o contribuinte não atender, no prazo
marcado, à intimação para prestar esclarecimentos e serão exigidos
(Lei nº 9.430, de 1996, art. 46):

I - juntamente com o imposto, quando este não houver sido
destacado nem recolhido;
II - isoladamente, nos demais casos.
Art. 462. As infrações cometidas pelo contribuinte do imposto
durante o período em que estiver submetido a regime especial de fiscalização, de que trata o art. 437, serão punidas com multa prevista
no inciso II do caput do artigo anterior, independentemente de outras
penalidades admiuistrativas ou criminais cabíveis (Lei nº 9.430, de
1996, arts. 33, § 5', e 44, inciso rn
Art. 463. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou
penais cabíveis, incorrerão na multa igual ao valor comercial da
mercadoría ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei nº 4.502, de 1964, art. 83, e Decreto-Lei nº 400, de 1968,
art. 1º, alteração 2'):
I - os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de
procedência estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente, ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha havido
registro da declaração da importação no Siscomex, ou desacompanhado
de Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso (Lei nº 4.502, de
1964, art. 83, inciso I, e Decreto-Lei n" 400, de 1968, art. 1º, alteração 2');
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste regulamento, nota fiscal que não correspanda à saída efetiva, de produto
nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para
qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota
se refira a produto isento (Lei nº 4.502, de 1964, art. 83, inciso lI, e
Decreto-Lei nº 400, de 1968, art. 1º, alteração 2").
Parágrafo único. No caso do inciso I, a imposição da pena não
prejudica a que é aplicável ao comprador ou recebedor do produto, e,
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no caso do inciso lI, independe da que é cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto em razão da utilização da nota
(Lei n' 4.502, de 1964, art. 83, § 1').

Art. 464. Incorrerá na multa de cinqüenta por cento do valor
comercial da mercadoria o transportador que conduzir produto de
procedência estrangeira que saiba, ou deva presumir pelas circunstâncias do caso, ter sido introduzido clandestinamente no País, ou
importado irregular ou fraudulentamente (Lei n' 4.502, de 1964,
art. 83, § 2').
Art. 465. A inobservância das prescrições do art. 248 e de seus
§§ l' e 3', pelos adquirentes e depositários de produtos mencionados
no mesmo dispositivo, sujeitá-los-á às mesmas penas cominadas ao
industrial ou remetente, pela falta apurada (Lei n' 4.502, de 1964,
art. 82).

Art. 466. Aos que descumprirem as exigências de rotulagem
ou marcação do art. 197 ou as instruções expedidas pelo Secretário
da Receita Federal, na forma prevista no parágrafo único do mesmo
artigo, será aplicada a multa de cento e noventa e seis reais e dezoito
centavos (Decreto-Lei n" 1.593, de 1977, art. 32, e Lei n" 9.249, de 26
de dezembro de 1995, art. 30).
Art. 467. Será exigido do proprietário do produto encontrado
na situação irregular descrita nos arts. 258 e 263 o imposto que deixou de ser pago, aplicando-se-lhe, independentemente de outras
sanções cabíveis, a multa de cento e cinqüenta por cento do seu valor
(Decreto-Lei n' 1.593, de 1977, art. 18, § 1', e Lei n' 9.430, de 1996,
art. 45, inciso II).
Parágrafo único. Se o proprietário não for identificado, considera-se como tal, para os efeitos deste artigo, o possuidor, transportador ou qualquer outro detentor do produto (Decreto-Lei n' 1.593,
de 1977, art. 18, § 2').

Art. 468. Serão ainda aplicadas as seguintes penalidades, na
ocorrência de infrações relativas aos produtos do código 2402.20.00
da Tipi (Decreto-Lei n' 1.593, de 1977, art. 19):
I - aos fabricantes que coletarem, para qualquer fim, carteiras vazias: multa de duas vezes o valor do imposto sobre os cigarros
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correspondentes às quantidades de carteiras coletadas, calculado de
acordo com a marca do produto, não inferior a noventa e nove reais e
setenta e dois centavos (Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, art. 19, inciso
I, e Lei nº 9.249, de 1995, art. 30);
II - os importadores do produto que não declararem em cada
unidade tributada, na forma estabelecida neste regulamento, a sua
firma e a situação do estabelecimento (localidade, rua e número), o
número de sua inscrição no CNPJ e outras indicações necessárias à
identificação do produto: multa igual a cinqüenta por cento do valor
comercial das unidades apreendidas, não inferior a cento e noventa e
seis reais e dezoito centavos (Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, art. 19,
inciso IV, e Lei nº 9.249, de 1995, art. 30);
III - aos que expuserem à venda o produto sem as indicações
do inciso anterior: multa igual a cinqüenta por cento do valor das unidades apreendidas, não inferior a cento e noventa e seis reais e dezoito centavos, independentemente da pena de perdimento destas
(Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, art. 19, inciso V, e Lei nº 9.249, de
1995, art. 30).
IV - aos que derem saída ao produto sem o seu enquadramento na classe de preço de venda no varejo: multa de onze centavos de
reais por unidade tributada saída do estabelecimento (Decreto-Lei nº
1.593, de 1977, art. 19, inciso VII, e Lei nº 9.249, de 1995, art. 30);
V - aos que derem saída a marca nova de cigarros sem prévia
comunicação, ao Secretário da Receita Federal, de sua classe de preço de venda no varejo: multa de onze centavos de reais por unidade
tributada saída do estabelecimento (Decreto-Lei nº 1.593, de 1977,
art. 19, inciso IX, e Lei nº 9.249, de 1995, art. 30).
Art. 469. Apuradas operações com cigarros, tabaco em folha
ou papel para cigarros em bobinas, praticadas em desacordo com as
exigências referidas neste regulamento ou nos demais atos administrativos destinados a complementá-lo, aplicar-se-ão aos infratores
as seguintes penalidades (Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, art. 15):
I - aos que derem saída ao produto sem estar previamente
registrado, quando obrigados a isto, conforme o art. 249, ou aos que
desatenderem o disposto no art. 278, ou, ainda, aos que derem saída
a papel para cigarros em bobinas para estabelecimentos não autoriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998
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zados a adquiri-lo: multa igual ao valor comercial da mercadoria
(Decreto-Lei n Q 1.593, de 1977, art. 15, inciso 1);
II - aos que, nas condições do inciso precedente, adquirirem
e tiverem em seu poder tabaco em folha ou papel para cigarros em
bobinas: multa igual ao valor comercial da mercadoria (Decreto-Lei
n? 1.593, de 1977, art. 15, inciso II);
III - aos que, embora registrados, deixarem de marcar o produto ou a sua embalagem na forma prevista no art. 261 ou nas instruções expedidas pelo Secretário da Receita Federal de acordo com o
art. 275: multa igual ao valor comercial da mercadoria, e quando se
tratar de cigarros, de onze centavos de reais por unidade tributada
(Decreto-Lei n Q 1.593, de 1977, art. 15, inciso lII, e Lei n Q 9.249, de
1995, art. 30).
Art. 470. Apurada, em estabelecimento industrial de charutos, cigarros, cigarrilhas ou de fumo desfiado, picado, migado, em pó,
ou em rolo e em corda, a falta da escrituração, nos assentamentos
próprios, da aquisição do tabaco em folha ou do papel para cigarros
em bobinas, aplicar-se-á ao estabelecimento infrator a multa igual a
vinte por cento do valor comercial das quantidades não escrituradas
(Decreto-Lei n Q 1.593, de 1977, art. 16).
Art. 471. Aplicam-se as seguintes penalidades, em relação ao
selo de controle de que trata o art. 206, na ocorrência das infrações
abaixo (Decreto-Lei n Q 1.593, de 1977, art. 33, e Lei n" 9.249, de 1995,
art. 30):
I - venda ou exposição à venda de produtos sem o selo ou
com o emprego do selo já utilizado: multa igual ao valor comercial do
produto, não inferior a noventa e nove reais e setenta e dois centavos
(Decreto-Lei n" 1.593, de 1977, art. 33, inciso I, e Lei n" 9.249, de
1995, art. 30);
II - emprego ou posse do selo legitimo não adquirido diretamente da repartição fornecedora: multa de cinco centavos de reais
por unidade, não inferior. a noventa e nove reais e setenta e dois centavos (Decreto-Lei n Q 1.593, de 1977, art. 33, inciso II, e Lei n" 9.249,
de 1995, art. 30);
III - emprego do selo em qualquer das hipóteses previstas no
art. 241: multa igual a setenta e cinco por cento do valor do imposto
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exigido (Decreto-Lei n' 1.593, de 1977, art. 33, inciso IH, e Lei n"
9.430, de 1996, art. 44, inciso I);
IV - fabricar, vender, comprar, ceder, utilizar, ou possuir, soltos ou aplicados, selos de controle falsos: independentemente da sanção penal cabível, multa de vinte e dois centavos de reais por
unidade, não inferior a quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta
e cinco centavos, além da pena de perdimento dos produtos em que
tenham sido utilizados os selos (Decreto-Lei n? 1.593, de 1977, art.
33, inciso IV, e Lei n? 9.249, de 1995, art. 30).
Art. 472. Sujeita-se às penalidades previstas na legislação,
aplicáveis às hipóteses de uso indevido de selos de controle, o importador que não efetivar a importação no prazo estabelecido no art.
269 (Lei n' 9.532, de 1997, art. 51).
Parágrafo único. As penalidades de que trata este artigo serão
calculadas sobre a quantidade de selos adquiridos que não houver
sido utilizada na importação, se ocorrer importação parcial (Lei n'
9.532, de 1997, art. 51, parágrafo único).
Art. 473. Será aplicada ao estabelecimento beneficiador a
multa igual a cinqüenta por cento do valor comercial da quantidade,
no caso de falta ou excesso do tabaco em folha, apurados à vista dos
livros e documentos fiscais do estabelecimento beneficiador (Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, art. 17, e parágrafo único).

Art. 474. Estarão sujeitos à multa de cinco vezes a pena prevista no art. 478 aqueles que simularem, viciarem ou falsificarem
documentos ou a escrituração de seus livros fiscais ou comerciais, ou
utilizarem documentos falsos para iludir a fiscalização ou fugir ao
pagamento do imposto, se não couber outra multa maior por falta de
lançamento ou pagamento do imposto (Lei n' 4.502, de 1964, art. 85,
e Decreto-Lei nº 34, de 1966, art. 2', alteração 25').
Art. 475. Na mesma pena do artigo precedente incorrerá
quem, por qualquer meio ou forma, desacatar os agentes do Fisco, ou
embaraçar, dificultar ou impedir a sua atividade fiscalizadora, sem
prejuízo de qualquer outra penalidade cabível por infração a este regulamento (Lei n" 4.502, de 1964, art. 85, parágrafo único, e Decreto-Lei nº 34, de 1966, art. 2', alteração 25').
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Art. 476. A inobservância do disposto no art. 296 acarretará a
imposição das seguintes penalidades (Lei n' 8.218, de 1991, art. 12):
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos (Lei n?
8.218, de 1991, art. 12, inciso I);
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas (Lei n" 8.218, de 1991, art. 12, inciso Il);
III - multa de cento e quinze reais e vinte e sete centavos por
dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aos que não cumprirem o
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal ou diretamente pelo Auditor Fiscal, para apresentação dos arquivos e sistemas
(Lei n' 8.218, de 1991, art. 12, inciso IlI).
Art. 477. Serão punidos com a milita de trinta e um reais e sessenta e cinco centavos, aplicável a cada falta, os contribuintes que deixarem de apresentar, no prazo estabelecido, o documento de prestação de informações a que se refere o art. 344 (Decreto-Lei n' 1.680, de
1979, art. 4', e Lei n" 9.249, de 1995, art. 30).
Art. 478. As infrações para as quais não se estabeleçam, neste regulamento, penas proporcionais ao valor do imposto ou do produto, pena de perdimento da mercadoria ou outra específica, serão
punidas com a multa básica de vinte e um reais e noventa centavos
(Lei n" 4.502, de 1964, art. 84, Decreto-Lei nº 34, de 1966, art. 2º, alteração 24', e Lei n' 9.249, de 1995, art. 30).
Art. 479. Ainobservância de normas prescritas em atos administrativos de caráter normativo será punida com a multa estabelecida no artigo anterior, se outra maior não estiver prevista neste regulamento.
Art. 480. Em nenhum caso a multa aplicada poderá ser inferior à prevista nos arts. 478 e 479 (Lei n' 4.502, de 1964, art. 86, e Decreto-Lei n? 34, de 1966, art. 2', alteração 25ª).
Instituições Financeiras
Art. 481. Está sujeita à multa de oitocentos e vinte e oito reais
e setenta centavos por dia útil de atraso a instituição que não presCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t, 2, p. 4315-4630, jun. 1998
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tar no prazo de que trata o parágrafo único do art. 414 as informações nele referidas (Lei n Q 8.021, de 1990, art. 7', § 1').
Redução de Multas
Art. 482. As multas de lançamento de ofício serão reduzidas:
I - de cinqüenta por cento, quando o débito for pago no prazo
previsto para a apresentação de impugnação (Lei n' 8.218, de 1991,
art. 6º, e Lei n'' 9.430, de 1996, art. 46, § 2');
II - de trinta por cento, quando, proferida a decisão de primeira instância, e tendo havido impugnação tempestiva, o pagamento do
débito for efetuado dentro de trinta dias da ciência daquela decisão
(Lei n" 8.218, de 1991, art. 6', parágrafo único, eLei n'9.430, de 1996,
art. 46, § 2');
III - de quarenta por cento, quando o sujeito passivo requerer
o parcelamento do débito no prazo legal de impugnação (Lei n' 8.383,
de 1991, art. 60, e Lei n' 9.430, de 1996, art. 46, § 2');
IV - de vinte por cento, quando, havendo impugnação tempestiva, o parcelamento do débito for requerido dentro de trinta dias
da ciência da decisão de primeira instância (Lei n' 8.383, de 1991,
art. 60, § 1', e Lei n? 9.430, de 1996, art. 46, § 2').
Parágrafo único. A rescisão do parcelamento, motivada pelo
descumprimento das normas que o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor da receita
não satisfeito (Lei n? 8.383, de 1991, art. 60, § 2', e Lei n' 9.430, de
1996, art. 46, § 2').

Seção Ill
Do Perdimento da Mercadoria
Art. 483. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou
penas cabíveis, incorrerá na pena de perdimento o proprietário de produtos de procedência estrangeira, encontrada fora da zona aduaneira,
em qualquer situação ou lugar, nos seguintes casos (Lei n" 4.502, de
1964, art. 87):
I - quando o produto, sujeito ou não ao imposto, tiver sido
introduzido clandestinamente no País, ou importado irregular ou fraudulentamente (Lei n" 4.502, de 1964, art. 87, inciso I);
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II - em relação a produto sujeito ao imposto, quando não houver sido registrada a declaração de importação no Siscomex ou quando estiver desacompanhado da Guia de Licitação, se em poder do estabelecimento importador ou licitante, ou de nota fiscal, se em poder de
outros estabelecimentos ou pessoas, ou, ainda, quando estiver acompanhado de nota fiscal falsa (Lei n' 4.502, de 1964, art. 87, inciso II).
§ l' Se o proprietário não for conhecido ou identificado, considerar-se-á como tal o possuidor ou detentor da mercadoria (Lei n' 4.502,
de 1964, art. 87, § 1').
§ 2' O fato de não serem conhecidas ou identificadas as pessoas
a que se referem este artigo e seu § l' não obsta a aplicação da penalidade, considerando-se a mercadoria, no caso, como abandonada
(Lei n' 4.502, de 1964, art. 87, § 1').

§ 3' A aplicação da penalidade independe de ser, ou não, o proprietário da mercadoria, contribuinte do imposto.
§ 4' Na hipótese do § 2', em qualquer tempo, antes de ocorrida
a prescrição, o processo poderá ser reaberto, exclusivamente para
apuração da autoria, vedada a discussão de qualquer outra matéria
ou a alteração do julgado, quanto à infração, à prova de sua existência, à penalidade aplicada e aos fundamentos juridicos da condenação (Lei n' 4.502, de 1964, art. 87, § 3').
§ 5' A falta de nota fiscal será suprida:

I - no caso de mercadoria usada, adquirida de particular, por
unidade, para venda a varejo no estabelecimento adquirente, pelo recibo do vendedor em que se consignem os elementos de identificação
pessoal deste (nome, endereço, profissão, documento de identidade e
CPF) e se especifique a mercadoria, acompanhada de declaração de
responsabilidade, assinada pelo mesmo vendedor, sobre a entrada legal no País;
II - no caso de produto trazido do exterior como bagagem, em
cujo desembaraço tenha sido pago o imposto, pelos documentos comprobatórios da entrada do produto no País e do pagamento do tributo
devido por ocasião do respectivo desembaraço.
Art. 484.
mercadoria:

Sujeitar-se-ão também à pena de perdimento da
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I - os que expuserem à venda os produtos do código
2402.20.00 da Tipi, e não declararem, em cada unidade tributada, na
forma prevista neste regulamento, a sua firma e a situação do estabelecimento (localidade, rua e número), o número de sua inscrição no
CNPJ e outras indicações necessárias à identificação do produto, independentemente da multa do inciso III do art. 468 (Decreto-Lei n"
1.593, de 1977, art. 19, inciso V);
II - os importadores de produtos do código 2402.20.00 da
Tipi, que desatenderem qualquer das condições do inciso I do art. 270
(Lei nº 9.532, de 1997, art. 50, parágrafo único);
III - os vendedores ambulantes e os estabelecimentos que possuírem ou conservarem produtos das posições 7102 a 7104, 7106 a
7111, 7113 a 7116, 9101 e 9102 da Tipi, cuja origem não for comprovada, ou quando os que os possuírem ou conservarem não estiverem inscritos no CNPJ (Decreto-Lei n?34, de 1966, art. 22, parágrafo único);
IV - os que aplicarem selos de controle falsos, incidindo a pena
sobre os produtos em que os mesmos selos forem utilizados, independentemente da multa do inciso IV do art. 471 (Decreto-Lei n? 1.593, de
1977, art. 33, IV).

Seção IV
Outras Multas
Art. 485. O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida em desacordo com o disposto no art. 334, que receber, registrar ou
utilizar, em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito à multa igual ao
valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem prejuízo da obrigatoriedade de recolher o valor do imposto indevidamente aproveitado (Lei n? 9.493, de 1967, art. 7º).
Seção V
Da Cassação de Regimes ou Controles Especiais
Art. 486. Os regimes ou controles especiais de pagamento do
imposto, de uso de documentos ou de escrituração, de rotulagem ou
marcação dos produtos ou quaisquer outros, quando estabelecidos
em benefício dos contribuintes ou outras pessoas obrigadas ao cumprimento de dispositivos deste regulamento, serão cassados se os beneficiários procederem de modo fraudulento, no gozo das respectivas
concessões (Lei nº 4.502, de 1964, art. 90).
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§ 12 É competente para determinar a cassação a mesma autoridade que o for para a concessão (Lei n Q 4.502, de 1964, art. 90, parágrafo único).

§ 29

Do ato que determinar a cassação, caberá recurso, sem
efeito suspensivo, para a autoridade superior.

TÍTULO XI
Disposições Gerais e Finais
Conceitos e Definições
Art. 487. Na interpretação e aplicação deste regulamento,
são adotados os seguintes conceitos e definições:
I - as expressões «firma» e «empresa», quando empregadas
em sentido geral, compreendem as firmas em nome individual, e todos os tipos de sociedade, quer sob razão social, quer sob designação
ou denominação particular (Lei n" 4.502, de 1964, art. 115);
II - as expressões «fábrica» e «fabricante» são equivalentes a
estabelecimento industrial, como definido no art. 8 2 ;
IH - a expressão «estabelecimento», em sua delimitação, diz
respeito ao prédio em que são exercidas atividades geradoras de obrigações, nele compreendidos, unicamente, as dependências internas,
galpões e as áreas contínuas muradas, cercadas ou por outra forma
isoladas, em que sejam, normalmente, executadas operações industriais, comerciais ou de outra natureza;
IV - são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física ou jurídica;
V - a referência feita, de modo geral, a estabelecimento comercial atacadista não alcança os estabelecimentos comerciais equiparados a industrial;
VI - a expressão «seção», quando relacionada com o estabelecimento, diz respeito a parte ou dependência interna dele;
VII - depósito fechado é aquele em que não se realizam vendas, mas apenas entregas por ordem do depositante dos produtos;
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VIII - considera-se, ainda, depósito fechado, a área externa
delimitada de estabelecimento fabricante de veículos automóveis.
Bens de Produção
Art. 488. Consideram-se bens de produção (Lei n? 4.502, de
1964, art. 4', inciso N, e Decreto-Lei n' 34, de 1966, art. 2', alto 1'):

I - as matérias-primas;
II - os produtos intermediários, inclusive os que, embora não
integrando o produto final, sejam consumidos ou utilizados no processo industrial;
III - os produtos destinados a embalagem e acondicionamento;
N - as ferramentas, empregadas no processo industrial, exceto as manuais;
V - as máquinas, instrumentos, aparelhos e equipamentos,
inclusive suas peças, partes e outros componentes, que se destinem a
emprego no processo industrial.
Firmas Interdependentes
Art. 489.

Considerar-se-ão interdependentes duas firmas:

I - quando uma delas tiver participação na outra de quinze
por cento ou mais do capital social, por si, seus sócios ou acionistas,
bem assim por intermédio de parentes destes até o segundo grau e
respectivos cônjuges, se a participação societária for de pessoa física
(Lei n'4.502, de 1964, art. 42, inciso I, e Lei n'7. 789, de 1989, art. 9');
II - quando, de ambas, uma mesma pessoa fizer parte, na qualidade de diretor, ou sócio com funçôes de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação (Lei n' 4.502, de 1964, art. 42, inciso Il);
III - quando uma tiver vendido ou consignado à outra, no ano
anterior, mais de vinte por cento no caso de distribuição com exclusividade em determinada área do território nacional, e mais de cinqüenta
por cento, nos demais casos, do volume de vendas dos produtos tributados, de sua fabricação ou importação (Lei n' 4.502, de 1964, art. 42,
inciso UI);
N - quando uma delas, por qualquer forma ou título, for a
única adquirente, de um ou de mais de um dos produtos industrialiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jnn. 1998
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zados ou importados pela outra, ainda quando a exclusividade se refira à padronagem, à marca ou ao tipo de produto (Lei nº 4.502, de
1964, art. 42, parágrafo único, alínea a);
V - quando uma vender à outra, mediante contrato de participação ou ajuste semelhante, produto tributado que tenha fabricado ou
importado (Lei nº 4.502, de 1964, art. 42, parágrafo único, alínea b).
Parágrafo único. Não caracteriza a interdependência referida nos
incisos III e IV a venda de matéria-prima ou produto intermediário, destinados exclusivamente à industrialização de produtos do comprador.
Comerciante Autônomo
Art. 490. Para os efeitos do art. 123, considera-se comerciante
autônomo, ambulante ou não, a pessoa física, ainda que com firma
individual, que pratique habitualmente atos de comércio, com o fim
de lucro, em seu próprio nome, na revenda direta a consumidor, mediante oferta domiciliar dos produtos que conduzir ou oferecer por
meio de mostruário ou catálogo.
Tabela de Incidência
Art. 491. as seções, os capítulos, as posições e os códigos citados neste regulamento são os constantes da Tipi, aprovada pelo Decreto n'' 2.092, de 10 de dezembro de 1996.
Disposições Finais
Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-

Art. 492.
cação.
Art. 493. Ficam revogados os Decretos n's 87.981, de 23 de dezembro de 1982 (Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados); 89.247, de 27 de dezembro de 1983; 541, de 26 de maio de
1992; 655, de 22 de setembro de 1992; 1.728, de 5 de dezembro de
1995; e os arts. l' e 2' do Decreto n" 99.061, de 7 de março de 1990.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

o anexo está publicado no DO de 26.6.1998, págs. 40/43.
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DECRETO N° 2.638, DE 29 DE JUNHO DE 1998
Altera o Decreto no:! 2.072, de 14 de novem"
bro de 1996, que dispõe sobre a redução do
Imposto de Importação para os produtos que
especifica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o disposto na Lei n? 9.449, de 14 de março de 1997,
DECRETA:
Art. 1° Os arts. 3º e 8º do Decreto n'' 2.072, de 14 de novembro
de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

§ 3º O pedido de habilitação deverá ser protocolado até 30
de junho de 1998, no órgão competente para a sua apreciação,
conforme as normas e procedimentos vigentes, pelas empresas
enquadradas nas alíneas a ag do inciso IV do art. 2º deste decreto, e até 31 de dezembro de 1998, pelas empresas enquadradas
na alínea h do mesmo dispositivo.
§ 4º Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão, em ato conjunto, as normas e

procedimentos paca a habilitação a que se refere este artigo» (NR)
«Art. 8º O valor total FOB das importações de matériasprimas e dos produtos relacionados nas alíneas a a h do inciso IV
do art. 2º, procedentes e originários de países membros do Mercosul, adicionados às importações de «Insumos» e «Veículos de
Transporte» com redução do Imposto de Importação, não poderá
exceder o valor:
I

em 1996 e 1997, das «Exportações Líquidas» em cada

ano;

II
no primeiro semestre de 1998, das «Exportações Líquidas», acrescido do valor das «Exportações Líquidas» do segundo semestre de 1998, multiplicado pelo coeficiente de um
vírgula zero dois;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998

4621

III - em 1999, das «Exportações Líquidas" do primeiro semestre de 1999, multiplicado pelo coeficiente de um vírgula zero
dois, acrescido do valor das «Exportações Líquidas" geradas no
segundo semestre de 1999, multiplicado pelo coeficiente de um
vírgula zero três.
••.•..•••..••.•....•••...•••..•..••...•....••••.••••...••••..••....•..••••...•••.....•••..•••» (NR)
Art. 2" Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho
Paulo Paiva

DECRETO NO 2.639, DE 29 DE JUNHO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. L"
do Decreto n' 1.958, de 15 dejulhode 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. F Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1998, o prazo
estabelecido no art. I" do Decreto n" 1.958, de 15 de julho de 1996.
Art. 2° Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Art. 3° Revoga-se o Decreto n" 2.432, de 19 de dezembro de 1997.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177" da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Cláudia Maria Costin
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998

4622
DECRETO N' 2.640, DE 29 DE JUNHO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1'2
do Decreto n!l2.239, de27 de maio de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1998, o prazo
estabelecido no art. I" do Decreto n' 2.239, de 27 de maio de 1997.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n" 2.437, de 19 de dezembro de
1997.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Cláudia Maria Costin.

DECRETO N' 2.641, DE 29 DE JUNHO DE 1998
Prorroga oprazo de remanejamento dos
cargos em comissão que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 31 de outubro de 1998, o prazo de
remanejamento dos seguintes cargos em comissão alocados ao Ministério da Justiça, pelos Decretos n's 1.778, de 9 de janeiro de 1996,
e 1.807, de 6 de fevereiro de 1996: um DAS 101.5, um DAS 102.2 e
um DAS 102.1.
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Parágrafo único. Aos cargos remanescentes do remanejamento inicial aplica-se o disposto no § 2' do art. l' dos Decretos n's 1.778
e 1.807, de 1996.
Art. 2' Ficam remanejados do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Justiça, até 31 de
dezembro de 1998, os seguintes cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), oriundos da extinção
de órgãos da Administração Pública Federal:
I - um DAS 101.4, um 101.3 e dois DAS 102.2, a serem alocados ao Comitê Nacional para os Refugiados;
II - um DAS 102.1, a ser alocado ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
§ l' Os cargos objeto deste remanejamento não integrarão a
Estrutura Regimental do Ministério da Justiça, devendo constar do
ato de nomeação seu caráter de transitoriedade, mediante remissão
ao caput deste artigo.
§ 2' Findo o prazo estipulado do caput deste artigo, os cargos
em comissão ora remanejados serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revoga-se o Decreto n" 2.436, de 19 de dezembro de
1997.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Cláudia Maria Costin
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DECRETO N' 2.642, DE 29 DE JUNHO DE 1998
Dá nova redação ao art. 17 do Decreto
nv 87. 737, de 20 de outubro de 1982, que díepõe sobre o Regulamento do Estado-Maior
das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O art. 17 do Decreto n'8.737, de 20 de outubro de 1982,
que dispõe sobre o Regulamento do Estado-Maior das Forças Armadas, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. A Chefia do Gabinete é exercida por Oficial-General, preferencialmente com um dos Cursos da Escola Superior de Guerra (ESG).
Parágrafo único. O Chefe do Gabinete dispõe de um Oficial
Superior, como Assistente." (NR)
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3' Revoga-se o Decreto nº 91.163, de 19 de março de 1985.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel
DECRETO Nº 2.643, DE 29 DE JUNHO DE 1998
, Promulga o Acordo de Cooperação na
Area de Turismo, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria, em Brasília, em 3 de abril de 1997.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
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Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Hungria firmaram, em Brasília, em 3
de abril de 1997, um Acordo de Cooperação na Area de Turismo;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio de Decreto Legislativo nº 5, de 5 de fevereiro de 1998, publicado no Diário Oficial da União n? 26-E, de 6 de fevereiro de 1998;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 25 de fevereiro
de 1998, nos termos do parágrafo 1 de seu artigo VII,
DECRETA:
Art. 1º O Acordo de Cooperação na Área de Turismo, firmado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Hungria, em Brasília, em 3 de abril de 1997, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo

está publicado no DO de 30.6.1998, pág. 21.

DECRETO Nº 2.644, DE 29 DE JUNHO DE 1998
Altera o Estatuto da Caixa Econômica
Federal (CEF), aprovado pelo Decreto nº
2.254, de 16 de junho de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. F O art. 11 do Estatuto da Caixa Econômica Federal
(CEF), aprovado pelo Decreto n' 2.254, de 16 de junho de 1997, passa
a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 11. A Diretoria é composta por:
I - um órgão colegiado integrado pelo presidente e por
seis diretores sem designação especial;
II - um diretor responsável exclusivamente pela gestão
e supervisão de recursos de terceiros, nos termos de regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e segundo
normativos próprios da CEF, não respondendo pelas demais atividades afetas à Diretoria." (NR)
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 1997; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO N' 2.645, DE 29 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento, em caráter temporário, do cargo em comissão que
menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Fica remanejado do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Ciência e Tecnologia,
até 31 de outubro de 1998, um cargo em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores, DAS 101.5.
§ l' O cargo em comissão objeto deste remanejamento será
alocado ao inventário do extinto Laboratório Nacional de Luz Síncroton e não integrará a Estrutura Regimental do Ministério da
Ciência e Tecnologia, devendo constar do ato de nomeação seu caráter de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2' Findo O prazo estipulado no caput deste artigo, o cargo em
comissão ora remanejado será restituído ao Ministério da AdminisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998
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tração Federal e Reforma do Estado, sendo considerado exonerado o
titular nele investido.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 1997; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas
Cláudia Maria Costin
DECRETO Nº 2.646, DE 30 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre a dissolução da Companhia de Colonização do Nordeste (Colone), e
dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e na Resolução nº 9, de 18 de setembro de 1997, do Conselho Nacional de Desestatização (CND),
DECRETA:
Art. 1º Fica dissolvida a Companhia de Colonização do Nordeste (Colone), sociedade de economia mista constituída na forma do
art. 6º da Lei n? 3.995, de 14 de dezembro de 1961, incluída no Programa Nacional de Desestatização pelo Decreto nº 2.305, de 18 de
agosto de 1997.
Art. 2' A dissolução da Colone far-se-á de acordo com as disposições da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e alterações posteriores.
Art. 3º A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional convocará,
no prazo de oito dias, contados da data de publicação deste decreto,
assembléia geral de acionistas, para os fins de:
I - nomear o liquidante, cuja escolha deverá recair em servidor efetivo da Administração Pública Federal, direta, autárquica ou
fundacional, indicado pelo Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, conforme disposto na alínea a do § 1º do art. 18
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da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, renumerando para o art. 21
pela Lei nº 8.154, de 28 de dezembro de 1990, o qual terá remuneração equivalente à do cargo de presidente da companhia e poderá
manter vigentes os contratos de trabalho dos servidores da sociedade dissolvida que forem estritamente necessários à liquidação, devendo, quanto aos demais, rescindi-los com a imediata quitação dos
correspondentes direitos;
II - declarar extintos os mandatos e cessada a investidura do
presidente, dos diretores e dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da sociedade, sem prejuízo da responsabilidade pelos
respectivos atos de gestão e de fiscalização;
III - nomear os membros do Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação, dele fazendo parte um representante da
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
IV - fixar o prazo de, no máximo, cento e oitenta dias, no qual
se efetuará a liquidação podendo ser prorrogado, a critério do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado mediante proposta fundamentada do liquidante.
§ 1º A convocação de que trata este artigo far-se-á com, pelo
menos, oito dias de antecedência da assembléia, mediante publicação
do edital no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação,
editado na cidade em que estiver situada a sede da companhia, contendo local, data, hora e a ordem do dia.
§ 2º O liquidante, além de suas obrigações, incumbir-se-á das
providências relativas à fiscalização orçamentária e financeira da
sociedade em liquidação, nos termos da Lei nº 6.223, de 14 de julho
de 1976, alterada pela Lei nº 6.525, de 11 de abril de 1978.
§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o liquidante
será assistido pela Secretaria de Controle Interno do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, podendo, ainda, mediante contrato
e nos termos da legislação vigente, compor equipe para assessorá-lo
no desempenho de suas atribuições, constituída de pessoas detentoras de conhecimento específico nas áreas jurídica, contábil, financeira e administrativa, desde que aprovadas pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
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§ 4' As despesas relacionadas com a liquidação correrão à
conta da sociedade liquidanda, ficando o Poder Executivo autorizado
a solicitar ao Congresso Nacional, caso seja necessário, créditos adicionais para cobrir tais despesas.
Art. 4' Ficam transferidas para o Instituto N acional de Colonização Agrária (Incra) as atribuições de colonização ora exercidas
pela Colone, na forma da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e
legislação correlata.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
Cláudia Maria Costin
Raul Belens Jungmann Pinto
DECRETO N' 2.647, DE 30 DE JUNHO DE 1998
Cria a Nota do Tesouro Nacional série
U-NTN-U.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis n's 8.177, de l' de março de 1991, e 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e na Medida Provisória n' 1.667, de 5 de junho de 1998,
DECRETA:
Art. l' É criada a NTN-U, a ser emitida com as seguintes características gerais:
I - prazo: até 15 anos;
II - taxa de juros: 6,53% a.a, (seis inteiros e cinqüenta e
três centésimos por cento ao ano), calculada sobre o valor nominal
atualizado;
III - modalidade: nominativa e negociável;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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IV - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
V - atualização do valor nominal: por índice calculado com
base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), divulgada pelo Banco
Central do Brasil, desde a data de emissão até a data do vencimento;
VI - resgate do principal ejuros: em parcelas mensais e consecutivas, sendo cada uma delas de valor correspondente ao resultado
obtido pela divisão do saldo remanescente, atualizado e capitalizado,
existente na data do seu vencimento pelo número de parcelas vincendas, inclusive a que estiver sendo paga.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4315-4630, jun. 1998

DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1)

DECRETO DE 1º DE JUNHO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação societária estrangeira no capital do Banco Mappin S.A.
e da Financiadora Mesbla S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira de até cem por cento do capital social do Banco Mappin
S.A. e de até cem por cento do capital social da Financiadora Mesbla
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.
Art. 2º O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de junho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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(2)

DECRETO DE 1º DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Santa Maria 11, situado no M unicípio de Marabá, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santa
Maria lI, com área de 1.966,7859ha (um mil, novecentos e sessenta e
seis hectares, setenta e oito ares e cinqüenta e nove centiares), situado no Município de Marabá, objeto do Registro nº R-6-14.044, fi. 2,
Livro Ficha 2, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca
de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de junho de 1998; 177ºda Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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(3) DECRETO DE l' DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Mãe Maria, conhecido por Castanhal Mãe Maria, situado no Município de
Bom Jesus do Tocantins, Estado do Pará, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 dejulho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Mãe Maria, conhecido
por Castanhal Mãe Maria, com área de 3.876,7200ha (três mil, oitocentos e setenta e seis hectares e setenta e dois ares), situado no Municipio
de Bom Jesus do Thcantins, objeto dos Registros n's R-1-5.936, fi. 1, Livro Ficha 2-V e R-1-5.937, fi. 1 Livro Ficha 2-V, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Marahá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto
os terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso lII, da Constituição Federal.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de junho de 1998; 177ºda Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(4) DECRETO DE l' DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Isabel, situado no Município de Novo Repartimento, Estado do
Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro dé 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Izabel, com área de 2.317 ,0023ha (dois mil, trezentos e dezessete hectares e vinte e três centiares), situado no Município de Novo Repartimenta, objeto do Registro nº R-6-115, fi. 123, Livro 2-A, do Cartório
do Único Ofício da Comarca de Jacundá, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(5) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Cristo Rei, situado no Município de Itupiranga, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e de 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Cristo Rei, com
área de 3.600,0000ha (três mil e seiscentos hectares), situado no Município de Itupiranga, objeto do Registro nº R-1-208, fi. 208, Livro 2-A,
do Cartório do 1e Ofício da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto
os terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso Hl., da Constituição Federal.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I" de junho de 1998; 177ºda Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(6)

DECRETO DE lº DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Cajarana, localizado na Gleba Carajás, situado no Município de Itupimnga,
Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. L" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cajarana,
localizado na Gleba Carajás, com área de 1.496,6449ha (um mil,
quatrocentos e noventa e seis hectares, sessenta e quatro ares e quarenta e nove centiares), situado no Município de Itupiranga, objeto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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do Registro n' R-3-8.122, fi. 1, Livro Ficha 2-AE, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, I? de junho de 1998; 177'da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(7) DECRETO DE l' DE JUNHO DE 1998
Decíora de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Araxá, localizado na Gleba Las
Casas, situado no Município de Pau D'Arco,
Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Araxá, 10Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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calizado na Gleba Las Casas, com área de 1.686,0420ha (um mil, seiscentos e oitenta e seis hectares, quatro ares e vinte centiares), situado
no Município de Pau D'Arco, objeto do Registro n" R-2-3.606, fi. 1v,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Redenção, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de junho de 1998; 177'da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(8)

DECRETO DE l' DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Agropecus, situado no Município de Santa Maria das Barreiras, Estado
do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI,
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Agropecus com área de 5.082,2000ha (cinco mil, oitenta e dois hectares e
vinte ares), situado no Município de Santa Maria das Barreiras, objeto das Matrículas nºs 3.179, fi. 1, Livro 2-P; 3.180, fi. 1, Livro 2-P;
3.184, fi. 1, Livro 2-P e 3.185, fi. 1, Livro 2-P, do Cartórío de Registro
de Imóveis da Comarca de Santana do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de junho de 1998; 177ºda Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(9) DECRETO DE 1º DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda 2H Jota, conhecido por Fazenda Oito Barracas) localizado na Gleba São
João, situado no Município de São Domingos do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
IllOS

DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI, da Lei
n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda 2H Jota, conhecido por Fazenda Oito Barracas, localizado na Gleba São João, com
área de 3.599,9432ha (três mil quinhentos e noventa e nove hectares,
noventa e quatro ares e trinta e dois centiares), situado no Município
de São Domingos do Araguaia, objeto do Registro nº R-I-16.018, fi. 1.
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá,
Estado do Pará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
:máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Comple:mentar nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencial:mente e rn gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de junho de 1998; 177ºda Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
C
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(10) DECRETO DE l' DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Castanhal Tartaruga, situado no Município de Marabá, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Castanhal Tartaruga, com
área de 3.600,0000ha (três mil e seiscentos hectares), situado no Município de Marabá, objeto do Registro nº 2.086, fls. 196/197, Livro
3-1, do Cartório do I" Ofício da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4. 771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun.1998
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(11)

DECRETO DE lº DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Indiapcrã, situado no Município de Conceição do Araguaia, Estado do
Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Indiaporã,
com área de 2.689,1932ha (dois mil, seiscentos e oitenta e nove hectares, dezenove ares e trinta e dois centiares), situado no Município de
Conceição do Araguaia, objeto dos Registros nOs R-3-8.952, fls. l/Iv,
Livro 2; R-3-7.331, fl. Iv, Livro 2; R-3-7.543, fls. l/Iv, Livro 2;
R-3-8.479, fls. l/Iv, Livro 2; R-4-8.480, fl. Iv; Livro 2; R-3-18.255, fl. Iv,
Livro 2-BP; R-3-8.641, fls. l/Iv, Livro 2; R-3-7.801, fl. Iv, Livro 2;
R-1-18.254, fl. Lv, Livro 2-BP; R-3-14.339, fls. l/Iv, Livro 2-BB;
R-4-8.504, fl. Iv, Livro 2; R-9-10.064, fls. 2/2v, Livro 2-AJ; R-6-S.389,
fls. 1v/2, Livro 2 e R-3-7.852, fls. 111v, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(12)

DECRETO DE l' DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Castanhal Rainha, situado no M unicipio de Itupiranga, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Castanhal Rainha, com área de 3.600,0000ha (três mil e seiscentos hectares), situado no Município de Itupiranga, objeto dos Registros n's 145, fi. 36,
Livro 2-A; 146, fIs. 36/37, Livro 2-A; 147, fi. 37, Livro 2-Ae 148, fi. 37,
Livro 2-A, do Cartório do I" Ofício da Comarca de Marabá, Estado do
Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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Parágrafo único. Excluem-se ainda dos efeitos deste decreto os
terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20, inciso III, da Constituição Federal.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4°

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1° de junho de 1998; 177° da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(13)

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Taboleiro Grande/Genipapeiro, situado
no Município de Joca Marques, Estado do
Piauí, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Taboleiro Grande/Genipapeiro, com área de 725,5000ha (setecentos e vinte e cinco hectares e
cinqüenta ares), situado no Município de Joca Marques, objeto da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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Matrícula n' 2.033, fi. 29, Livro 2-G, do Cartório do l' Ofício de Notas
e Registro de Imóveis da Comarca de Luzilândia, Estado do Piauí.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorías
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 2 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(14)

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Canto das Pedras, situado no
Município de Carnaubois, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Canto das
Pedras, com área de 643,3591ha (seiscentos e quarenta e três hectares, trinta e cinco ares e noventa e um centiares), situado no Município de Carnaubais, objeto do Registro n? AV-9-41, fl. 135, Livro 2-1,
do Cartório Único Judiciário da Comarca de Carnaubais, Estado do
Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(15) DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Enalco, situado nos Municípios de
lpixuna do Pará e Nova Esperança do Píriá,
Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993 o imóvel rural denominado Fazenda Enalco, com
área de 14.591,8400ha (quatorze mil, quinhentos e noventa e um hectares e oitenta e quatro ares), situado nos Municípios de Ipixuna do
Pará e Nova Esperança do Piriá, objeto do Registro n? R-1-9.998,
fi. 246, Livro 2-AI, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
São Miguel do Guamá, Estado do Pará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(16)

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Taboleiro Grande/Cadoes, situado no
Município de Joca Marques, Estado do
Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Taboleiro Grande/Cadoes, com área de 663,0000ha (seiscentos e sessenta e três hectares), situado no Município de Jaca Marques, objeto do Registro nº
R-1-626, fi. 126, Livro 2-B, do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Luzilândia, Estado do Piauí.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no .imõvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevísta na Lei Complementar nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevísta na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jnn. 1998
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(17) DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Caracol, situado no Município de Novo Horizonte do Norte, Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da LeI n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda Caracol, com área de 2.003,0494ha (dois mil, três hectares, quatro ares e
noventa e quatro centiares), situado no Município de Novo Horizonte
do Norte, objeto da Matricula n' 6.219, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis do 1Q Ofício da Comarca de Porto dos Gaúchos,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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(18)

DECRETO DE 3 DE JUNHe> DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Potreirinho, situado no Município de Canguçu, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Potreirinho, com
área de 484,5366ha (quatrocentos e oitenta e quatro hectares, cinqüenta e três ares e sessenta e seis centiares), situado no Município de Canguçu, objeto da Matrícula n? 19.161, fi. 1, Livro 2, do Oficio de Registro
de Imóveis da Comarca de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto NacionaI de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631.4765,jun. 1998

4651
(19)

DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelas Fazendas São José de Nazaré/São
José do N azaré, situado no Município de
Poço Redondo, Estado de Sergipe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelas Fazendas São
José de NazarélSão José do Nazaré, com área de 589,2600ha (quinhentos e oitenta e nove hectares e vinte e seis ares), situado no Município de Poço Redondo, objeto das Matriculas n's 405, 11. 230, Livro
2-B e 1.280, 11. 6, Livro 2-G do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canindé de São Francisco, Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O In.stituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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(20) DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Alta Mira, situado no Município de Independência, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Alta Mira, com área
de 994,0000ha (novecentos e noventa e quatro hectares), situado no
Município de Independência, objeto do Registro n'' R-7-244, fi. 93, Livro 2-J, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Independência, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jnn. 1998
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(21) DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Roque, situado no Município de Pedro do
Rosário, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n?8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Roque, com área de
2.400,0000ha (dois mil e quatrocentos hectares), situado no Município de Pedro do Rosário, objeto do Registro nº R-10-626, fl. 86, Livro
2-D, do Cartório do Registro Geral de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Pinheiro, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Santa Mônica, situado no Município de
Coroatá, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santa Mônica, com
área de 1.719,9000ha (um mil, setecentos e dezenove hectares e noventa ares), situado no Municipio de Coroatá, objeto da Matrícula nº
3.273, fi. 79, Livro 3-G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998

4655
(23) DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Relações Ex"
teriores, crédito suplementar no valor de
R$ 6.200.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea b, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério das Relações
Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 6.200.000,00 (seis
milhões e duzentos mil reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 4.6.1998, pégs. 13/14.
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DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de
R$ 6.856.524,00, em favor da Presidência
da República, do Ministério da Justiça e do
Ministério da Marinha, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso Il, da Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor da Presidência da República,
do Ministério da Justiça e do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor global de R$ 6.856.524,00 (seis milhões, oitocentos e
cinqüenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária
consignada a grupo de despesa, no âmbito da mesma categoria de
programação, na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa

Os anexos estão publicados no no de 4.6.1998, págs. 14/17.
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(25)

DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1998
Declara de utilidade pública a Associação Centro de Promoção do Menor Santa Fé,
com sede na Cidade de Caxias do Sul (RS), e
outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Associação Centro de Promoção do Menor Santa Fé, com
sede na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n" 01.605.571/0001-12 (Processo MJ n" 27.485/97-32);
II - Associação Centro Social Brasil Vivo, com sede na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'
59.648.824/0001-15 (Processo MJ n' 12.881/97-56);
III - Associação Comunitária Despertar, com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n? 74.682.550/
0001-74 (Processo MJ n" 20.940/97-79);
IV - Associação Menores com Cristo, com sede na Cidade de
Guarabira, Estado da Paraiba, portadora do CGC n' 40.970.592/
0001-99 (Processo MJ n" 17.281/93-32);
V - Casa da Criança Antônio de Pádua, com sede na Cidade
de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n"
31.168.420/0001-05 (Processo MJ n? 3.505/98-24);
VI - Centro Educacional de Realengo, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC n'
42.265.413/0001-48 (Processo MJ n" 19.855/96-13);
VII - Centro Educacional Lar Jesus Adolescente, com sede na
Cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, portador do
CGC n? 84.788.249/0001-01 (Processo MJ n' 20.742/97-13);
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VIII - Centro Integrado de Desenvolvimento Social, com
sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador
do CGC nº 18.272.005/0001-39 (Processo MJ nº 21.982/97-54);
IX - Centro Social de Menores de Fernandópolis, com sede
na Cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, portador do CGC
nº 45.113.222/0001-59 (Processo MJ nº 2.873/94-59);
X - Centro Social Marieta Cals, com sede na Cidade de
Jaguaribe, Estado do Ceará, portador do CGC nº 06.947.352/0001-35
(Processo MJ nº 27.281/96-10);
XI - Comsaúde - Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação, com sede na Cidade de Porto Nacional, Estado de Tocantins, portadora do CGC nº 01.189.836/0001-49 (Processo MJ nº
28.889/96-26);
XII - Departamento da Ação Social da Paróquia de São Domingos, com sede na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, portador do GCG nº 28.510.584/0001-64 (Processo MJ nº 21.761/94-42);
XIII - Fundação Altino Ventura, com sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, portadora do CGC nº 10.667.814/0001-38
(Processo MJ nº 9.235/98-74);
XIV - Fundação Educacional Unificada Campograndense
(Fruc), com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
portadora do CGC nº 42.257.543/0001-39 (Processo MJ n? 87/97-79);
XV - Fundação Júlio Campos, com sede na Cidade de V árzea Grande, Estado de Mato Grosso, portadora do CGC n?
03.239.084/0001-09 (Processo MJ n' 4.238/90-28);
XVI - Ginásio Stella Maris, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, portador do CGC nº 07.293.814/0001-00 (Processo MJ nº 15.915/97-82);
XVII - Guarda Mirim Municipal de Piracicaba, com sede na
Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº
44.807.980/0001-04 (Processo MJ nº 23.959/95-41);
XVIII - Núcleo Assistencial do Limoeiro, com sede na Cidade
de Ipatinga, Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº
21.223.235/0001-12 (Processo MJ nº 14.893/96-25);
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XIX - Organização Cristã de Ação Social, com sede na
Cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n' 50.848.316/0001-06 (Processo MJ' 15.961/93-76);
XX - Projeto Missionário da Aliança Bíblica Universitária,
com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, portador do CGC
n' 06.060.461/0001-36 (Processo MJ n" 24.212/95-00);
XXI - Sociedade Beneficente Nossa Senhora Aparecida,
com sede na Cidade de Bandeira do Sul, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n' 18.988.709/0001-02 (Processo MJ n'8.178/96-35);
XXII - SOS Vidas - Centro de Reabilitação e Reintegração
de Mendigos, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portador do CGC n? 02.575.744/0001-60 (Processo MJ n' 5.998/98-64).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(26) DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1998
Transfere para a Fundação Evangélica
Boas Novas a concessão outorgada à Rádio e
Televisão Guajará Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Belém, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
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aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº 53720.000585/95,
DECRETA:

Art. 1º Fica transferida a concessão outorgada à Rádio e Televisão Guajará Ltda., pelo Decreto nº 929, de 30 de abril de 1962, renovada pelo Decreto nº 93.054, de 31 de julho de 1986, para aFundação Evangélica Boas Novas explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Belém,
Estado do Pará.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros

(27) DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1998
Altera o Decreto de 4 de agosto de 1997,
que declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Matutina/Alto Taquaral, situado nos Municípios de Itarana e Laranja da
Terra, Estado do Espírito Santo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1º O art. 1º do Decreto de 4 de agosto de 1997, publicado
no Diário Oficial da União de 5 de agosto de 1997, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20,
inciso VI, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei
n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Matutina/Alto Taquaral, com área de 605,0262ha (seiscentos e cinco hectares, dois ares e sessenta e dois centiares), situado nos Municipios de Itarana e Laranja da Terra, objeto dos
Registros nOs 199, fl. 199, Livro 2; 805, fl. 205, Livro 2-B; 806,
fl. 206, Livro 2-B, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da
Comarca de Itarana; e Registros n's 7.461, fl. 5, Livro 2-AK;
7.185, fl. 125, Livro 2-AI; 577, fl. 177, Livro 2-B e R-2-2.347, fl.
152, Livro 2-K, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca
de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo."
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNADO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(28)

DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Duas Estradas/Fazenda Engenhoca/Tambor/São José/Sítio Tambor/Sítio
Lagoa de Tapera, situado no Município de
Alagoa Grande, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Leí nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Leí Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Duas Estradas/Fazenda Engenhoca/Tambor/São José/Sítio Tambor/Sítio Lagoa de Tapera, com área de 1.475,8000ha (um mil quatrocentos e setenta e
cinco hectares e oitenta ares), situado no Município de Alagoa Grande, objeto das Matrículas n's 2.575, Ficha 2.575, Livro 2/0; 2.386,
fi. 8, Livro 2/N; 139, Ficha 139, Livro 2/A; 157, Ficha 157, Livro 2/A;
5.510, Livro 3-R-24; e dos Registros n's R-3-126, Ficha 126, Livro 2/A
e R-3-811, Ficha 811, Livro 21E, do Cartório do l' Ofício de Notas e
Privativo do Registro Imobiliário da Comarca de Alagoa Grande,
Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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(29)

DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Barra NovaILagoa Verde, situado no Município de Alagoa Grande, Estado da
Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e de 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Barra Nova/Lagoa Verde,
com área de 96,8000ha (noventa e seis hectares e oitenta ares), situado no Município de Alagoa Grande, objeto do Registro R-2-683, Ficha
683, Livro 2!D; e Matrículas n's 2.388, Ficha 2.388, Livro 2/N e 2.792,
Livro 2/P, do Cartório do l' Ofício de Notas e Privativo do Registro
Imobiliário da Comarca de Alagoa Grande, Estado da Paraiba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n Q 4. 771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 1998; 177 Q da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(30) DECRETO DE 5 DE JUNHO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da
Agricultura e do Abastecimento, e do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor
de R$ 824.000.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida na Medida Provisória n' 1.667, de 5 de junho de 1998,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor dos
Ministérios do Planejamento e Orçamento, da Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 824.000.000,00 (oitocentos e vinte e quatro milhões de reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - de Operações de Crédito Internas - em Moeda, no montante de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais);
II - da Reserva de Contingência, no montante de R$
224.000.000,00 (duzentos e vinte e quatro milhões de reais), conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS) e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), de acordo com o Anexo III deste decreto.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 5 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 8.6.1998, págs. 517.

(31) DECRETO DE 5 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Macaubeira, situado no Município de
Pavussú, Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Macaubeira, com
área de 1.134,5400ha (um mil, cento e trinta e quatro hectares e cinqüenta e quatro ares), situado no Município de Pavussú, objeto dos
Registros nOs R-2-780, fi. 123; R-2-706, fi. 13 e R-1-941, fi. 84, todos
do Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis de Rio Grande do
Piauí, Comarca de Itaueira, Estado do Piauí.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem corno as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista naLei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(32) DECRETO DE 8 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 66.486.000,00,
em favor do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pAREPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso IV, alínea c, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 66.486.000,00 (sessenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de operação de crédito externa, em moeda,
firmada entre a União e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
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Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2', fica alterada a receita do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), na forma indicada
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 9.6.1998, pág. 6.

(33)

DECRETO DE 8 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 11.654.957,00,
em favor de Operações Oficiais de CréditoRecursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda) para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida noart, 6', inciso IV, alínea c, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor de Operações Oficiaís de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 11.654.957,00 (onze milhões, seiscentos
e cinqüenta e quatro mil, novecentos e cinqüenta e sete reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de operações de crédito externas, em moeda.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Paioa

o anexo

está publicado no DO de 9.6.1998, pág. 7.

(34)

DECRETO DE 8 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Encargos Financeiros da União Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 45.305.756,00, para reforço de dotação
consigruuia no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. I? da Lei nº 9.634, de 15 de maio de 1998,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997) crédito suplementar no valor de
R$ 45.305.756,00 (quarenta e cinco milhões, trezentos e cinco mil,
setecentos e cinqüenta e seis reais), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Paioa
Os anexos estão publicados no DO de 9.6.1998, pág. 7.
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DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor globol de R$ 19.159.181,00, em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da
Presidência da República, do Ministério da Marinha, do Ministério da
Aeronáutica, do Tribunal de Contas da União e do Senado Federal,
crédito suplementar no valor global de R$ 19.159.181,00 (dezenove
milhões, cento e cinqüenta e nove mil, cento e oitenta e um reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo U deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita da Agência Espacial Brasileira, na forma indicada nos
Anexos UI e IV deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 10.6.1998, pãgs. 5/9.
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DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1998
Abre ao OrçamentoFiscal da Uniãocrédito suplementar no valor de R$ 5.336.393,00,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso Il, da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 5.336.393,00 (cinco milhões, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e noventa e três reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), na forma indicada nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Polvo

Os anexos estão publicados no DO de 12.6.1998, págs. 21/22.
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(37) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cunha, situado no Município
de Cidade Ocidental, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos teTInOS dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cunha, com área de
995,OOOOha (novecentos e noventa e cinco hectares), situado mo Município de Cidade Ocidental, objeto dos Registros n's R-13-76.728, fi. 5,
Livro 2-IT e R-13-76.730, fi. 6, Livro 2-IT, transportado para o Livro
2-MK, fls. 227/228, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato l'
de Notas da Comarca de Luziãnia, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
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DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Queluz, situado no Município
de Ipojuca, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Queluz,
com área de 350,0000ha (trezentos e cinqüenta hectares), situado no
Município de Ipojuca, objeto do Registro nº R-1-518, fi. 76, Livro 2-B,
do Cartório do Unico Ofício «Pretrônio Arruda», da Comarca de Ipojuca, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(39) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Treze de Maio, situado no Município de
Olinda Nova, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV,e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Treze de Maio com área
de 998,7500ha (novecentos e noventa e oito hectares e setenta e cinco
ares), situado no Município de Olinda Nova, objeto das Matrículas
nOs 469, fl. 44, Livro 2-A, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Matinha; 457, fl. 35v, Livro 2-A, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São João Batista; e 167, fl. 20, Livro 2-B, do Cartório do 1º
Ofício da Comarca de São Vicente Ferrer, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun.1998
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(40)

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
São RaimundolUmbigudo/Data São Raimundo, situado no Município de Codó, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São Raimundo/Umbigudo/Data São Raimundo, com área de 651,9900ha (seiscentos e cinqüenta e um hectares e noventa e nove ares), situado no Município de
Codó, objeto do Registro nº R-1-4.351, fi. 151, Livro 2-B-5, do Cartório
do 1º Ofício da Comarca de Codó, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Macaúba, situado no Município de
Coroatá, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Macaúba, com área
de 1.833,2000ha (um mil, oitocentos e trinta e três hectares e vinte
ares), situado no Município de Coroatá, objeto da Matrícula n? 121,
fi. 199, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paloma VI, situado no Município de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos art. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paloma
VI, com área de 999,8169ha (novecentos e noventa e nove hectares,
oitenta e um ares e sessenta e nove centiares), situado no Município
de Brasnorte, objeto do Registro nº R-3-30.329, fi. 66, Livro 2-DH, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino, Estado
de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mohr Il, situado no Município
de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mohr Il,
com área de 1.000,0000ha (um mil hectares), situado no Município
de Brasnorte, objeto do Registro n" R-1-9.619, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra, Estado
de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barreirinho, situado no Município de Urucuia, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º daLei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barreirinho,
com área de 4.612,5200ha (quatro mil, seiscentos e doze hectares e
cinqüenta e dois ares), situado no Município de Urucuia, objeto do
Registro nº R-1-6.928, fl. 178, Livro 2-MRG, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de São Francisco, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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(45) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Macacos, situado no Município de Lagoa
Nova, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e de 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Macacos, com área de
2.576,8800ha (dois mil, quinhentos e setenta e seis hectares e oitenta
e oito ares), situado no Município de Lagoa Nova, objeto do Registro
n' AV-1-6.627, fi. 115, Livro 2-AM, do Primeiro Cartório Judiciário da
Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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(46) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesso social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Pedregulho, situado no Município de Ceará-Mirim, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos art. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Pedregulho, com área de 950,0000ha (novecentos e cinqüenta hectares), situado no Município de Ceará-Mirim, objeto do Registro n? R-4-4.267,
fi. 70, Livro 2, do Cartório do Primeiro Ofício de Notas da Comarca
de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1998; 1772 da Independência e 110Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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(47) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paloma I e V, situado no Município de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos art. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paloma I e V,
com área de 2.986,9381ha (dois mil, novecentos e oitenta e seis hectares noventa e três ares e oitenta e um centiares), situado no Município' de Brasnorte, objeto dos Registros n's R-1-9.616, fi. 1 e
R-1-9.617, fi. 1, ambos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998

4682
(48)

DECRETO DE 12 DE JUNHO DE 1998
Outorga concessão para exploração do
aproveitamento hidrelétrico denominado
Cana Brava, em trecho do Rio Tocantins, no
Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e no Decreto nº 2.003,
de 10 de setembro de 1996, bem como o que consta do Processo nº
48100.000852/97-38,
DECRETA:
Art. 1º Fica outorgada à Companhia Energética Mercosul
concessão de uso de bem público para exploração do aproveitamento
hidrelétrico denominado Cana Brava e sistema de transmissão de
interesse restrito da central geradora, em trecho do Rio Tocantins,
localizado nos Municípios de Minaçu e Cavalcante, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A energia elétrica produzida será comercializada nos termos da Lei nº 9.074, de 1995, e do Decreto nº 2.003, de
1996.
Art. 2º A concessão de que trata este decreto vigorará pelo
prazo de 35 anos, contado da data de assinatura do respectivo Contrato de Concessão de Uso de Bem Público.
§ 1º O contrato deverá ser assinado no prazo estipulado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), sob pena de ineficácia
da concessão outorgada por este decreto.
§ 2º A requerimento da concessionária, apresentado até 36
meses antes do término do prazo do contrato, a concessão poderá ser
prorrogada, nas condições que forem estipuladas.

Art. 3º A concessionária poderá estabelecer linhas de transmissão destinadas ao transporte de energia elétrica aos seus respectivos centros de cargas, sendo-lhe facultada a aquisição negociada
das respectivas servidões, mesmo que em terrenos de domínio público e faixas de domínio de vias públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos.
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Art. 4' Os bens e instalações utilizados para a produção de
energia elétrica na usina referida ~o art. l ' somente poderã_o ser removidos ou alienados mediante preVIa e expressa autonzaçao do poder concedente.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e instalações vinculados à exploração do aproveitamento hidrelétrico passarão a integrar o patrimõnio da União, garantida a indenização daqueles ainda não amortizados, na forma da legislação em vigor.
Art. 5' A concessionária fica obrigada a satisfazer às exigências de proteção ao meio ambiente, de controle de cheias e demais
prescrições,acauteladoras do uso da água, previstas no art. 143 do
Código de Aguas e na legislação subseqüente.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo' Brito

(49)

DECRETO DE 15 DE JUNHO DE 1998
Declara luto oficial.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Artigo único. É declarado luto oficial em todo o País, por três
dias, a partir desta data, em sinal de pesar pelo falecimento do
Arquiteto e Urbanista Lúcio Costa.
Brasília, 15 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clovis de Barros Carvalho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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DECRETO DE 15 DE JUNHO DE 1998
Abre ao OrçamentoFiscal da Uniãocrédito suplementar TUJ valor de R$ 231. 759.259,00,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso IV, alínea b, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 231.759.259,00
(duzentos e trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e nove mil,
duzentos e cinqüenta e nove reais), para atender às programações
indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de Exercícios Anteriores, provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1997, ressalvados na Lei n' 9.530, de 10 de
dezembro de 1997.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I? e 2', fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na
forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 16.6.1998, pãgs. 4/5.
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(51) DECRETO DE 15 DE JUNHO DE 1998
Altera dispositivos do Decreto de 18 de
agosto de 1997, que prorroga e autoriza o uso
compartilhado da COncessão de que trata o
Decreto n' 83.767, de 24 de julho de 1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nas Leis nOs 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074, de 7
de julho de 1995, e o que consta no Processo nº 700.142/71-00,
DECRETA:
Art. 1º Os arts. 2º e 3º do Decreto de 18 de agosto de 1997 passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º Fica autorizado o uso compartilhado da concessão
de que trata o artigo anterior entre a Companhia Estadual de
Energia Elétrica (CEEE) e as empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc), Santa Felicidade Comércio, Importação
e Exportação de Produtos Siderúrgicos Ltda., Companhia Paranaense de Energia (Copel, Desenvix S.A.) e Inepar Energia S.A., integrantes do Consórcio Usina Hidrelétrica Dona Francisca,
constituído nos termos dos arts. 18,20 e 21 da Lei nº 9.074, de 1995.
§ 1e A concessão será declarada extinta no caso de descumprimento do Plano de Conclusão da Usina Hidrelétrica
Dona Francisca, aprovado pelo Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica (DNAEE).
§ 2º A energia elétrica produzida terá a seguinte destinação:
a) para o serviço público, as parcelas correspondentes às
participações da CEEE, da Celesc e da Copel;
b) para uso exclusivo, a parcela correspondente à participação da empresa Santa Felicidade Comércio, Importação e Exportação de Produtos Siderúrgicos Ltda.;
c) para produção independente, as parcelas correspondentes às participações das empresas Desenvix S.A. e Inepar Energia S.A.
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Art. 3' A consorciada autoprodutora e as produtoras independentes poderão estabelecer linhas de transmissão destinadas ao transporte de energia elétrica aos seus respectivos
centros de carga, cabendo-lhes efetuar a aquisição das servidões necessárias, bem como utilizar os terrenos de domínio
público e faixas de domínio de vias públicas, com sujeição aos
regulamentos administrativos..
Art. 2' Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(52)

DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação societária estrangeira no BeR - Banco de Crédito Real
S.A. e na BeR - Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vísta o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:

Art. I" É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira no capital social do BCR - Banco de Crédito Real S.A., de
forma indireta, através do Banco Bradesco S.A, com o conseqüente
reflexo no capital social da BCR - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as provídências necessárias à execução do disposto neste decreto.
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Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(53)

DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 1998
Altera o Decreto de 6 de março de 1997,
que declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Escada, situado no Município
de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constítuíção, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nQ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' O art. l' do Decreto de 6 de março de 1997, publicado
no Diário Oficial da União de 7 de março de 1997, Seção I, páginas
4339/4340, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n'4.504, de30 de novembro de 1964, e2'daLein' 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Escada, com área de 459,9000ha (quatrocentos e cinqüenta e
nove hectares e noventa ares), situado no Município de Baraúna,
objeto do Registro n" R-01-636, fi. 36, Livro 2-6, do Cartório Único
Judiciário de Baraúna, Comarca de Mossoró, Estado do Río
Grande do Norte».
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(54) DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Costa Rica I~ Lote 10, Gleba
2, 2'1 Etapa, Loteamento Fazenda Corrente,
situado no Município de Wanderlândia,
Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' daLei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Costa
Rica IV, Lote 10, Gleba 2, 2' Etapa, Loteamento Fazenda Corrente,
com área de um mil, vinte e nove hectares, cinqüenta e nove ares e
trinta e oito centiares, situado no Município de Wanderlãndia, objeto do Regístro n'' R-1-662, fi. 79, Livro 2-D, do Cartório de Regístro de
Imóveis da Comarca de Wanderlãndia, Estado do Tocantins.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(55)

DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bogorni, situado no Município
de Tapurah, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bogorni,
com área de três mil, setecentos e cinqüenta hectares, situado no
Município de Tapurah, objeto do Registro n? R-4-19.095, fls. 2/3,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do l' Ofício da Comarca
de Diamantino, Estado de Mato Grosso.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n" 4. 771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(56)

DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Surubim, situado no Município de Poço
Branco, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. L" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Surubim, com área
de um mil e sessenta e seis hectares, situado no Município de Poço
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nco objeto do Registro n? 307, fls. 54v/55, Livro 3, do Cartório

~~co Judiciário da Comarca de Poço Branco, Estado do Rio Grande

do Norte.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem. como as benfeitorias
existentes no imóvel refendo no artigo an~enor e pertencentes aos
que serão beneficIados com a sua destmaçao.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(57) DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro o aumento da participação societária estrangeira no Banco Santander
Brasil S.A. e suas controladas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira, até cem por cento, no capital social do Banco
Santander Brasil S.A., com o conseqüente reflexo no capital social de
suas controladas Santander Brasil S.A. Corretora de Câmbio e ValoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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res Mobiliários, Santander Brasil Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., Santander Brasil Arrendamento Mercantil S.A.,
Banco Noroeste S.A., Noroeste S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários, Noroeste Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., Norchen Leasing S.A. Arrendamento Mercantil e
Noroeste Leasing Arrendamento Mercantil S.A.
Art. 2º O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(58)

DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 1998
Declara de utilidade pública a Aldeia
do Futuro - Associação para a Melhoria da
Condição do Menor Necessitado, com sede
na Cidade de São Paulo (SP), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1e São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Aldeia do Futuro - Associação para a Melhoria da Condição do Menor Necessitado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, portadora do CGC nº 74.137.126/0001-49 (Processo
MJ nº 20.621/97-91);
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II - Associação Centro Social da Comunidade Quintanense,
com sede na Cidade de Quintana, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n'' 49.116.320/0001-09 (Processo MJ n? 15.164/93-06);
III - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Rio Bom, com sede na Cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, portadora do CGC n' 78.975.216/0001-60 (Processo MJ n' 17.793/93-44);
IV - Casa da Criança Eurides Amaral Marques de Oliveira,
com sede na Cidade de Guararapes, Estado de São Paulo, portadora
do CGC n? 48.468.201/0001-44 (Processo MJ n" 19.877/94-94);
V - Centro Comunitário Paroquial de Vila Maceno, com
sede na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, portador do CGC n' 46.919.759/0001-73 (Processo MJ n' 2.378/94-40);
VI - Centro Social "Fé e Alegria", com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n" 43.116.672/0001-70
(Processo MJ n' 11.212/93-05);
VII - Creche "Lar Cinderela», com sede na Cidade de São Vicente, Estado de São Paulo, portadora do CGC n' 45.080.249/0001-92
(Processo MJ n? 19.107/93-14);
VIII - Instituição Beneficente Israelita «Ten Yad», com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'
69.127.793/0001-00 (Processo MJ n? 1.448/97-73);
IX - Instituto de Proteção à Primeira Infância de Guaratinguetá, com sede na Cidade de Guaratinguetá, Estado de São Paulo,
portador do CGC n' 48.555.783/0001-04 (Processo MJ n?
16.488/94-16);
X - Associação Lar Santa Maria, com sede na Cidade de
São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, portadora do CGC n"
48.609.838/0001-03 (Processo MJ n'' 29.027/96-48);
XI - Ágape - Núcleo de Apoio à Reintegração Social, com
sede na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, portador do
CGC n' 66.847.062/0001-41 (Processo MJ n' 12.036/97-35);
XII - Obras Sociais e Educacionais da Mitra Diocesana de
Luz, com sede na Cidade de Luz, Estado de Minas Gerais, portadora
do CGC n' 18.301.267/0001-84 (Processo MJ n' 56.736173).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº91, de28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(59)

DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido por
Fazenda Marupiara I, Lotes n!ls32-A e 32-B,
Loteamento Ribeirão Água Fria, 6" Etapa,
situado no Município de Guaraí, Estado do
Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido p.orFazenda Marupiara l, Lotes
nOs 32-A e 32-B, Loteamento Ribeirão Agua Fria, 6ª Etapa", com área
de seiscentos e sete hectares, trinta e oito ares e setenta e dois centiares, situado no Município de Guaraí, objeto dos Registros nOs R-2-2,452,
fi. 186 e R-3-2,409, fi. 161v, ambos do Livro 2-D, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins.
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Art. 2' Excluem-se dos efeit?s deste decreto os semoventes,.as
á uinas e os implementas agncolas, bem como as benfeitorias
m qtentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
eXIS
.
que
serão beneficIados
com a sua d es timaçao,
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá. (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
r-ural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva le:;:'lprevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, d~ forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente,
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasl1ia, 17 de junho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(60)

DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Costa Rica I, Lotes nrs 9-P, 16-P,
15, 19, 30 e 3i-F, situado no Município de
Wanderlândia, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Costa Rica
l, Lotes n's 9-P, 16-P, 15, 19, 30 e 31-P, com área de dois mil, duzentos
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e dez hectares, sessenta e oito ares e quinze centiares, situado no
Município de Wanderlândia, objeto do Registro n' R-1-674, fi. 92, Livro 2-D, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(61)

DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Costa RicaIlI, Lotes nºs 11,17,
38-F, 52, 53 e 54, situado no Município de
Wanderlândia, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
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da Lei n' 4.504, de 30 de ,:,o".embro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
d fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Costa
R~ a III Lotes n's 11, 17, 38-P, 52, 53 e 54, com área de um mil, setete tos ~ sete hectares, vinte e seis ares e sessenta e dois centiares,
~~~uado no Município de Wand~rlãndia, objeto do ~egistro n'
R-I-670, fi. 88, Livro 2-D, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Wanderlãndia, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem. como as benfeitorias
existentes no imóvel refendo no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(62) DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Saco Fundo, situado no Munictpio de Lago Verde, Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Saco Fundo, com área de 1.707,8000ha (um mil, setecentos e sete hectares e
oitenta ares), situado no Município de Lago Verde, objeto da Matrícula nº 60, fi. 42v, Livro 2, do Cartório do Ofício Unico de Lago Verde,
Comarca de Bacabal, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(63)

DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda da Palma, situado no Município
de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforagrária nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
Lei nº 4.504, de 30 d~ n~vembro de 1964,.e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denommado Fazenda da Palma,
m área de 209,9743ha (duzentos e nove hectares, noventa e sete
coes e quarenta e três centiares), situado no Município de São Luiz
êIonzaga objeto do Registro nº R-23/15.388, fls. 3/4, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem. como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

T:

(64) DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária) o imóvel rural conhecido
por Fazenda Pedra Grande, situado no Município de Canguçu, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos ter
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Pedra Grande, com área de 200,0000ha (duzentos hectares), situado no Município de Canguçu, objeto do Registro n' R-2/7.726, fi. Iv, Livro 2, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista naLei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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(65) DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Costa Rica 11, Lotes n "s 38-P e
16-P, situado no Município de Wanderlândia, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
h onferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos ter. 1 e cdos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
d':Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de refora agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
d'a Lei nº 4.504, de 30 de no".embro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
d fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Costa
R1ca Il Lotes nOs 38-P e 16-P, com área de um mil, oitocentos e vinte
nove hectares, trinta e três ares e cinqüenta e quatro centiares, si~uado no Município de Wanderlândia, objeto do Registro nº R-1671,
fi. 89, Livro 2-D, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Wanderlândw, Estado do Tocantins.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo an!erior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
. Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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(66)

DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Água Fria, Lotes 8, 9, 19, 20,
23,25,27,33,34, 3S·Ae 55, Loteamento Serra do Lageado, 2ª Etapa, fi. 1, situado no
Município de Tocanttnia, Estado do Tacantine, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Agua Fria,
Lotes 8, 9, 19,20,23,25,27,33,34, 38-A e 55, Loteamento Serra do
Lageado, 2ª Etapa, fi. 1, com área de quatro mil, seiscentos e sessenta
e dois hectares, cinqüenta e dois ares e setenta e quatro centiares, situado no Município de Tocantínia, objeto dos Registros nº R-2-2.188,
fi. 179, Livro 2-H; R-2-2.186, fi. 177, Livro 2-H; R-2-2.185, fi. 176, Livro 2-H; R-1-2.183, fi. 174, Livro 2-H; R-2-2.184, fi. 175, Livro 2-H;
R-2-197, fi. 151, Livro 2-A; R-2-1982, fi. 262, Livro 2-G; R-2-2.187,
fi. 178, Livro 2-H; R-1-2.205, fi. 196, Livro 2-H; R-1-2.189, fi. 180, Livro 2-H, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Miracema
do Tocantins e R-4-130, fi. 84, Livro 2-A, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Tocantínia, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei CompleCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631·4765,jun. 1998
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mentar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
(67)

DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Água Fria, Lotes nºs 10 e 17, eituado no Município de Tocantínia, Estado
do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no usa das atribuições que
lhe conferem .os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Água
Fria, Lotes nOs 10 e 17, com área de novecentos e quarenta e seis hectares, sete ares e sessenta e nove centiares, situado no Município de
Tocantínia, objeto dos Registros nOs R-2-410, fi. 63 e R-2-423, fi. 76,
ambos do Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Tocantínia, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun.1998
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(68)

DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Marupiara I, Lotes n 's 48, 49, 51
e 52, Loteamento Ribeirão Água Fria, 6ª Etapa, situado no Município de Guaraí, Estado
do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o iroóvel rural conhecido POl; Fazenda Marupiara
I, Lotes 48, 49, 51 e 52, Loteamento Ribeirão Agua Fria, 6ª Etapa,
com área de dois mil hectares, situado no Município de Guaraí,
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bi to do Registro nº R-1-5.523, fi. 144, Livro 2-0, do Cartório de Re-

~~~ro de Imóveis da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os i;Uplementos agrico!as, bem. como as benfeitorias
xistentes no imovel referido no artigo anterior e pertencentes aos
~ue serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(69)

DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Lagoa da Onça, Lotes n 28 2 e 7,
Loteamento Javaezinho, situado no Município de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun.1998
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Lagoa da
Onça, Lotes nOs 2 e 7, Loteamento J avaezinho, com área de dezessete mil, oitocentos e cinco hectares, três ares e vinte e cinco centiares,
situado no Município de Formoso do Araguaia, objeto dos Registros
nOs R-1-3.298, fi. 102, e R-1-3.299, fi. 103, ambos do Livro 2-P, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formoso do Araguaia,
Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(70)

DECRETO DE 19 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 26.000.000)00,
em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, para reforçode
dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v, 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.598,
de 30 de dezembro d~. 1997), e~ favor, d.o Gabinete do Ministro
Extraordinário de Polttica Fundiária, crédito suplementar no valor
de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária
indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.6.1998, pág. 6.

(71) DECRETO DE 19 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valarde R$ 643.350,00,
em favor do Ministério de Minas e Energia,
para reforço de dotação consignada no uigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a, e Il, da Lei n' 9.598, de
30 de dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 643.350,00 (seiscentos e
quarenta e três mil, trezentos e cinqüenta reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.6.1998, pág. 7.

(72)

DECRETO DE 19 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 23.300.000,00,
em favor da Justiça Eleitoral, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso VI, da Lei n" 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. I' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor da Justiça Eleitoral, crédito
suplementar no valor de R$ 23.300.000,00 (vinte e três milhões e
trezentos mil reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.6.1998, pág. 8.
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(73) DECRETO DE 19 DE JUNHO DE 1998
Declara de utilidade pública a Assistência Vicentina de Osasco, com sede na Cidade de Osasco (SP), e outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1° da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e P do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Assistência Vicentina de Osasco, com sede na Cidade de
Osasco,Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 60.553.419/0001-00
(Processo MJ n" 28.861/96-15);
II - AssociaçãoAmigos de Monções, com sede na Cidade de Monções, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 49.108.004/0001-87
(ProcessoMJ n" 18.006/93-63);

Ilf - Associação Comunitária em Defesa dos Direitos do Menor, com sede na Cidade de São Vicente, Estado de São Paulo, portadom do CGC n" 55.681.738/0001-53 (Proc. MJ n" 19.305/93-70);

IV - Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à
Infância de Martinópolis, com sede na Cidade de Martinópolis, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'' 46.433.462/0001-01 (Processo
MJ nO 14.659/93-55);
V - Casa da Criança "Santinha Marques", com sede na Cidade de Guaraçaí, Estado de São Paulo, portadora do CGC n?
49.574.072/0001-31 (Processo MJ n" 18.009/93-51);
VI - Centro de Integração do Adolescente "Dom Alberto", com
sede na Cidade de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, portador
do CGC n? 00.144.612/0001-58 (Processo MJ n? 20.327/97-33);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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VII - Centro Espírita Celeiro de Paz, com sede na Cidade de
Salvador, Estado da Bahia, portador do CGC n Q 15.678.436/0001-01
(Processo MJ n' 22.275/96-21);
VIII - Centro Social Santa Izabel de Braúna - Promoção Social- Pronto-Socorro e Maternidade, com sede na Cidade de Braúna, Estado de São Paulo, portador do CGC n" 51.099.935/0001-08
(Processo MJ n? 19.300/93-56);
IX - Conselho Comunitário de Campinas, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portador do CGC n"
44.609.766/0001-43 (Processo MJ n Q 08015.000115/97-52);
X - Núcleo Assistencial e Creche «Meimei», com sede na Cidade de São Vicente, Estado de São Paulo, portador do CGC n"
52.252.962/0001-31 (Processo MJ n Q 19.282/93-76);
XI - Obra Social Santa Rita de Cássia, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n Q 47.090.162/0001-21
(Processo MJ n? 10.196/96-50);
XII - Sociedade «Legionárias de Ismael», com sede na Cidade de
Barretos, Estado de São Paulo, portadora do CGC n' 46.706.479/0001-87
(Processo MJ n' 17.298/93-35).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de
cada ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem
prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art.
5Q do Decreto n Q 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n? 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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(74)

DECRETO DE 19 DE JUNHO DE 1998
Declara de utilidade pública a Academia Brasileira de Filosofia, com sede na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), e outras
entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Academia Brasileira de Filosofia, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC nº
35.789.353/0001-05 (Processo MJ nº 08004.001869/97-21);
II - Asilo de Velhos «Acelino Teixeira de Oliveira», com sede
na Cidade de Palmeira, Estado do Paraná, portador do CGC nº
79.573.150/0001-44 (Processo MJ nº 8.038/94-12);
III - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Cândido Mata, com sede na Cidade de Cândido Mata, Estado de São
Paulo, portadora do CGC n? 44.492.825/0001-46 (Processo MJ nº
22.452/97 -04);
IV - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Jandaia do Sul, com sede na Cidade de Jandaia do Sul, Estado do Paraná,
portadora do CGC nº 77.337.509/0001-59 (Proc. MJ nº 16.501193-00);
V - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Pojuca, com sede na Cidade de Pojuca, Estado da Bahia, portadora do
CGC nº 13.805.940/0001-08 (Processo MJ nº 5.281/96-88);
VI - Associação dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro,
comsede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC nº 33.708.793/0001-57 (Processo MJ nº 10.097-98-30);
VII - Associação Florianopolitana de Voluntárias, com sede
na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portadora do
CGC nº 75.372.631/0001-30 (Processo MJ nº 21.862/97-01);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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VIII - Associação São Francisco de Assis de Assistência e
Promoção do Menor, com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado
de São Paulo, portadora do CGC nº 51.802.684/0001-86 (Processo MJ
nº 19.443/93-11);
IX - Casa do Menor de Presidente Venceslau, com sede na
Cidade de Presidente Venceslau, Estado São Paulo, portadora do
CGC nº 53.308.342/0001-30 (Processo MJ nº 5.923/94-31);
X - Casa do Pequeno Trabalhador de Presidente Prudente,
com sede na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 51.394.872/0001-12 (Processo MJ n' 14.945/97-16);
XI - Centro de Ação Cristã, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, portador do CGC nº 62.460.670/0001-48 (Processo MJ nº 9.211/94-82);
XII - Centro de Promoção Humana de Santa Fê, com sede
na Cidade de Santa Fé, Estado do Paraná, portador do CGC n'
80.911.035/0001-11 (Processo MJ nº 16.592/95-19);
XIII - Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro do Norte,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do
CGC nº 54.751.599/0001-24 (Processo MJ nº 23.705/97-95);
XIV - Conselho Pinheirense do Bem-Estar do Menor, com
sede na Cidade de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, portador do
CGC nº 28.495.109/0001-66 (Processo MJ nº 2.871/96-95);
XV - Educandário Nossa Senhora do Carmo, com sede na
Cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, portador do CGC nº
52.780.988/0001-52 (Processo MJ nº 25.288/94-18);
XVI - Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, com
sede na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, portadora do
CGC nº 95.679.445/0001-56 (Processo MJ nº 15.630/97-32);
XVII - Guarda Mirim de Caconde, com sede na Cidade de Caconde, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 54.141.304/0001-06
(Processo MJ nº 24.251/97-15);
XVIII - Hospital da Fraternidade de Pescador, com sede na
Cidade de Pescador, Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº
18.346.296/0001-62 (Processo MJ nº 23.045/97-98);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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XIX - Instituto Santa Rosália, com sede na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, portador do CGC nº 52.370.970/0001-82
(Processo nº 11.919/97-91);
XX - Sociedade de Beneficência e Assistência Social «Lar
das Mãezinhas", com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n' 43.165.943/0001-87 (Processo MJ nº
15.439/93-94);
XXI - Sociedade Espírita Aquárius, com sede na Cidade
de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC nº
95.305.223/0001-73 (Processo MJ nº 2.338/97-78);
XXII - Sociedade Pestalozzi de Petrópolis, com sede na Cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC nº
28.462.851/0001-75 (Processo MJ nº 1.450/98-63).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto nº
50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(75) DECRETO DE 22 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre concessão de autorização à
Pluna - Lineas Aéreas Uruguayas Saciedad Anoníma, para funcionar no Brasil,
como empresa de transporte aéreo regular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e no Decreto nº 92.319,
de 23 de janeiro de 1986,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica concedida autorização à Pluna - Lineas Aéreas
Uruguayas Sociedad Anonima, com sede na Cidade de Montevidéu,
no Uruguai, para funcionar no Brasil, como empresa de transporte
aéreo regular.
Art. 2' Este decreto é acompanhado dos Atos Constitutivos e
demais documentos mencionados no art. 206 da Lei n? 7.565, de 19
de dezembro de 1986, Código Brasileiro de Aeronáutica, e no art. 2'
do Decreto n' 92.319, de 23 de janeiro de 1986.
Art. 3' O exercício efetivo de qualquer atividade da PlunaLineasAéreas Uruguayas SociedadAnonima, no Brasil, relacionada
com os serviços de transporte aéreo regular, objeto desta autorização, fica sujeito à legislação brasileira, em especial, do Código Brasileiro de Aeronáutica, respeitados os Acordos Internacionais, dos
quais o Brasil seja signatário.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se os Decretos n' 25.470, de 9 de setembro de
1948, e n? 41.340 de 12 de abril de 1957.
Brasília, 22 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Viana Lôbo
Os anexos estão publicados no DO de 23.6.1998, págs. 1/10.

(76)

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 1998
Autoriza a Organização Nacional de
Turismo Japonês a se instalar no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § I" do art. 11 do Decreto-Lei n' 4.657, de 4 de setembro de
1942 - Lei de Introdução ao Código Civil, e o que consta no Processo
n" 08000.014795/97-97, do Ministério da Justiça,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jnn. 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica autorizada a instalar-se no Brasil a Organização
Nacional de Turismo Japonês, com sede em Tóquio, Japão.
Art. 2' As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeit m-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
s~b pena de cassação da autorização.
Art. 3' Fica a organização referida no art. l' obrigada a aprentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano, rertório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade na ano anterior, acompanhado de demonstrativo das receitas e
despesas realizadas no periodo.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Os anexos estão publicados no DO de 24.6.1998, pégs. 7/12.

(77) DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 1998
Revoga a autorização para funcionamento no País, concedida à Associação Civil
Monaco Aide Et Présence.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § l' do art. 11 do Decreto-Lei n' 4.657, de 4 de setembro de
1942 - Lei de Introdução ao Códígo Civil, e o que consta no Processo
n' 08000.018013/90-86, do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. l' Fica revogada, a pedido, a autorização concedida pelo
Decreto datado de 27 de maio de 1991, publicado no Diário Oficial da
União de 12 de junho do mesmo ano, para funcionamento no Brasil da
Associação Civil Monaco Aide Et Présence, com sede no Principado de
Mônaco.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros

(78)

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 1998
Restabelece os títulos de utilidade pública federal da Associação Londrinense
Interdisciplinar de Aids (Alia), com sede na
Cidade de Londrina (PR), e da Fundação
Centro de Estudos do Comércio Exterior,
com sede na Cidade da Rio de Janeiro (RJ).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e I" do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1º São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal das seguintes instituições:
I - Associação Londrinense Interdisciplinar de Aids (Alia),
com sede na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, portadora do
CGC n' 80.925.209/0001-03 (Processo MJ n' 22.886/96-15);
Ir - Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n" 42.580.266/0001-09 (Processo MJ n? 905/96-34).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abríl de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido
subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto nº 50.517, de 2
de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935.
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4717
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(79)

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Difusora
de Machado Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Machado, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6º, inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n' 50710.000181194,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'4.117,
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio de 1994,
a concessão da Rádio Difusora de Machado Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP n' 837, de I? de setembro de 1950, renovada pelo Decreto n?89.553, de 12 de abril de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Machado, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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(80)

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 1998
Renova a concessão da Fundação Educativa Nordeste, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Soledade, Estado do Rio Grande
do Sul.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n' 53790.000189/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo como art. 33, § 3', da Lei n' 4.117,
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão da Fundação Educativa Nordeste, outorgada
pela Portaria MJNI n' 358-B, de 28 de novembro de 1961, e renovada pelo Decreto n' 89.547, de 11 de abril de 1984, sendo mantido o
prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Soledade, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de junho de 1998, 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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(81)

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado J acú/Barriguda, situado no Município de
Alagoa Grande, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado JacúlBarriguda, com
área de duzentos e noventa e cinco hectares e oitenta e dois ares, situado no Municipio de Alagoa Grande, objeto do Registro nº R-1-1.394A,
Ficha 1.394A, Livro 2/G e Matrículas nOs 2.387, Livro 21N e 2.795,
Ficha 2.795, do Cartório do 1º Ofício de Notas e Privativo do Registro
Imobiliário, da Comarca de Alagoa Grande, Estado da Paraiba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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(82)

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Catalunha, situado no Município de Santa Maria da Boa Vista, Estado de
Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Catalunha, com área de seis mil, novecentos e seis hectares e setenta ares,
situado no Município de Santa Maria da Boa Vista, objeto da Matrícula nº 60, fi. 60, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Maria da Boa Vista, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto
os terrenos marginais de propriedade da União, por força do artigo
20, inciso lU, da Constituição Federal.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(83)

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Miguel, situado no Município de Santa Maria da Boa Vista, Estado de
Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2'da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Miguel, com área de um mil, quinhentos e oitenta e quatro hectares, situado no Município de Santa Maria da Boa Vista, objeto do Registro
n' R-1-2.878, fi. 55, Livro 2-J, Cartório do Unico Ofício da Comarca
de Santa Maria da Boa Vista, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva leCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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gal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de junho de 1998; 177' da Independência e no' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(84)

DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União cré-

dito especial no valor de R$ 5.003.898,00,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. ]O da Lei n'' 9.667, de 23 de junho de 1998,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito especial no valor de R$ 5.003.898,00 (cinco milhões, três mil, oitocentos e noventa e oito reais), para atender às
programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes do superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1997.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na
forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1998; 177' da Independência e no' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa
Os anexos estão publicados no DO de 25.6.1998, págs. 9/11.
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(85) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 24. 700. 000, 00, em favor do Ministério da
Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 24.700.000,00
(vinte e quatro milhões e setecentos mil reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 25.6.1998, pãgs. 12/13.
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(86)

DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no vaiar de R$ 379.693. 703,00,
para o reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENT DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6°, inciso IV, alínea c, da Lei n" 9.598, de 30
de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 379.693.703,00 (trezentos e
setenta e nove milhões, seiscentos e noventa e três mil, setecentos e
três reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de ingresso de operações de crédito externas.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU), conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 25.6.1998, págs. 14/15.
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(87) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito
suplementar no valor de R$ 52.658.033,00,
para reforço de dotações consignadas no vi·
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 6º, incisos I, alínea a, lI, III e Iv, alíneas a e d, da Lei
n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar
no valor de R$ 52.658.033,00 (cinqüenta e dois milhões, seiscentos e
cinqüenta e oito mil, trinta e três reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:
I - anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas
ao referido órgão, conforme indicado no Anexo II deste decreto, no valor de R$ 40.368.033,00 (quarenta milhões, trezentos e sessenta e
oito mil, trinta e três reais);
II - utilização de recursos decorrentes de variação cambial
de operação de crédito externa, no montante de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais);
III - utilização de recursos oriundos de dotações de organismos internacionais, no montante de R$ 11.800.000,00 (onze milhões
e oitocentos mil reais).
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 25.6.1998, págs. 15/17.
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4726
(88) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1998
Abre a08 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 500.000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. I" da Lei n? 9.663, de 19 de junho de 1998,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação da transferência de recursos
oriundos do excesso de arrecadação da receita de outorga dos serviços de telecomunicações.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 25.6.1998, págs. 17/19.
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(89)

DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de
R$ 418.182.939,00, em favor da Presidência da
República e do Ministério da Marinha,para reforço de dotações consignadas no vigente orcamenta.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso IV, alíneas a e c, da Lei nº 9.598, de
30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento FiscaI da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor da Presidência da Repúblíca
e do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor global de
R$ 418.182.939,00 (quatrocentos e dezoito milhões, cento e oitenta e
dois mil, novecentos e trinta e nove reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
operações de crédito externas.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita da unidade Indústrias Nucleares do Brasil S.A., na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 25.6.1998, pág. 20.
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4728
(90)

DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério das Comunicações, crédito especial no
valor de R$ 500. 000. 000, 00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. l' da Lei nº 9.662, de 19 de junho de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério das Comunicações, crédito especial no valor de R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos vinculados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2', fica alterada a receita do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
(Fistel), na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 25.6.1998, pág. 19.
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(91) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor de R$ 65.954.823,00, em favor do
Ministério do Trabalho, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 65.954.823,00
(sessenta e cinco milhões, novecentos e cinqüenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais), para atender às programações indicadas
no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 25.6.1998, págs. 20/21.
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(92)

DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 6.000.000,00,
em favor do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 6.000.000,00
(seis milhões de reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita do Fundo Federal Agropecuário, na forma do Anexo III
deste decreto.
Art. 4'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 25.6.1998, págs. 22/23.
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4731
(93) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 61.945.635,00,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas lW
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1Q da Lei nº 9.666, de 23 de junho de 1998,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 61.945.635,00 (sessenta e um milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais), para atender às programações indicadas no Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigoanterior decorrerão da incorporação de Saldos de Exercícios Anteriores, provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1997, ressalvados na Lei n' 9.530, de 10 de
dezembro de 1997.
Art. 3Q Em decorrência do disposto nos arts. F e 2', fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua

Os anexos estão publicados no DO de 25.6.1998, pág. 24.
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(94)

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Canadá/Tanque do Garrote, situado no Município de Bento Fernandes,
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b , c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Canadá/Tanque do Garrote, com área de um mil, duzentos e doze hectares, cinco ares e quinze centiares, situado no Município de Bento
Fernandes, objeto da Matrícula nº 160 e AV-01-160, fi. 160, Livro 2,
do Cartório Unico Judiciário de Bento Fernandes, Comarca de João
Câmara, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998

4733
(95) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brejinho IV, situado no Município de Unaí, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
daLein'8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Brejinho
Iv. com área de oitocentos e dois hectares e trinta e um ares, situado
no Município de Unaí, objeto do Registro n? R-I-25. 766, Ficha A, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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(96)

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Guarajús, situado no Município
de Corumbiora, Estado de Rondônia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Guarajús,
com área de três mil, trezentos e oito hectares, setenta e quatro ares
e sessenta e oito centiares, situado no Município de Corumbiara, objeto da Matrícula nº 3.532, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Colorado D'Oeste, Estado de Rondônia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998

4735
(97)

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomina"
do Fazenda Olhos D'Água, situado no Município de Santa Helena de Goiás, Estado de
Goiás e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Olhos
D'Água, com área de quatrocentos e vinte e três hectares, oitenta e
nove ares e quatorze centiares, situado no Município de Santa Helena de Goiás, objeto do Registro n' R-61-1.340, fi. 240, Livro 2-5, do
Cartório do Registro de Imóveís e Tabelíonato l'de Notas da Comarca de Santa Helena de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998

4736
(98) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Tesouras, situado no Município de Araguapaz, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Tesouras, com área
de um mil, duzentos e dezenove hectares, sete ares e cinqüenta
centiares, situado no Município de Araguapaz, objeto do Registro
n" AV-1-268, fi. 170, Livro 2-B, do Cartório do Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos, e Tabelionato de Notas do Município de Araguapaz, Comarca de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998

4737
(99) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brejinho I, situado no Município de Unaí, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n?4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Brejinho I,
com área de um mil, trezentos e nove hectares, cinqüenta e quatro
ares e oitenta e quatro centiares, situado no Município de Unaí, objeto do Registro n' R-1-25.060, Ficha A, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998

4738
(100)

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora das Graças, situado no Município de Santa Vitória,
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora das
Graças, com área de um mil, quinhentos e trinta e sete hectares, vinte
ares e vinte e cinco centiares, situado no Município de Santa Vitória,
objeto do Registro nº R-l-1.342, fi. Iv, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Santa Vitória, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998

4739
(101)

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomina"
do São Roque ou Roque, situado no Município de Pedro do Rosário, Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termOS dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São Roque ou Roque, com área de um mil, oitocentos e cinqüenta hectares, situado no
Município de Pedro do Rosário, objeto dos Registros n's R-1-3.148, fi.
20, Livro 2-AJ; R-1-3.149, fi. 21, Livro 2-AJ; 1.972, fi. 11, Livro 3-E;
R-2-151, fi. 154, Livro 2-A, todos do Cartório do l'Ofício da Comarca
de Pinheiro, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t, 2, p. 4631-4765,jnn. 1998

4740
(102)

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Olho D'Água Cercado, situado no Município de Joca Marques, Estado do Piauí, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Olho D'Água Cercado, com área de setecentos e vinte e seis hectares, situado no Município de Jaca Marques, objeto da Matrícula nº 1.244, fi. 269, Livro 2-D,
do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca
de Luzilândia, Estado do Piaui.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998

4741
(103)

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nova Aurora, situado no Município de Santa Isabel, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nova Aurora, com área de um mil, quinhentos e oito hectares, cinqüenta e
um ares e noventa e um centiares, situado no Municipio de Santa
Isabel, objeto dos Registros nOs R-06-036, 11. 19; R-06-037, 11. 19v;
R-06-038, 11. 20 e R-06-039, 11. 20v, todos do Livro 2, do Cartório do 1º
Oficio, Registro de Imóveis, Titulas, Documentos e Protestos de Santa Isabel, da Comarca de Jaraguá, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 25 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p- 4631-4765, jun. 1998

4742
(104)

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Gurita, situado no Município
de Jataí, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Gurita,
com área de dois mil, quarenta e um hectares, trinta e seis ares e cinco centiares, situado no Município de Jataí, objeto da Matrícula n?
27.264, fls. 137, Livro 2-BG2, do Cartório de Registro de Imóveis,
Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos da Comarca de
J ataí, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p- 4631-4765, jnn. 1998

4743
(105)

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Marajá, situado no Município de Coroatá, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Marajá, com área
de dois mil hectares, situado no Município de Coroatá, objeto da Matrícula n" 3.042, fi. 25, Livro 2-P, do Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Coroatá, Estado de Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998

4744
(106)

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda HidrocildaIHidrocilia, situado
no Município de Santa Helena de Goiás,
Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda HidrocildalHidrocilia, com área de quatrocentos e oitenta e quatro hectares, situado no
Município de Santa Helena de Goiás, objeto do Registro nº R-33-2.487,
fi. 87, Livro 2-10, do Cartório do Registro de Imóveis e Tabelionato 1ede
Notas da Comarca de Santa Helena de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998

4745
(107)

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Abre ao OrçamentoFiscalda União crédito suplementar no valor de R$ 1.175.823,00,
em favor do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 1.175.823,00 (um milhão, cento e
setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária
indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 26.6.1998, pág. 47.
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4746
(108)

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 4. 000.000, 00,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso N, alínea c, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de operações de crédito externas, em bens
e/ou serviços.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. lºe 2º, fica alterada a receita da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4'. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa

(*) Retificado no DO de 29.6.1998 (pég. 4774 desta obra).
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4747
(109) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédi-

to suplementar no valor de R$ 1.032.226,00,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
onfere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n? 9.598, de 30 de
dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n 2 9.598,
de 30 de dezembro de 1997) crédito suplementar no valor de
R$ 1.032.226,00 (um milhão, trinta e dois mil, duzentos e vinte e seis
reais), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 12 e 22 , fica alterada a receita da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,
na forma indicada nos Anexos III e IV deste decreto, no montante especificado.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 25 de junho de 1998; 177' da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 26.6.1998, págs. 48/49.
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(110) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$ 251.444.444,00, em favor da Presidência da República e dos Ministérios da Aeronáutica, do Exército e da
Marinha, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLCIA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso IV, alínea b, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da Presidência da República e dos Ministérios da Aeronáutica,
do Exército e da Marinha, crédito suplementar no valor global de
R$ 251.444.444,00 (duzentos e cinqüenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de incorporações de saldos de exercícios anteriores, provenientes de superávits financeiros apurados nos Balanços Patrimoniais do exercício de 1997.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', ficam alteradas as receitas da Empresa Brasileira de Comunicação S.A.
(Radiobrás), Fundo do Serviço Militar, Fundo Aeronáutico, Fundo
do Exército, Fundação Osório e Fundo Naval, na forma indicada no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 26.6.1998, págs. 49/52.
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(111) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Modifica fontes de recursos de dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no
que concerne ao Ministério do Planejamento
e Orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', § 7', inciso I, da Lei n' 9.473, de 22 de julho
de 1997, e, ainda, considerando a necessidade de adequar as fontes
de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 1998 às exigências
da execução orçamentária do exercício,
DECRETA:
Art. l' Ficam modificadas, na forma dos Anexos I e H deste
decreto, as fontes de recursos de dotações constantes do Orçamento
Fiscal da União, de que trata a Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de
1997, no que concerne à unidade orçamentária Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), autarquia vinculada ao
Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam
alteradas as receitas daquela autarquia, de acordo com os Anexos
IH e IV deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 26.6.1998, págs. 52/53.
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4750
(112)

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Modifica fontes de recursos de dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no
que concerne ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', § 7', inciso I, da Lei n' 9.473, de 22 de julho
de 1997, e, ainda, considerando a necessidade de adequar as fontes
de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 1998 às exigências
da execução orçamentária do exercício,
DECRETA:
Art. 1º Ficam modificadas, na forma dos Anexos I e II deste
decreto, as fontes de recursos de dotações constantes do Orçamento
Fiscal da União, de que trata a Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de
1997, no que concerne à unidade orçamentária Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do Ministério da Agricultura
e do Abastecimento.
Art. 2' Em decorrência do disposto no art. 1º, ficam alteradas
as receitas da referida empresa, na forma dos Anexos III e IV deste
decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 26.6.1998, págs. 53/54.
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(113) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Encargos Financeiros da União Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 13.806.058,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997) crédito suplementar no valor de
R$ 13.806.058,00 (treze milhões, oitocentos e seis mil, cinqüenta e
oito reais), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 26.6.1998, pág. 55.
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(114) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$
1.390.803,00, em {avordo Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento,

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 1.390.803,00 (um
milhão, trezentos e noventa mil, oitocentos e três reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa

Os anexos estão publicados no DO de 26.6.1998, págs. 55/56.
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(115) DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 80.463.000,00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 80.463.000,00
(oitenta milhões, quatrocentos e sessenta e três mil reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo Ir deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. lºe 2º, fica alterada a receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada nos
Anexos IrI e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 29.6.1998, págs. 113.
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(116) DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Operações Oficiais de Crédito
- Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, crédito especial no valor de
R$ 847.495.130,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. F da Lei n" 9.653, de 27 de maio de 1998,
DECRETA:
Art. 1e Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.598,
de 30 de dezembro de 1997)crédito especial no valor de R$ 847.495.130,00
(oitocentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos e noventa e cinco
mil, cento e trinta reais), em favor de Operações Oficiais de Crédito
- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de emissão de títulos de responsabilidade do
Tesouro Nacional, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa

o anexo está publicado no DO de 29.1.1998, pág. 3.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p- 4631-4765,jun. 1998
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(117) DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 7.398.354,00,
em favor do Ministério da Fazenda e de
Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso II, da Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Fazenda e de
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municipios, crédito suplementar no valor de R$ 7.398.354,00 (sete milhões, trezentos e noventa e oito mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
BrasiIia, 26 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua

Os anexos estão publicados no DO de 29.6.1998, págs. 4/5.
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(118) DECRETO DE 29 DE JUNHO DE 1998
Declara de utilidade pública o Centro
de Estudos Psicopedagógicos Pró-Saber,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro
(RJ).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 12 da Lei nO 91, de 28 de agosto de 1935, e 12 do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 12 É declarada de utilidade pública federal a seguinte
instituição:
Centro de Estudos Psicopedagógicos Pró-Saber, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC
nO 68.586.957/0001-03 (Processo MJ n' 08004.001201/98-00).
Art. 2' A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que
não tenha sido subvencionada, conforme preceitua o art. 5' do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nO 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177° da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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(119)

DECRETO DE 29 DE JUNHO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Cidade de Cascavel Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 53740.000285/97,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962 por dez anos, a partir de l' de setembro de 1997, a concessão outorgada à Rádio Cidade de Cascavel
Ltda., pelo Decreto n? 79.976, de 15 de julho de 1977, renovada pelo
Decreto n' 95.850, de 21 de março de 1988, cujo prazo residual da outorga foi mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998
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(120)

DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
globol de R$ 3.417. 720,00, em fauordos Ministérios da Saúde e do Trabalho, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso U, da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor dos Ministérios da Saúde e do Trabalho, crédito suplementar no valor global
de R$ 3.417.720,00 (três milhões, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e vinte reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas, no âmbito das mesmas subatividades indicadas no Anexo U deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), na forma indicada nos Anexos lU e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados noDO de P.?1998, págs. 25/26.
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(121)

DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Padre João Maria H, situado no
Município de João Câmara, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termOS dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
daLei nº4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Padre
João Maria II, com área de um mil, quinhentos e trinta hectares, situado no Município de João Câmara, objeto do Registro nº R-3-2.194,
fi. 93, Livro 2-K, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de
João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998

4760
(122)

DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado São João do Cerro Agudo, situado nos
Municípios de Bituruna e Palmas, Estado
do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São João do Cerro
Agudo, com área de sete mil e duzentos e sessenta hectares, situado
nos Municípios de Bituruna e Palmas, objeto dos Registros n's
R-1-6.706, Ficha 6.706; R-2-6.706, Ficha 6.706 e R-3-6.706, Ficha
6.706/1, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Palmas; R-1-9.657, Ficha 9.657; R-2-9.657, Ficha 1/9.657 e MatrícuIa n? 9.657, Ficha 9.657, do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da l' Circunscrição de União da Vitória, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jnn. 1998

4761
(123)

DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Renascença, situado no Município de Reserva, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504,de 30 de novembro de 1964, e 2º da LeI nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Renascença, com
área de duzentos e quarenta hectares e sessenta ares, situado no Município de Reserva, ~bj~to do Registro nº R-9-2.899, Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Reserva, Estado do Parana.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jnn. 1998
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DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Chapadinha, situado no Município de
Joca Marques, Estado do Piauí, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Chapadinha, com
área de setecentos e vinte e cinco hectares e cinqüenta ares, situado
no Município de Joca Marques, objeto da Matrícula n' 387, fi. 187,
Livro 2-A, do Cartório do l' Ofício de Notas e Registro de Imóveis da
Comarca de Luzilãndia, Estado do Piauí.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765, jun. 1998
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DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomina"
do Fazenda São Carlos, situado no Município de Sapopema, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Carlos, com área de trezentos e quarenta e oito hectares e sessenta e
dois ares, situado no Município de Sapopema, objeto do Registro
n" R-8-431, fi. 3v, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curiúva, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jun. 1998

4764
(126)

DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Barra Grande, situado no
Município de Ortigueira, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei n? 8.629, de25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Barra
Grande, com área de trezentos e oitenta e cinco hectares, sessenta e
nove ares e cinco centiares, situado no Município de Ortigueira, objeto dos Registros nOs R-12-1.395, fls. 3/3v e R-4.218, fls. 2/2v, ambos
do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ortigueira, Estado do Paraná.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1998; 177° da Independência e 110Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jnn. 1998
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DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Cacique, situado no Município de Tamarana, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Cacique, com área de cento e sessenta e dois hectares, quatro ares e trinta e dois centiares, situado no Município de Tamarana, objeto do Registro n' 3.957, Livr03-E, do Cartório de Registro de Imóveis da 3'
Circunscrição da Comarca de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 30 de junho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4631-4765,jnn. 1998

REPUBLICAÇÃO

DECRETO N' 2.632, DE 19 DE JUNHO DE 1998 (*)
Dispõe sobre o Sistema Nacional Antidrogas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 3' da Lei n" 6.368, de 21 de outubro de 1976,
DECRETA:
Art. l' O Sistema Nacional Antidrogas, de que trata o art. 3' da
Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 1976, integra as atividades de prevenção e repressão ao tráfico ilícito, ao uso indevido e a produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependências física ou psíquica, e a atividade de recuperação de dependentes.
Parágrafo único. Compõem o Sistema Nacional Antidrogas todos os órgãos e entidades da Administração Pública que exerçam as
atividades referidas neste artigo.
Art. 2º São objetivos do Sistema Nacional Antidrogas:
I - formular a política nacional antidrogas;
H - compartilhar planos nacionais com planos regionais, estaduais e municipais, bem como fiscalizar a respectiva execução;
IH - estabelecer prioridades entre as suas atividades, por
meio de critérios técnicos, econômicos e administrativos;
(*) Republicado por ter saído com incorreção no DO de 22.6.1998 (pág. 4401

desta obra),
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IV - promover a modernização das estruturas das áreas afins;
V - rever procedimentos de administração nas áreas de
prevenção, repressão e recuperação;
VI - estabelecer fluxos contínuos e permanentes de informações entre seus órgãos, bem como entre o seu órgão central e organismos internacionais;
VII - estimular pesquisas, visando ao aperfeiçoamento das
atividades de sua competência;
VIII - promover a inclusão de ensinamentos nos cursos de formação de professores, em todos os níveis, referentes a substâncias
entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica;
IX - promover, junto aos órgãos competentes, a inclusão de
itens específicos nos currículos de todos os graus de ensino, com a finalidade de esclarecer os alunos quanto à natureza e aos efeitos das
substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física
ou psíquica.
Art. 3º Integram o Sistema Nacional Antidrogas:
I

o Conselho Nacional Antidrogas, como órgão normativo;
a Casa Militar da Presidência da República, como órgão

II
central;
III
a Secretaria Nacional Antidrogas, da Casa Militar da
Presidência da República, como órgão executivo;
IV - o Ministérío da Saúde;
V - o Conselho Nacional de Educação;
VI
a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
VII
o Departamento de Polícia Federal do Ministério da
Justiça;
VIII
o Ministério da Previdência e Assistência Social;
IX - os órgãos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que exercem atividades antidrogas e de recuperação de dependentes, mediante ajustes específicos.
Parágrafo único. Os órgãos mencionados neste artigo ficam
sujeitos à orientação normativa do Conselho Nacional Antidrogas no
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4767-4771,jun. 1998
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que tange às atividades disciplinares pelo sistema, sem prejuízo da
subordinação administrativa aos órgãos em cujas estruturas estiverem integrados.
Art. 4' À Secretaria Nacional Antidrogas compete:
I - planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de prevenção e repressão ao tráfico ilícito, uso indevido e produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que
causem dependência física ou psíquica, e a atividade de recuperação
de dependentes;
II - propor a Política Nacional Antidrogas;
III - definir estratégias e elaborar planos, programas e procedimentos para alcançar as metas propostas na política nacional
antidrogas e, ainda, acompanhar a execução dessa política;
IV - propor reformas institucionais, modernização organizacional e técnico-operativa, visando ao aperfeiçoamento da ação governamental nas atividades antidrogas e de recuperação de
dependentes;
V - promover o intercâmbio com organismos internacionais
sobre tráfico elícito, crimes transfronteriços e uso indevido de substância entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica;
VI - atuar, em parceria com outros órgãos governamentais,
junto a governos estrangeiros, organismos multilaterais e a comuni-

dade internacional para assuntos referentes às drogas ilegais e delitos conexos, à cooperação técnica e à assistência financeira;
VII - firmar convênios, acordos, contratos e quaisquer outros
ajustes, objetivando o desempenho de suas atribuições;
VIII - acompanhar a evolução e propor medidas para a redução dos crimes conexos com o tráfico ilícito de drogas;
IX - propor a destinação de recursos do Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate ao Abuso de Drogas (Funcab);
X - prover os serviços de secretaria executiva do Conselho
Nacional Antidrogas.
Art. 5' O Conselho Nacional Antidrogas, órgão normativo de
deliberação coletiva, vinculado à Casa Milítar da Presidência da República, terá a seguinte composição:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4767-4771,jun. 1998
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I - o Chefe da Casa Militar da Presidência da República, que
o presidirá;
H - o Secretário Nacional Antidrogas;

IH - representantes dos seguintes Ministérios, titular e suplente, indicados pelos respectivos Ministros de Estado;
um da Saúde;
b) um da Educação e do Desporto;
c) um da Previdência e Assistência Social;
d) um das Relações Exteriores;
e) dois da Justiça, sendo um obrigatoriamente do órgão de repressão a entorpecentes;
IV - um do Estado-Maior das Forças Armadas;
V - umjurista de comprovada experiência em assuntos de entorpecentes e drogas afins, indicado pelo Ministro de Estado da Justiça;
VI - um médico psiquiatra de comprovada experiência e atuação na área de entorpecentes e drogas afins, indicado pela Associação
Médica Brasileira.
§ 1º O Secretário Nacional Antidrogas substituirá o presidente
do Conselho Nacional Antidrogas em suas ausências e impedimentos.
§ 2º Os membros referidos nos incisos IH a VI serão designados pelo Presidente da República para mandato de dois anos, permitida a recondução.
§ 3" Os membros do Conselho Nacional Antidrogas não farão
jus a nenhuma remuneração, sendo seus serviços considerados de
relevante interesse público.
§ 4º As eventuais despesas com viagens dos conselheiros referidos nos incisos V e VI correrão à conta da Secretaria Nacional
Antidrogas, e a dos demais membros, por conta dos órgãos que representam.
Art. 6º Ao Conselho Nacional Antidrogas compete:
I - aprovar a Política Nacional Antidrogas;
H - exercer orientação normativa sobre as atividades antidrogas e de recuperação de dependentes;
a)
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IH -

aprovar a destinação dos recursos do Funcab;
IV - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos do Funcab e o
desempenho dos planos e programas da Política Nacional Antidrogas;
V - elaborar seu regimento interno;
VI - integrar ao sistema os órgãos congêneres dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 7Q As decisões do Conselho Nacional Antidrogas deverão
ser cumpridas pelos órgãos da Administração Pública Federal integrantes do sistema, sob acompanhamento da Secretaria Nacional
Antidrogas.
Art. 8Q O detalhamento das competências do Conselho Nacional Antidrogas e suas condições de funcionamento serão determinadas em regimento interno elaborado pelo plenário e aprovado pelo
Chefe da Casa Militar da Presidência da República.
Art. 9Q Extinto o Departamento de Entorpecentes da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, o Chefe
da Casa Militar da Presidência da República e o Ministro de Estado
da Justiça disporão em ato conjunto sobre a transferência do acervo
patrimonial necessário ao funcionamento da Secretaria Nacional
Antidrogas da Casa Militar da Presidência da República.
Art. 10. Ficam revogados os Decretos nQs 85.110, de 2 de setembro de 1980, 86.856, de 14 dejaneiro de 1982, 89.283, de 10 dejaneiro de 1984 e 93.171, de 25 de agosto de 1986.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de junho de 1998; 177Qda Independência e 110Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Waldeck Ornélas
José Serra
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Clovis de Barros Carvalho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4767-4771, jun. 1998

RETIFICAÇÕES

DECRETO
DECRETO N' 2.631, DE 17 DE JUNHO DE 1998 (*)
Disciplina a transferência de saldos devedores decorrentes da alienação de imóveis
funcionais, cria incentivos à quitação antecipada da dívida, e dá outras providências.

Retificação
Na página 1, 2' coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan e Luiz Carlos Bresser Pereira.

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(49) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998 C*)
Declara de utilidade pública oAsilo Coronel Gustavo Ribeiro, com sede na Cidade
de Caconde (SPj, e outras entidades.

Retificação
No art. 1º, inciso XXI:
Onde se lê: «Sociedade Servas dos Pobres, ... CGC n" 33.952.136/
0001-31 ~,(Processo MJ n' 3.004/94-13);"
Leia-se: «Sociedade Servas dos Pobres, ... CGC n' 33.952.136/
0001-50 (Processo MJ n' 3.004/94-13);"
(*) Publicado no DO de 18.6.1998 (pág. 4399 desta obra).
(*") Publicado noDO de 26.5.1998 (v. Coleção das Leis. Brasília, 190(5, t. 1):3611,

maio 1998.
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(l08) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998

n

Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor R$ 4.000.000,00,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

Retificação
Por ter sido omitido na primeira publicação do referido decreto,
naDO de 26.6.1998, o Anexo II está publicado naDO de 29.6.1998, à
pág.5.

(") Publicado no DO de 26.6.1998 (pág. 4746 desta obra).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4773-4774,jun. 1998
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4776
2.616 - Decreto de 4 de junho de 1998 - Prorroga o prazo a que se refere o
art. 2~ do Decreto n" 2.027, de 11 de outubro de 1996. Publicado noDO
de 5 de junho de 1998.
2.617 - Decreto de fi de junho de 1998 - Dispõe sobre a composição do capital de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. Publicado no DO de 8 de junho de 1998.
2.618 - Decreto de 5 de junho de 1998 - Dispõe sobre o Programa Emergencial de Frentes Produtivas e dá outras providências. Publicado no
DO de 8 de junho de 1998.
2.619 - Decreto de 5 de junho de 1998 - Aprova a Estrutura Regimental e
o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal e dá outras providências. Publicado naDO de 9 dejunho de 1998.

4352

4353

4354

4358

2.620 -

Decreto de 8 de junho de 1998 - Altera o Anexo Ill dos Decretos
nvs 2.451, de 5 dejaneiro de 1998, e 2.580, de 6 de maio de 1998. Publicado no DO de 9 de junho de 1998.

4378

2.621 - Decreto de 9 de junho de 1998 - Exclui da Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum anexa ao Decreto n" 2.376, de 12 de novembro de
1997, os códigos tarifários que menciona. Publicado noDO de 10 dejunho de 1998.

4379

2.622 - Decreto de 9 de junho de 1998 - Regulamenta a Lei Complementar ns 93, de 4 de fevereiro de 1998, que criou o Fundo de Terras e da
Reforma Agrária - Banco da Terra, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1998.

4380

2.623 - Decreto de 10 de junho de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de
junho de 1998.
2.624 - Decreto de 12 de junho de 1998 -Altera a Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) e as alíquotas do Imposto de Importação dos produtos que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 15
de junho de 1998.
2.625 - Decreto de 12 de junho de 1998 - Autoriza excepcionalmente a
contratação temporária de recursos humanos para os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que especifica. Publicado no DO de 15
de junho de 1998. ..
2.626 - Decreto de 15 de junho de 1998 - Promulga o Protocolo de Medidas Cautelares, concluído em Ouro Preto, em 16 de dezembro de 1994.
Publicado naDO de 16 de junho de 1998.
2.627 - Decreto de 15 dejunho de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido no
art. 1~ do Decreto ns 1.858, de 10 de abril de 1996. Publicado naDO de
16 de junho de 1998.

4389

4390

4392

4393

4394

Col. Leis Rep. Fed. Erasil, Erasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4775·4792,jun. 1998

4777
2.628 - Decreto de 15 de junho de 1998 - Altera dispositivos do Decreto
n'' 2.414, de 8 de dezembro de 1997, que consolida o Regulamento da
Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, que estabelece as características da Nota do Tesouro Nacional (NTN) e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de junho de 1998
.

4394

2.629 - Decreto de 15 de junho de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido no
art. 1" do Decreto n'' 2.340, de 7 de outubro de 1997. Publicado no DO
de 16 de junho de 1998
.

4397

2.630 - Decreto de 16 de junho de 1998 - Dá nova redação ao art. 26 e ao
caput do art. 27 do Regulamento da Ordem do Mérito Aeronáutico,
aprovado pelo Decreto n'' 94.601, de 14 de julho de 1987. Publicado no
DO de 17 de junho de 1998
.

4398

2.631 - Decreto de 17 de junho de 1998 - Disciplina a transferência de
saldos devedores decorrentes da alienação de imóveis funcionais, cria
incentivo à quitação antecipada da dívida, e dá outras providências.
Publicado no DO de 18 de junho de 1998. .
.
Retificado no DO de 19 de junho de 1998
.

4399
4773

2.632 - Decreto de 19 dejunho de 1998 - Dispõe sobre o Sistema Nacional
Antidrogas, e dá outras providências. Publicado noDO de 22 de junho
de 1998
.
Republicado no DO de 26 de junho de 1998
.

4401
4767

2.633 - Decreto de 19 de junho de 1998 - Altera o Programa de Dispêndios Globais (PDG) do Banco do Nordeste do Brasil S.A. para 1998,
aprovado pelo Decreto n" 2.453, de 6 de janeiro de 1998. Publicado no
DO de 22 de junho de 1998.
.
.

4406

2.634 - Decreto de 24 de junho de 1998 - Altera os Anexos I, II, IlI, IV e V
e os arts. 5\! e 14 do Decreto n'' 2.451, de 5 de janeiro de 1998, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de junho de 1998
.

4406

2.635 - Decreto de 25 de junho de 1998-Institui o Comitê de Comercialização de Álcool Etílico Combustível (Caec) e dá outras providências.
Publicado no DO de 26 de junho de 1998
.

4408

2.636 - Decreto de 25 de junho de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido no
art. 3" do Decreto n"2.321, de 8 de setembro de 1997. PublicadonoDO
de 26 de junho de 1998
.

4410

2.637 - Decreto de 25 de junho de 1998 - Regulamenta a cobrança do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Publicado noDO de 26
de junho de 1998
.

4410

2.638 - Decreto de 29 de junho de 1998 - Altera o Decreto n'' 2.072, de 14
de novembro de 1996, que dispõe sobre a redução do Imposto de
Importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicado no DO de 30 de junho de 1998
.

4620
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4778
2.639 - Decreto de 29 de junho de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido no
art. 12 do Decreto n" 1.958, de 15 dejulho de 1996. Publicado naDO de
30 de junho de 1998.
2.640 - Decreto de 29 de junho de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido no
art. 12 do Decreto ns 2.239, de 27 de maio de 1997. Publicado no DO de
30 de junho de 1998.
2.641 - Decreto de 29 de junho de 1998 - Prorroga o prazo de remanejamento dos cargos em comissão que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de junho de 1998.
2.642 - Decreto de 29 de junho de 1995-Dánovaredaçãoao art.l? do Decreto ns 87.737, de 20 de outubro de 1982, que dispõe sobre o Regulamento do Estado-Maior das Forças Armadas. Publicado no DO de 30
de junho de 1998.
2.643 - Decreto de 29 de junho de 1998 - Promulga o Acordo de Cooperação na Área de Turismo, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria, em Brasília,
em 3 de abril de 1997. Publicado no DO de 30 de junho de 1998. ......
2.644 - Decreto de 29 de junho de 1998 -Altera o Estatuto da Caixa Econômica Federal (CEF), aprovado pelo Decreto n" 2.254, de 16 de junho
de 1997. Publicado no DO de 30 de junho de 1998.
2.645 - Decreto de 29 de junho de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento,
em caráter temporário, do cargo em comissão que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de junho de 1998.
2.646 - Decreto de 30 de junho de 1998 - Dispõe sobre a dissolução da
Companhia de Colonização do Nordeste (Cclone), e dá outras providências. Publicado no DO de 1" de julho de 1998.
2.647 - Decreto de 30 dejunho de 1998- Cria aNota do Tesouro Nacional
série U (NTNMU). Publicado no DO de 1" de julho de 1998.

4621

4622

4622

4624

4624

4625

4626

4627
4629

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 1º dejunho de 1998 -Reconhece como de interesse do GOM
verno brasileiro a participação societária estrangeira no capital do
Banco Mappin S.A e da Financiadora Mesbla S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. Publicado no DO de 2 de junho de 1998.
(2) - Decreto de 1'!de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santa
Maria lI, situado no Município de Marabá, Estado do Pará, e dá oUM
tras providências. Publicado no DO de 2 de junho de 1998.
(3) - Decreto de 1'!de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Mãe Maria, conhecido por Castanhal Mãe Maria, situado no Município de
Bom Jesus do Tocantins, Estado do Pará, e dá outras providências.
Publicado no DO de 2 de junho de 1998.

4631

4632

4633
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4779
Decreto de lº de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Izabel, situado no Município de Novo Repartimento, Estado do Pará, e
dá outras providências. Publicado no DO de 2 de junho de 1998. ......
(5) - Decreto de F de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Cristo
Rei, situado no Município de ltupiranga, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 2 de junho de 1998.
(6) - Decreto de F de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cajarana, localizado na Gleba Carajás, situado no Município de Itupiranga,
Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 dejunho de 1998.
(7) - Decreto de 12 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Araxá,
localizado na Gleba Las Casas, situado no Município Pau D'Arco,
Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado naDO de 2 dejunho de 1998.
(8) - Decreto de F de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Agropecus, situado no Município de Santa Maria das Barreiras, Estado do
Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de junho de
1998.
(9) - Decreto de 12 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda 2 H Jota,
conhecido por Fazenda Oito Barracas, localizado na Gleba São João,
situado no Município de São Domingos do Araguaia, Estado do Pará, e
dá outras providências. Publicado no DO de 2 de junho de 1998.
(10) - Decreto de 12 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Castanhal Tartaruga, situado no Município de Marabá, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 2 de junho de 1998.
(11) - Decreto de 1!! de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Indiaporã, situado no Município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará,
e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de junho de 1998. ....
(12) - Decreto de 12 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Castanhal Rainha, situado no Município de Itupiranga, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 2 de junho de 1998.
(13) - Decreto de 2 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Taboleiro Grande/Genipapeiro, situado no Município de Jaca Marques, Estado do Piauí, e dá
outras providências. Publicado no DO de 3 de junho de 1998.

(4) -
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4636

4637

4638

4639

4641

4642

4643
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4780
(14) -

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Decreto de 2 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Canto das
Pedras, situado no Município de Carnaubais, Estado do Rio Grande
do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de junho de
1998.
- Decreto de 2 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Enalco,
situado nos Municípios de Ipixuna do Pará e Nova Esperança do Piriá,
Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado naDO de 3 de junho de 1998.
- Decreto de 2 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Taboleiro Grandetcodoee, situado no Município de Joca Marques, Estado do Piauí, e
dá outras providências. Publicado no DO de 3 de junho de 1998........
- Decreto de 2 de junho de 1998.,..,.- Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Caracol, situado no Município de Novo Horizonte do Norte, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 dejunho
de 1998.
- Decreto de 3 dejunho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Potreírinho,
situado no Município de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 4 de junho de 1998.
- Decreto de 3 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas Fazendas
São José de NazarélSão José do Nazaré, situado no Município de Poço
Redondo, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no
DO de 4 de junho de 1998.
- Decreto de 3 de Junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Alta Mira, situado
no Município de Independência, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de junho de 1998........
- Decreto de 3 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Roque, situado no
Município de Pedro do Rosário, Estado do Maranhão, e dá outras providências..Publicado no DO de 4 de junho de 1998.
- Decreto de 3 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santa Mônica, situado no Município de Coroatá, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de junho de 1998.
- Decreto de 3 de junho de 1998-Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar
no valor de R$ 6.200.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 4 de junho de 1998.

4645

4646

4647

4649

4650

4651

4652

4653

4654

4655
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4781
(24) -

Decreto de 3 dejunho de 1998-Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de R$ 6.856.524,00, em favor da
Presidência da República, do Ministério da Justiça e do Ministério da
Marinha, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Publicado no DO de 5 de junho de 1998.

4656

(25) -

Decreto de 4 dejunho de 1998 - Declara de utilidade pública a Associação Centro de Promoção do Menor Santa Fé, com sede na Cidade de
Caxias do Sul (RS), e outras entidades. Publicado naDO de 5 de junho
de 1998.

4657

(26) -

Decreto de 4 de junho de 1998 - Transfere para a Fundação Evangélica Boas Novas a concessão outorgada à Rádio e Televisão Guajará
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Belém, Estado do Pará. Publicado no DO de 5 de junho de

1998.
(27) -

1998.
(28) -

4659

Decreto de 4 de junho de 1998 - Altera o Decreto de 4 de agosto de
1997, que declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o
imóvel rural denominado Fazenda Matutina/Alto Taquaral, situado
nos Municípios de !tarana e Laranja da Terra, Estado do Espírito
Santo, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de junho de

4660

Decreto de 4 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Duas Estradas/Fazenda Engenhoca/Tambor/São José/Sítio Tambor/Sítio Lagoa de Tapera, situado no Município de Alagoa Grande, Estado da
Paraíba, e dá outras providências. Publicado naDO de 5 de junho de

1998.

4661

(29) -

Decreto de 4 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Barra Nova/Lagoa Verde, situado no Município de Alagoa Grande, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de junho de 1998.

4663

(30) -

Decreto de 5 de junho de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da Agricultura e do Abastecimento, e do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 824.000.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 8 de junho de 1998...........................................

4664

(31) -

Decreto de 5 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominadoMacaubeira, situado no Município de Pavussu, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de junho de 1998.

4665

Decreto de 8 de junho de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$ 66.486.000,00, em favor do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 9 de junho de 1998.

4666

(32) -
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4782
(33) -

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

Decreto de 8 de junho de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$11.654.957 ,00, emfavorde Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.
Publicado no DO de junho de 1998.
- Decreto de 8 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor
de R$ 45.305.756,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 9 de junho de 1998.............................
- Decreto de 9 de junho de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$ 19.159.181,00, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 10 de junho de 1998..................................
- Decreto de 10 de junho de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$ 5.336.393,00, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de junho de 1998
""....
- Decreto de 10 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cunha,
situado no Município de Cidade Ocidental, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de junho de 1998. ""..........
- Decreto de 10 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Queluz,
situado no Município de Ipojuca, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de junho de 1998 ......... " ...."""..
- Decreto de 10 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Treze de Maio, situado no Município de Olinda Nova, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de junho de 1998. ""....... ".........
- Decreto de 10 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São RaimundolUmbigudo/Data São Raimundo, situado no Município de Codó,
Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 12
de junho de 1998.
- Decreto de 10 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominadoMacaúba, situado
no Município de Coroatá, Estado do Maranhão, e dá outras providên"" "
"..
cias. Publicado no DO de 12 de junho de 1998
- Decreto de 10 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paloma
VI, situado no Município de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado noDO de 12 de junho de 1998 ..... "....
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4670

4671

4672

4673

4674

4675
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4783
(43) -

Decreto de 10 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mohr lI,

situado no Município de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, e dá ou(44) -

(45) -

(46) -

(47) -

(48) -

(49) -

tras providências. Publicado no DO de 12 de junho de 1998.

4677

Decreto de 10 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barreirinho, situado no Município de Urucuia, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no no de 12 de junho de 1998.

4678

Decreto de 10 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Macacos, situado
no Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de junho de 1998.

4679

Decreto de 10 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Pedregulho, situado no Município de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de junho de

1998.

4680

Decreto de 10 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paloma I
e V; situado no Município de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 12 de junho de 1998.

4681

Decreto de 12 de junho de 1998 - Outorga concessão para exploração do aproveitamento hidrelétrico denominado Cana Brava, em trecho do Rio Tocantins, no Estado de Goiás. Publicado no DO de 15 de
junho de 1998.

4682

Decreto de 15 de junho de 1998 - Declara luto oficial. Publicado no

DO de 16 de junho de 1998.
(50) -

(51) -

(52) -

4683

Decreto de 15 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 231.759.259,00, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 16 de junho de

1998.

4684

Decreto de 15 de junho de 1998 -Altera dispositivos do Decreto de
18 de agosto de 1997, que prorroga e autoriza o uso compartilhado da
concessão de que trata o Decreto n" 83.767, de 24 dejulho de 1979. Publicado no DO de 16 de junho de 1998.

4685

Decreto de 16 de junho de 1998 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a participação societária estrangeira no BCR Banco de Crédito Real S.A. e na BCR- Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Publicado no DO de 17 de junho de 1998.

4686

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4775-4792,jun. 1998

4784
(53) -

(54) -

(55) -

(56) -

(57) -

(58) -

(59) -

(60) -

(61) -

Decreto de 16 de junho de 1998 - Altera o Decreto de 6 de março de
1997, que declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o
imóvel rural denominado Fazenda Escada, situado no Município de
Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.
Publicado no DO de 17 de junho de 1998.

4687

Decreto de 16 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Costa
Rica IV; Lote 10, Gleba 2, 2!l Etapa, Loteamento Fazenda Corrente, situado no Município de Wanderlândia, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de junho de 1998.

4688

Decreto de 16 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bogorni,
situado no Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 17 de junho de 1998.

4689

Decreto de 16 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Surubim, situado
no Município de Poço Branco, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de junho de 1998.

4690

Decreto de 16 de junho de 1998 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro o aumento da participação societária estrangeira
no Banco Santander Brasil S.A. e suas controladas. Publicado no DO
de 17 de junho de 1998..

4691

Decreto de 17 de junho de 1998 - Declara de utilidade pública a
Aldeia do Futuro - Associação para a Melhoria da Condição do Menor Necessitado, com sede na Cidade de São Paulo (SP), e outras entidades. Publicado no DO de 18 de junho de 1998.

4692

Decreto de 17 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Marupiara l, Lotes nss 32~Ae 32-B, Loteamento Ribeirão Água Fria,
6ª Etapa, situado no Município de Guaraí, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de junho de 1998.

4694

Decreto de 17 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Costa
Rica I, Lotes nvs 9-P, 16-P, 15, 19, 30 e 31-P, situado no Município de
Wanderlândia, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado noDO de 18 de junho de 1998
;........................

4695

Decreto de 17 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Costa
Rica III, Lotes nvs 11, 17, 38-P, 52, 53 e 54, situado no Município de
Wanderlândia, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de junho de 1998.

4696

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4775-4792, jun. 1998

4785
(62) -

Decreto de 17 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Saco
Fundo, situado no Município de Lago Verde, Estado do Maranhão, e
dá outras providências. Publicado no DO de 18 de junho de 1998. .....
(63) - Decreto de 17 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda da Palma, situado no Município de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de junho de

1998.
(64) -

4697

4698

Decreto de 17 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Pedra
Grande, situado no Município de Canguçu, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de junho de

1998.
Decreto de 17 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Costa
Rica lI, Lotes nss 38-P e 16-P, situado no Município de Wanderlândia,
Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 18
de junho de 1998...............................................
(66) - Decreto de 17 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Agua
Fria, Lotes nvs 8, 9, 19,20,23,25,27,33,34, 38-Ae 55, Loteamento
Serra do Lageado, 2" Etapa, fi. 1, situado no Município de Tocantínia,
Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 18
de junho de 1998...
(67) - Decreto de 17 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Agua
Fria, Lotes nss 10 e 17, situado no Município de Tocantínia, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de junho

4699

(65) -

de 1998.
Decreto de 17 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Marupiara l, Lotes nvs 48, 49, 51 e 52, Loteamento Ribeirão Água Fria, 6!!
Etapa, situado no Município de Guarai, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado naDO de 18 de junho de 1998...............
(69) - Decreto de 17 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Lagoa
da Onça, Lotes nss 2 e 7, Loteamento Javaezinho, situado no Município de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de junho de 1998..................
(70) - Decreto de 19 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 26.000.000,00 em favor do
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO
de 22 de junho de 1998..............

4701

4702

4703

(68) -

4704

4705

4706

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4775-4792,jun. 1998

4786
(71) -

Decreto de 19 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 643.350,00, em favor do Ministério de Minas e Energia, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de junho de 1998.

4707

(72) -

Decreto de 19 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 23.300.000,OO"em favor da
Justiça Eleitoral, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de junho de 1998.

4708

Decreto de 19 de junho de 1998 - Declara de utilidade pública a
Assistência Vicentina de Osasco, com sede na Cidade de Osasco (SP),
e outras entidades. Publicado no DO de 22 de junho de 1998.

4709

Decreto de 19 de junho de 1998 - Declara de utilidade pública a
Academia Brasileira de Filosofia, com sede na Cidade do Rio de -Ianeiro (RJ), e outras entidades. PublicadonoDO de 22 dejunho de 1998.....

4711

Decreto de 22 de junho de 1998 - Dispõe sobre concessão de autorização à Pluna - Lineas Aéreas Uruguayas Sociedad Anonima, para
funcionar no Brasil, como empresa de transporte aéreo regular. Publicado no DO de 23 de junho de 1998.

4713

(73) -

(74) -

(75) -

(76) -

Decreto de 23 de junho de 1998 - Autoriza a Organização Nacional
de Turismo Japonês a se instalar no Brasil. Publicado noDO de 24 de

junho de 1998...........................................................................................

4714

Decreto de 23 dejunho de 1998 -Revoga a autorização para funcionamento no País, concedida à Associação Civil Monaco Aide Et Présence. Publicado no DO de 24 de junho de 1998.

4715

Decreto de 23 dejunho de 1998 - Restabelece os títulos de utilidade
pública federal da Associação Londrinense Interdisciplinar de Aids
(Alia), com sede na Cidade de Londrina (PR), e da Fundação Centro de
Estudos do Comércio Exterior, com sede na Cidade do Rio de Janeiro
(RJ). Publicado noDO de 24 de junho de 1998...................................

4716

Decreto de 23 dejunho de 1998- Renova a concessão da Rádio Difusora de Machado Ltda. Para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Machado, Estado de Minas Gerais. Publicado noDO de 24 de junho de 1998.

4717

(80) -

Decreto de 23 de junho de 1998 - Renova a concessão da Fundação
Educativa Nordeste, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Soledade, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 24 de junho de 1998.

4718

(81) -

Decreto de 23 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Jacú/Barriguda,
situado no Município de Alagoa Grande, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de junho de 1998.

4719

(77) -

(78) -

(79) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4775-4792,jun. 1998

4787
(82) -

Decreto de 23 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Catalunha, situado no Município de Santa Maria da Boa Vista, Estado de
Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de ju-

nho de 1998.
(83) -

4720

Decreto de 23 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Mi-

guel, situado no Município de Santa Maria da Boa Vista, Estado de
Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de ju(84) -

(85) -

(86) -

(87) -

(88) -

(89) -

(90) -

nho de 1998.

4721

Decreto de 24 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito especial no valor de R$ 5.003.898,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para os fins que especifica. Publicado
no DO de 25 de junho de 1998.

4722

Decreto de 24 dejunho de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor de R$ 24.700.000,00, em
favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 25 de junho de 1998.

4723

Decreto de 24 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar
no valor de R$ 379.693.703,00, para o reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 25 de junho de 1998. ......

4724

Decreto de 24 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$
52.658.033,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamenta. Publicado noDO de 25 de junho de 1998.

4725

Decreto de 24 de junho de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 500.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 25 de junho de 1998. .

4726

Decreto de 24 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor global de R$ 418.182.939,00, em
favor da Presidência da República e do Ministério da Marinha, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 25 de juuho de 1998.

4727

Decreto de 24 de junho de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério das Comunicações, crédito especial no valor de R$ 500.000.000,00, para os fins que
especifica. Publicado no DO de 25 de junho de 1998.

4728

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4775-4792, jun. 1998

4788
(91) -

(92) -

Decreto de 24 de junho de 1998 - Abre aos Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de
R$ 65.954.823,00, em favor do Ministério do Trabalho, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 25 de
junho de 1998.
Decreto de 24 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 6.000.000,00, em favor do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no no de 25 de ju-

nho de 1998.
(93) -

(94) -

(95) -

(96) -

(97) -

(98) -

(99) -

4729

4730

Decreto de 24 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 61.945.635,00, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 25 de junho de

1998.

4731

Decreto de 25 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Canadá/Tanque do Garrote, situado no Município de Bento Fernandes,
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado
no DO de 26 de junho de 1998.

4732

Decreto de 25 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brejinho
IV, situado no Município de Unaí, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Publicado no DO de 26 de junho de 1998.

4733

Decreto de 25 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Guarajús, situado no Município de Corumbiara, Estado de Rondônia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 26 de junho de 1998.

4734

Decreto de 25 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Olhos
D'Água, situado no Município de Santa Helena de Goiás, Estado de
Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de junho de

1998.

4735

Decreto de 25 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Tesouras, situado
no Município de Araguapaz, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de junho de 1998.

4736

Decreto de 25 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brejinho
l, situado no Município de Unaí, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Publicado no DO de 26 de junho de 1998.

4737

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4775-4792,jun. 1998

4789
(100) - Decreto de 25 de junho de 1998- Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa
Senhora das Graças, situado no Município de Santa Vitória, Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no no de 26 de

junho de 1998.

4738

(101) - Decreto de 25 dejunho de 1998 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São Roque ou Roque, situado no Município de Pedro do Rosário, Estado do Maranhão, e
dá outras providências. Publicado no DO de 26 de junho de 1998.. ....

4739

(102) - Decreto de 25 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Olho D'Água Cercado, situado no Município de Joca Marques, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de junho de 1998.

4740

(103) - Decreto de 25 dejunho de 1998 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nova
Aurora, situado no Município de Santa Isabel, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 26 de junho de 1998.

4741

(104) - Decreto de 25 dejunho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Gurita,
situado no Município de J ataí, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de junho de 1998.

4742

(105) - Decreto de 25 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Marajá, situado
no Município de Coroatá, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado naDO de 26 de junho de 1998.

4743

(106) - Decreto de 25 dejunho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Hidrocilda / Hidrocilia, situado no Município de Santa Helena de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado naDO de 26 de junho

de 1998.
(l07) - Decreto de 25 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 1.175.823,00, em favor do
Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 26 de junho de 1998.

4744

4745

(l08) - Decreto de 25 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ '4.000.000,00, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de junho de

1998.
Retificado no DO de 29 de junho de 1998.

4746
4774
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4790
Decreto de 25 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 1.032.226,00, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado naDO de 26 dejunho de
1998.

4747

(110) - Decreto de 25 de junho de 1998 -Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor global de
R$ 251.444.444,00, em favor da Presidência da República e dos Ministérios da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de
junho de 1998.

4748

Decreto de 25 dejunho de 1998 -Modifica fontes de recursos de dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no que concerne ao
Ministério do Planejamento e Orçamento. Publicado no DO de 26 de
junho de 1998.

4749

(112) - Decreto de 25 de junho de 1998 - Modifica fontes de recursos de
dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no que concerne ao
Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Publicado noDO de 26
de junho de 1998.

4750

(113) - Decreto de 25 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor
de R$ 13.806.058,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 26 de junho de 1998.

4751

(114) - Decreto de 25 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 1.390.803,00, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de junho de
1998.

4752

(115) - Decreto de 26 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor de R$ 80.463.000,00, em
favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de junho de 1998.

4753

(116) - Decreto de 26 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de
R$ 847.495.130,00, para os fins que especifica. Publicado noDO de 29
de junho de 1998.

4754

(117) - Decreto de 26 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 7.398.354,00, em favor do
Ministério da Fazenda e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de junho de 1998.

4755

(109) -

(111) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4775-4792,jun.1998

4791
(118) - Decreto de 29 de junho de 1998 - Declara de utilidade pública o
Centro de Estudos Psicopedagógicos Pró-Saber, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro (RJ). Publicado no DO de 30 de junho de 1998.

4756

(119) - Decreto de 29 de junho de 1998 -c-Renova a concessão outorgada à
Rádio Cidade de Cascavel Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 30 de junho de 1998. .....................................•.......

4757

(120) - Decreto de 30 de junho de 1998 -Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 3.417.720,00,
em favor dos Ministérios da Saúde e do Trabalho, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de julho
de 1998. ..

4758

(121) - Decreto de 30 de junho de 1998-Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Padre
João Maria lI, situado no Município de João Câmara, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado naDO de F de
julho de 1998.

4759

(122) - Decreto de 30 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São João do Cerro
Agudo, situado nos Municípios de Bituruna e Palmas, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de F de julho de
1998.

4760

(123) - Decreto de 30 dejunho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Renascença, situado no Município de Reserva, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 1º de julho de 1998.

4761

(124) - Decreto de 30 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Chapadinha, situado no Município de Jaca Marques, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de F de julho de 1998.

4762

(125) - Decreto de 30 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Carlos, situado no Município de Sapopema, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 1!! de julho de 1998.

4763

(126) - Decreto de 30 de junho de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Barra
Grande, situado no Município de Ortigueira, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 1º de julho de 1998.

4764

(127) - Decreto de 30 de junho de 1998- Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Cacique, situado no Município de Tamarana, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de F de julho de 1998.

4765

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4775-4792,jun. 1998

4792
REPUBLlCAÇÃO
DECRETO
2.632 - Decreto de 19 de junho de 1998 - Dispõe sobre o Sistema Nacional
Antidrogas, e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de junho
de 1998.
Republicado no DO de 25 de junho de 1998........

4401
4767

RETIFICAÇÕES
DECRETO
2.631- Decreto de 17 dejunho de 1998 - Disciplina a transferência de saldos devedores decorrentes da alienação de imóveis funcionais, cria incentivo à quitação antecipada da dívida, e dá outras providências.
Publicado no DO de 18 de junho de 1998.
Retificado no DO de 19 de junho de 1998.

4399
4773

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(4) -

Decreto de 25 de maio de 1998 - Declara de utilidade pública o asilo
Coronel Gustavo Ribeiro, com sede na Cidade de Caconde (SP), e oU
tras entidades. Publicado no DO de 26 de maio de 1998.
Retificado naDO de 26 de junho de 1998.
(108) - Decreto de 25 de junho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, crédito suplementar no valor de R$ 4.000.000,00, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado noDO de 26 de junho de
1998.
Retificado noDO de 29 de junho de 1998.
M

3611
4773

4746
4774

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4775-4792,jun. 1998

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ACADEMIABRASILEIRA DE FILOSOFIA, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711

ACORDO DE COOPERAÇÃO NA ÁREA DE TURISMO
Promulgação; Brasil e Hungria
Decreto n"'" 2.643, de 29 de junho de 1998

.

4624

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Servidorpúblicocivil aposentado;Militar reformado; Decreto n" 2.027/96,
alteração

Decreto n" 2.616, de 4 de junho de 1998

4352

AERONÁUTICA ver ORDEM DO MÉRITO AERONÁUTICO
ÁGAPE - NÚCLEO,DE APOIO À REINTEGRAÇÃO SOCIAL, SANTO
ANDRÉ (SP)
Utilidade pública, declaração
(58) Decreto de 17 de junho de 1998

4692

ÁLCOOL
Comitê de Comercialização de Álcool Etílico Combustível (Caee), criação
Decreto n" 2.635, de 25 de junho de 1998

4408

ALDEIA DO FUTURO - ASSOCIAÇÃO PARA A MELHORIA DA
CONDIÇÃO DO MENOR NECESSITADO, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(58) Decreto de 17 de junho de 1998

4692

CoL Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, v, 190, n. 6, t. 2, p. 4793,4844, jun. 1998

4794
ALTAMIRA, INDEPENDÊNCIA (CE)
Interesse social, declaração
(20) Decreto de 3 de junho de 1998

4652

..

ASILO CORONEL GUSTAVO RIBEIRO E OUTROS, CACONDE (SP)
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Publicado no DO de 26 de maio de 1998 e retificado no DO de 26 de

junho de1998

4683

ASILO DE VELHOS ACELINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, PALMEIRA
(PR)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711

ASSISTÊNCIA VICENTINADE OSASCO, OSASCO (SP)
Utilidade pública, declaração
(73) Decreto de 19 de junho de 1998

4709

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE MONÇÕES, MONÇÕES (SP)
Utilidade pública, declaração
(73) Decreto de 19 de junho de 1998

4709

ASSOCIAÇÃO CENTRO DE PROMOÇÃO DO MENOR SANTA FÊ,
CAXIAS DO SUL (RS)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
..

4657

ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO, GUARULHOS (SP)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

4657

ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE QUINTANENSE,
QUINTANA (SP)
Utilidade pública, declaração
(58) Decreto de 17 de junho de 1998

4692

ASSOCIAÇÃO CIVIL MONACO AIDE ET PRÊSENCE
Instalação, autorização, revogação
(77) Decreto de 23 de junho de 1998

..

4715

ASSOCIAÇÃO COMUNITÃRIADESPERTAR, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
"
"
"............................

4657

,

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4793-4844, jun. 1998

4795
ASSOCIAÇÃO !COMUNITÁRIA EM DEFESA DOS DIREITOS DO
MENOR, SAO VICENTE (SP)
Utilidade pública, declaração
(73) Decreto de 19 de junho de 1998

4709

ASSOCIAÇÃO DE PROTJ!:ÇÃO À MATERNIDADE E À INFÀNCIA DE
CÁNDIDO MOTA, CANDIDO MOTA (SP)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711

ASSOCIAÇÀO DE PROTEÇÀO À MATERNIDADE E À INFÀNCIA DE
JANDAIA DO SUL, JANDAIA DO SUL (PR)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711

ASSOCIAÇÀO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À lNFÀNCIA DE
POJUCA, POJUCA (BA)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ÀMATERNIDADE E ÀINFÀNCIADE RlO
BOM, RlO BOM (PR)
Utilidade pública, declaração
(58) Decreto de 17 de junho de 1998

4692

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE E À
INFÁNCIA DE MARTINÓPOLIS, MARTINÓPOLIS (SP)
Utilidade pública, declaração
(73) Decreto de 19 de junho de 1998

4709

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÊRClO DO RlO DE
JANEIRO, RlO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711

ASSOCIAÇÃO FWRIANOPOLITANADE VOLUNTÁRIAS, FWRIANÓPOLIS
(SC)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711

ASSOCIAÇÃO LAR SANTA MARIA, SÃO CAETANO DO SUL (SP)
Utilidade pública, declaração
(58) Decreto de 17 de junho de 1998

4692

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t, 2, p. 4793-4844, jun. 1998

4796
ASSOCIAÇÃO LONDRINENSE INTERDISCIPLINAR DE AIDS (ALIA),
LONDRINA (PR)
Utilidade pública, restabelecimento
(78) Decreto de junho de 1998

4716

.

ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, GUARABIRA(PB)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

.

4657

ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO DO MENOR, RIBEIRÃO PRETO (SP)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711

ATO INTERNACIONAL
Acordo de Cooperação na Área de Turismo; Promulgação; Brasil e
Hungria
Decreto nl} 2.643, de 29 de junho de 1998 ....

4624

Protocolo de Medidas Cautelares; Promulgação
Decreto n Q 2.626, de 15 de junho de 1998 .

4393

Protocolo para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência em Aeroportos,

prornulgação;Montreal
Decreto nº 2.611, de 2 de junho de 1998

.

4621

AUMENTO DE CAPITAL
Banco Santander Brasil S.A.
(57) Decreto de 16 de junho de 1998

4691

AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL
Protocolo para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência em Aeroportos,
promulgação; Montreal
Decreto nº 2.611, de 2 de junho de 1998

4321

B
BANCO DA TERRA ver FUNDO DE TERRAS E DAREFORMAAGRÃRIA
- BANCO DA TERRA
BANCO DE CRÉDITO REAL S.A.
Interesse do governo brasileiro; Participação estrangeira
(52) Decreto de 16 de junho de 1998

4686

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4793-4844, jun. 1998

4797
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Programa de Dispêndios Globais (PDG), alteração; Decreto n" 2.453/98,

aprovação
Decreto nº 2.633, de 19 de junho de 1998

4406

BANCO MAPPIN S.A.
Interesse do governo brasileiro; Participação societária estrangeira
(1) Decreto de I'' de junho de 1998

4631

BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Aumento de capital; Interesse do governo brasileiro
(57) Decreto de 16 de junho de 1998

.

4691

BARRA NOVAlLAGOA VERDE, ALAGOA GRANDE (PB)

Interesse social, declaração
.

4663

..

4625

..

4645

(29) Decreto de 4 de junho de 1998

c
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)
Estatuto, alteração; Decreto ns 2.254/97
Decreto n" 2.644, de 29 de junho de 1998
CANTO DAS PEDRAS, CARNAUBAIS (RN)
Interesse social, declaração
(14) Decreto de 2 de junho de 1998
CARGO EM COMISSÃO
Estrutura regimental e quadro demonstrativo, aprovação; Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
Decreto nº 2.619, de 5 de junho de 1997........
Remanejamento
Ministério da Administração e Reforma do Estado
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Decreto
n'' 2.32I197
Decreto nº 2.636, de 25 de junho de 1998
Ministério da Ciência e Tecnologia
Decreto nº 2.645, de 29 de junho de 1998
Ministério da Ciência e Tecnologia; Decreto n'' 1.858/96, alteração
Decreto nº 2.627, de 15 de junho de 1998
Ministério da Educação e do Desporto
Decreto nº 2.623, de la de junho de 1998

4358

4410
4626
4394
4389

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4793-4844,jnn. 1998

4798
Ministério da Justiça; Decreto n 21.958/96, alteração
Decreto nº 2.639, de 29 de junho de 1998
Ministério da Justiça; Decretos nss 1.778/96 e 1.807/96
Decreto nº 2.641, de 29 de junho de 1998
Ministério da Saúde; Decreto n'' 2.239/97, alteração
Decreto no:! 2.640, de 29 de junho de 1998
Ministério das Relações Exteriores; Decreto n" 2.340/97, alteração
Decreto no:? 2.629, de 15 de junho de 1998

4621
4622
4622
4397

CARGO
Administração pública, nomeação; Servidor público civil aposentado;
Militar reformado; Decreto n" 2.027/96, alteração
Decreto nº 2.616, de 4 de junho de 1998

4352

CASA DA CRIANÇA ANTÔNIO DE PÁDUA, PETRÓPOLIS (lU)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

.

4657

CASA DA CRIANÇA EURIDES AMARAL MARQUES DE OLIVEIRA,
GUARARAPES (SP)
Utilidade pública, declaração
(58) Decreto de 17 de junho de 1998

4692

CASA DA CRIANÇA SANTINHA MARQUES, GUARAÇAÍ (SP)
Utilidade pública, declaração
(73) Decreto de 19 de junho de 1998

.

4709

CASA DO MENOR DE PRESIDENTE VENCESLAU, PRESIDENTE
VENCESLAU (SP)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711

CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE PRESIDENTE PRUDENTE,
PRESIDENTE PRUDENTE (SPl
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

CASTANHAL MÃE MARIA, BOM JESUS DO TOCANTINS (PAl
Interesse social, declaração
(3) Decreto de 1º de junho de 1998
CASTANHAL RAINHA, ITUPIRANGA (PA)
Interesse social, declaração
(12) Decreto de 1º de junho de 1998

4711

.

4633

4643

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4793-4844, jnn. 1998

4799
CASTANHAL TARTARUGA, MARABÁ(PA)
Interesse social, declaração
(la) Decreto de r! de junho de 1998

.

4641

CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DE VILA MACENO, SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO (SP)
Utilidade pública, declaração
(58) Decreto de 17 de junho de 1998

4692

CENTRO DE AÇÃO CRISTÃ, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711

CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGÓGICOS PRÓ-SABER, RIO DE
JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(118) Decreto de 29 de junho de 1998
.

4756

CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE DOM ALBERTO,
DOURADOS (MS)
Utilidade pública, declaração
(73) Decreto de 19 de junho de 1998

4709

CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARAA SEGURANÇA
DAS COMUNICAÇÕES (CEPESC)
Contrato por Tempo Determinado, autorização
Decreto nº 2.625, de 12 de junho de 1998
.

4392

CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA DE SANTA FÉ, SANTA FÉ (PR)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de Iê.de junho de 1998

4711

CENTRO EDUCACIONAL DE REALENGO, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

4657

CENTRO EDUCACIONAL LAR JESUS ADOLESCENTE, SANTO
ANTÕNIO DA PLATINA (PR)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
.

4657

CENTRO ESPÍRITA CELEIRO DE PAZ, SALVADOR (BA)
Utilidade pública, declaração
(73) Decreto de 19 de junho de 1998

4709

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4793-4844, jun. 1998

4800
CENTRO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BELO
HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
.

4657

CENTRO SOCIALDE MENORES DE FERNANDÓPOLIS, FERNANDÓPOLIS
(SP)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998 ..

4757

CENTRO SOCIAL FÉ E ALEGRIA, SÃO PAULO (SPl
Utilidade pública, declaração
(58) Decreto de 17 de junho de 1998
.

4692

CENTRO SOCIAL MARIETA CALS, JAGUARIBE (CE)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

.

4657

CENTRO SOCIAL SANTA IZABEL DE BRAÚNA - PROMOÇÃO SOCIAL
- PRONTO-SOCORRO E MATERNIDADE, BRAÚNA (SP)
Utilidade pública, declaração
(73) Decreto de 19 de junho de 1998
CHAPADINHA, JOCA MARQUES (PI)
Interesse social, declaração
(124) Decreto de 30 de junho de 1998

4709

.

4762

CÍRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO DO NORTE, SÃO
PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711

CÓDIGO TARIFÃRIO
Exclusão; Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum
Decreto n Q 2.621, de 9 de junho de 1998.......................................

4379

COMITÊ DE COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO COMBUSTÍVEL
(CAEC)
Criação
Decreto n Q 2.635, de 25 de junho de 1998

COMPANHIA DE COLONIZAÇÃO DO NORDESTE (COLONE)
Dissolução
Decreto n Q 2.646, de 30 de junho de 1998

.

4408

4627

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 6, t. 2, p- 4793-4844, jun. 1998

4801
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA (CEEE)
Aproveitamento hidrelétrico, concessão; Decreto Não Numerado (57)
de 18.8.1997, alteração
(51) Decreto de 15 de junho de 1998

4685

COMSÁUDE - COMUNIDADE DE SAÚDE, DESENVOLVIMENTO E
EDUCAÇÃO, PORTO NACIONAL (TO)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

4657

CONSELHO COMUNITÁRIO DE CAMPINAS, CAMPINAS (SP)
Utilidade pública, declaração
(73) Decreto de 19 de junho de 1998

4709

CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Normas, regulamentação
Decreto n Q 2.612, de 3 de junho de 1998

4325

o ••

CONSELHO PINHEIRENSE DO BEM-ESTAR DO MENOR, PINHEIROS
(ES)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Autorização; Fundação Nacional do Índio (Funai) e Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações (Cepesc)
Decreto n Q 2.625, de 12 de junho de 1998

4392

CONTRATO TEMPORÁRIO ver CONTRATOPOR TEMPO DETERMINADO
CRECHE LAR CINDERELA, SÃO VICENTE (SP)
Utilidade pública, declaração
(58) Decreto de 17 de junho de 1998

4692

CRÉDITO ESPECIAL
Ministério da Educação e do Desporto
(84) Decreto de 24 de junho de 1998
(90) Decreto de 24 de junho de 1998
Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(116) Decreto de 26 de junho de 1998

4722
4728
4754

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
Ministério da Agricultura e Abastecimento
(30) Decreto de 5 de junho de 1998

.

4664

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4793-4844, jun. 1998

4802
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(30) Decreto, de 5 de junho de 1998 .....

4664

Ministério do Planejamento e Orçamento
(30) Decreto de 5 de junho de 1998

4664

.

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
(34) Decreto de 8 de junho de 1998
.
(113) Decreto de 25 de junho de 1998
..
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
(70) Decreto de 19 de junho de 1998
.

Justiça Eleitoral
(72) Decreto de 19 de junho de 1998

.

Ministério da Aeronáutica
(110) Decreto de 25 de junho de 1998
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(92) Decreto de 24 de junho de 1998
Ministério da Ciência e Tecnologia
(36) Decreto de 10 de junho de 1998
Ministério da Educação e do Desporto
(50) Decreto de 15 de junho de 1998
(88) Decreto de 24 de junho de 1998
(93) Decreto de 24 de junho de 1998
Ministério da Fazenda
(32) Decreto de 8 de junho de 1998
(107) Decreto de 25 de junho de 1998
(117) Decreto de 26 de junho de 1998
Ministério da Justiça
(24) Decreto de 3 de junho de 1998
Ministério da Marinha
(24) Decreto de 3 de junho de 1998
(89) Decreto de 24 de junho de 1998
(110) Decreto de 25 de junho de 1998
Ministério da Saúde
(85) Decreto de 24 de junh de 1998
(115) Decreto de 26 de junho de 1998
(120) Decreto de 30 de junho de 1998
Ministério das Relações Exteriores
(23) Decreto de 3 de junho de 1998
Ministério de Minas e Energia
(71) Decreto de 19 de junho de 1998

4668
4751
4706
4708
4748

.
.

4730
4670

..
.

o,

.

..

4684
4726
4731

..
.

4666
4745
4755

.

4656

.
..
.

4656
4727
4748

..
..
.

4723
4753
4758

..

4655

.

4707

..

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p- 4793-4844, jun. 1998

4803
Ministério do Exército
(110) Decreto de 25 de junho de 1998
.
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(87) Decreto de 24 de junho de 1998
.
Ministério do Planejamento e Orçamento
(108) Decreto de 25 de junho de 1998
Publicado no DO de 26 de junho de 1998
..
Retificado no DO de 29 de junho de 1998
..
(109) Decreto de 25 de junho de 1998
.
(114) Decreto de 25 de junho de 1998
.
Ministério do Trabalho
(91) Decreto de 24 de junho de 1998
..
(121) Decreto de 30 de junho de 1998
.
Ministério dos Transportes
(86) Decreto de 24 de junho de 1998
.
Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(33) Decreto de 8 de junho de 1998
.
Órgãos do Poder Executivo
(35) Decreto de 9 dejunho de 1998
..
Órgãos do Poder Legislativo
(35) Decreto de 9 de junho de 1998
..
Presidência da República
(24) Decreto de 3 de junho de 1998
..
(89) Decreto de 24 de junho de 1998
..
(110) Decreto de 25 de junho de 1998
.
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
(117) Decreto de 26 de junho de 1998
..

4748

4725

4746
4774
4747
4752
4729
4759
4724
4667
4669
4669
4656
4727
4748
4755

D
DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL DAPARÓQUIADE SÃO DOMINGOS,
NITERÓi (RJ)

Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

.

4657

DESAPROPRIAÇÃO

Imóvel; Reforma agrária
Alta Mira, Independência CCE)
(20) Decreto de 3 de junho de 1998
Barra NovafLagoa Verde, Alagoa Grande CPB)
(29) Decreto de 4 de junho de 1998

4652
4663

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4793-4844,jun. 1998

4804
Canto das Pedras, Carnaubais (RN)
(14) Decreto de 2 de junho de 1998

.
Castanhal Mãe Maria, Bom Jesus do Tocantins (PA)
(3) Decreto de 1a de junho de 1998
Castanhal Rainha, Itupiranga (PA)
(12) Decreto de 1Q de junho de 1998
Castanhal Tartaruga, Marabá (PA)
(10) Decreto de F de junho de 1998
.
Chapadinha, J oca Marques (PI)
(124) Decreto de 30 de junho de 1998
Duas EstradaslFazenda Engenhoca e outros, Alagoa Grande (PB)
(28) Decreto de 4 de junho de 1998
..
..
Engenho Pedregulho, Ceará-Mirim (RN)
(46) Decreto de 10 de junho de 1998
.
Engenho Queluz, Ipojuca (PE)
(38) Decreto de 10 de junho de 1998
Fazenda Agropecus, Santa Maria das Barreiras (PA)
(8) Decreto de li?de junho de 1998
.
Fazenda Água Fria, Tocantínia (TO)
(66) Decreto de 17 de junho de 1998
.
(67) Decreto de 17 de junho de 1998
Fazenda Araxá, Pau D'Arco (PA)
(7) Decreto de li?de junho de 1998
.
Fazenda Barra Grande, Ortigueira (PR)
(126) Decreto de 30 de junho de 1998
.
Fazenda Barreirinho, Urucuia (MG)
(44) Decreto de 10 de junho de 1998
Fazenda Bogorni, Tapurah (MT)
(55) Decreto de 16 de junho de 1998
.
Fazenda Brejinho I, Unaí (MG)
(99) Decreto de 25 de junho de 1998
Fazenda Brejinho IV, Unaí (MG)
(95) Decreto de 25 de junho de 1998
Fazenda Cacique, Tamarana (PR)
(127) Decreto de 30 de junho de 1998
Fazenda CanadálTanque do Garrote, Bento Fernandes (RN)
(94) Decreto de 25 de junho de 1998
..
Fazenda Caracol, Novo Horizonte do Norte (MT)
(17) Decreto de 2 de junho de 1998
Fazenda Cajarana, Itupiranga (PA)
(6) Decreto de 1Q de junho de 1998

.

4645

.

4633

.

4643
4641

.

4762
4661
4680

.

4672
4638

.

4702
4703
4637
4764

.

4678
4689

..

4737

.

4733

.

4765

.

4732

.

4649

.

4636
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4805
Fazenda Catalunha, Santa Maria da Boa.Vista (PE)
(82) Decreto de 23 de junho de 1998
.
Fazenda Costa 'Rica I,Wanderlândia (TO)
(60) Decreto de 17 de junho de 1998
..
Fazenda Costa Rica lI, Wanderlândia (TO)
(65) Decreto de 17 de junho de 1998
.
Fazenda Costa Rica III, Wanderlándia (TO)
(61) Decreto de 17 de junho de 1998
.
Fazenda Costa Rica IV, Wanderlândia (TO)
(54) Decreto de 16 de junho de 1998 .......
Fazenda Cristo Rei, Itupiranga (PA)
(5) Decreto de F de junho de 1998
.
Fazenda Cunha, Cidade Ocidental (GO)
(37) Decreto de 10 de junho de 1998
.
Fazenda da Palma, São Luiz Gonzaga (RS)
(63) Decreto de 17 de junho de 1998
..
.
Fazenda Enalco, Ipixuna do Pará e Nova Esperança do Piriá (PA)
(15) Decreto de 2 de junho de 1998
..
Fazenda Escada, Baraúna (RN); Decreto Não Numerado (26) de
6.3.1997, alteração
(53) Decreto de 16 de junho de 1998 ......
Fazenda Guarajus, Corumbiara (RO)
(96) Decreto de 25 de junho de 1998 .
Fazenda Gurita, Jataí (GO)
(104) Decreto de 25 de junho de 1998
Fazenda HidrocildaIHidrocilia, Santa Helena de Goiás (GO)
(106) Decreto de 25 de junho de 1998
, ..
Fazenda Indíaporã, Conceição do Araguaia (PA)
(11) Decreto de 12 de junho de 1998
,
.
Fazenda Lagoa da Onça, Formoso do Araguaia (TO)
(69) Decreto de 17 de junho de 1998
..
Fazenda Marupiara I, Guaraí (TO)
(59) Decreto de 17 de junho de 1998
..
(68) Decreto de 17 de junho de 1998
..
Fazenda Matutina/Alto Taquaral, Itarana e Laranja da Terra
(ES); Decreto Não Numerado (14), de 4.8.1997, alteração
(27) Decreto de 4 de junho de 1998
.
Fazenda Mohr II, Brasnorte (MT)
(43) Decreto de 10 de junho de 1998
..
Fazenda Nossa Senhora das Graças, Santa Vitória (MG)
(100) Decreto de 25 de junho de 1998
..

4720
4695
4701
4696
4688
4635
4671
4;'98
4646
4687
4734
4742
4744
4642
4705
4694
4704
4660
4677
4738
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4806
Fazenda Nova Aurora, Santa Isabel eGO)
(103) Decreto de 25 de junho de 1998......................
Fazenda Oito Barracas, São Domingos do Araguaia (PA)
(9) Decreto de 1Q de junho de 1998
Fazenda Olhos D'Água, Santa Helena de Goiás eGO)
(97) Decreto de 25 de junho de 1998
Fazenda Padre João Maria Il, João Câmara (RN)
(121) Decreto de 30 de junho de 1998
Fazenda Paloma I e V, Brasnorte (MT)
(47) Decreto de 10 de junho de 1998
Fazenda Paloma VI, Brasnorte (MT)
(42) Decreto de 10 de junho de 1998
Fazenda Pedra Grande, Canguçu (RS)
(64) Decreto de 17 de junho de 1998
Fazenda Potreirinho, Canguçu (RS)
(18) Decreto de 3 de junho de 1998
Fazenda Renascença, Reserva (PR)
(123) Decreto de 30 de junho de 1998
Fazenda Saco Fundo, Lago Verde (MA)
(62) Decreto de 17 de junho de 1998
Fazenda Santa Izabel, Novo Repartimento (PA)
(4) Decreto de I!!de junho de 1998
Fazenda Santa Maria H, Marabá (PA)
(2) Decreto de P de junho de 1998
Fazenda São Carlos, Sapopema (PR)
(125) Decreto de 30 de junho de 1998
Fazenda São José de Nazaré, Poço Redondo (SE)
(19) Decreto de 3 de junho de 1998
Fazenda São Miguel, Santa Maria da Boa Vista (PE)
(83) Decreto de 23 de junho de 1998.................................................
JaculBarriguda, Alagoa Grande (PB)
(81) Decreto de 23 de junho de 1998
Macacos, Lagoa Nova (RN)
(45) Decreto de 10 de junho de 1998
Macaúba, Coroatá (MA)
(41) Decreto de 10 de junho de 1998
Macaubeira, Pavassu (PI)
(31) Decreto, de 5 de junho de 1998
Marajá, Coroatá (MA)
(105) Decreto de 25 de junho de 1998
Olho D'Água Cercado, Joca Marques (PI)
(102) Decreto de 25 de junho de 1998

4741
4639
4735
4759

4681
4676
4699

4650

4761
4697
4634
4632
4763
4651
4721
4719
4679
4675
4665
4743
4740
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Roque, Pedro do Rosário (MA)
(21) Decreto de 3 de junho de 1998
Santa Mônica, Coroatá (MA)
(22) Decreto de 3 de junho de 1998
São João do Cerro Agudo; Bituruna e Palmas (PR)
(122) Decreto de 30 de junho de 1998......................................
São RaimundolUmbigudolData São Raimundo, Codó (MA)
(40) Decreto de 10 de junho de 1998
São Roque, Pedro do Rosário (MA)
(101) Decreto de 25 de junho de 1998 o..
Surubim, Poço Branco (RN)
(56) Decreto de 16 de junho de 1998
Taboleiro Grande/Cadoes, Joca Marques (PI)
(16) Decreto de 2 de junho de 1998
Taboleiro Grande/Genipapeiro, Joca Marques (PI)
(13) Decreto de 2 de junho de 1998
Tesouras, Araguapaz (GO)
(98) Decreto de 25 de junho de 1998
,
"
Treze de Maio, Olinda Nova (MA)
(39) Decreto de 10 de junho de 1998 .....""....."" ...."

4653
4654

4760
4674
4739
4690
4647
4644
"

4736
4673

DROGA ver SISTEMA NACIONAL ANTIDROGA
DUAS ESTRADAS/FAZENDA ENGENHOCA E OUTROS, ALAGOA
GRANDE (PB)
Interesse social, declaração
(28) Decreto de 4 de junho de 1998

"

""

"

"

"

4661

E
EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO, MOGI MIRIM (SP)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

47II

EMPRESA ESTRANGEIRA
Instalação, autorização
Organização Nacional de Turismo Japonês
(76) Decreto de 23 de junho de 1998
"
"" ".
Pluna - Lineas Aéreas Uruguayas Sociedad Anonima
(75) Decreto de 22 de junho de 1998
""......................

4714
4713
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Instalação, autorização, revogação
Associação Civil Monaco Aide Et Présence
(77) Decreto de 23 de junho de 1998
.

4715

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar; Ministério da Fazenda, supervisão
(34) Decreto de 8 de junho de 1998
.
(113) Decreto de 25 de junho de 1998

4668
4751

ENERGIA ELÉTRICA
Aproveitamento hidrelétrico, concessão; Decreto Não Numerado (57)
de 18.8.1997, alteração
(51) Decreto de 15 de junho de 1998
.

4685

Aproveitamento hidrelétrico; Exploração, concessão
(48) Decreto de 12 de junho de 1998

4682

.

ENGENHO PEDREGULHO, CEARÁ-MIRIM (RN)
Interesse social, declaração
(46) Decreto de 10 de junho de 1998

4680

ENGENHO QUELUZ, IPOJUCA (PEl
Interesse social, declaração
(38) Decreto de 10 de junho de 1998

4672

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS (EMFA)
Regulamento; Decreto n" 87.737/82, alteração
Decreto nº 2.642, de 29 de junho de 1998

.

4624

F
FAZENDA AGORPECUS, SANTA MARIA DAS BARREIRAS (PA)
Interesse social, declaração
(8) Decreto de F de junho de 1998

FAZENDA ÁGUA FRIA, TOCANTÍNIA(TO)
Interesse social, declaração
(66) Decreto de 17 de junho de 1998
(67) Decreto de 17 de junho de 1998

.

4638

4702
4703

FAZENDAARAXÁ, PAU D'ARCO (PA)
Interesse social, declaração
(7) Decreto de F de junho de 1998

4637
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4809
FAZENDA BARRA GRANDE, ORTIGUEIRA (PR)
Interesse social, declaração
(126) Decreto de 30 de junho de 1998

4764

.

FAZENDA BARREIRINHO, URUCUIA (MG)
Interesse social, declaração
(44) Decreto de 10 de junho de 1998

4678

FAZENDA BOGORNI, TAPURAH (MT)
Interesse social, declaração
(55) Decreto de 16 de junho de 1998

4689

FAZENDA BREJINHO I, UNAÍ (MG)
Interesse social, declaração
(99) Decreto de 25 de junho de 1998

4737

FAZENDA BREJINHO IV, UNAÍ (MG)
Interesse social, declaração
(95) Decreto de 25 de junho de 1998

4733

FAZENDA CACIQUE, TAMARANA (PR)
Interesse social, declaração
(127) Decreto de 30 de junho de 1998

4765

FAZENDA CANADÁ/TANQUE DO GARROTE, BENTO FERNANDES
(RN)
Interesse social, declaração
(94) Decreto de 25 de junho de 1998

4732

FAZENDA CARACOL, NOVO HORIZONTE DO NORTE (MT)
Interesse social, declaração
(17) Decreto de 2 dejunho de 1998

4649

.

FAZENDA CAJARANA, ITUPIRANGA (PA)
Interesse social, declaração
(6) Decreto de F de junho de 1998
FAZENDA CATALUNHA, SANTA MARIA DA BOA VISTA (PE)
Interesse social, declaração
(82) Decreto de 23 de junho de 1998
FAZENDA COSTA RICA I, WANDERLÂNDIA (TO)
Interesse social, declaração
(60) Decreto de 17 de junho de 1998

.

4636

4720

.

.

4695
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4810
FAZENDA COSTA RICA 11,WANDERLÂNDIA (TO)
Interesse social, declaração
(65) Decreto de 17 de junho de 1998

FAZENDA COSTA RICA

4701

m, WANDERLÂNDIA (TO)

Interesse social, declaração
(61) Decreto de 17 de junho de 1998

4696

FAZENDA COSTA RICA IV, WANDERLÂNDIA (TO)
Interesse social, declaração
(54) Decreto de 16 de junho de 1998

.

4688

FAZENDA CRISTO REI, ITUPIRANGA (PA)

Interesse social, declaração
(5) Decreto de I" de junho de 1998

4635

FAZENDA CUNHA, CIDADE OCIDENTAL (GO)

Interesse social, declaração
(37) Decreto de 10 de junho de 1998

,........

4671

.

4698

FAZENDA DA PALMA, SÃO LUIZ GONZAGA (RS)
Interesse social, declaração
(63) Decreto de 17 de junho de 1998

FAZENDAENALCO, IPIXUNADO PARÃE NOVAESPERANÇA DO PIRIÁ
(PA)
Interesse social, declaração
(15) Decreto de 2 de junho de 1998

.

4646

FAZENDA ESCADA, BARAÚNA (RN)
Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado (26) de
6.3.1997, alteração
(53) Decreto de 16 de junho de 1998

4687

FAZENDA GUARAJUS, CORUMBIARA (RO)
Interesse social, declaração
(96) Decreto de 25 de junho de 1998

4734

FAZENDA GURITA, JATAÍ (GO)
Interesse social, declaração
(104) Decreto de 25 de junho de 1998

.

4742
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4811
FAZENDA HIDROCILDAlHIDROCILIA, SANTA HELENA DE GOIÁS
(GO)
Interesse social, declaração
(106) Decreto de 25 de junho de 1998

4744

FAZENDA INDIAPORÃ, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (PA)
Interesse social, declaração
(11) Decreto de 12 de junho de 1998

.

4642

FAZENDA LAGOA DA ONÇA, FORMOSO DO ARAGUAIA (TO)
Interesse social, declaração
(69) Decreto de 17 de junho de 1998 0.0.........................................

4705

FAZENDA MARUPIARA I, GUARAÍ (TO)
Interesse social, declaração
(59) Decreto de 17 de junho de 1998

4694

Interesse social, declaração
(68) Decreto de 17 de junho de 1998

4704

FAZENDA MATUTINA/ALTO TAQUARAL, ITARANA E LARANJA DA
TERRA (ES)
Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado (14), de 4.8.1997,
alteração
(27) Decreto de 4 de junho de 1998

4660

FAZENDA MOHR lI, BRASNORTE (MT)
Interesse social, declaração
(43) Decreto de 10 de junho de 1998

4677

FAZENDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, SANTA VITÓRIA (MG)
Interesse social, declaração
(100) Decreto de 25 de junho de 1998

.

4738

FAZENDA NOVA AURORA, SANTA ISABEL (GO)
Interesse social, declaração
(103) Decreto de 25 de junho de 1998

4741

FAZENDA OITO BARRACAS, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA (PA)
Interesse social, declaração
(9) Decreto de 12 de junho de 1998

4639

FAZENDA OLHOS D'ÁGUA, SANTA HELENA DE GOIÁS (GO)
Interesse social, declaração
(97) Decreto de 25 de junho de 1998

4735
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4812
FAZENDA PADRE JOÃO MARIA 11,JOÃO CÃMARA (RN)
Interesse social; declaração
(121) Decreto de 30 de junho de 1998

.

4759

FAZENDA PALOMA I E V, BRASNORTE (MT)
Interesse social, declaração
(47) Decreto de 10 de junho de 1998 ....

4681

FAZENDA PALOMA VI, BRASNORTE (MT)
Interesse social, declaração
la de junho de 1998 ...,

4676

(42) Decreto de

FAZENDA PEDRA GRANDE, CANGUÇU (RS)
Interesse social, declaração
(64) Decreto de 17 de junho de 1998

.

4699

.

4650

FAZENDA POTREIRINHO, CANGUÇU (RS)
Interesse social, declaração
(18) Decreto de 3 dejun~o de 1998

,

FAZENDA RENASCENÇA, RESERVA (PR)
Interesse social, declaração
(123) Decreto de 30 de junho de 1998 ..

4761

FAZENDA SACO FUNDO, LAGO VERDE (MA)
Interesse social, declaração
(62) Decreto de 17 de junho de 1998

.

4797

FAZENDA SANTA IZABE.L, NOVO REPARTIMENTO (PA)
Interesse social, declaração
(4). Decreto de I'' de junho de 1998

'

.

4634

..

4232

FAZENDA SANTA MARIA 11,MARABÁ, (PA)
Interesse social, declaração
(2) Decreto de j'' de junho de 1998

FAZENDA SÃO CARLOS, SAPOPEMA (PR)
Interesse social, declaração
(125) Decreto de 30 de junho de 1998 .......

4763

FAZENDA SÃO JOSÉ DE NAZARÉ, POÇO REDONDO (SE)
Interesse social, declaração
(19) Decreto de 3 de junho de 1998

..

4651
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4813
FAZENDA SÃO MIGUEL, SANTA MARIA DA BOA VISTA (PE)
Interesse social, declaração
(83) Decreto de 23 de junho de 1998

.-

4721

.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PLANTIO DIRETO NA PALHA, PONTA
GROSSA (PR)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711

FINANCIADORA MESBLA S.A., CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Interesse do governo brasileiro; Participação societária estrangeira
(1) Decreto de l!! de junho de 1998

4631

FORÇAS ARMADAS
Marinha; Oficiais da ativa, promoção; Decreto n" 107, de.29.4.1972,
alteração
Decreto nº2.60B, de I!!de junho de 1998

4315

FUNÇÃO GRATIFICADA
Estrutura regimental e quadro demonstrativo, aprovação; Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
Decreto nº 2.619, de 5 de junho de 1997..................................

4358

Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Decreto

n" 2.321197
Decreto n 2 2.636, de 25 de junho de 1998

4410

FUNDAÇÃO AbTINO VENTURA, RECIFE (PE)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

.

4657

FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMÉRCIO EXTERIOR, RIO
DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, restabelecimento
(78) Decreto de junho de 1998

.

4716

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAMPOGRANDENSE (FRUC)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

4657

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4793-4844,jun. 1998

4814
FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE, SOLEDADE (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(80) Decreto de 23 de junho de 1998

4718

FUNDAÇÃO EVANGÉLICA BOAS NOVAS, BELÉM (PA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Rádio e Televisão Guajará Ltda., Belém (PA)
(26) Decreto de 4 de junho de 1998

.

4659

FUNDAÇÃO JÚLIO CAMPOS, VÃRZEA GRANDE (MT)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

4657

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI)
Contrato por Tempo Determinado, autorização
Decreto n Q 2.625, de 12 de junho de 1998

.

4392

FUNDO DE TERRAS E DA REFORMA AGRÃRIA- BANCO DA TERRA
Criação; Lei Complementar n" 93/98, regulamentação
Decreto n'2 2.622, de 9 de junho de 1998

4380

FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÃNSITO
(FUNSET)
Legislação; Lei n'2 9.602/98, regulamentação
Decreto nº 2.613, de 3 de junho de 1998

4331

G
GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÃRIO DE POLÍTICA
FUNDIÁRIA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(70) Decreto de 19 de junho de 1998

,

4706

GINÁSIO STELLAMARIS, FORTALEZA (CE)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

4657

GUARDA MIRIM DE CACONDE, CACONDE (SP)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711
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4815
GUARDA MIRIM MUNICIPAL DE PIRACICABA, PIRACICABA (SP)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

4657

H
HOSPITAL DA FRATERNIDADE DE PESCADOR, PESCADOR (MG)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711

HUNGRIA
Acordo de Cooperação na Área de Turismo; Promulgação; Brasil
Decreto nº 2.643, de 29 de junho de 1998

4624

I
IMÓVEL
Interesse social; Reforma agrária
Alta Mira, Independência (CE)
(20) Decreto de 3 de junho de 1998
Barra NovaILagoa Verde, Alagoa Grande (PB)
(29) Decreto de 4 de junho de 1998
Canto das Pedras, Carnaubais (RN)
(14) Decreto de 2 de junho de 1998
Castanhal Mãe Maria, Bom Jesus do Tocantins (PA)
(3) Decreto de 1º de junho de 1998
Castanhal Rainha, Itupiranga (PA)
(12) Decreto de I!!de junho de 1998
Castanhal Tartaruga, Marabá (PA)
(10) Decreto de 1º de junho de 1998
Chapadinha, Joca Marques (PI)
(124) Decreto de 30 de junho de 1998
Duas EstradaslFazenda Engenhoca e outros, Alagou Grande (PB)
(28) Decreto de 4 de junho de 1998
Engenho Pedregulho, Ceará-Mirim (RN)
(46) Decreto de 10 de junho de 1998
Engenho Queluz, Ipojuca (PE)
(38) Decreto de 10 de junho de 1998
Fazenda Agropecus, Santa Maria das Barreiras (PA)
(8) Decreto de 1e de junho de 1998
Fazenda Água Fria, Tocantínia (TO)
(66) Decreto de 17 de junho de 1998

4652
4663
4645
4633
4643
4641
4762
4661
4680
4672
4638
4702

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4793-4844, jun. 1998

4816
(67) Decreto de 17 de junho de 1998
.
Fazenda Araxá, Pau D'Arco (PA)
(7) Decreto de 1Q de junho de 1998
.
Fazenda Barra Grande, Ortigueira (PR)
(126) Decreto de 30 de junho de 1998
.
Fazenda Barreirinho, Urucuia (MG)
(44) Decreto de 10 de junho de 1998
Fazenda Bogorni, Tapurah (MT)
(55) Decreto de 16 de junho de 1998
Fazenda Brejinho I, Dnaí (MG)
(99) Decreto de 25 de junho de 1998
.
Fazenda Brejinho IV, Unaí (MG)
(95) Decreto de 25 de junho de 1998
.
Fazenda Cacique, Tamarana (PR)
(127) Decreto de 30 de junho de 1998
.
Fazenda CanadáJTanque do Garrote, Bento Fernandes (RN)
(94) Decreto de 25 de junho de 1998
.
Fazenda Caracol, Novo Horizonte do Norte (MT)
(17) Decreto de 2 de junho de 1998
.
Fazenda Cajarana, Itupiranga (PA)
(6) Decreto de 1Q de junho de 1998
.
Fazenda Catalunha, Santa Maria da Boa Vista (PE)
(82) Decreto de 23 de junho de 1998
.
Fazenda Costa Rica I, Wanderlândia (TO)
(60) Decreto de 17 de junho de 1998 ......
Fazenda Costa Rica Il, Wanderlândia (TO)
(65) Decreto de 17 de junho de 1998
.
Fazenda Costa Rica IH, Wanderlândia (TO)
(61) Decreto de 17 de junho de 1998
.
Fazenda Costa Rica IV, Wanderlândia (TO)
(54) Decreto de 16 de junho de 1998
..
Fazenda Cristo Rei, Itupiranga (PA)
(5) Decreto de P de junho de 1998
..
Fazenda Cunha, Cidade Ocidental (GO)
(37) Decreto de 10 de junho de 1998
.
Fazenda da Palma, São Luiz Gonzaga (RS)
(63) Decreto de 17 de junho de 1998
.
Fazenda Enalco, Ipixuna do Pará e Nova Esperança do Piriá (PA)
(15) Decreto de 2 de junho de 1998
..
Fazenda Escada, Baraúna (RN); Decreto Não Numerado (26) de
6.3.1997, alteração
(53) Decreto de 16 de junho de 1998
.

4703
4637
4764
4678
4689
4737
4733
4765
4732

4649
4636
4720
4695
4701
4696
4688
4635
4671
4698
4646
4687
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4817
Fazenda Guarajus, Corumbiara CRú)
(96) Decreto de 25 de junho de 1998....
4734
Fazenda Gurita, Jataí eGO)
(104) Decreto de 25 de junho de 1998
4742
Fazenda HidrocildaIHidrocilia, Santa Helena de Goiás (GO)
(106) Decreto de 25 de junho de 1998
4744
Fazenda Indiaporã, Conceição do Araguaia (PA)
(11) Decreto de P de junho de 1998
4642
Fazenda Lagoa da Onça, Formoso do Araguaia (TO)
(69) Decreto de 17 de junho de 1998.......
4706
Fazenda Marupiara I, Guaraí (TO)
(59) Decreto de 17 de junho de 1998
4694
(68) Decreto de 17 de junho de 1998
4704
Fazenda Matutina/Alto Taquaral, Itarana e Laranja da Terra
(ES); Decreto Não Numerado (4), de 4.8.1997, alteração
(27) Decreto de 4 de junho de 1998
4660
Fazenda Mohr n, Brasnorte (MT)
4677
(43) Decreto de 10 de junho de 1998
Fazenda Nossa Senhora das Graças, Santa Vitória (MG)
(100) Decreto de 25 de junho de 1998
4708
Fazenda Nova Aurora, Santa Isabel (GO)
(103) Decreto de 25 de junho de 1998.......................
4741
Fazenda Oito Barracas, São Domingos do Araguaia (PA)
(9) Decreto de 1º de junho de 1998
4639
Fazenda Olhos D'Água, Santa Helena de Goiás (GO)
(97) Decreto de 25 de junho de 1998
4735
Fazenda Padre João Maria Il; João Câmara (RN)
(121) Decreto de 30 de junho de 1998
4759
Fazenda Paloma I e V, Brasnorte (MT)
(47) Decreto de 10 de junho de 1998
4681
Fazenda Paloma VI, Brasnorte (MT)
(42) Decreto de 10 de junho de 1998
4676
Fazenda Pedra Grande, Canguçu (RS)
(64) Decreto de 17 de junho de 1998
4699
Fazenda Potreirinho, Canguçu (RS)
(18) Decreto de 3 de junho de 1998
4650
Fazenda Renascença, Reserva (PR)
(123) Decreto de 30 de junho de 1998
4761
Fazenda Saco Fundo, Lago Verde (MA)
(62) Decreto de 17 de junho de 1998
4697
Fazenda Santa Izabel, Novo Repartimento (PA)
(4) Decreto de 1º de junho de 1998
;.... 4634
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4818
Fazenda Santa Maria lI, Marabã, (PA)
(2) Decreto de 1Q de junho de 1998
Fazenda São Carlos, Sapopema (PR)
(125) Decreto de SO de junho de 1998

4632

.

"

4763

..

Fazenda São José de Nazaré, Poço Redondo (SE)
(19) Decreto de 3 de junho de 1998

.

4651

Fazenda São Miguel, Santa Maria da Boa Vista (PE)
(83) Decreto de 23 de junho de 1998

.

4721

JacuIBarriguda, Alagoa Grande (PE)
(81) Decreto de 23 de junho de 1998

.

4719

Macacos, Lagoa Nova (RN)
(45) Decreto de 10 de junho de 1998

..

4679

Macaúba, Coroatá (MA)
(41) Decreto de 10 de junho de 1998

.

4675

.

4665

Macaubeira, Pavassu (PI)
(31) Decreto, de 5 de junho de 1998
Marajá, Coroatá (MA)
(105) Decreto de 25 de junho de 1998

4743

..

Olho D'Água Cercado, Joca Marques (PI)
(102) Decreto de 25 de junho de 1998
Roque, Pedro do Rosário (MA)
(21) Decreto de 3 de junho de 1998
Santa Mônica, Coroatá (MA)
(22) Decreto de 3 de junho de 1998

..

4740

.

4653

.

4654

São João do Cerro Agudo; Bituruna e Palmas (PR)
(122) Decreto de 30 de junho de 1998

..

4760

São Raimundo/Umbigudo/Data São Raimundo, Codó (MA)
(40) Decreto de 10 de junho de 1998

.

4674

.

4739

São Roque, Pedro do Rosário (MA)
(101) Decreto de 25 de junho de 1998
Surubim, Poço Branco (RN)
(56) Decreto de 16 de junho de 1998
Taboleiro Grande/Cadoes, Joca Marques (PI)
(16) Decreto de 2 de junho de 1998
Taboleiro Grande/Genipapeiro, Joca Marques (PI)
(13) Decreto de 2 de junho de 1998
Tesouras, Araguapaz (GO)
(98) Decreto de 25 de junho de 1998
Treze de Maio, Olinda Nova (MA)
(39) Decreto de 10 de junho de 1998

4690

.
..

4647

.

4644

.

4736

.

4673
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4819
IMÓVEL FUNCIONAL
Transferência; Quitação
Decreto n Q 2.631, de 17 de junho de 1998
Publicado no DO de 18 de junho de 1998
Retificado no DO de 19 de junho de 1998
IMÓVEL RURAL
Aquisição, normas; Decreto ns 433/92, alteração
Decreto n" 2.614, de 3 de junho de 1998

.

4399
4773

.

4335

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Alíquotas, alteração
Decreto n Q 2.624, de 12 de junho de 1998
Redução; Decreto ui? 2.072/96, alteração,
Decreto nº 2.638, de 29 de junho de 1998

4620

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Cobrança, regulamentação
Decreto nº 2.637, de 25 de junho de 1998

4410

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEM YAD,SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(58) Decreto de 17 de junho de 1998

4692

INSTITUTO DE PROTEÇÃO ÃPRIMEIRAINFÃNCIADE GUARATINGUETÁ,
GUARATINGUETA(SP)
Utilidade pública, declaração
(58) Decreto de 17 de junho de 1998
,...................

4692

4390

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÃRIA
(INCRA)
Cargo em comissão; Função gratificada, remanejamento
Decreto n!! 2.636, de 25 de junho de 1998
Imóvel rural, aquisição; Decreto n" 433/92, alteração
Decreto nº 2.614, de 3 de junho de 1998
,.
INSTITUTO SANTA ROSÃLIA, GUARULHOS (SP)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998
INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Aumento de capital
Banco Santander Brasil S.A.
(57) Decreto de 16 de junho de 1998

4410
4335

.

4711

"..............................

4691
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4820
Participação estrangeira; Banco de Crédito Real S.A.
(52) Decreto de 16 de junho de 1998

4686

.

INTERESSE SOCIAL
Declaração
Alta Mira, Independência (CE)
(20) Decreto de 3 de junho de 1998 ...
Barra NovaILagoa Verde, Alagoa Grande (PB)
(29) Decreto de 4 de junho de 1998
Canto das Pedras, Carnaubais (RN)
(14) Decreto de 2 de junho de 1998 .
..

4652
4663

.

4645

.

Castanhal Mãe Maria, Bom Jesus do Tocantins (PA)
(3) Decreto de F de junho de 1998
.

4633

Castanhal Rainha, Itupiranga (PA)
(12) Decreto de 1Q de junho de 1998
.
Castanhal Tartaruga, Marabá (PA)
(lO) Decreto de lº de junho de 1998
.
Chapadinha, Joca Marques (PI)
(124) Decreto de 30 de junho de 1998
Duas EstradaslFazenda Engenhoca e outros, Alagoa Grande (PB)
(28) Decreto de 4 de junho de 1998
.
Engenho Pedregulho, Ceará-Mirim (RN)
(46) Decreto de 10 de junho de 1998
.
Engenho Queluz, Ipojuca (PE)
(38) Decreto de 10 de junho de 1998
.
Fazenda Agropecus, Santa Maria das Barreiras (PA)
(8) Decreto de F de junho de 1998
.
Fazenda Água Fria, Tocantínia (TO)
(66) Decreto de 17 de junho de 1998
.
(67) Decreto de 17 de junho de 1998
Fazenda Araxá, Pau D'Arco (PA)
(7) Decreto de I!! de junho de 1998
Fazenda Barra Grande, Ortigueira (PR)
(126) Decreto de 30 de junho de 1998 .....
Fazenda Barreirinho, Urucuia (MG)
(44) Decreto de 10 de junho de 1998
.
Fazenda Bogorni, Tapurah (MT)
(55) Decreto de 16 de junho de 1998 .....
Fazenda Brejinho I, Unaí (MG)
(99) Decreto de 25 de junho de 1998
.
Fazenda Brejinho IV, Unaí (MG)
(95) Decreto de 25 de junho de 1998
.
0.0

.

4643
4641
4762
4661
4680
4672
4638
4702
4703
4637
4764
4678
4689
4737
4733
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4821
Fazenda Cacique, Tamarana (PR)
(127) Decreto de 30 de junho de 1998
.
Fazenda Canadá/Tanque do Garrote, Bento Fernandes (RN)
(94) Decreto de 25 de junho de 1998 ..,
..
Fazenda Caracol, Novo Horizonte do Norte (MT)
(17) Decreto de 2 de junho de 1998
..
Fazenda Cajarana, Itupiranga (PA)'
(6) Decreto de 1Q de junho de 1998
.
Fazenda Catalunha, Santa Maria da Boa Vista (PE)
(82) Decreto de 23 de junho de 1998 ...........•.....................................
Fazenda Costa Rica I, Wanderlândia (TO)
(60) Decreto -de 17 de junho de 1998
.
Fazenda Costa Rica Ir, Wanderlãndia.(TO)
(65) Decreto de 17 de junho de 1998
.
Fazenda Costa Rica IrI, Wanderlándia (TO)
(61) Decreto de 17 de junho de 1998
.
Fazenda Costa Rica IV, Wanderlândia (TO)
(54) Decreto de 16 de junho de 1998
.
Fazenda Cristo Rei, Itupiranga (PA)
(5) Decreto de 1Q de junho de 1998
.
Fazenda Cunha, Cidade Ocidental (GO)
(37) Decreto de 10 de junho de 1998
.
Fazenda da Palma, São Luiz Gonzaga (RS)
(63) Decreto de 17 de junho de 1998
..
Fazenda Enalco, Ipixuna do Pará e Nova Esperança do Pidá (PA)
(15) Decreto de 2 de junho de 1998. ..
.
Fazenda Escada, Baraúna (RN); Decreto Não Numerado ('26) de
6.3.1997, alteração
(53) Decreto de 16 de junho de 1998
..
Fazenda Guarajus, Corumbiara (RO)
(96) Decreto de 25 de junho de 1998
.
Fazenda Gurita, Jataí (GO)
(104) Decreto de 25 de junho de 1998
.
Fazenda Hidrocilda/Hidrocilia, Santa Helena de Goiás (GO)
(106) Decreto de 25 de junho de 1998
..
.
Fazenda Indiaporã, Conceição do Araguaia (PA)
(11) Decreto de 19de junho de 1998
.
Fazenda Lagoa da Onça, Formoso do Araguaia (TO)
(69) Decreto de 17 de junho de 1998 ;
;
.
Fazenda Marupiara I, Guaraí (TO)
(59) Decreto de 17 de junho de 1998
.
(68) Decreto de 17 de junho de 1998·
.

4765
4732
4649
4636
4720
4695
4701
4696
4688
4635
4671
4698
4646
4687
4734
4742
4744
4642
4705
4694
4704
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4822
Fazenda Matutina/Alto Taquaral, Itarana e Laranja da Terra
(ES); Decreto Não Numerado (14), de 4.8.1997,alteração
(27) Decreto de 4 de junho de 1998
Fazenda Mohr n, Brasnorte (MT)
(43) Decreto de 10 de junho de 1998
Fazenda Nossa Senhora das Graças, Santa Vitória (MG)
(00) Decreto de 25 de junho de 1998
Fazenda Nova Aurora, Santa Isabel eGO)
(103) Decreto de 25 de junho de 1997
Fazenda Oito Barracas, São Domingos do Araguaia (PA)
(9) Decreto de 1Q de junho de 1998
Fazenda Olhos D'Água, Santa Helena de Goiás (GO)
(97) Decreto de 25 de junho de 1998
Fazenda Padre João Maria Il, João Câmara (RN)
(121) Decreto de 30 de junho de 1998
Fazenda Paloma I e V, Brasnorte (MT)
(47) Decreto de 10 de junho de 1998
Fazenda Paloma VI, Brasnorte (MT)
(42) Decreto de 10 de junho de 1998
Fazenda Pedra Grande, Canguçu (RS)
(64) Decreto de 17 de junho de 1998
Fazenda Potreirinho, Canguçu (RS)
(18) Decreto de 3 de junho de 1998
Fazenda Renascença, Reserva (PR)
(123) Decreto de 30 de junho de 1998
Fazenda Saco Fundo, Lago Verde (MA)
(62) Decreto de 17 de junho de 1998
Fazenda Santa Izabel, Novo Repartimento (PA)
(4) Decreto de F de junho de 1998 .
Fazenda Santa Maria Il, Marabá, (PA)
(2) Decreto de 1Q de junho de 1998
Fazenda São Carlos, Sapopema (PR)
(125) Decreto de 30 de junho de 1998
Fazenda São José de Nazaré, Poço Redondo (SE)
(19) Decreto de 3 de junho de 1998
Fazenda São Miguel, Santa Maria da Boa Vista (PE)
(83) Decreto de 23 de junho de 1998
JaculBarriguda, Alagoa Grande (PB)
(81) Decreto de 23 de junho de 1998
Macacos, Lagoa Nova (RN)
(45) Decreto de 10 de junho de 1998

4660
4677

4738
4741
4639
4735
4759
4681
4676
4699
4650
4761
4697
4634
4632
4763
4651
4721
4719

4679
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4823
Macaúba, Coroatá (MA)
(41) Decreto de 10 de junho de 1998

4675

Macaubeira, Pavassu (PI)
(31) Decreto de 5 de junho de 1998

,....

4665

Marajá, Coroatá (MA)
(l05) Decreto de 25 de junho de 1998

4743

Olho D'Água Cercado, Joca Marques (PI)
(102) Decreto de 25 de junho de 1998

4740

Roque, Pedro do Rosário (MA)
(21) Decreto de 3 de junho de 1998

Santa Mônica, Coroatá (MA)
(22) Decreto de 3 de junho de 1998
São João do Cerro Agudo, Bituruna e Palmas (PR)
(122) Decreto de 30 de junho de 1998

4653
4654
__

4760

São RaimundolUmbigudolData São Raimundo, Codõ (MA)
(40) Decreto de 10 de junho de 1998

4674

São Roque, Pedro do Rosário (MA)
(101) Decreto de 25 de junho de 1998

4739

Surubim, Poço Branco (RN)
(56) Decreto de 16 de junho de 1998

4690

Taboleiro Grande/Cadoes, Joca Marques (PI)
(16) Decreto de 2 de junho de 1998

4647

Taboleiro Grande/Genipapeiro, Joca Marques (PI)
(13) Decreto de 2 de junho de 1998

4644

Tesouras, Araguapaz (GO)
(98) Decreto de 25 de junho de 1998

4736

Treze de Maio, Olinda Nova (MA)
(39) Decreto de 10 de junho de 1998

4673

J
JACUIBARR1GUDA, ALAGOA GRANDE (FB)
Interesse social, declaração
(81) Decreto de 23 de junho de 1998

4719

JUST1ÇA ELEITORAL
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(72) Decreto de 19 de junho de 1998

.

4708
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4824

L
LISTA DE EXCEÇÃO À TARIFA EXTERNA COMUM
Códigos tarifários, exclusão
Decreto n" 2.621, de 9 de junho de 1998

4379

.

LUTO OFICIAL
Declaração

4683

(49) Decreto de 15 de junho de 1998

M
MACACOS, LAGOA NOVA (RN)
Interesse social, declaração

4679

(45) Decreto de 10 de junho de.1998

MACAÚBA, COROATÁ(MA)
Interesse social, declaração
(41) Decreto de 10 de junho de 1998

4675

MACAUBEIRA, PAVASSU (PI)

Interesse social, declaração
(31) Decreto de 5 de junho de 1998

.

4665

MARAJÁ, COROATÁ (MA)
Interesse social, declaração
(l05) Decreto de 25 de junho de 1998

4743

MARINHA
Oficiais da ativa, promoção; Decreto n" 107, de 29.4.1972, alteração
Decreto nº 2.608, de 1'1 de junho de 1998

4315

MERCOSUL ver NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
MILITAR

Remuneração, adiantamento
Decreto n" 2.610, de 2 de junho de 1998

.

4320

MILITAR REFORMADO

Nomeação; Administração pública; Decreto n" 2.027/96, alteração
Decreto nº 2.616, de 4 de junho de 1998 ....;......................................

4352

Cal. Leis Rép. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4793-4844, jun. 1998

4825
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO
ESTADO
Remanejamento
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Decreto
n' 2.321197
Decreto n'! 2.636, de 25 de junho de 1998
Ministério da Ciência e Tecnologia
Decreto n'2 2.645, de 29 de junho de 1998
Ministério da Ciência e Tecnologia; Decreto n'21.858/96, alteração
Decreto n" 2.627, de 15 de junho de 1998
Ministério da Educação e do Desporto
Decreto n!! 2.623, de 10 de junho de 1998
Ministério da Justiça; Decreto n" 1.958/96, alteração
Decreto n!'. 2.639, de 29 de junho de 1998
Ministério da Saúde; Decreto n" 2.239/97, alteração
Decreto n 2 2.640, de 29 de junho de 1998
Ministério das Relações Exteriores; Decreto ns 2.340/97, alteração
Decreto n 2 2. 62Q, de 15 de junho de 1998

4410
4626
4394
4389
4621
4222
4397

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(110) Decreto de 25 de junho de 1998
;...............

4748

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Lei Orçamentária de 1998; Recursos, modificação
(112) Decreto de 25 de junho de 1998

4750

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(92) Decreto de 24 de junho de 1998

;.....

4730

Orçamentos Fiscal e da: Seguridade Social; Crédito extraordinário
(30) Decreto de 5 de junho de 1998

4664

MINISTÉRIO DA CIÉNCIA E TECNOLOGIA
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n 2 1.858/96, alteração
Decreto n'22.627, de 15 de junho de 1998
;.......................
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n" 2.645, de 29 de junho de 1998.................................................
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(36) Decreto de 10 de junho de ·1998
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n 2 2.623, de 10 de junho de 1998

..

4394
4626
4670

4389
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4826
Orçamento Fiscal; Crédito especial
(84) Decreto de 24 de junho de 1998
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(50) Decreto de 15 de junho de 1998
(93) Decreto de 24 de junho de 1998
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(88) Decreto de 24 de junho de 1998

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(32) Decreto de 8 de junho de 1998
(107) Decreto de 25 de junho de 1998
(117) Decreto de 26 de junho de 1998

4722

4684
4731
4726

4666
4745
4755

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Cargo em comissão; Remanejamento
Decreto n Q 2.639, de 29 de junho de 1998
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(24) Decreto de 3 de junho de 1998

4621

MINISTÉRIO DA MARINHA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(24) Decreto de 3 de junho de 1998 ;...............................................
(89) Decreto de 24 de junho de 1998
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(110) Decreto de 25 de junho de 1998

4656
4727

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Cargo em comissão; Remanejamento
Decreto n" 2.640, de 29 de junho de 1998
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(85) Decreto de 24 de junho de 1998
(115) Decreto de 26 de junho de 1998
(120) Decreto de 30 de junho de 1998
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito especial
(90) Decreto de 24 de junho de 1998
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Cargo em comissão; Remanejamento; Decreto n" 2.340/97, alteração
Decreto n Q2.629, de 15 de junho de 1998
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(23) Decreto de 3 de junho de 1998

4656

4748

4622
4723
4753
4758

4728

4397
4655

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4793-4844, jun. 1998

4827
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(71) Decreto de 19 de junho de 1998

4707

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(110) Decreto de 25 de junho de 1998

4748

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HíDRICOS E DA
AMAZÔNIA LEGAL
Cargo em comissão; Função gratificada
Decreto nº 2.619, de 5 de junho de 1997

4358

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(87) Decreto de 24 de junho de 1998

4725

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
(30) Decreto de 5 de junho de 1998
;...........................

4664

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Lei Orçamentária de 1998; Recursos, modificação
(111) Decreto de 25 de junho de 1998

4749

Orçamento Fiscal; Crédito suplemenatr
(l08) Decreto de 25 de junho de 1998
Publicado noDO de 26 de junho de 1998..................................................
Retificado noDO de 29 de junho de 1998

4746
4774

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(109) Decreto de 25 de junho de 1998

4747

Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(114) Decreto de 25 de junho de 1998

4752

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
(30) Decreto de 5 de junho de 1998

4664

MINISTÉRIO DO TRABALHO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(120) Decreto de 30 de junho de 1998

4758

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(91) Decreto de 24 de junho de 1998

4729

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(86) Decreto de 24 de junho de 1998

..

4724
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4828
MUNICÍPIO
Poder Executivo, empréstimo; Programa de Garantia de Renda Mínima; Lei n'' 9.533/97, regulamentação
Decreto nº 2.609, de 2 de junho de 1998 ..

4318

N
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM)
Alteração
Decreto nº 2.624, de 12 de junho de 1998

4390

.

NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
Características, normas; Decreto n'' 2.414/97, alteração
Decreto nº 2.628, de 15 de junho de 1998

4394

Criação; Série U (NTN~U)
Decreto n'12.647, de 30 de junho de 1998

4629

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL
NÚCLEO ASSISTENCIAL DE LIMOEIRO, IPATINGA (MG)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

4657

.

NÚCLEO ASSISTENCIAL E CRECHE MEIMEI, SÃO VICENTE (SP)
Utilidade pública, declaração
(73) Decreto de 19 de junho de 1998

.

4709

.

4709

o
OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CÁSSIA, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(73) Decreto de 19 de junho de 1998

OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DA MITRA DIOCESANA DE LUZ,
LUZ (MG)
Utilidade pública, declaração
(58) Decreto de 17 de junho de 1998

4692

OLHO D'ÁGUA CERCADO, JOCA MARQUES (PI)
Interesse social, declaração
(102) Decreto de 25 de junho de 1998

4740

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p. 4793-4844, j un. 1998

4829
OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO
Orçamento Fiscal; Crédito especial; Ministério da Fazenda, supervisão
(116) Decreto de 26 de junho de 1998

4754

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar; Ministério da Fazenda, supervisão
(33) Decreto de 8 de junho de 1998

4667

ORÇAMENTO
Receita e despesa, compatibilização; Exercício de 1998; Decretos
nss 2.451/98 e 2.580/98, alteração
Decreto n Q 2.620, de 8 de junho de 1998
..

4378

Receita e despesa, compatibilização; Exercício 'de 1998; Decreto
n" 2.451/98, alteração
Decreto nº 2.634, de 24 de junho de 1998
.

4406

Recursos, modificação; Lei Orçamentária de 1998; Ministério do Planejamento e Orçamento
(111) Decreto de 25 de junho de 1998
.

4749

Recursos, modificação; Lei Orçamentária de 1998; Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(112) Decreto de 25 de junho de 1998
..

4750

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Ministério da Saúde
(85) Decreto de 24 de junho de 1998 .
(115) Decreto de 26 de junho de 1998
(120) Decreto de 30 de junho de 1998
Ministério do Trabalho
(120) Decreto de 30 de junho de 1998

.
..

.
.
.

4723
4753
4758

.

4758

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial
Ministério da Educação e do Desporto
(84) Decreto de 24 de junho de 1998

4722

Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(116) Decreto de 26 de junho de 1998

4754

Crédito suplementar
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
(34) Decreto de 8 de junho de 1998
(113) Decreto de 25 de junho de 1998

4668
4751
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4830
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
(70) Decreto de 19 de junho de 1998
Justiça Eleitoral
(72) Decreto de 19 de junho de 1998...................................
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(92) Decreto de 24 de junho de 1998
Ministério da Ciência e Tecnologia
(36) Decreto de 10 de junho de 1998
Ministério da Educação e do Desporto
(50) Decreto de 15 de junho de 1998
(93) Decreto de 24 de junho de 1998
Ministério da Fazenda
(32) Decreto de 8 de junho de 1998
(l07) Decreto de 25 de junho de 1998
(117) Decreto de 26 de junho de 1998
Ministério da Justiça
(24) Decreto de 3 de junho de 1998
Ministério da Marinha
(24) Decreto de 3 de junho de 1998
(89) Decreto de 24 de junho de 1998
Ministério das Relações Exteriores
(23) Decreto de 3 de junho de 1998
Ministério de Minas e Energia
(71) Decreto de 19 de junho de 1998
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
(87) Decreto de 24 de junho de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
(l08) Decreto de 25 de junho de 1998
Publicado no DO de 26 de junho de 1998..........................................
Retificado naDO de 29 de junho de 1998
(109) Decreto de 25 de junho de 1998...............................................
(114) Decreto de 25 de junho de 1998...............................................
Ministério dos Transportes
(86) Decreto de 24 de junho de 1998
Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(33) Decreto de 8 de junho de 1998
Presidência da República
(24) Decreto de 3 de junho de 1998
(89) Decreto de 24 de junho de 1998
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
(117) Decreto de 26 de junho de 1998

4706

4708
4730

4670
46tl4
4731

4666
4745
4755
4656

4656
4727
4655

4707

4725

4746
4774
4747
4752

4724
4667
4656
4727
4755
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4831
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito especial
Ministério das Comunicações
(90) Decreto de 24 de junho de 1998

4728

Crédito extraordinário
Ministério da Agricultura e abastecimento
(30) Decreto de 5 de junho de 1998
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
(30) Decreto, de 5 de junho de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
(30) Decreto de 5 de junho de 1998

4664

4664
4664

Crédito suplementar
Ministério da Aeronáutica
(110) Decreto de 25 de junho de 1998
Ministério da Educação e do Desporto
(88) Decreto de 24 de junho de 1998
Ministério da Marinha
(110) Decreto de 25 de junho de 1998
Ministério do Exército
(110) Decreto de 25 de junho de 1998
Ministério do Trabalho
(91) Decreto de 24 de junho de 1998
Órgão do Poder Executivo
(35) Decreto de 9 de junho de 1998
Órgão do Poder Legislativo
(35) Decreto de 9 de junho de 1998
Presidência da República
(110) Decreto de 25 de junho de 1998...............................................

4748
4726
4748
4748

4729
4669
4669
4748

ORDEM DO MÉRITO AERONÁUTICO
Regulamento; Decreto ns 94.601/87, alteração
Decreto n" 2.630, de 16 de junho de 1998

.

4398

ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL, LENÇÓIS PAULISTA (SP)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

4657

ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE TURISMO JAPONÉS
Instalação, autorização
(76) Decreto de 23 de junho de 1998

4714
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4832
ÓRGÃOS DO PODEREXECUTNO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(35) Decreto de 9 de junho de 1998

4669

ÓRGÃOS DO PODER LEGISLATIVO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(35) Decreto de 9 de junho de 1998

4669

p
PLUNA- LINEAS AÉREAS URUGUAYÀS SOCIEDAD ANONlMA
Instalação, autorização
(75) Decreto de 22 de junho de 1998

4713

PODER EXECUTNO
Empréstimo; Municípios; Programa de Garantia de Renda Mínima; Lei
n~ 9.533/97, regulamentação
Decreto n~ 2.609, de 2 de junho de 1998
.

4318

PORTO ver TRABALHO PORTUÁRIO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(24) Decreto de 3 de junho de 1998
(89) Decreto de 24 de junho de 1998 ..
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(110) Decreto de 25 de junho de 1998
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS
Empresas; Composição de capital
Decreto nº 2.617, de 5 de junho de

19~8

4656
4727
4748

.

4353

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDGl
Alteração; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Decreto n" 2.453/98, aprovação
Decreto nº 2.633, de 19 de junho de 1998
.

4406

PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA
Empréstimo; Poder Executivo; Lei n" 9.533/97,regulainentação
Decreto nº 2.609, de 2 de junho de 1998

4318

PROGRAMA EMERGENCIAL DE FRENTES PRODUTIVAS
Normas
Decreto n ~ 2.618, de 5 de junho de 1998

4354
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4833
PROJETO MISSIONÁRIO DA ALIANÇA BÍBLICA UNIVERSITÁRIA,
FORTALEZA (CE)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

4657

.

PROTOCOLO DE MEDIDAS CAUTELARES
Promulgação
Decreto n!? 2.626, de 15 de junho de 1998

.

4393

PROTOCOLO PARA A REPRESSÃO DE ATOS ILÍCITOS DE VIOLÊNCIA
EM AEROPORTOS
Promulgação; Montreal
Decreto n Q 2.611, de 2 de junho de 1998

4321

R
RÃDIO CIDADE DE CASCAVEL LTDA., CASCAVEL (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(119) Decreto de 29 de junho de 1998 ...,..................................................

4757

RÃDIO DlFUSORADE MACHADO LTDA., MACHADO (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(79) Decreto de 23 de junho de 1998

.

4717

RÃDIO E TELEVISÃO GUAJARÁ LTDA., BELÊM (PA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação Evangélica Boas Novas, Belém (PA)
(26) Decreto de 4 de junho de 1998
.

4659

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação
Fundação Educativa Nordeste, Soledade (RS)
(80) Decreto de 23 de junho de 1998
Rádio Cidade de Cascavel Ltda., Cascavel (PR)
(119) Decreto de 29 de junho de 1998
Rádio Difusora de Machado Ltda., Machado (MG)
(79) Decreto de 23 de junho de 1998
Serviço, concessão, transferência
Rádio e Televisão Guajará Ltda.; Fundação Evangélica Boas
Novas, Belém (PA)
(26) Decreto de 4 de junho de 1998

4718
4757
4717

4659
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4834
REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Alta Mira, Independência (CE)
(20) Decreto de 3 de junho de 1998
Barra NovaILagoa Verde, Alagoa Grande (PB)
(29) Decreto de 4 de junho de 1998
Canto das Pedras, Carnaubais (RN)
(14) Decreto de 2 de junho de 1998
Castanhal Mãe Maria, Bom Jesus do Tocantins (PA)
(3) Decreto de 1Q de junho de 1998
Castanhal Rainha, Itupiranga (PA)
(12) Decreto de lQ de junho de 1998 ,_,
Castanhal Tartaruga, Marabá (PA)
(10) Decreto de 12 de junho de 1998 ..
Chapadinha, Joca Marques (PI)
(124) Decreto de 30 de junho de 1998
Duas EstradaslFazenda Engenhoca e outros, Alagoa Grande (PB)
(28) Decreto de 4 de junho de 1998
Engenho Pedregulho, Ceará-Mirim (RN)
(46) Decreto de 10 de junho de 1998
Engenho Queluz, Ipojuca (PE)
(38) Decreto de 10 de junho de 1998
Fazenda Agropecus, Santa Maria das Barreiras (PA)
(8) Decreto de I!!de junho de 1998 .
Fazenda Água Fria, Tocantínia (TO)
(66) Decreto de 17 de junho de 1998
(67) Decreto de 17 de junho de 1998
Fazenda Araxá, Pau D'Arco (PA)
(7) Decreto de I!!de junho de 1998 .
Fazenda Barra Grande, Ortigueira (PR)
(126) Decreto de 30 de junho de 1998
Fazenda Barreirinho, Urucuia (MG)
(44) Decreto de 10 de junho de 1998
Fazenda Bogorni, Tapurah (MT)
(55) Decreto de 16 de junho de 1998
Fazenda Brejinho I, Unaí (MG)
(99) Decreto de 25 de junho de 1998
Fazenda Brejinho IV, Unaí (MG)
(95) Decreto de 25 de junho de 1998
Fazenda Cacique, 'I'amarana (PR)
(127) Decreto de 30 de junho de 1998...............................................

4652
4663

4645
4633
4643
4641
4762
4661

4680
4672
4638
4702
4703
4637
4764
4678

4689
4737
4733
4765
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4835
Fazenda CanadáJTanque do Garrote, Bento Fernandes (RN)
(94) Decreto de 25 de junho de 1998

4732

Fazenda Caracol, Novo Horizonte do Norte (MT)
(17) Decreto de 2 de junho de 1998
Fazenda Cajarana, Itupiranga (PA)
(6) Decreto de F de junho de 1998
Fazenda Catalunha, Santa Maria da Boa Vista (PE)
(82) Decreto de 23 de junho de 1998
Fazenda Costa Rica I, Wanderlândia (TO)
(60) Decreto de 17 de junho de 1998
Fazenda Costa Rica Il, Wanderlândia (TO)
(65) Decreto de 17 de junho de 1998
Fazenda Costa Rica III, Wanderlândia (TO)
(61) Decreto de 17 de junho de 1998
Fazenda Costa Rica IV, Wanderlândia (TO)
(54) Decreto de 16 de junho de 1998
Fazenda Cristo Rei, Itupiranga (PA)
(5) Decreto de 1Q de junho de 1998
Fazenda Cunha, Cidade Ocidental (GO)
(37) Decreto de 10 de junho de 1998
Fazenda da Palma, São Luiz Gonzaga (RS)
(63) Decreto de 17 de junho de 1998
Fazenda Enalco, Ipixuna do Pará e Nova Esperança do Piriá (PA)
(15) Decreto de 2 de junho de 1998
Fazenda Escada, Baraúna (RN); Decreto Não Numerado (26) de
6.3.1997, alteração
(53) Decreto de 16 de junho de 1998
Fazenda Guarajus, Corumbiara (RO)
(96) Decreto de 25 de junho de 1998
Fazenda Gurita, Jataí (GO)
(104) Decreto de 25 de junho de 1998
Fazenda HidrocildalHidrocilia, Santa Helena de Goiás (GO)
(106) Decreto de 25 de junho de 1998
Fazenda Indiaporã, Conceição do Araguaia (PA)
(11) Decreto de F de junho de 1998
Fazenda Lagoa da Onça, Formoso do Araguaia (TO)
(69) Decreto de 17 de junho de 1998
Fazenda Marupiara I, Guaraí (TO)
(59) Decreto de 17 de junho de 1998
(68) Decreto de 17 de junho de 1998
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 6, t. 2, p.

4793~4844,jun.

4649
4636
4720

4695
4701
4696

4688
4635

4637
4698
4646

4687
4734
4742
4744
4642

4705
4694
4704
1998

4836
Fazenda Matutina/Alto Taquaral, Itarana e Laranja da Terra
(ES); Decreto Não Numerado (14), de 4.8,1997, alteração
(27) Decreto de 4 de junho de 1998
.
Fazenda Mohr n, Brasnorte (MT)
(43) Decreto de 10 de junho de 1998
.
Fazenda Nossa Senhora das Graças, Santa Vitória (MG)
(100) Decreto de 25 de junho de 1998
.
Fazenda Nova Aurora, Santa Isabel (GO)
(l03) Decreto de 25 de junho de 1997
.
Fazenda Oito Barracas, São Domingos do Araguaia (PA)
(9) Decreto de lQ de junho de 1998
0.0

4677
4738
4741
4639

.

Fazenda Olhos D'Água, Santa Helena de Goiás (GO)
(97) Decreto de 25 de junho de 1998
Fazenda Padre João Maria Il, João Câmara (RN)
(121) Decreto de 30 de junho de 1998
.
Fazenda Paloma I e V, Brasnorte (MT)
(47) Decreto de 10 de junho de 1998
Fazenda Paloma VI, Brasnorte (MT)
(42) Decreto de 10 de junho de 1998
Fazenda Pedra Grande, Canguçu (RS)
(64) Decreto de 17 de junho de 1998
Fazenda Potreirinho, Canguçu (RS)
(18) Decreto de 3 de junho de 1998
Fazenda Renascença, Reserva (PR)
(123) Decreto de 30 de junho de 1998 ..
Fazenda Saco Fundo, Lago Verde (MA)
(62) Decreto de 17 de junho de 1998
;
Fazenda Santa Izabel, Novo Repartimento (PA)
(4) Decreto de 1'"de junho de 1998
Fazenda Santa Maria Il, Marabá, (PA)
(2) Decreto de 1º de junho de 1998
.
Fazenda São Carlos, Sapopema (PR)
(125) Decreto de 30 de junho de 1998 ,
Fazenda São José de Nazaré, Poço Redondo (SE)
(19) Decreto de 3 de junho de 1998
Fazenda São Miguel, Santa Maria da Boas Vista (PE)
(83) Decreto de 23 de junho de 1998
JaculBarriguda, Alagoa Grande (PB)
(81) Decreto de 23 de junho de 1998
Macacos, Lagoa Nova (RN)
(45) Decreto de 10 de junho de 1998

4660

4735

.

4759
.

4681

.

4676
4699

.
..

4650
4761

.

4697
4634

.

4632
.

4763

.

4651

.

4721

.

4719

.

4679
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4837
Macaúba, Coroatá (MA)
(41) Decreto de 10 de junho de 1998 .
Macaubeira, Pavassu (PI)
(31) Decreto) de 5 de junho de 1998

4675
4665

Marajá, Coro atá (MA)
(105) Decreto de 25 de j unho de 1998 ...
Olho D'Água Cercado, Joca Marques (PI)
(102) Decreto de 25 dejunho de 1998
Roque, Pedro do Rosário (MA)
(21) Decreto de 3 de junho de 1998 .
Santa Mônica, Coroatá (MA)
(22) Decreto de 3 de junho de 1998
São João do Cerro Agudo, Bituruna e Palmas (PR)
(122) Decreto de 30 de junho de 1998
São RaimundolUmbigudolData São Raimundo, Codó (MA)
(40) Decreto de 10 de junho de 1998
.
São Roque, Pedro do Rosário (MA)
(101) Decreto de 25 de junho de 1998
Surubim, Poço Branco (RN)
(56) Decreto de 16 de junho de 1998
.
.
Taboleiro Grande/Cadoes, Jaca Marques (PI)
(16) Decreto de 2 de junho de 1998
'I'aboleiro Grande/Genipapeiro, Jaca Marques (PI)
(13) Decreto de 2 de junho de 1998
Tesouras, Araguapaz (GO)
(98) Decreto de 25 de junho de 1998
Treze de Maio, Olinda Nova (MA).
(39) Decreto de 10 dejunho de 1998
.

4743
.

4740
4653
4654

.

4760
4674
4739

4690
.

4647
4644

4673

REFORMA AGRÁRIA ver FUNDO DE TERRAS E DA REFORMA
AGRÁRIA - BANCO DA TERRA
ROQUE, PEDRO DO ROSÁRIO (MA)
Interesse social, declaração
(21) Decreto de 3 de junho de 1998

4653

s
SANTA MÔNICA, COROATÁ (MA)
Interesse social, declaração
(22) Decreto de 3 de junho de 1998

4654
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4838
SÃO JOÃo DO CERRO AGUDO, BITURUNA E PALMAS (PR)
Interesse social, declaração
(122) Decreto de 30 de junho de 1998

4760

..

SÃO RAlMUNDOIUMBIGUDOIDATA SÃO RAIMUNDO, CODÓ (MA)
Interesse social, declaração
(40) Decreto de 10 de junho de 1998

.

4674

SÃO ROQUE, PEDRO DO ROSÃRIO (MA)
Interesse social, declaração
(101) Decreto de 25 de junho de 1998

4739

.

SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÃRIA
Normas; Regulamento, aprovação
Decreto n'l 2.615, de 3 de junho de 1998

.

4341

SERVIDOR APOSENTADO
Nomeação; Administração pública; Decreto n" 2.027/96, alteração
Decreto nº 2.616, de 4 de junho de 1998
SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração, adiantamento
Decreto n'l2.610, de 2 de junho de 1998

4352

4320

.

SISTEMA NACIONAL ANTIDROGAS
Normas
Decreto n Q 2.632, de 19 de junho de 1998
Publicado no DO de 22 de junho de 1998.......................
Republicado no DO de 25 de junho de 1998

4401
4767

SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA,
BANDEIRA DO SUL (MG)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

..

4657

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LAR DAS
MÃEZINHAS, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711

SOCIEDADE ESPÍRITA AQUÃRIUS, ALEGRETE (RS)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

.

4711
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4839
SOCIEDADE LEGIONÁRIAS DE ISMAEL, BARRETOS (SP)
Utilidade pública, declaração
(73) Decreto de 19 de junho de 1998

4709

.

SOCIEDADE PESTALOZZI DE PETRÓPOLIS, PETRÓPOLIS (RJ)
Utilidade pública, declaração
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

4711

SOS VIDAS - CENTRO DE REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE
MENDIGOS. BRASÍLIA (DF)
Utilidade pública, declaração
(25) Decreto de 4 de junho de 1998 '"
.

4657

SURUBIM, POÇO BRANCO (RN)
Interesse social, declaração
(56) Dea.ito de 16 de junho de 1998

4690

T
TABOLEIRO GRANDE/CADOES, JOCA MARQUES (PI)
Interesse social, declaração
(16) Decreto de 2 de junho de 1998

4647

..

TABOLEIRO GRANDE/GENIPAPEIRO, JOCA MARQUES (PI)
Interesse se-sal, declaração
(3) Decreto de 2 de junho de 1998
TELECOMUNICAÇÃO
Empresas; Prestação de serviços; Composição de capital
Decreto n!!2.617, de 5 de junho de 1998
.
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Fundação Educativa Nordeste, Soledade (RS)
(80) Decreto de 23 de junho de 1998
Rádio Cidade de Cascavel Ltda., Cascavel (PR)
(119) Decreto de 29 de junho de 1998
Rádio Difusora de Machado Ltda., Machado (MG)
(79) Decreto de 23 de junho de 1998
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Rádio e Televisão Guajará Ltda.; Fundação Evangélica Boas
Novas, Belém (PA)
(26) Decreto de 4 de junho de 1998

.

4644

4353

4718
4757
4717

4659
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4840
TESOURAS, ARAGUAPAZ (GO)
Interesse social, declaração
(98) Decreto de 25 de junho de 1998

4736

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(117) Decreto de 26 de junho de 1998

TRÂNSITO
Legislação; Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito
(Funset): Lei n" 9.602/98, regulamentação
Decreto nº2.613, de 3 de junho de 1998

4755

4331

TREZE DE MAIO, OLINDA NOVA (MA)

Interesse social, declaração
(39) Decreto de 10 de junho de 1998

4673

u
UNIÃO FEDERAL
Orçamento; Receita e despesa, compatibilização; Exercício de 1998;
Decretos nss 2.451/98 e 2.580/98, alteração
Decreto nº 2.620, de 8 de junho de 1998

4338

Receita e despesa, compatibilização; Exercício de 1998; Decreto
n" 2.451/98
Decreto n'12.634, de 24 de junho de 1998

4406

UTILIDADE PÚBLICA
Declaração
Academia Brasileira de Filosofia, Rio de Janeiro (RJ)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998 .
Ágape-Núcleo de Apoio à Reintegração Social, Santo André (SP)
(58) Decreto de 17 de junho de 1998
Aldeia do Futuro - Associação para a Melhoria da Condição do
Menor Necessitado, São Paulo (SP)
(58) Decreto de 17 de junho de 1998
Asilo Coronel Gustavo Ribeiro e outros, Caconde (SP)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Publicado no DO 26 de maio de 1998 e retificado no DO de 26 de
junho de 1998

4711
4692

4692
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Asilo de Velhos Acelino Teixeira de Oliveira, Palmeira (PR)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998
Assistência Vicentina de Os asco, Os asco (SP)
(73) Decreto de 19 de junho de 1998
Associação Amigos de Monções, Monções (SP)
(73) Decreto de 19 de junho de 1998
;.....................
Associação Centro de Promoção do Menor Santa Fé, Caxias do Sul

4711
4709
4709

(RS)

(25) Decreto de 4 de junho de 1998
Associação Centro Social Brasil Vivo, Guarulhos (SP)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
Associação Centro Social da Comunidade Quintanense, Quintana

4657
4657

(SP)

(58) Decreto de 17 de junho de 1998
Associação Comunitária Despertar, São Paulo (SP)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998 ........................•..........................
Associação Comunitária em Defesa dos Direitos do Menor, São
Vicente (SP)
(73) Decreto de 19 de junho de 1998
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cândido
Mota, Cândido Mota (SP)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Jandaia do
Sul, Jandaia do Sul (PR)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Pojuca,
Pojuca (BA)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Rio Bom, Rio

4692
4657

4709

4711

4711

4711

Bom (PR)

(58) Decreto de 17 de junho de 1998
;.....
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
de Martinópolis, Martinôpolis (SP)
(73) Decreto de 19 de junho de 1998
Associação dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro (RJ)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998
Associação Florianopolitana de Voluntárias, Florianópolis (SC)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998
Associação Lar Santa Maria, São Caetano do Sul (SP)
(58) Decreto de 17 de junho de 1998
Associação Menores com Cristo, Guarabira (PB)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

4692

4709

4711
4711
4692
4657
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Associação São Francisco de Assis de Assistência e Promoção do
Menor, Ribeirão Preto (SP)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998
Casa da Criança Antônio de Pádua, Petrópolis (RJ)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
Casa da Criança Eurides Amaral Marques de Oliveira, Guararapes (SP)
(58) Decreto de 17 de junho de 1998
Casa da Criança Santinha Marques, Guaraçaí (SP)
(73) Decreto de 19 de junho de 1998
Casa do Menor de Presidente Venceslau, Presidente Venceslau
(SP)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998

Casa do Pequeno Trabalhador de Presidente Prudente, Presidente
Prudente (SP)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998 :......
Centro Comunitário Paroquial de Vila Maceno, São José do Rio
Preto (SP)
(58) Decreto de 17 de junho de 1998
Centro de Ação Cristã, São Paulo (SP)
(74) Decreto de 19 de junho de 199fCentro de Estudos Psicopedagógicos Pró-Saber, Rio de Janeiro (RJ)
(118) Decreto de 29 de junho de 1998
Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto, Dourados (MS)
(73) Decreto de 19 de junho de 1998
Centro de Promoção Humana de Santa Fé, Santa Fé (PR)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998.................................................
Centro Educacional de Realengo, Rio de Janeiro (RJ)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
Centro Educacional Lar Jesus Adolescente, Santo Antônio da
Platina (PR)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
,..................
Centro Espírita Celeiro de Paz, Salvador (BA)
(73) Decreto de 19 de junho de 1998............................
Centro Integrado de Desenvolvimento Social, Belo Horizonte (MG)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
Centro Social de Menores de Fernand6polis, Fernand6polis (SP)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
Centro Social Fé e Alegria, São Paulo (SP)
(58) Decreto de 17 de junho de 1998
Centro Social Marieta Cals, Jaguaribe (CE)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998

4711
4657

4692
4709

4711

4711

4692
4711
4756
4709
4711
4657

4657
4709
4657
4657
4692
4657
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Centro Social Santa Izabel de Braúna ~ Promoção Social- Pronto-Socorro e Maternidade, Braúna (SP)
(73) Decreto de 19 de junho de 1998
Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro do Norte, São Paulo (SF)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998
Comsáude - Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação, Porto Nacional (TO)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
Conselho Comunitário de Campinas, Campinas (SP)
(73) Decreto de 19 de junho de 1998 .
Conselho Pinheirense do Bem-Estar do Menor, Pinheiros (ES)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998........
Creche Lar Cinderela, São Vicente (SP)
(58) Decreto de 17 de junho de 1998
Departamento da Ação Social da Paróquia de São Domingos,
Niterói (RJ)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
Educandário Nossa Senhora do Carmo, Mogi Mirim (SP)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998
Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, Ponta Grossa
(PRl
(74) Decreto de 19 de junho de 1998...............................
Fundação Altino Ventura, Recife (PE)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
Fundação Educacional Campograndense (Fruc)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
Fundação Júlio Campos, Várzea Grande (MT)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
Ginásio Stella Maris, Fortaleza (CE)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
Guarda Mirim de Caconde, Caconde (SP)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998
Guarda Mirim Municipal de Piracicaba, Piracicaba (SP)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
Hospital da Fraternidade de Pescador, Pescador (MG)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998..............
Instituição Beneficente Israelita Tem Yad, São Paulo (SP)
(58) Decreto de 17 de junho de 1998
Instituto de Proteção à Primeira Infância de Guaratinguetá, Guaratingueté (SP)
(58) Decreto de 17 de junho de 1998

4709
4711

4657
4709
4711
4692

4657
4711

4711
4657
4657
4657
4657
4711
4657
4711
4692

4692
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Instituto Santa Rosália, Guarulhos (SP)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998
.
Núcleo Assistencial de Limoeiro, Ipatinga (MG)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
.
Núcleo Assistencial e Creche Meimei, São Vicente (SP)
(73) Decreto de 19 de junho de 1998
.
Obra Social Santa Rita de Cássia, São Paulo (SP)
(73) Decreto de 19 de junho de 1998
.
Obras Sociais e Educacionais da Mitra Diocesana de Luz, Luz

4711
4657
4709
4709

(MG)
(58) Decreto de 17 de junho de 1998

.

Organização Cristã de Ação Social, Lençóis Paulista (SP)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
.
Projeto Missionário da Aliança Bíblica Universitária, Fortaleza

4692
4657

(CE)

(25) Decreto de 4 de junho de 1998
..
Sociedade Beneficente Nossa Senhora Aparecida, Bandeira do Sul

4657

(MG)

(25) Decreto de 4 de junho de 1998
.
.
Sociedade de Beneficência e Assistência Social Lar das Mãezinhas, São Paulo (SP)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998
.
Sociedade Espírita Aquárius, Alegrete (RS)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998
.
Sociedade Legionárias de Ismael, Barretos (SP)
(73) Decreto de 19 de junho de 1998
..
Sociedade Pestalozzi de Petrópolis, Petrópolis (RJ)
(74) Decreto de 19 de junho de 1998
..
SOS Vidas - Centro de Reabilitação e Reintegração de Mendigos,
Brasília (DF)
(25) Decreto de 4 de junho de 1998
.

4657
4711
4711
4709
4711
4657

Restabelecimento
Associação Londrinense Interdisciplinar de Aids (Alia), Londrina
(PR)

(78) Decreto de 23 de junho de 1998
..
Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, Rio de Janeiro

4716

(RJ)

(78) Decreto de 23 de junho de 1998

.

4716
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LEIS

LEI Nº 9.677, DE 2 DE JULHO DE 1998
Altera dispositivos do Capítulo lI! do Título VIII do Código Penal, incluindo na classificação dos delitos considerados hediondos
crimes contra a saúde pública, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q Os dispositivos a seguir indicados do Decreto-Lei n Q 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substãncia ou produtos alimentícios" (NR)

«Art. 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substãncia ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o
nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo:» (NR)
«Pena-reclusão, de4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.» (NR)
«§ 1Q -A. Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou, de
qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou adulterado.»
«§ 1Q Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações
previstas neste artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico.» (NR)
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4845-4912, ju!. 1998
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«Modalidade culposa
§ 2' Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.» (NR)
«Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais» (NR)
«Art. 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais:» (NR)
«Pena-reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.» (NR)
«§ 1º Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma,
distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido,
ad ulterado ou alterado.» (NR)
«§ lO-A. Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstíco..
«l'-B. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as
ações previstas no § l' em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:
I - sem registro, quando exigivel, no órgão de vigilância
sanitária competente;
U - em desacordo com a fórmula constante do registro
previsto no inciso anterior;
UI - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização;
IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade;
V - de procedência ignorada;
VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.»
«Modalidade culposa
§ 2' Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.» (NR)
«Emprego de processo proibido ou de substância não permitida
Art. 274. .
..
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Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa." (NR)

«Invólucro ou recipiente com falsa indicação
Art. 275. Inculcar, em invólucro ou recipiente de produtos
alimentícios, terapêuticos ou medicinais, a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em
quantidade menor que a mencionada:" (NR)
"Pena-reclusão, de I (um) a 5 (cinco) anos, e multa." (NR)
«Produto ou substância nas condições dos dois artigos anterLOres

Art. 276.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa." (NR)

"Substância destinada à falsificação
Art. 277. Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder
substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais:" (NR)
"Pena-reclusão, de l (um) a5 (cinco) anos, e multa." (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 dejulho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
José Serra
LEI Nº 9.678, DE 3 DE JULHO DE 1998
Institui a Gratificação de Estímulo à
Docência no Magistério Superior e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É instituída a Gratificação de Estímulo à Docência no
Magistério Superior devida aos ocupantes dos cargos efetivos de ProfesCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4845-4912, jul. 1998
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sor do 32 grau, lotados e em exercício nas instituições federais de ensino
superior, vinculadas ao Ministério da Educação e do Desporto (MEC).
§ 12

Os valores a serem atribuídos à gratificação instituída no

caput corresponderão à pontuação atribuída ao servidor, até o máximo de cento e quarenta pontos, sendo cada ponto equivalente ao valor
estabelecido no anexo desta lei, observado o limite fixado no art. 10 da
Lei n 2 9.624, de 2 de abril de 1998.
§ 2 2 A pontuação será atribuída a cada servidor em função da
avaliação de suas atividades na docência, na pesquisa e na extensão,
observado o seguinte:
I - dez pontos por hora-aula semanal, até o máximo de cento e
vinte pontos;
II - um máximo de sessenta pontos pelo resultado da avaliação
qualitativa das atividades referidas neste parágrafo.
§ 32 O resultado da avaliação prevista no inciso II do § 22 deste
artigo somente será computado quando satisfeito o disposto no art. 57
da Lei n" 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 42 Uma comissão nacional a ser designada pelo MEC regulará
e divulgará, no prazo de noventa dias, a contar da vigência desta lei, as
formas e fatores de avaliação qualitativa do desempenho docente, bem
como os critérios de atribuição de pontuação por natureza das atividades descritas no § 2 2 •
§ 52 A avaliação de que trata o parágrafo anterior terá periodicidade anual, iniciando-se em 1998, e será realizada por uma comissão
composta de docentes internos e externos à instituição federal de ensino
superior.

§ 62 Cada instituição federal de ensino superior deverá elaborar e
publicar no Diário Oficial da União regulamento adequando às suas
condições específicas o sistema de avaliação do desempenho docente previsto no § 4 2 deste artigo.
§ 72 O regulamento da instituição de ensino superior, ao estabelecer os critérios para a pontuação, levará em conta as peculiaridades dos diversos regimes de trabalho
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4845-4912, jul. 1998
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Art. 2 Q A gratificação de que trata o artigo anterior é devida em
conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade
de que trata a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992.

Art. 3' A partir da data de vigência desta lei e até a conclusão
do primeiro processo de avaliação de que trata o inciso Ir do § 2' do
art. 1', os servidores de que trata o art. 1Q perceberão a gratificação calculada com base em sessenta por cento da pontuação máxima fixada
no § 1Q do art. 1Q •
Parágrafo único. Concluída a avaliação referida no caput, se a
pontuação obtida pelo servidor for superior a sessenta por cento da pontuação máxima, a diferença será devida a partir da data de vigência
desta lei.
Art. 4'

(Vetado).

§ I" Os servidores referidos no art. 1Q, regularmente afastados
para qualificação em programas de mestrado ou doutorado ou estágio de pós-doutorado, e os servidores ocupantes de função gratificada
FG 1 e FG 2, na própria instituição, poderão perceber a gratificação
calculada com base em percentual superior a sessenta por cento da
pontuação máxima fixada no § 1Q do art. 1Q, desde que tenham as suas
atividades avaliadas nos termos do regulamento a que se refere o § 6'
do art. 1'.
§ 2'

(Vetado).

§ 3' O docente servidor cedido para exercício de cargo de natureza especial ou DAS 6, 5 ou 4, ou cargo equivalente na Administração Pública, tem direito à referida gratificação de estímulo calculada
a partir da média aritmética dos pontos utilizados para fins de pagamento da gratificação durante os últimos vinte e quatro meses em que
a percebeu antes da cessão.
§ 4 Q Na impossibilidade do cálculo da média referida no caput,
o número de pontos considerados para o cálculo equivalerá a sessenta
por cento do máximo de pontos fixados no § 1Q do art. 1Q.

Art. 5' O docente aposentado ou beneficiário de pensão, na situação em que o referido aposentado ou instituidor que originou a
pensão tenha adquirido o direito ao benefício quando ocupante de
cargo efetivo referido nesta lei, tem direito à referida gratificação de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4845-4912,jul. 1998
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estí mulo calculada a partir da média aritmética dos pontos utili zados pa ra fins de pagam ento da gratificação durante os último s vinte e
quatro meses em que a percebeu .
§ l ' Na impossibilidade do cálculo da média referida no caput,
o número de ponto s consid era dos pa ra o cálculo equivalerá a sessenta
por cento do máximo de pontos fixad os n o § F do art. 1º.
§ 2' É vedada a concessão ou revisão da gratificação instituída
por esta lei em virtude de titulação posterior à aposentadoria.
Art. 6' Sobre os valores fixado s no anexo in cid irão os índices de
reajuste geral concedidos aos servidores públicos federais civis a parti r da publicação desta lei.
Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua pub licação.
Br asíli a, 3 dejulho de 1998; 177' da Independ ência e 110' da República .
FERNANDO HE NRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
LEI N' 9.679, DE 6 DE J ULH O DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orça mentos Fiscal e da Seguridade Social
d a União, em [a uarda Presidência da República, do Ministério da Marin ha e do Sena do Federal, crédito sup lementar no valor
glob al de R$ 52. 496.315, 00, para os fi ns que
esp ecifica.

O PR ESIDENTE DA REPÚBLICA
Fa ço saber que O Congresso Nacional decreta e eu sancion o a
seguinte lei:
Art. lº Fica o Poder Executi vo a utorizado a a brir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997), em favor da Presid ência da República, do Ministér io da Marinha e do Senado Federal , crédito suplementar no va lor
global de R$ 52.496. 315,00 (cinqüenta e dois milh ões, quatrocentos e
noventa e seis mil, trezentos e quin ze reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:

I - do excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas, no montante deR$ 46.388.388,00 (quarenta e seis milhões, trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais);
II - do cancelamento de dotaçõesno valor global deR$ 6.107.927,00
(seismilhões, centoe setemil, novecentose vinte e sete reais), conformeAnexo II desta lei.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita da Indústrias Nucleares do Brasil S.A., na forma indicada no Anexo III desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 dejulho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 7.7.1998, págs. 114.

LEI Nº 9.680, DE 6 DE JULHO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar até o limite de R$ 400. 000,00, para
os fins que especifica.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), crédito
suplementar até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 dejulho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 7.7.1998, pág. 4.

LEI Nº 9.681, DE 6 DE JULHO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de
R$ 65. 000.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancíono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da
Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de R$ 65.000.000,00
(sessenta e cinco milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação, indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 dejulho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 5.7.1998, pág. 5.
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LEI Nº 9.682, DE 6 DE JULHO DE 1998
Autoriza o PoderExecutivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, crédito
suplementar rw valor de R$ 24.000.000,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, crédito suplementar no
valor de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 dejulho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa
Os anexos estão publicados no DO de 7.7.1998, págs. 5/6.

LEI Nº 9.683, DE 6 DE JULHO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Su-

pervisão do Ministério da Fazenda, crédito
especial até o limite de R$ 5.000.000,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), crédito
especial até o limite de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em
favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de operações de crédito externas, em moeda, no
montante especificado.
Art. 3º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO de 7.7.1998, pág.

6.

LEI Nº 9.684, DE 6 DE JULHO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no
valor de R$ 2.351. 646, 00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997),
em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 2.351.646,00 (dois milhões, trezentos e cinqüenta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
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Art. 2º Os recursos necessá rios à execução do disposto no artigo
anterior decorrerã o da a nulação parcial de dotações, in dicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3º

Esta lei entra em vigor na data de sua publica çã o.
Brasília, 6 dejulho de 1998; 177º da Independência e 110º da Repúbli ca .
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Pai va
Os anexos estão publicados no DO de 7.7.1998, págs. 617.

LEI Nº 9.685, DE 6 DE JULHO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União. em fav or de Operações Oficia is de Crédito -s- Recursos sob Supe rvis ã.o do Ministéri o da Fazenda, crédito
sup lemen tar até o lim ite de R $ 517.484.344,00,
pa ra reforço de dotação consignada no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLI CA
F a ço saber qu e o Congress o Nacional decreta e eu sanciono a
seguin te lei:
Art. 1° Fica o Poder E xecutivo autorizado a abrir ao Or çamento Fisca l da União (Lei nO9.598 , de 30 de dezembro de 1997 ), crédito
suplementar are o limite de R$ 517.484.344,00 (quinh entos e dezessete milhõ es, quatrocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e qua renta e
quatro reais), em favor de Oper ações Oficiais de Crédito - Recur sos
sob Supervisão do Ministério da Fa zenda , pa ra atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do dispo sto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de Recursos das Operações Oficiais de Crédito, n o montante especificado.
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Art. 3'

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva

o anexo

está publicado noDO de 7.7.1998, pág. 7.

LEI Nº 9.686, DE 6 DE JULHO DE 1998
Concede pensão especial a Elysiário Távora Filho.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É concedida a Elysiário Távora Filho, geólogo, por seus
relevantes serviços prestados à pesquisa dos recursos naturais brasileiros, pensão especial, mensal, vitalícia, no valor de R$ 3.086,83 (três
mil, oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), referente ao mês de
maio de 1998, cujo benefício será transferido à esposa, Sra. Adolfina
Raitzin de Távora, em caso de morte do beneficiário.
Parágrafo único. A pensão de que trata este artigo, assegurado
o direito de opção, não poderá ser percebida cumulativamente com
outros proventos pagos pelos cofres públicos, à exceção daqueles decorrentes do exercício de cargos em que é permitida a acumulação.
Art. 2º A atualização do valor da pensão far-se-á de acordo
com os índices adotados para as demais pensões pagas pelo Tesouro
Nacional.
Art. 3º A despesa decorrente desta lei correrá à conta dos
Encargos Previdenciários da União - Recursos sob a supervisão do
Ministério da Ciência e Tecnologia.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 dejulho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Israel Vargas
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LEI Nº 9.687, DE 6 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre a aplicação da Gratificação
de Condição Especial de Trabalho (GCET),
criada pela Lei. nº 9.442, de 14 de março de
1997, aos militares do Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1e A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET), criada pela Lei nº 9.442, de 14 de março de 1997, será paga
aos militares do Distrito Federal nas mesmas condições estabelecidas
na Lei n" 9.633, de 12 de maio de 1998.
Art. 2'

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 dejulho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
LEI N' 9.688, DE 6 DE JULHO DE 1998
Dispôe sobre a extinção dos cargos de Cen-

sor Federal e sobre o enquadramento de seus
atuais ocupantes e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º São extintos os cargos de Censor Federal a que se refere
a Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, e seus atuais ocupantes serão
enquadrados em cargos de Perito Criminal Federal e de Delegado de
Polícia Federal da Carreira Policial Federal, observada a respectiva
classe, após conclusão de curso específico organizado pelo Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4845-4912, jul. 1998

4858
Parágrafo único. Para o enquadramento em cargo de Delegado
de Polícia Federal será exigido, adicionalmente, diploma de Bacharel
em Direito.
Art. 2º São garantidos aos servidores aposentados em cargos de
Censor Federal, bem como aos beneficiários de instituidores de pensão
que também ocupavam o referido cargo, os direitos, vantagens e nomenclaturas inerentes aos cargos de Perito Criminal Federal e de Delegado de Polícia Federal da Carreira de Policial Federal.
Art. 3º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 dejulho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Cláudia Maria Costiri
LEI Nº 9.689, DE 14 DE JULHO DE 1998
Concede anistia de multas cominadas
pelo Tribunal Superior do Trabalho a entidades sindicais representativas dos empregados da Empresa Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobrás), no período em que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É concedida anistia das multas cominadas pelo Tribunal
Superior do Trabalho a entidades sindicais representativas da categoria
dos trabalhadores na indústria de extração, exploração, estocagem,
transferência, perfuração, destilação, produção e refinação de petróleo e
seus derivados, gás natural e outros similares da indústria petroquímica, química e de plásticos e afins, entre 1º de setembro de 1994 e a data
da publicação desta lei, em decorrência de sentenças judiciais declaratórias de ilegalidade ou abusividade de movimento grevista ou de improcedência de reivindicações de categorias profissionais.
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Parágrafo único.

Art. 2'

(Vetado).

(Vetado).

Brasília, 14 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo
LEI N' 9.690, DE 15 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre a inclusão do Vale do Jequitinhonha do Estado de Mince Gerais e
de Municípios da Região Norte do Estado
do Espírito Santo na área de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Para os efeitos da Lei n' 3.692, de 15 de dezembro de
1959, é o Poder Executivo autorizado a incluir na área de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), os Municípios de Almenara, Araçuaí, Bandeira, Berilo, Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Caraí, Carbonita, Chapada do Norte, Comercinho,
Coronel Murta, Couto Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Divisópolis, Felício dos Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, Itamarandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinhonha, J oaírna, J ordânia,
Malacacheta, Mata Verde, Medina, Minas Novas, Montezuma, Novo
Cruzeiro, Padre Paraíso, Palmópolis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio
Vermelho, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto, Santo
Antônio Jacinto, Senador Modestino Gonçalves, São Gonçalo do Rio
Preto, Serro, Turmalina, Virgem da Lapa, da região do Vale do J equitinhonha, no Estado de Minas Gerais; e os Municípios de Baixo
Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia, Rio Bananal, São Domingos do Norte, Pancas, Sooretama, Alto Rio Novo, Águia Branca, São
Gabriel da Palha, Vila Valéria, J aguaré, Mantenópolis, Barra de São
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Franscisco, Vila Pavão, Água Doce do Norte, Nova Venécia, São Mateus, Conceição da Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Ecoporanga,
Ponto Belo, Montanha, Mucurici e Pedro Canário, da região norte do
Estado do Espírito Santo.
Art. 2' O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa
LEI N' 9.691, DE 22 DE JULHO DE 1998 (*)
Altera a Tabela de Valores da Taxa de
Fiscalização da Instalação por Estação, objetodoAnexoIlI da Lei nº9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a organização
dos serviços de telecomunicações, a criação e
o funcionamento de um órgão regulador e
outros aspectos institucionais, nos termos
da Emenda Constitucional n Q 8, de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' A Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização por Estação, objeto do Anexo III da Lei nº 9.472, de 16 dejulho de 1997, é alterada nos itens e valores relacionados nesta lei.
Art. 2' A data do vencimento da Taxa de Fiscalização de funcionamento relativa ao exercício de 1998 dar-se-á, excepcionalmente, trinta dias após a publicação desta lei.

(") Retificada no DO de 24.7.1998 (pág. 5216 desta obra).
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Art. 3º São canceladas as multas e encargos financeiros devidos pelo não-recolhimento até 31 de março das taxas de fiscalização a
que se refere esta lei, relativas ao exercício de 1998.
Art. 4' As diferenças entre os valores pagos com base na tabela anterior e os determinados por esta lei serão devolvidas aos contribuintes pela União, ou compensadas na forma do inciso II do art.
156 da Lei n? 5.172, de25 outubro de 1966, com os débitos porventura
existentes.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização
da Instalação por Estação
,

Valor da
TFI (R$)

Serviço
a) até 12 canais
b) acima de 12 até 60 canais

3. Serviço Radiotelefônico Público

e) acima de 900 canais

26,83
134,08
268,16
402,24
536,32

a) base
b) repetidora
c) fixa
d) móvel

134,08
134,08
26,83
26,83

a) base
b) móvel

134,40
26,83

a) costeira
b) portuária

134,08
134,08
26,83

c) acima de 60 até 300 canais
d) acima de 300 até 900 canais

1--5. Serviço Limitado Privado

1-----

i

9. Serviço Limitado Privado de Radiochamada

'I

I
I

I

-'-------------t---12. Serviço Limitado Móvel Marítimo

c) móvel

19. Serviço EspecialdeSupevisão e

Con1rolet~!;;e_el

134,08
26,83
26,83

L.__ __'___
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Valor da
TFI (R$)

Serviço

il_~O' Ser~ç?Esp~cial de-R~dioa~tocine ':~I-~·.-:.---·~--.--.--!-i_
i

22:_Servi~~spEcial-deTV~orAssinatura_~_~~=_

I, 26. &rvi9'Thp<rialde&petiçãoporThlevisão

!
- -

29. Serviço Suportado por Meio de
Satélite

. - - . - -

2.413,OO_~

I

-l
400,00
--1---- ·-1

--~ --~--!

- - . - -..- -

: _ _._ _~~_~.

I

.1

400,00

-27. Se~ço E;pecial-cle Repetição de 8i- i~,
nais de TV via Satélite
i 28. S~rviço Especi~l de R'etransmissão'-j__ deTelevisã?_ _..._ _~ .... ~__.

1_

134,08

I

;I_~O,OO _~

terminal de sistema de
comunicação global por
satélite
b) estação terrena de pequeno
porte com capacidade de
transmissão e diãmetro de antena
inferior a 2,4m, controlada por
estação central

201,12

c) estação terrena central
controladora de aplicações de
redes de dados e outras

402,24

estação terrena de grande
porte com capacidade de
transmissão, utilizada para
sinais de áudio, vídeo, dados ou
telefonia e outras aplicações,
com diâmetro de antena
superior a 4,5m

13.408,00

estação terrena móvel com
capacidade de transmissão

3.352,00
26.816,00

a)

26.83

d)

e)

I

,

f) estação espacial geoestacionãría (por satélite)

,

'I

g)

l,.

'"

.

_

.

_

estação espacial não-geoestacíonéria (por sistema) _
,26.816,00

, 32. Serviço de Radiotáxi - - -----a) base

--.__._ _._I

38. Radiodifusão Sonora em Ondas Médias

·-----·----1·~4,08 -I

---1-·_·-1

b)~,
a) potência de 0,25 a 1kW
b) potência acima de 1 até5kW

c) potência acima de 5 a 10kW
d) potência acima de 10 a 25kW
e) potência acima de25 a 50kW
f) potência acima de 50 a 100kW
g) potência acima de 100kW

I
I'

1

I

26,83,

972,00
1.257,00
1.543,00
2.916,00
3.888,00
4.860,00
5.832,00
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f------·---·I

v;~

Serviço

TFICR$)

I
-

-

!

-

39. Serviço de Radiodifusão em Ondas

_

40. Serviço
Curtas de Radiodifusão em Ondas
Tropicais

~_:_:_::::

41. Serviço de Radiodifusão Sonora
em Freqüência Modulada

a) comunitária
b) classe C

c) classe B2
B1
A4
j) classeA3
g) classeA2
h) classe AI
i) classe E3
j) classe E2
l) classe E1
d) classe
e) classe

I

~'

200,00 '
1.000,00 i
1.500,00
2.000,00
2.600,00
3.800,00
4.600,00
5.800,00
7.800,00
9.800,00 I'
12.000,00.

- - - -

42. Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens

estações intaledas nas
cidades com população até
500.000 habitantes
b) estações instaladas nas
cidades com população entre
500.001e 1.000.000de
habitantes
c) estações instaladas nas
cidades com população entre
1.000.001 e 2.000.000
habitantes
d) estações instaladas nas
cidades com população entre
2.000.0001 e 3.000.000
habitantes
e) estações instaladas nas
cidades com população entre
3.000.0001 e 4.000.000 de
habitantes
j) estações instaladas nas
cidades com população entre
4.000.0001 e 5.000.000 de
habitantes
g) estações instaladas nas
cidades com população de
5.000.000 de habitantes
a)

I

12.200,00

14.400,00

18.600,00

22.500,00

27.000,00

31.058,00
34.065,00
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Serviço

I

Valor da
TFI CR$)

I

f----------------

43. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Ligação para Transmissão de I
Programas, Reportagem Externa, Comunicação de Ordens, Telecomando, Telemando e
outros
,
i----:43.1 Radi'odifusào So~~~ .-- --- - - - - -_. · - - · - - 1.. --400,001,
I

ic-43.~ T~levisã~-------=---=---_---!
'_43.3. Televisão por
I

44. Serviço Telefônico Fixo Comutado
(STFC)

L
,!

Assinatu~

.

_. .

...

~---=I

.-46.

_ _ _ _ ._ _.

.

~~OOO,OO

,!

I,

!

I

- - - - --- .--,'

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

47. Servíco de Distribuicão de Sinais
de Televi~ão e de Áudio por Assinatura
via Satélite (DTH)

j

a) are 200 terminais
740,00
b) de 201 a 500 terminais
1.850,00 I
c) de 501 a 2.000 terminais
.
7.400,00:
d) de 2.001 a 4.000 terminais I 14.748,00 I
e) de 4.001 a 20.000 terminais
22.123,00
D acima?€ 20.000 rerminais_~9.497,~

Comutado
I,
Serviço d~ Comutação de T~xtos - - , - -

~.

~.. 1.000,00

._ _. _ _ .

45. Serviço de Comunicação de Dados - -1--

~

-

--

I

29.497,00
- - . - -..- - . -;-'14.748-:00-'
I

- - -'_._--j

a) base com capacidade de
cobertura nacional
b) estação terrena de grande
porte com capacidade para
transmissão de sinais de
televisão ou de áudio, bem
c?mo de ambos

16.760,00

~08,OO _J

LEI Nº 9.692, DE 27 DE JULHO DE 1998 (')
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 1999 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
(*) Retificada no DO de 29.7.1998 (pág. 5217 desta obra).
(*") Rerretificada no DO de 30.7.1998 (pág. 5217 desta obra).
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DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no
art. 165, § 2', da Constituição Federal, as diretrizes orçamentárias
da União para 1999, compreendendo:
I - as prioridades e metas da Administração Pública Federal;
II - a organização e estrutura dos orçamentos;
III - as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos da União e suas alterações;
IV - as disposições relativas à Dívida Pública Federal;
V - as disposições relativas às despesas da União com pessoal
e encargos sociais;
VI - a política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento;
VII - as disposições sobre alterações na legislação tributária
da União.
CAPÍTULO I
Das Prioridades e Metas da Administração Pública Federal
Art. 2' Em consonância com o Plano Plurianual para o período 1996 a 1999, o anexo desta lei estabelece as prioridades e as
metas para o exercício de 1999.
§ 1 º As prioridades e as metas constantes do anexo desta lei
terão precedência na alocação de recursos nos orçamentos para o
exercícío de 1999, não se constítuindo em limite à programação das
despesas.
§ 2' As prioridades e metas constantes do anexo desta lei integrarão a proposta de Lei Orçamentária Anual.
§ 3º As unidades de medida das metas constantes da Lei Orçamentária Anual se nortearão pelas existentes no anexo desta lei.
CAPÍTULO II
Da Organização e Estrutura dos Orçamentos
Art. 3º O projeto de lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional e a respectiva lei serão
constituídos de:
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I - texto da lei;
II - consolidação dos quadros orçamentários;
III - anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei;
IV - anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o art.
165, § 5', inciso Il, da Constituição Federal, na forma definida nesta lei;
V - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ I" Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a
que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso lII, da Lei nº 4.320,de 17 de março de
1964, os seguintes demonstrativos:
I - da evolução da receita do Tesouro Nacional, segundo as
categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando
cada imposto e contribuição de que trata o art. 195 da Constituição Federal;
H - da evolução da despesa do Tesouro Nacional, segundo as
categorias econômicas e grupo de despesa;
In - do resumo das receitas dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;
IV - do resumo das despesas dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;
V - da receita e da despesa, dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, isolada e conjuntamente, segundo categorias econômicas, conforme o Anexo I da Lei n" 4.320, de 17 de março de
1964, e suas alterações;
VI - das receitas dos Orçamentos Fiscal eda SeguridadeSocial, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificação constante no Anexo IH da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964, e suas
alterações;
VII - das despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, isolada e conjuntamente, segundo poder e órgão, por grupo de
despesa e fonte de recursos;
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VIII - das despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, isolada e conjuntamente, segundo a função, programa, subprograma e grupo de despesa;
IX - dos recursos do Tesouro Nacional, diretamente arrecadados, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por órgão;
X - da programação, referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal, ao nível
de órgão, detalhando fontes e valores por categorias de programação;
Xl - dos recursos destinados à irrigação, nos termos do art.
42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por região;
XlI - do resumo das fontes de financiamento e da despesa do
Orçamento de Investimento, segundo órgão, função, programa e subprograma.
§ 2º A mensagem que encaminhar o projeto de Lei Orçamentária
Anual conterá:

I - análise da conjuntura econômica do País, com indicação
do cenário macroeconômico para 1999, e suas implicações sobre a proposta orçamentária;
II - resumo da política econômica e social do Governo;
III - avaliação das necessidades de financiamento do setor
público federal, explicitando receitas e despesas, bem como indicando os resultados primário e operacional implícitos no projeto de Lei
Orçamentária Anual para 1999, os estimados para 1998 e os observados em 1997, evidenciando, ainda, a metodologia do cálculo detodos os itens computados nas necessidades de financiamento, com
referência específica ao cálculo dos «juros reais por competência»;
IV - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente
dos principais agregados da receita e da despesa;
V - a discriminação dos subprojetos em andamento, cuja execução financeira, até 30 de junho de 1998, ultrapasse vinte por cento
do seu custo total estimado, informando o percentual de execução e o
custo total acima referido, observado o que estabelece o art. 18.
§ 3º O Poder Executivo disponibilizará até 15 dias após o encaminhamento do projeto de Lei Orçamentária Anual, podendo ser por
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meios eletrônicos, demonstrativos contendo as seguintes informações
complementares:

I - os resultados correntes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
U - os recursos destinados a eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, de forma a caracterizar o cumprimento do disposto no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, com a redação dada pela Emenda Constitucional n' 14,
de 1996, detalhando fontes e valores por categoria de programação;
Hl - o detalhamento dos principais custos unitários médios,
utilizados na elaboração dos orçamentos, para os principais investimentos;
IV - a programação orçamentária, detalhada por subprojeto
e subatividade, relativa à concessão de quaisquer empréstimos, destacando os respectivos subsídios, quando houver, no ãmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
V - o detalhamento, por unidade orçamentária da Administração Pública Federal que destine recursos para entidades de previdência fechada, do valor de suas contribuições a título de
patrocinadores;
VI - os gastos, por Unidade da Federação nas áreas de assistência social, educação e desporto, habitação, saúde, saneamento e
transportes, conforme informações dos órgãos setoriais, com indicação dos critérios utilizados para a regionalização dos gastos;
VII - a memória de cálculo da estimativa de gasto com pessoal
e encargos sociais e com o pagamento de benefícios previdenciários
para o exercício de 1999;
VIU - a memória de cálculo da estimativa das despesas com
amortização ecomjuros e encargos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna e externa em 1999, indicando as taxas dejuros, os deságios e outros encargos e os prazos médios de emissão, considerados
para cada tipo e série de títulos;
IX - a situação observada no exercício de 1997 em relação aos
limites e condições de que trata o art. 167, inciso Hl, da Constituição
Federal;
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x - o efeito, por região, decorrente de insenções e de quaisquer
outros benefícios tributários, indicando, por tributo e por modalidade
de benefício contido na legislação do tributo, a perda de receita que lhes
possa ser atribuída, bem como os subsídios financeiros e creditícios concedidos por órgão ou entidade da Administração direta e indireta com
os respectivos valores por espécie de benefício, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 6º, da Constituição Federal;
XI - a evolução da receita nos três últimos anos, a execução provável para 1998 e a estimada para 1999, bem como a memória de cálculo
dos principais itens de receitas, inclusive as financeiras, destacando as
premissas básicas de seu comportamento no exercício de 1999;
XII - a correspondência entre os valores das estimativas de
cada item de receita, de acordo com o detalhamento a que se refere o inciso VI do § 1º deste artigo, e os valores das estimativas de cada fonte
de recurso a que se refere o art. 6º desta lei;
XIII - dos montantes das receitas diretamente arrecadadas,
por órgão, separando-se as de origem financeira das de origem
não-financeira, utilizadas no cálculo das necessidades de financiamento do setor público federal a que se refere o inciso XVIII;
XN -

memória de cálculo das estimativas:

a) das receitas brutas administradas pela Secretaria da Receita
Federal, destacando os efeitos da variação do índice de preços, das alterações da legislação e dos demais fatores que contribuam para as estimativas;
b) das receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal, segundo as rubricas da Lei Orçamentária, calculadas a partir dos montantes estimados na alínea anterior;

XV - a despesa com pessoal e encargos sociais, por poder e total, executada nos últimos três anos, a execução provável em 1998 e o
programado para 1999, com a indicação da representatividade percentual do total em relação à receita corrente e à receita corrente Iíquída, esta última tal como definida na Lei Complementar nº 82, de 23 de
março de 1995;
XVI - o custo médio por beneficiário, por unidade orçamentária, por órgão e por poder, dos gastos com:
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a)

assistência médica e odontológica;

b) auxílio-alimentação/refeição;

c) assistência pré-escolar;
XVII - os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos
Grupos Natureza de Despesa (GND) -juros e encargos da dívida" e
«amortização da dívida», da dívida interna e externa, realizados nos
últimos três anos, sua execução provável em 1998 e o programado para
1999;
XVIII - as necessidades de financiamento do setor público federal, implícitas no projeto de Lei Orçamentária Anual para 1999, resultantes da execução provável em 1998, e observadas em 1997,
detalhando receitas e despesas de modo a expressar os resultados primário e operacional, com a indicação dos dados e das metodologias
utilizados na apuração desses resultados, para cada ano, com referência específica ao cálculo dos juros nominais e reais, nos conceitos
de caixa e competência;
XIX - (Vetado);
XX - o estoque da Dívida Pública Federal, interna e externa,
inclusive daquela junto ao Banco Central do Brasil, em 30 dejunho e
em 31 de dezembro de 1997 e em 30 dejunho de 1998, e as previsões do
estoque para 31 de dezembro de 1998 e 1999, especificando-se para
cada uma delas:
a) mobiliária ou contratual;

b tipo e série de título, no caso da mobiliária;

c) prazos de emissão e vencimento;

XXI - o impacto do Programa Nacional de Desestatização na
receita e na despesa da União, até 1999;
XXII - (Vetado);
XXIII - discriminação, por órgão e subprojeto ou subatividade,
dos recursos destinados ao Programa «Comunidade Solidária" e ao
Plano «Brasil em Ação»;
XXN - as fontes e a metodologia de cálculo do Fundo de Estabilização Fiscal;
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xxv - as fontes e a memória de cálculo dos recursos destinados ao Fundo Especial de Desenvolvimento eAperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf);
XXVI - memória de cálculo da reserva de contingência e das transferências constitucionais para Estados, Distrito Federal e Municípios;
XXVII - memória de cálculo da complementação da União a
que refere o § 3' do art. 60 do ADCT, demonstrando o atendimento do
disposto no art. 6' da Lei n? 9.424, de 24 de dezembro de 1996;
XXVIII - memória de cálculo do montante de recursos para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, a que se refere o
art. 212 da Constituição Federal, e do montante de recursos para aplicação na erradicação do analfabetismo e na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental, previsto no art. 60 do ADCT;
XXIX - (Vetado).
§ 4' Os valores constantes dos demonstrativos previstos no parágrafo anterior serão elaborados a preços da proposta orçamentária,
explicitada a metodologia utilizada para sua atualização.
§ 5' O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional o projeto de Lei Orçamentária em meio eletrônico com sua despesa regionalizada e discriminada por elemento.
§ 6' A comissão mista permanente prevista no § l' do art. 166
da Constituição Federal terá acesso a todos os dados utilizados na
elaboração da proposta orçamentária, inclusive através do Sistema
Integrado de Dados Orçamentários (Sidor),

§ 7' Os demonstrativos einformaçôes complementares exigidos
por esta lei identificarão, logo abaixo do respectivo título, o dispositivo a que se referem.

Art. 4' Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreendendo a programação dos Poderes da União, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, efundaçães instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades
de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou indiretamente' detenba a maioria do capital social com direito a voto e
que dela recebam recursos do Tesouro Nacional, devendo a corresponCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4845-4912,jul. 1998
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dente execução orçamentária e financeira ser totalmente registrada
no Sistema Integrado de Administração Financeira (Síafí).
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo as empresas que recebam recursos da União apenas sob a forma de:

I -

participação acionária;

Il serviços;

pagamento pelo fornecimento de bens e pela prestação de

rII -

pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos;

N - transferências para aplicação em programas de financiamento nos termos do disposto nos arts. 159, inciso I, alinea c, e
239, § 1', da Constituição Federal.
Art. 5' Para efeito do disposto no art. 3', os Poderes Legislativo, Judiciário e o Ministério Público da União encaminharão ao órgão central do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamento, por
meio do Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor), suas
respectivas propostas orçamentárias, para fins de consolidação do
projeto de Lei Orçamentária Anual.
§ l' Na elaboração de suas propostas, as instituições mencionadas neste artigo terão como parâmetro de suas despesas:
I - com pessoal e encargos sociais, o gasto efetivo com a folha de
pagamento de abril de 1998, projetada para o exercício, considerando
os acréscimos legais e o disposto na Constituição Federal, alterações
de planos de carreira ocorridas até 30 dejunho de 1998, as admissões
na forma do art. 54 desta lei e eventuais reajustes gerais a serem concedidos aos servidores públicos federais;
Il - com os demais grupos de despesa, o conjunto das dotações
fixadas na lei orçamentária para o exercício financeiro de 1998.
§ 2' No cálculo dos limites a que se refere o parágrafo anterior,
serão excluídas as despesas realizadas com o pagamento de precatórios, construção ou aquisição de imóveis e, ainda, com a modernização
e coordenação do processo eleitoral de 1998.
§ 3' Aos limites estabelecidos na forma dos parágrafos anteriores, serão acrescidas as despesas decorrentes da aplicação das Leis
n's 9.096, de 19 de setembro de 1995, 9.421, de 24 de dezembro de
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1996 e 9.506, de 30 de outubro de 1997, da Resolução n Q 1-CN, de 16
de dezembro de 1997, bem como os acréscimos decorrentes das despesas da mesma espécie das mencionadas no parágrafo anterior e pertinentes ao exercício de 1999, da manutenção de novas instalações em
imóveis adquiridos ou concluídos nos exercícios de 1998 e 1999.
§ 4Q OS limites de que trata este artigo serão fixados por grupos
de despesa, conforme classificação constante do artigo seguinte.
Art. 6 Q OS Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação
funcional-programática, expressa por categoria de programação em
seu menor nível, detalhada por grupos de despesa, com suas respectivas dotações, conforme a seguir especificados, indicando, para cada
categoria, a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte
de recursos e o identificador de uso:

I - pessoal e encargos sociais;
U - juros e encargos da dívida, incluíndo os deságios'relativos a
operações de refinanciamento da dívida pública de que trata o art. 47,
§ 1Q ;
lU - outras despesas correntes;
N - investimentos;
V - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas;
VI - amortização da dívida.

§ 1 Q As categorias de programação de que trata este artigo serão identificadas por subprojetos ou subatividades, com indicação
das respectivas metas físicas.
§ 2 Q OS subprojetos e subatividades serão agrupados em projetos e atividades, contendo a descrição dos respectivos objetivos.
§ 3 Q No projeto de Lei Orçamentária Anual será atribuído a
cada subprojeto e subatividade, para fins de processamento, um código seqüencial que não constará da Lei Orçamentária Anual.
§ 4 Q O enquadramento dos subprojetos e subatividades, na
classificação funcional-programática deverá observar os objetivos
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precípuos dos projetos e atividades, independentemente da entidade
executora.
§ 5º As modificações propostas nos termos do art. 166, § 5', da
Constituição Federal, deverão preservar os códigos seqüenciais da
proposta original.
§ 6' Cada subprojeto somente constará de uma única esfera orçamentária.
§ 7' As fontes de recursos e as modalidades de aplicação aprovadas na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais poderão
ser modificadas, justificadamente, para atender às necessidades de
execução, se publicadas por meio de:
I - decreto do Presidente da República, para as fontes;
II - ato administrativo próprio do dirigentemáxímo de cada órgão a que estiver subordinada a unidade orçamentária, para as modalidades de aplicação, desde que demonstrada a inviabilidade
técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, na modalidade prevista na Lei Orçamentária.
Art. 7º A modalidade de aplicação, referida no artigo anterior,
destina-se a indicar-se os recursos serão aplicados diretamente pela
unidade detentora do crédito orçamentário, ou transferidos, ainda
que na forma de descentralização, a outras esferas de governo, órgãos
ou entidades, de acordo com a especificação estabelecida pela Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento e Orçamento, observando-se, no mínimo, o seguinte detalhamento:
I - 30 - governo estadual;
II - 40 - administração municipal;
III - 50 - entidade privada sem fins lucrativos;
IV - 99 - a ser definida.
§ 1º Não se aplica a exigência estabelecida no inciso II do § 7'
do art. 6' quando da definição de que trata O inciso IV deste artigo.
§ 2' É vedada a execução orçamentária com modalidade de
aplicação indefinida.
Art. 8' O identificador de uso, a que se refere o art. 6', destina-se a indicar seos recursos compõem contrapartida nacional deempréstimos ou de doações, ou destinam-se a outras aplicações, constanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4845-4912,jul. 1998
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do da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais pelos seguintes
dígitos, que antecederão o código das fontes de recursos:
O-

recursos não destinados à contrapartida;

1 - contrapartida de empréstimos do Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
2 - contrapartida de empréstimos do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID);
3 -

outras contrapartidas.

Parágrafo único. Os identificadores de uso incluídos na Lei
Orçamentária Anual ou nas leis autorizativas de créditos adicionais,
observado o art. 21, poderão ser modificados exclusivamente pela Secretaria de Orçamento Federal, mediante publicação de portaria no
Diário Oficial da União, com a devida justificativa, para atender às
necessidades de execução.
Art. 9º As receitas e as despesas decorrentes da execução do
Programa Nacional de Desestatização constarão da Lei Orçamentária Anual nos seus valores totais, vedada qualquer dedução.
Art. 10. As fontes de recursos que corresponderem às receitas
provenientes da concessão, permissão e ressarcimento pela fiscalização de bens e serviços públicos constarão na Lei Orçamentária com
código próprio que as identifiquem conforme a origem da receita, discriminando-se durante a execução, no mínimo, aquelas decorrentes
da concessão ou permissão nas áreas de telecomunicações, transportes, petróleo e eletricidade.
Art. 11.

(Vetado).

Art. 12. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão
apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na Lei
Orçamentária Anual.
§ l' Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que
indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas
sobre a execução dos subprojetos ou subatividades correspondentes.
§ 2' Os decretos de abertura de créditos suplementares e autorizados na Lei Orçamentária Anual serão submetidos pelo Ministério
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do Planejamento e Orçamento ao Presidente da República, acompanhados de exposição de motivos que inclua a justificativa e a indicação dos efeitos dos cancelamentos de dotações sobre a execução dos
subprojetos ou subatividades atingidos e das correspondentes metas.
§ 3º Até cinco dias após a publicação dos decretos de que trata o
§ 2º deste artigo, o Poder Executivo encaminhará à comissão mista
permanente prevista no art. 166 da Constituição Federal cópia dos referidos decretos e respectivas exposições de motivos.
§ 4' Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de
crédito adicional.
§ 5º Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados ao Congresso Nacional por intermédio
de projetos de lei específicos e exclusivamente para essa finalidade.
§ 6º Os créditos adicionais autorizados em lei específica pelo
Congresso Nacional serão considerados automaticamente abertos
com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 7º Nos casos de abertura de créditos à conta de recursos de
excesso de arrecadação, as exposições de motivos de que tratam os
§§ 1º e 2º deste artigo conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação
de que trata o art. 3º, § 1º, inciso VI, desta lei.
§ 8º O texto da Lei Orçamentária Anual somente poderá autorizar a abertura de créditos suplementares se contiver também dispositivo determinando que o Poder Executivo elabore e publique cronograma anual de cotas bimestrais de desembolso financeiro, nos termos do art. 66 desta lei.
CAPÍTULO IH
Das Diretrizes Gerais para Elaboração
dos Orçamentos da União e suas Alterações

Seção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 13. A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações
correspondentes, ficando proibida a consignação de recursos a título
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de transferência para unidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social.
Parágrafo único. Desde que observadas as vedações contidas no
art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, fica facultada a descentralização de créditos orçamentários para execução de ações de responsabilidade da unidade descentralizadora.

Art. 14. As despesas com o pagamento de precatóriosjudiciários correrão à conta de dotações consignadas com esta finalidade em
subatividades especificas, nas programações a cargo das unidades
orçamentárias responsáveis pelos débitos.
Parágrafo único. Os recursos alocados na Lei Orçamentária,
com a destinação prevista neste artigo, não poderão ser cancelados
para a abertura de créditos adicionais com outra finalidade.

Art. 15. O Poder Judiciário, sem prejuízo do envio dos precatórios
aos órgãos ou entidades devedores, encaminhará à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso nacional
e à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, até 5 de julho de 1998, por intermédio dos seus respectivos
órgãos centrais de planejamento e orçamento, ou equivalentes, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciários a serem incluídos
na proposta orçamentária de 1999, conforme determina o art. 100, § 1',
da Constituição Federal, discriminada por órgão da Administração
direta, autarquias e fundações, e por grupo de despesas, conforme
definido no art. 6', originárias da ação, especificando:
a) número do processo;

b) número do precatório;

c) data da expedição do precatório;
d) nome do beneficiário;

e) valor do precatório a ser pago.

Art. 16. As despesas com auxílio-alimentação/refeição, assistência pré-escolar e assistência médica e odontológica com os beneficiários previstos no § 2' deste artigo, dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e do Ministério Público da União, inclusive das
entidades da Administração indireta que recebam recursos à conta
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dos Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social correrão, exclusivamente, à conta dos recursos alocados em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais
para esta finalidade.
§ I" O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos órgãos e
entidades que prestem, total ou parcialmente, os referidos benefícios a
seus servidores e dependentes, por intermédio de serviços próprios.
§ 2º A inclusão de recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais para atender às despesas de que trata este artigo, fica
condicionada à informação das metas, observada, no que couber, a seguinte discriminação:
I II -

III -

servidores beneficiados;
dependentes e outros beneficiados;
inativos e pensionistas beneficiados.

Art. 17. Na programação da despesa não poderão ser:
I - fixadas despesas sem que estej am definidas as respectivas
fontes de recursos e legalmente instituídas unidades executoras;
II - incluídos subprojetos com a mesma finalidade em mais de
uma unidade orçamentária;
III - incluídas despesas a título de Investimentos - Regime de
Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3º, da Constituição
Federal;
N - transferidos a outras unidades orçamentárias do mesmo
órgão os recursos recebidos por transferência;
V - classificadas como subatividades dotações que visem ao desenvolvimento de ações limitadas no tempo e das quais resultem produtos que concorram para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do
Governo, bem como classificados como subprojetos ações de duração
continuada.
Parágrafo único. Excetuados os casos de obras cuja natureza ou
continuidade física não permitam o desdobramento, a Lei Orçamentária Anual não consignará recursos a subprojeto que se localize em mais
de uma Unidade da Federação, ou que atenda a mais de uma.
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Art. 18. Além da observância das prioridades e metas fixadas
nos termos do art. 2º, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais
somente incluirão subprojetos novos se:
l-tiverem sido adequadamente contemplados todos os subprojetos em andamento;
II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa, considerando-se as contrapartidas de que trata o § 2º do art. 27.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto neste artigo,
não serão considerados subprojetos com títulos genéricos que tenham
constado de leis orçamentárias anteriores e serão entendidos como
subprojetos em andamento aqueles cuja execução financeira, até 30 de
junho de 1998, ultrapassar vinte por cento do seu custo total estimado.
Art. 19. Não poderão ser destinados recursos para atender a
despesas com:
l-início de construção, ampliação, reforma voluptuária ou
útil, aquisição, novas locações ou arrendamentos de imóveis residenciais;
II - início de construção, ampliação, reforma voluptuária e a
aquisição de imóveis administrativos no âmbito da Administração
Pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da
União;
III - aquisição de mobiliário e equipamento para unidades
residenciais de representação funcional;
N - aquisições de automóveis de representação, ressalvadas
aquelas referentes a automóveis de uso do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos ex-Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e dos Tribunais Superiores,
dos Ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União;
V - celebração, renovação e prorrogação de contratos de locação e arrendamento de quaisquer veículos para representação pessoal;
VI - ações de caráter sigiloso, salvo quando realizadas por órgãos ou entidades cuja legislação que as criou estabeleça, entre suas
competéncias, o desenvolvimento de atividades relativas à segurança
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da sociedade e do Estado e que tenham como precondição o sigilo,
constando os valores correspondentes de subatividades ou subprojetos
específicos;
VII - ações típicas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ressalvadas as ações compreendidas nos arts. 23, inciso
VIII, incl usive para aquisição de patrulhas mecanizadas, 30, incisos
VI e VII, 200, 204, inciso I, e 225, § 1', inciso III, da Constituição Federal, em lei específica, ou constantes do Plano Plurianual em vigor,
financiadas total ou parcialmente pela União ou por agência oficial
de fomento e que se encontrem inacabadas, com mais de cinqüenta
por cento de execução, desde quejá tenham aquelas entidades adimplido mais de setenta por cento da contrapartida;
VIII - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras
entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
IX - pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração Pública ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência técnica,
inclusive custeados com recursos provenientes de convênios, acordos,
ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais.
§ 1Q Para efeito desta lei, entende-se como ações típicas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as ações governamentais que
não sejam de competência exclusiva da União, nem de competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
§ 2' Desde que as despesas sejam especificamente identificadas
nos orçamentos, excluem-se da vedação prevista:
I - nos incisos I, II e III, as destinações para:
a) unidades equipadas, essenciais à ação das organizações mili-

tares;
b) as unidades necessárias à instalação de novas representações
diplomáticas no exterior;

c) representações diplomáticas no exterior;
d) residências funcionais dos Ministros de Estado e dos membros do Poder Legislativo em Brasília;
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e) as despesas dessa natureza, que sejam relativas às sedes oficiais das representações diplomáticas no exterior e que sejam cobertas
com recursos provenientes de renda consular;

11 - no inciso IV; as aquisições com recursos oriundos da renda
consular para atender às novas representações diplomáticas no exterior;

UI - no inciso VII, as ações para reaparelhamento das polícias
estaduais, nos termos do caput do art. 144 da Constituição Federal.
§ 32 Os serviços de consultoria somente serão contratados para
execução de atividades que comprovadamente não possam ser desempenhados por servidores da Administração Federal.
Art. 20. As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas
por órgãos, fundos, autarquias, inclusive as especiais, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto, respeitadas as disposições previstas em legislação específica, serão destinadas prioritariamente aos custeios administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais, bem como ao pagamento de amortização,juros e encargos da dívida, e à destinação de contrapartida das
operações de crédito.

Art. 21. Os recursos para compor a contrapartida de empréstimos internos e externos e para o pagamento de sinal, amortização, juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros das respectivas operações, não poderão ter destinação diversa das referidas
finalidades, exceto se comprovado documentadamente erro na alocação desses recursos.
Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, com prévia autorização legislativa, de recursos de contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a
impossibilidade da sua aplicação original.
Art. 22. Somente serão incluídas no projeto de Lei Orçamentária dotações relativas às operações de crédito contratadas ou aprovadas pelo Ministério do Planejamento e Orçamento ou pelo Ministério
da Fazenda até 15 de maio de 1998.
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Art. 23. Sem prejuízo do disposto na Lei n" 8.020, de 12 de abril
de 1990, somente poderão ser destinados recursos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive de receitas diretamente arrecadadas dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, para
entidade de previdência fechada ou congênere legalmente constituída e
em funcionamento até 10 de julho de 1989, desde que:
I - não aumente a participação relativa da patrocinadora, em relação à contribuição dos seus participantes, verificada no exercício de 1989;
II - os recursos de cada patrocinadora, destinados a esta finalidade, não sejam superiores àqueles verificados no balanço de 1989,
atualizados pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna,
da Fundação Getúlio Vargas.
Art. 24. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual e em
seus créditos acionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das
seguintes condições:
I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, ou educação e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social CCNAS);
II - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal,
no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem
como na Lei n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
§ I" Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a
entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de
funcionamento regular nos últimos cinco anos, emitida no exercício
de 1999 por três autoridades locais e comprovante de regularidade do
mandato de sua diretoria.
§ 2' É vedada, ainda, a inclusão de dotação global a título de
subvenções sociais.
§ 3' As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos
a qualquer título submeter-se-ao à fiscalização do poder concedente
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com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para
os quais receberam os recursos.

Art. 25. A destinação de recursos a Municípios e ao Distrito
Federal, inclusive para o atendimento às ações de assistência social,
saúde e educação, serão realizadas por intermédio de transferências
intergovernamentais.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, de qualquer natureza, destinados aos Municípios, serão a eles transferidos diretamente pela União, exceto se comprovada, mediante justificativa pelo gestor, a inviabilidade legal da transferência direta.

Art. 26. É vedada a inclusão de dotações a título de auxílios para
entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que sejam:
I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas
para o ensino especial ou representativas da comunidade escolar das
escolas públicas estaduais e municipais do ensino fundamental ou,
ainda, unidades mantidas pela Campanha Nacional de Escolas da
Comunidade (CNEC);
II - cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazõnia Legal, para recebimento derecursos oriundos de programas ambientais, doados por organismos internacionais ou agências governamentais estrangeiras;
III - santas casas de misericórdia, quando financiadas com recursos de organismos internacionais;

IV - voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e
gratuito ao público;
V - signatárias de Contrato de Gestão com a Administração
Pública Federal, não qualificadas como organizações sociais nos termos da Lei n' 9.637, de 15 de maio de 1998.

Art. 27. As transferências de recursos da União, consignadas na
Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federal ou Municípios,
a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão
realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros
instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas
aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de receitas
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rias, de operações de crédito externas e das destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido por ato ministerial, e dependerão da comprovação por parte da unidade beneficiada,
no ato da assinatura do instrumento original, de que:
I - instituiu, regulamentou e arrecada todos os tributos previstos nos arts. 155 e 156 da Constituição Federal, ressalvado o imposto
previsto no art. 156, inciso IH, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, quando comprovada a ausência do fato gerador;
H -

não está inadimplente:

a) com a União, inclusive com as contribuições de que tratam os
arts. 195 e 239 da Constituição Federal;

b) com as contribuições para o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço;

c) com a prestação de contas relativas a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública Federal, através de convênios, acordos, ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e
similares;
IH - os subprojetos ou subatividades contemplados pelas transferências estejam incluídos na Lei Orçamentária da esfera de governo a
que estiver subordinada a unidade beneficiada ou em créditos adicionais abertos, ou em tramitação no Legislativo local, no exercício.
§ 1º Desde que publicados os critérios de distribuição regional
dos recursos destinados ao Programa "Comunidade Solidária», fica o
Poder Executivo, ressalvadas as vedações constitucionais, autorizado
a dispensar, em caráter excepcional, mediante decreto, que conterá a
justificativa da exceção, as exigências previstas no inciso H do caput
deste artigo, para atendimento das ações incluídas nos bolsões de pobreza identificados como áreas prioritárias no âmbito do programa
de ações emergenciais na área de saúde pública.
§ 2º É obrigatória a contrapartida dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, que poderá ser atendida através de recursos financeiros ou bens e serviços economicamente mensuráveis
e será estabelecida de modo compatível com a capacidade financeira da respectiva unidade beneficiada, tendo como limite mínimo e
máximo:
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I -

no caso dos Municípios;

a) cinco e dez por cento, para Municípios com até 25.000 habi-

tantes;
b) dez e vinte por cento, nos demais Municípios localizados nas
áreas da Sudene, da Sudam e no Centro-Oeste;

c) dez e quarenta por cento, para as transferências no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), excluídos os Municípios relacionados
nas alíneas anteriores;
d) vinte e quarenta por cento, para os demais;

H -

no caso dos Estados e do Distrito Federal;

a) dez e vinte por cento, se localizados nas áreas da Sudene e da
Sudam e no Centro-Oeste;
b) vinte e quarenta por cento, para os demais.

§ 3º A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior
não se aplica aos recursos transferidos pela União;
I - oriundos de operações de crédito internas e externas, salvo
quando o contrato dispuser de forma diferente;
H - oriundos de dotações de organismos internacionais ou de
governos estrangeiros e de programas de conversão da dívida externa
doada para fins ambientais, sociais, culturais e de segurança pública;

IH - a Municípios que se encontrem em situação de calamidade
pública formalmente reconhecida, durante o período que esta subsistir;
N - para atendimento dos programas de educação fundamental e das ações executadas no âmbito do Programa «Comunidade Solidária» exclusivamente nos bolsões de pobreza identificados como
áreas prioritárias;
V - aos Municípios com até 25.000 habitantes incluídos nos
bolsões de pobreza identificados como áreas prioritárias no Programa
«Comunidade Solidária».
§ 4º

Caberá ao órgão transferidor;

I - verificar a implementação das condições previstas neste artigo, exigindo, ainda, do Estado, Distrito Federal ou Município, que
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ateste o cumprimento dessas disposições, inclusive através dos balanços contábeis de 1998 e dos exercícios anteriores, da Lei Orçamentária
para 1999 e correspondentes documentos comprobatórios;
II - acompanhar a execução das subatividades ou subprojetos
desenvolvidos com os recursos transferidos.

§ 5º As transferências previstas neste artigo poderão ser feitas
por intermédio de instituições e agências financeiras oficiais, que
atuarão como mandatárias da União para execução e fiscalização, devendo o empenho ocorrer até a data da assinatura do respectivo acordo,
convênio, ajuste ou instrumento congênere, e os demais registros próprios no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafí), nas
datas da ocorrência dos fatos correspondentes.
§ 6º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, à concessão de empréstimo, financiamento ou aval pelo Tesouro Nacional
para Estado, Distrito Federal ou Município, inclusive suas autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.
§ 7º

(Vetado).

§ 8º As exigências de que trata o inciso I do caput deste artigo
não se aplicam aos Municípios com até cinqüenta mil habitantes.
§ 9º A verificação das condições previstas nos incisos do caput
deste artigo se dará unicamente no ato da assinatura do convênio,
acordo, ajuste ou outro instrumento congênere, sendo que os documentos comprobatórios exigidos pelos órgãos transferidores terão validade
de no mínimo cento e oitenta dias a contar de sua apresentação.
§ 10. O Poder Executivo consolidará as normas relativas às
transferências de recursos de que trata este artigo, até trinta dias
após a sanção da Lei Orçamentária.

§ 11.

(Vetado).

§ 12. Nenhuma liberação de recursos transferidos nos termos
deste artigo poderá ser efetuada sem o prévio registro no Subsistema
de Convênio do Siafi.
Art. 28. Os empréstimos, financiamentos e refinanciamentos,
com recursos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, observarão as seguintes condições:
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I - na hipótese de operações com custo de captação identificado, os encargos financeiros não poderão ser inferiores ao referido
custo;
II - na hipótese de operações com custo de captação não identificado, os encargos financeiros não poderão ser inferiores à Taxa Referencial pro rata tempore ou, se for o caso, aqueles definidos em lei,
excetuados os financiamentos para o custeio agropecuário e os destinados à comercialização de produtos agropecuários, na forma aprovada pelo Conselho Monetário Nacional.
§ l' Serão de responsabilidade do mutuário, além dos encargos financeiros previstos nos incisos I e Il, eventuais comissões, taxas
e outras despesas congêneres cobradas pelo agente financeiro.
§ 2' Ressalvam-se das disposições deste artigo as operações realizadas no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), e as demais operações de financiamento realizadas com mini e
pequenos produtores rurais, bem como os financiamentos para aquisição, por autarquias e empresas públicas federais, de produtos agropecuários destinados à execução da Política de Garantia de Preços Minimos, de que trata o Decreto-Lei n' 79, de 19 de dezembro de 1966, e à
formação de estoques, nos termos do art. 31 da Lei n' 8.171, de 17 de
janeiro de 1991, que deverão ter sua execução efetivada por intermédio
do sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi),
§ 3' Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades bancária e financeira.

Art. 29. As prorrogações e composições de dívidas decorrentes de
empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos com recursos
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social somente poderão ocorrer
se vierem a ser expressamente autorizadas por lei específica.
Parágrafo único.

Ressalvam-se do disposto neste artigo:

I - aquisição, por autarquias e empresas públicas federais,
de produtos agropecuários destinados à execução da Política de Garantia de Preços Mínimos, de que trata o Decreto-Lei n" 79, de 19 de
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dezembro de 1966, e à formação de estoques, nos termos do art. 31 da
Lei n' 8.171, de 17 de janeiro de 1991;
II - o custeio agropecuário e a comercialização de produtos
agropecuários, desde que as suas condições tenham sido aprovadas
pelo Conselho Monetário Nacional;
III - os programas de investimentos agropecuários ou agroindustriais que contam com fontes de recurso de origem externa, desde
que a repactuação para com o mutuário final se contenha no prazo de
operação de crédito externa e suas condições tenham sido aprovadas
pelo Conselho Monetário Nacional;
N - a exportação de bens e serviços, nos termos da legislação
vigente.
Art. 30. A destinação de recursos para equalização de encargos
financeiros ou de preços, pagamento de bonificações a produtores e
vendedores e ajuda financeira, a qualquer título, a empresa com fins
lucrativos, observará o disposto nos arts. 18, parágrafo único, e 19 da
Lei n'' 4.320, de 17 de março de 1964.
Parágrafo único. Será mencionada na respectiva atividade ou
projeto orçamentário a legislação que autorizou o benefício.
Art. 31.

(Vetado).

Art. 32. A proposta orçamentária conterá reservas de contingência vinculadas aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em
montante equivalente a, no máximo, quatro por cento:
I - do total da receita deimpostos, deduzidas as transferências
previstas no art. 159 da Constituição Federal e a parcela desta receita
vinculada à educação, no caso do Orçamento Fiscal;
II - da receita das contribuições previstas no caput do art. 195 da
Constituição Federal, no caso do Orçamento da Seguridade Social.
§ I" Excluem-se do disposto no inciso II as receitas previstas no
art. 195 da Constituição Federal, relativas às contribuições sociais
dos empregadores incidentes sobre a folha de salários e a dos trabalhadores.
§ 2' Na Lei Orçamentária, o percentual de que trata o caput
deste artigo não será inferior a dois por cento.
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Seção Il
Das Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal
Art. 33. A programação a cargo da unidade orçamentária Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda conterá exclusivamente as dotações destinadas a atender
a despesas com:
I - refinanciamento da dívida externa garantida pela União,
reestruturada nos termos das resoluções do Senado Federal vigentes, e
da dívida interna adquirida e refinanciada ao amparo da Lei n'
8.727, de 5 de novembro de 1993;
U - financiamento de programas de custeio e investimento
agropecuário e de investimento agroindustrial;

UI - financiamento para a comercialização de produtos
agropecuários, inclusive os agroecológicos, nos termos previstos no
art. 4' do Decreto-Lei n' 79, de 19 de dezembro de 1996, financiamento de estoques previstos no art. 31 da Lei n' 8.171, de 19 dejaneiro
de 1991, e, também, financiamento para aquisição de produtos
agropecuários de que trata o art. 5', § 5º, IV, da Lei n' 9.138, de29 de
novembro de 1995;
N - financiamento de exportações, desde que tais operações estejam abrangidas pelo Programa de Financiamento às Exportações
(Proex);
V - equalização de preços de comercialização de produtos
agropecuários e equalização de taxas dejuros e outros encargos financeiros, previstos em lei específica;
VI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado
a ações complementares à implantação dos dispositivos da Lei nº 9.424,
de 24 de dezembro de 1996.
§ l' As despesas de que trata este artigo serão financiadas com
recursos provenientes de:

I - operações de crédito externas;
U - emissão de títulos públicos federais, destinados ao pagamento integral da equalização de taxas dejuros dos financiamentos às
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ção de bens destinados à exportação, nos termos do Programa de Financiamento às Exportações (Proex);
UI - (Vetado);
IV - retorno de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos, a qualquer tempo, nas modalidades que, a partir
de 1988, passaram a integrar as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, observando-se que:
a) o retorno do refinanciamento da dívida externa do setor público, reestruturada nos termos das resoluções do Senado Federal, será
aplicado, exclusivamente, no resgate de amortizações, juros e outros
encargos dos títulos do Tesouro Nacional emitidos para aquela finalidade;
b) o retorno dos créditos refinanciados ao amparo da Lei n'' 8.727,
de 5 de novembro de 1993, destinar-se-á, exclusivamente, ao pagamento de amortizações, juros e outros encargos da dívida assumida
pela União, nos termos da referida lei;
V - prêmio relativo à venda, pelo Governo Federal, de contratos de opção de venda de produtos agropecuários.
§ 2º Os financiamentos de programas de custeio e investimentos agropecuários serão destinados, exclusivamente, aos mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações, ressalvados
aqueles financiados por recursos externos.

§ 3' Poderão ser financiados também com recursos não previstos
no § l' deste artigo, obedecidos os limites e condições estabelecidos em lei:
I - os empréstimos e financiamentos decorrentes de programas de custeio e investimentos agropecuários destinados aos mini e
pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações e à formação de estoques reguladores e estratégicos, determinados pelo Conselho Monetário Nacional;
U - as despesas com equalização de preços e de taxas dejuros e
outros encargos financeiros na comercialização de produtos agropecuários;
UI - o financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinados a ações complementares à implantação dos dispositivos da Lei
nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
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Art. 34. A programação orçamentária do Banco Central do
Brasil obedecerá ao disposto nesta lei e compreenderá as despesas
com pessoal e encargos sociais, outros custeios administrativos e operacionais, inclusive aquelas relativas a planos de benefícios e de assistência a servidores e investimentos.
Art. 35. Do total de investimentos programados no Orçamento
Fiscal para rodovias federais, serão destinados no máximo vinte por
cento à construção e pavimentação de rodovias.
§ 1º Não se incluem no limite fixado neste artigo os investimentos em rodovias para eliminação de pontos críticos e adequação de capacidade das vias.
§ 2º (Vetado).
Art. 36. Na elaboração da proposta orçamentária para 1999, a
justiça do Distrito Federal e dos Territórios dará prioridade à implantação e descentralização dos Juizados Especiais.
Art. 37. Os fundos de incentivos fiscais não integrarão a Lei
Orçamentária, figurando exclusivamente no projeto de lei, em conformidade com o disposto no art. 165, § 6º, da Constituição Federal.
Art. 38. No exercício de 1999 serão destinados recursos necessários à complementação do Fundef, nos termos do art. 6º, §§ 1º e 2º ,
da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

Seção 111
Das Diretrizes Específicas
do Orçamento da Seguridade Social
Art. 39. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as
dotações destinadas a atender as ações de saúde, previdência e assistência social e obedecerá ao disposto nos arts. 194, 195, 196, 199,200,
201,203, 212, § 4º, da Constituição Federal, e contará, dentre outros,
com recursos provenientes:
I - das contribuições sociais previstas na Constituição Federal;
II - (Vetado);
III - da contribuição para o plano de seguridade social do servidor, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários da
União;
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IV -

do Orçamento Fiscal;

V - das demais receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos,
fundos e entidades que integram, exclusivamente, este orçamento;
VI

(Vetado);

VII -

(Vetado);

Parágrafo único. A destinação de recursos para atender a despesas com ações e serviços públicos de saúde e de assistência social
obedecerá ao princípio da descentralização.

Art. 40. No exercício de 1999 serão aplicados, em ações e serviços de saúde, no mínimo, recursos equivalentes aos fixados na Lei
Orçamentária para 1998, desde que sejam aprovadas as correspondentes fontes de receitas.
Parágrafo único.
Art. 41.

(Vetado).

O Orçamento da Seguridade Social discriminará:

I - as dotações relativas às ações descentralizadas de saúde e
assistência social, em categorias de programação específicas para
cada Estado, para o Distrito Federal e para o conjunto dos Municípios
de cada um dos Estados;
II - as dotações relativas ao pagamento de benefícios, em categorias de programação específicas para cada categoria de benefício;

III - no demonstrativo de que trata o art. 3', § 1', Iv, separadamente, as estimativas relativas às contribuições para a seguridade social
dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, o faturamento, os
lucros e a contribuição dos trabalhadores, estabelecidas, respectivamente, nos incisos I e II do art. 195 da Constituição Federal;
IV - as dotações relativas aos benefícios mensais às pessoas
portadoras de deficiência e aos idosos, destinadas a atender o disposto
no art. 203, V, da Constituição Federal, em categorias de programação
específicas.

Art. 42. A proposta orçamentária para 1999 consignará recursos
para o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente (FNCAl, em
atendimento ao disposto no art. 203 da Constituição Federal e no
Decreto n" 1.196, de 14 dejuIho de 1994.
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Art. 43. A destinação de recursos para as ações de alimentação escolar obedecerá ao princípio da descentralização, observado o seguinte:
I - a distribuição será proporcional ao número de alunos matriculados nas redes públicas de ensino localizadas em cada Município,
no ano anterior;

n - os recursos da União destinados ao conjunto de Municípios
de cada Estado e ao Distrito Federal serão alocados em categorias de
programação específicas;
In - os repasses serão realizados, diretamente, aos Estados, relativamente aos alunos matriculados em suas redes, e aos Municípios
ou, no seu impedimento legal, aos Estados correspondentes, relativamente aos alunos matriculados nas escolas municipais, ou à unidade
executora de convênio cuja entidade beneficiária seja a escola pública
de ensino fundamental, que se responsabilizará pelo atendimento.
Parágrafo único. As aquisições de alimentos destinados aos
programas de alimentação escolar deverão ser feitas prioritariamentenos Municípios, Estados ou regiões de destino, nesta seqüência de prioridade.

SeçãoN
Das Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento
Art. 44. O Orçamento de Investimento, previsto no art. 165,
§ 5', inciso n, da Constituição Federal, será apresentado para cada
empresa em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria
do capital social com direito a voto.
§ l' Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária a que se refere este artigo, com a Lei n' 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, serão considerados investimentos as despesas com aquisição
do ativo imobilizado, excetuadas as relativas à aquisição de bens
para arrendamento mercantil.
§ 2' A despesa será discriminada nos termos do art. 6', segundo a classificação funcional-programática, expressa por categoria de
programação em seu menor nível, inclusive com as fontes previstas no
parágrafo seguinte.
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§ 3' O detalhamento das fontes de financiamento do investimento de cada entidade referida neste artigo será feito de forma a evidenciar os recursos:

I -

gerados pela empresa;

U - decorrentes de participação acionária da União, diretamente ou por intermédio de empresa controladora;
UI - oriundos de transferências da União, sob outras formas
que não as compreendidas no inciso anterior;
IV -

oriundos de empréstimos da empresa controladora;

V - oriundos da empresa controladora, não compreendidos
naqueles referidos nos incisos U e IV;
VI - decorrentes de participação acionária de outras entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União;
VII -

oriundos de operações de crédito externas;

VIU - oriundos de operações de crédito internas, exclusive as
referidas no inciso IV;
IX § 4'

de outras origens.
(Vetado).

§ 5' A programação dos investimentos à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive mediante participação acionária, observará o valor e a destinação constantes do orçamento original.
§ 6º As empresas cuja programação conste integralmente no
Orçamento Fiscal ou no Orçamento da Seguridade Social não integrarão o Orçamento de Investimento das estatais.
Art. 45. Não se aplicam às empresas integrantes do Orçamento
de Investimento as normas gerais da Lei n'' 4.320, de 17 de março de
1964, no que concerne ao regime contábil, execução do orçamento e demonstrativo de resultado.
Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo a aplicação, no que couber, dos arts. 109 e 110 da Lei n" 4.320, de 17 de março
de 1964, para as finalidades a que se destinam.
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Art. 46. A mensagem que encaminhar o projeto de Lei Orçamentária Anual ao Congresso Nacional será acompanhada de demonstrativo sintético, por empresa, do Programa de Dispêndios Globais, informando a origem dos recursos, com o detalhamento mínimo
igual ao estabelecido no § 3' do art. 44 desta lei, bem como a previsão
da sua respectiva aplicação, por grupo de despesa.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Relativas à Dívida Pública Federal

Art. 47. Todas as despesas relativas à Dívida Pública Federal,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da
Lei Orçamentária Anual.
§ 1º As despesas com o refinanciamento da Dívida Pública Federal e a estimativa da receita proveniente da emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional para atendê-Io serão incluídas, na lei e
em seus anexos, separadamente das demais despesas com serviço da dívida e das demais receitas provenientes da emissão de títulos.
§ 2' Entende-se por refinanciamento, o pagamento do principal corrigido da Dívida Pública Federal, realizado com receita proveniente da emissão de títulos, e por sua amortização efetiva, o seu pagamento efetuado com recursos das demais fontes.
§ 3' As despesas com o refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal constarão da lei em unidade orçamentária específica, distinta da que contemple os encargos financeiros da União.
§ 4º A União poderá incluir na unidade orçamentária a que se
refere o parágrafo anterior o refinanciamento das demais Dívidas
Públicas Federais, desde que em categoria de programação diferente
daquela relativa ao refinanciamento da Dívida Mobiliária.
§ 5º A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais deverão contemplar ainda, em categorias de programação específicas, dotações necessárias ao atendimento das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor
público nas atividades bancária e financeira.
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Art. 48. A Lei Orçamentária Anual não poderá incluir estimativa de receita decorrente da emissão de Títulos da Dívida Pública Federal interna superior à necessidade de atendimento das despesas com:
I - o refinanciamento, os juros e outros encargos da dívida,
interna e externa, de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro
Nacional;
II - o aumento do capital de empresas e sociedades em que a
União detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social
com direito a voto equenão estejam incluidas no programa dedesestatização, devendo os títulos conter cláusula de inalienabilidade até o
seu vencimento;

III - a desapropriação de imóveis rurais, para fins de reforma
agrária, nos termos do art. 184, § 4', da Constituição Federal, no caso
dos Títulos da Dívida Agrária, e para assentamentos de trabalhadores rurais, com outras modalidades de títulos;
IV - a equalização de taxas de juros dos financiamentos às
exportações de bens ou serviços nacionais e dos financiamentos à produção de bens destinados à exportação, no âmbito do Programa deFinanciamento às Exportações (Proex), devendo os títulos conter
cláusulas de atualização cambiaI até o vencimento;
V - (Vetado).
VI - a aquisição de garantias complementares aceitas no exterior, necessárias à renegociação da dívida externa, de médio e longo
prazos;

VII - o financiamento, o refinanciamento, a aquisição de ativos e a assunção de dívidas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como com as operações relativas à redução da presença
do setor público nas atividades bancária e financeira, nos termos da
legislação em vigor;
VIII - a entrega de recursos a unidades federadas e seus Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos da Lei
n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
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Parágrafo único. No caso de amortização, juros e encargos da
divida decorrente da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, de acordo com a Lei n' 8.029, de 12 de
abril de 1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate
de dois anos, para o principal ejuros.
Art. 49. A emissão de Títulos da Dívida Pública Federal externa será limitada a atender a despesas com a amortização, inclusive o refinanciamento, os juros e outros encargos da dívida, interna ou externa, de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro
Nacional.

Art. 50. A receita decorrente da liberação das garantias prestadas pela União, na forma dos termos do Plano Brasileiro de Financiamento 1992, aprovados pelas Resoluções do Senado Federal n's 98, de
23 de dezembro de 1992, e90, de4 de novembro de 1993, será destinada,
exclusivamente, à amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública Mobiliária Federal, de responsabilidade do Tesouro Nacional.
CAPÍTULO V
Das Disposições Relativas às Despesas da União
com Pessoal e Encargos Sociais

Art. 51. O Poder Executivo, por intermédio do órgão central do
Sistema de Pessoal Civil (Sipse), publicará, até 31 de agosto de 1998,
a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geraI de pessoal civil, demonstrando os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não-estáveis e de cargos vagos.
§ l' Os Poderes Legislativo e Judiciário, assim como o Ministério Público da União, observarão o cumprimento do disposto neste artigo, bem como no art. 3', § 3º, V, mediante atos próprios dos dirigentes máximos de cada órgão, destacando-se, inclusive, as entidades
vinculadas da Administração indireta.
§ 2' Os cargos transformados após 31 de agosto de 1998, em decorrência de processo de racionalização de planos de carreiras dos servidores públicos, serão incorporados à tabela referida neste artigo.
Art. 52. O Poder Executivo, por intermédio do órgão central do
Sistema de Pessoal Civil (Sipse), os Poderes Legislativo e Judiciário e
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o Ministério Público da União deverão publicar no Diário Oficial da
União, até 31 de agosto de 1998, os seguintes conjuntos de quadros demonstrativos de pessoal, destacando cada órgão da Administração
direta, autarquia e fundação:

I -

o contingente de servidores efetivos, contendo:

a) quantitativos de servidores civis ativos, destacando estáveis de
não-estáveis, aposentados e instituidores de pensões, por cargo/emprego e
carreira;

b) quantitativos de servidores civis ativos estáveis e não-estáveis,
distribuídos, em termos de exercício, por Unidade da Federação;

c) quantitativos de servidores civis ativos, destacando estáveis
de não-estáveis, distribuídos por nível de escolaridade do cargo (nível
superior, nível médio e nível básico);
d) quantitativos de servidores civis ativos, destacando estáveis
de não-estáveis, distribuídos por faixa etária, com intervalo de 5 em 5
anos (iniciando em 15-20 anos), e por sexo;

II -

a lotação efetiva, contendo:

a). quantitativos de servidores civis ativos, distribuídos por cargo/emprego e situação funcional em:

1. efetivos estáveis;
2. efetivos não-estáveis;
3. requisitados;
4. cedidos;

5. excedentes de lotação;
6. contratados no regime da CLT;
7. sem vinculo efetivo com o serviço público, nomeados para cargos em comissão ou funções de confiança;
8. ativos permanentes anistiados pela Lei nº 8.878, de 11 de maio
de 1994;
9. anistiados pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
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§ 5º Os valores a que se refere o § 2º não considerarão as despesas autorizadas ou executadas relativas ao refinanciamento da divida da União, as quais deverão ser apresentadas separadamente.
§ 6º Além da parte relativa à despesa, o relatório de que trata
este artigo conterá demonstrativo da execução das principais receitas,
por rubrica, de acordo com a classificação constante do Anexo II da
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e por fonte de recursos, incluindo o valor estimado e o arrecadado no mês, e acumulado no exercício,
bem como informações sobre eventuais reestimativas.
§ 7º Os dados sobre as despesas encaminhados em meio magnético conterão informações agregadas sobre a execução dos orçamentos em todos os seus estágios, até o pagamento.
§ 8º O relatório da execução orçamentária correspondente ao
segundo bimestre conterá demonstrativo do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, discriminando
União, fundos e entidades da Administração indireta.
§ 9º O Poder Executivo encaminhará quinzenalmente ao Congresso Nacional, por meio eletrõnico, informações detalhadas sobre a
execução orçamentária e financeira dos convênios nos quais a União
s'lia parte.
§ 10. Apublicação do relatório relativo ao bimestre de novembro e dezembro de que trata o art. 165 da Constituição Federal deverá se dar no máximo até trinta dias do encerramento das operações
contábeis do órgão central do sistema de execução financeira.
Art. 77. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da administração pública direta e indireta submeterão
os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da
Advocacia-Geral da União, antes do atendimento da requisição judicial, observadas as normas e orientações a serem baixadas por aquela
unidade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o
Advogado-Geral da União poderá incumbir os órgãos juridicos das autarquias e fundações públicas, que lhe são vinculados, do exame dos processos pertinentes aos precatórios de conta dessas entidades.
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Art. 78.

(Vetado).

Art. 79. O Tribunal de Contas da União enviará à comissão
mista permanente prevista no art. 166 da Constituição Federal, até
trinta dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo
Poder Executivo:
I - relação das obras em execução com recursos oriundos dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, nas quais tenham sido identificados indícios de atos praticados com grave infração a norma legal ou
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacio-

nal e patrimonial, incluídas ou não na proposta orçamentária, indicando a classificação institncional e funcional-programática do subprojeto
ou subatividade correspondente, o órgão executor, a localização da obra,
os indícios verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciação, pela comissão.

II - informações gerenciais sobre a execução físico-financeira
dos subprojetos mais relevantes, constantes dos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social, selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem em consideração o valor liquidado no exercício de
1997 e o fixado em 1998, a regionalização do gasto, sem prejuízo das
solicitações do Congresso Nacional.
Art. 80. Não será aprovado projeto de lei ou editada medida
provisória que implique o aumento das despesas orçamentárias, sem
que estejam acompanhados da estimativa desse aumento e da indicação das fontes de recursos.
Art. 81. A Lei Orçamentária poderá consignar dotações para
atender aos programas e projetos previstos no art. 5º da Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998.
Art. 82.

O Poder Executivo publicará e distribuirá síntese da

proposta e da Lei Orçamentária, inclusive em meio magnético, em lin-

guagem clara e acessível ao cidadão em geral, autorizando sua reprodução.
Art. 83. A Lei Orçamentária de 1999 poderá prover recursos para a execução da Lei nº 9.533, de 10 de dezembro de 1997,
que autoriza o Governo Federal a dar apoio financeiro aos Municípios que instituírem programas de renda mínima associados à
educação.
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Art. 84.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paioa
LEI Nº 9.693, DE 27 DE JULHO DE 1998
Modifica a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), para
tratar de punição ao partido político mediante suspensão de cotas do Fundo Partidário.

Faço saber que o Congresso Nacional decretou, o Presidente da
República, nos termos do § 3º do art. 66 da Constituição sancionou, e
eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do § 7º do mesmo artigo promulgo a seguinte lei:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei modifica a Lei n' 9.096, de 19 de setembro de
1995, para dar nova disciplina à punição aplicada ao partido político
mediante a suspensão do Fundo Partidário.
Art. 2º O art. 28 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
«Art. 28

..

.......................................................................................................»

§ 3º O partido político, em nível nacional, não sofrerá a suspensão das cotas do Fundo Partidário, nem qualquer outra punição
como conseqüência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais.»

Art. 3º O art. 37 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-ss o atual parágrafo único como § 1º:
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«Art. 37. Afalta de prestação de contas ou sua desaprovação total
ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e
sujeita os responsáveis às penas da lei.
§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade..
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de julho de 1998.

Senador GERALDO MELLO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.463-28, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo para o
período de 19. de maio de 1996 a 30 de abril
de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais),
a partir de l' de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais e
setenta e três centavos), eo seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta eum
centavos).
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n' 1.463-27, de 26 de junho de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.475-42, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 62 e 9º da Lei nº
8.019, de 11 de abril de 1990, que altera alegislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 6' e 9º da Lei n'' 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6º O Tesouro NacionaI repassará mensalmente recursos
ao FAT, de acordo com programação financeira para atender aos gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego, abono salarial e
programas de desenvolvimento econômico do BNDES." (NR)
«Art. 9º
.
§ 7º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais referidos no
caput deste artigo, para conceder financiamentos aos Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (Codefat), tendo em vista as competências que lhe confere o
art. 19 da Lei nº 7.998, de 11 dejaneiro de 1990, e destinados à expansão
do nível de emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação
de contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações
da espécie, desde que justificado em exposição de motivos conjunta dos
Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda." (NR)
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.475-41, de 26 de junho de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Waldeck Ornélas
Barjas Negri
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.477-51, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ I' O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada
em 1997, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
§ 2' Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal e
custeio.
§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 3º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando expressamente prevista em lei.
§ 5º Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra a
partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por sala-classe,
no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para
matrícula.
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Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3º Quando as condições propostas nos termos do art. 1º
não atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4º A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da J ustiça, quando necessârio, poderá requerer, nos termos da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, eno âmbito de suas atribuições, comprovação
documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ 1º Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo de
compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2º Ficam excluidos do valor total de que trata o § 1º do art. 1º
os valores adicionados às mensalidades de 1995, de 1996 e de 1997,
que estejam sob questionamentos administrativos ou judiciais.

Art. 5º Os alunosjá matriculados terão preferência na renovação
das matriculas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo de
inadimplemento.

Art. 7º São legitimados à propositura das ações previstas na
Lei nº 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos,
de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8º O art. 39 da Lei nº 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido.» (NR)
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Art. 9º A Administração Pública Federal não poderá repassar recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem
respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever
ou cassar seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. A Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
«Art. 7º-A. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, previstas no inciso II
do art. 19 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza civil ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão
regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e
do Desporto, para as devidas providências.
Art. 7º-B. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes, com
o parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;
II - manter escrituração completa e regular de todos os
livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;
III - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como
a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a
modificar sua situação patrimonial;
N - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder
Público;
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v - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere
ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades,
promovendo, se necessário, a alteração estatutária correspondente;
VI -

comprovar, sempre que solicitada:

a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins da
instituição de ensino superior mantida;

b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou beneficios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes,
sócios, conselheiros ou equivalentes;

c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e técnico-administrativo, incluídos os encargos e benefícios sociais, de
pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades escolares proveniente da instituição de ensino superior mantida, deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedidas e
excetuando-se, ainda, os gastos com pessoal, encargos e benefícios
sociais dos hospitais universitários.
§ 1Q As instituições a que se refere o caput, que não tenham
caráter filantrópico, poderão incluir no percentual mencionado na
letra c as despesas com a contratação de empresas prestadoras de
serviços, até o limite de dez por cento da receita das mensalidades.
§ 2' A comprovação do disposto neste artigo é indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior.

Art. 7º-C. As entidades mantenedoras de instituições privadas de ensino superior, comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como fundações não poderão ter finalidade
lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do CódigoTributário Nacional edo art. 55 da Lei n' 8.212, de24 dejulho de 1991,
além de atender ao disposto no artigo anterior.
Art. 7'-D. As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza civil, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras, certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente;
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II - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder
Público.»
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.477-50, de 26 de junho de 1998.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 13. Revogam-se a Lei n? 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14daLeinº 8.178, de l? demarço de 1991; eaLei nº 8.747, de9 de
dezembro de 1993.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Anexo I
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Nome do estabelecimento:
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Indicadores Globais
Ano-base

Ano de Aplicaçãoí'")

, Nº de funcionários:

-----JI---~
: Nº de professores:

i Carga horária total anual:

: Faturamenro total em R$:

..

(*) Valor estimado para o ano de aplicação.

Endereço para Correspondência:
(se diferente do que consta acima)

Endereço,

_

Cidade:
Estado:
Mês da data-base dos professores:
Local'

CEP:.
Data'

(Carimbo e assinatura do responsável)

_
_
_
_

Anexo II
Nome do Estabele"c;~m~en~to"'_c__=_------,--c_-:_---,c_---:c_c_:-c_
Componentes de Custos
Ano de Aplicaçã~
(Valores em Real) ,
(Despesas)

!

1.1 Pessoal docente

!

1.2 Encargos sociais

!

1.3 Pessoal técnico e administrativo

11.4 Encargos sociais

2.0 Despesas gerais e administrativas

2.1 Despesas com material
2.2 Conservação e manutenção
,

2.3 Serviços de terceiros
2.4 Serviços públicos
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)
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- - _ . _ - . - . - . _ - - - - - _ . _ . _..

,----.-_

Componentes de Custos
,
(Despesas)
.. _ _
2.6 Outras despesas tributárias
i

;
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!
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. __ i

Valor da última mensalidade do ano-base R$ _~_~
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.569-17, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária, sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
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II - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude
da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
III - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;

IV - não efetuar o pagamento de importação até cento e oitenta
dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
§ F A multa de que trata o caput será cobrada para os períodos
de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado, quando for o caso, o disposto no § 2º deste artigo:
I - nas importações enquadradas nos incisos I e II do caput
deste artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base
na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo
Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre a data-limite
do prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a contratação
do câmbio e a data da sua efetiva contratação, ou do pagamento em
reais, descontada a variação cambial ocorrida no período;
II - nas importações enquadradas nos incisos III do caput deste artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base
na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo
Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre o primeiro
dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento e a data do efetivo
pagamento;
III - nas importações enquadradas no inciso IV do caput deste
artigo, na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre o equivalente, em reais, do valor da importação não liquidada e
calculada com base na taxa prefixada de empréstimo para capital de
giro divulgada pelo Banco Central do Brasil para vigência na data
de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre:
a) a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do câmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;
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b) o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da milita, nas importações licenciadas para pagamento em reais;
c) a data do recolhimento da multa e cada novo período de cento
e oitenta dias.
§ 2' Sempre que o período de incidência da multa abranger datas anteriores a 26 de setembro de 1997 ou, simultaneamente, datas
anteriores e posteriores, o cálculo será efetuado com base no rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), para os valores devidos até 25 de setembro de 1997, inclusive, na forma a ser definida pelo Banco Central do Brasil, e com base nas disposições do parágrafo anterior, quando relativo aos valores devidos a partir de 26 de
setembro de 1997, inclusive.

§ 3'

São responsáveis pelo recolhimento da milita de que trata o

caput:
I - o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em
moeda estrangeira;
H - o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;
IH - o importador, nas importações cujo pagamento não seja
efetuado até cento e oitenta dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
Art. 2' O disposto nesta medida provisória não se aplica:
I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
H - aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;
IH - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime de
drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez mil
dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação, cujos
valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso anterior.
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Art. 3' O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.569-16, de 26 de junho de 1998.
Art. 5'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.579-23, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44
e 49 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995,
dos arts. 18, 19,34,35 e do § 4' do art. 53 da

Lei n'9.293, de 15 dejulho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária
para os exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n'' 9.082, de 25 dejulho de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14.

.

..

§ 3' Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos
sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua aplicação original.» (NR)

«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito FedeCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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Tal ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios
financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas
decorrentes de recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas a atender a estado de calamidade pública
legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão
da unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
........................................................................................»(NR)
«Art. 34.
VIII - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;

IX - O Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
........................................................................................»(NR)
«Art. 44.

Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo não
se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação dedébitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta Fundação Legião Brasileira deAssisténcia, sub-rogados e assumidos,
respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS).» (NR)
«Art. 49.

§ 3º Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:

I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
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III -

pagamento do serviço da dívida;

IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacíonalização do Sistema Único de Saúde;

V - as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI -

o Sistema Nacional de Defesa Civil;

VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX - os subprojetos e subatividades financiados com
doações;
X - a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI - pagamento a bolsas de estudo;
XII - pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito
do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);

XV ríor» (NR)

pagamento de compromissos contratuais no exte-

Art. 2º Os arts. 18, 19,34 e 35 e o § 4º do art. 53 da Lei nº 9.293,
de 15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18.
§ 8º Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do relatório de execução
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orçamentária de que trata o § 3' do art. 165 da Constituição, relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 1997.

§ 9' Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados
os valores constantes da Lei Orçamentária para o exercício de
1997 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo
Municipal até 31 de outubro de 1997." (NR)
«Art. 19. .
.
§ 3' Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa deApoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades
bancária e financeira." (NR)
«Art, 34. .
.
§ 3' A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa deApoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público na atividade
financeira bancária." (NR)
«Art. 35. ..
..

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos
às exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex), previsto no art. 2' da Lei n' 8.187, de 1991,
devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
IX - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus
Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com a legislação pertinente.
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.......................................................................................... (NR)

«Art. 53.
§ 4º

xv - O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE).» (NR)
Art. 3º Fica a União autorizada a entregar recursos a Estado, seus
Municípios, e ao Distrito Federal, respeitados comolimites para as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8 do anexo da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, bem como o saldo das
dotações orçamentárias especificamente destinadas à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos e
demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente o respectivo protocolo.

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.579-22, de 26 dejunho de 1998.
Art. 5º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 6º Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 18
da Lei nº 9.293, de 15 dejulho de 1996.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiua
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998

4930
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.599-47, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n/' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

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

Art. l' Os dispositivos abaixo indicados da Lei n' 8.742, de 7
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art.18.

.

.

VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de
Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a
atribuição de avaliar a situação da assistência social é propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
........................................................................................,,(NR)
«Art. 20.

§ l' Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
familia o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei n'' 8.213,
de 24 dejulho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
§ 6' A concessão do beneficio ficará sujeita a exame médico
pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 7' Na hipótese de não existirem serviços no Municipio de
residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em
regulamento, o seu encaminhamento ao Município mais próximo
que contar com tal estrutura.
§ 8' A renda familiar mensal a que se refere o § 3' deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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do-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o
deferimento do pedido.» (NR)
«Art. 29.
Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da
União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação
continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assisténcia Social diretamente ao
INSS, órgão responsável pela sua execução ernanutenção.» (NR)
«Art. 37. O beneficio de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais
e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento
ser efetuado em até quarenta e cinco dias após cumpridas as exigências de que trata este artigo.
Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito
após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização o
mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro pagamento de benefício previdenciário em atraso.» (NR)
«Art. 38. A idade prevista no art. 20 desta lei reduzir-se-á
para sessenta e sete anos a partir de 1º dej aneiro de 1998.» (NR)
Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6º do
art. 20 e no art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, deverão, até 31 de dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que consta daqueles dispositivos.
Art. 3º O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 1º de janeiro de 1996.
Art. 4' A revisão do benefício de prestação continuada prevista no art. 21 da Lei n" 8.742, de 1993, terá início em 1º de setembro
de 1997.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.599-46, de 26 de junho de 1998.
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Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.604-35, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguínte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O Programa de Estímulo à Restruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo Banco
Central do Brasil.
§ l' O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n" 6.024,
de 13 de março de 1974, eno Decreto-Lei n? 2.321, de25 de fevereiro
de 1987.
§ 2' O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é
parte integrante do Programa de que trata o caput.
Art. 2' Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguínte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
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H - as instituições incorporadas poderão registrar como ágio,
na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição eo
valor patrimonial da participação societária adquirida;
IH - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real eda base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido;
N - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso Il, registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no
inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de periodos-base anteriores não poderá exceder, em cada periodo-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2" do art. 1º.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 3º Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. 1a não se aplica o disposto nos arts. 230,
254,255,256, § 2º, 264, § 3º, e 270, parágrafo único, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4º O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções nOs 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de
Renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda
fixa e de renda variável, bem como da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.604-34, de26 dejunho de 1998.
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Art. 6º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.605-26, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 44 da Lei n Q
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição do incremento da conversão de
áreas florestais e áreas agrícolas na Região
Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4º, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na Região Norte ena parte norte da Região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permissível desde que permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta por cento da
área de cada propriedade.
§ 12 A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer título
ou de desmembramento da área.
§ 2º Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso em
pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às propriedades ou às posses em processo de regularização, assim declaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150,jul. 1998
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radas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) ou pelos órgãos estaduais competentes, com áreas de até
cem hectares, nas quais se pratique agropecuária familiar.
§ 4º Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região
Norte e parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regiões situadas ao norte do paralelo 13º S, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44ºW, no Estado do
Maranhão.
§ 5º Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igualou superior a 1:250.000, executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pela Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República e aprovado por
órgão técnico por ela designado, a distribuição das atividades econômicas será feita conforme as indicações do zoneamento, respeitado o
limite mínimo de cinqüenta por cento da cobertura arbórea de cada
propriedade, a título de reserva legal» (NR)
Art. 2º Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiôes descritas no art. 44 da Lei nº 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incremento de área convertida.
Art. 3º A utilização das áreas com cobertura florestal nativa na
Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente será permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo,
obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais, conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção da
diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região, e
demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de cento e vinte dias, contados da data de
sua publicação.
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Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.605-25, de 26 dejunho de 1998.
Art. 6'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasilia, 27 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Ailton Barcelos Fernandes
Gustavo Krause
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.607-20, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Altera a legislação que rege o salário-edu-

cação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' A contribuição social do salário-educação, a que se refere o art. 15 da Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições
sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ l' Estão isentas do recolhimento da contribuiçâo social do
salário-educação:
I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
bem como suas respectivas autarquias e fundações;
II -

as instituições públicas de ensino de qualquer grau;

lU - as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da
Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991;
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IV - as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem
a ser definidas em regulamento;
V - as organizações hospitalares e de assistência social, desde
que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei nº 8.212, de 199I.
§ 2º Integram a receita do salário-educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3º Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do salário-educação, qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural,
com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades
públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.
Art. 2º A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 1º, inciso Il, da Lei nº 9.424, de 1996, será redistribuída entre
o Estado e os respectivos Municípios, de conformidade com critérios estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental nas respectivas redes de ensino.

Art. 3º O salário-educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário ou à
remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 4º A contribuição do salário-educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a titulo de taxa de administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor do
FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1º, da Lei nº 9.424, de 1996.

Art. 5' A fiscalização da arrecadação do salário-educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam as
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos CQCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150,jul. 1998
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merciantes, empresários, industriais ou produtores, ou da obrigação
destes de exibi-los.
Art. 6' As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do salário-educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu
conselho deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação
pré-escolar e ao pagamento dos encargos administrativos do Pasep,
de acordo com critérios e parãmetros fixados pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Art. 7º O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por
intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do salário-educação, na forma do regulamento e das instruções que para este
fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.607-19, de 26 de junho de 1998.

Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11.

Revoga-se a Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de 1990.

Brasília, 27 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.609-16, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo para o período de 1º de maio de 1997 a 30 de abril de
1998.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O salário mínimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais),
a partir de l' de maio de 1997, até 30 de abril de 1998.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro
reais) e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.609-15, de 26 dejunho de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.610-12, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Cria o Fundo de Garantia à Exportação
(FGE), e dá outras providências.

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

Art. I" Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE), de
natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas operações de
seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida provisória.
Art. 2' O patrimõnio inicial do FGE será constituído mediante
a transferência de noventa e oito bilhões de ações preferenciais nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A. e um bilhão e duzentos
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milhões de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telehrás), que se encontram depositadas no
Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD),
criado pela Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.
§ 1º Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam
depositadas no FAD.
§ 2º O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as ações
tenham sido negociadas.
§ 3º As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 3º O produto da venda das ações transferidas ao FGE deverá
constituir reserva deliquidez, nas condições definidas pelo conselho a
que se refere o art. 6º, e o restante será aplicado em titulos públicos federais, com cláusula de resgate antecipado.
Art. 3º

Constituem recursos do FGE:

I -

o produto da alienação das ações;

H -

a reversão de saldos não aplicados;

IH -

os dividendos e remuneração de capital das ações;

IV -

o resultado das aplicações financeiras dos recursos;

V -

as comissões decorrentes da prestação de garantia;

VI - recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.
Art. 4º O FGE proverá recursos para cobertura de garantias
prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
I - contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da
operação;
H -

contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.
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Art. 5º Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda, para
a cobertura de garantias prestadas pela União:
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total
da operação de financiamento de exportações brasileiras de bens e serviços, desde que o prazo da operação não seja inferior a dois anos;
H - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e condições de oferta, para operações de
exportação de bens de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso
H deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes à cobertura do risco assumido.
Art. 6º Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante
da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado o
disposto no artigo seguinte.
§ 1º

O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.

§ 2º Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDES a alienar as
ações vinculadas ao FGE.
Art. 7' Compete à Câmara de Comércio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE:

I - as diretrizes, os critérios, os parâmetros e as condições para
a prestação de garantia prevista nesta medida provisória;
H - os limites globais e por paises para concessão de garantia.
Art. 8' O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as determinações da Câmara de Comércio Exterior e do CFGE:
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à
cobertura de garantias;
H - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do BNDES;
IH - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para honrar garantias prestadas;
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IV -

autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.

Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.

Art. 9' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda, para
garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às
exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28 de agosto de
1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31 de maio de
1997.
Art. 10. O Poder Executivo poderá pôr termo ao provimento de
recursos, pelo FGE, destinados à cobertura denovas garantias às operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos desta
medida provisória.
§ 1º Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integral de
todas as obrigações já assumidas.
§ 2º Caso haj a recursos remanescentes, estes serão transferidos, anualmente, à conta do Tesouro Nacional.

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.610-11, de 26 de junho de 1998.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.611-11, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei n'2 8.313, de
23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os arts. 3º, 4º, 9', 18, 19,20,25,27,28 e 30 da Lei
nº 8.313, de23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

v-

.

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas
relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura." (NR)

«Art. 42
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§ 1º O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura e
gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios estabelecidos nos arts. 1º e 3º.
§ 2' Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.

§ 6º Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento das finalidades do fundo .
...............................................................................................,,(NR)
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«Art. 9º São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além de outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura;

v - outras atividades comerciais ou industriais, deinteresse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura." (NR)
«Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela
aplicação de parcelas do imposto sobre a renda, a título de doações ou patrocinios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas denatureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos
do art. 5º, inciso Il, desta lei, desde que os projetos atendam aos
critérios estabelecidos no art. 1º desta lei.
§ 1º Os contribuintes poderão deduzir do Imposto de Renda devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos
e1encados no § 3º, previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e condições estabelecidos na legislação do Imposto de Renda vigente, na forma de;
a) doações;
b) patrocínicos.

§ 2º As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido
no parágrafo anterior como despesa operacional.
§ 3º As doações e os patrocínios na produção cultural, a
que se refere o § 1º, atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos:
a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;

c) música erudita ou instrumental;
d) circulação de exposições de artes plásticas;
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e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus.»
(NR)

«Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar
atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do Pronac.
§ I" O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco dias.
§ 2º Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura,
a ser decidido no prazo de sessenta dias.
§ 7º O Ministério da Cultura publicará anualmente, até 28
de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério
da Fazenda para a renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário.
§ 8º Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não concentração por segmento e por beneficiário, a ser aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos, pela
respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do valor
absoluto anual de renúncia fiscal.» (NR)

«Art. 20.

.

.

§ 2º Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá
pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser
decidido no prazo de sessenta dias.
........................................................................................,,(NR)

«Art. 25.
Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com os
segmentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções cultural-educativas de caráter não comercial, realizadas por empresas
de rádio e televisão.» (NR)
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«Art. 27.
§ 2' Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador,
desde que devidamente constituidas e em funcionamento, na forma da legislação em vigor,» (NR)
«Art. 28.
Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocinio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução
por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo.» (NR)
«Art. 30.
§ l' Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto.
§ 2' A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura
suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até a efetiva regularização.

§ 3' Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes desta
lei.» (NR)

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.611-10, de 26 de junho de 1998.
Art. 3'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Francisco Weffort
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.614-21, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º
I -

Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 1997:

os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:

a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres), de
que trata o art. 1º, parágrafo único, alíneas a, b eg, do Decreto-Lei
nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974;

b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei nº 8.167, de 16 de
janeiro de 1991;

c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Leí nº 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do
Decreto-Lei nº 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. 1º da Lei nº 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
nº 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei nº 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 1.564, de 29 dejulho de 1977.
Parágrafo único. A partir de I' dejaneiro de 1998, os incentivos
de que trata este artigo observarão o disposto nos arts. 2º, 3º e 4º da
Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 2º Os recursos decorrentes da dedução de que trata a alínea a do inciso I do artigo anterior poderão ser aplicados em empreendimentos não-governamentais de infra-estrutura (energia, telecomuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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nicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), além das destinações legais atualmente previstas.
Parágrafo único. A aplicação de que trata este artigo deverá ser
realizada na forma do art. 9º da Lei nº 8.167, de 1991.
Art. 3º Os dispositivos da Lei n" 8.167, de 1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.
§ 4º As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em concorrência com outros créditos, a critério do banco operador, além
de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5º A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
§ 8º Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência
de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no competente registro." (NR)
«Art. 7º

II - pelo valor patrimonial, com baseno balanço da empresa do último exercício;
...............................................................................................,,(NR)
«Art. 9º
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§ 4º Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes,
abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem como aos
considerados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de
sua Secretaria Executiva, estruturadores para a economia regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o limite de quetrata
o § 2' deste artigo será de cinco por cento.

§ 6' Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste
artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do controle
acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo da
respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional, com
base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, 8, nos casos de
participação conjunta minoritária, quando observadas as condições previstas no § 8' deste artigo.
§ 7º

..

I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;

§ 8º Os Conselhos Deliberativos das Superintendências de
Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autorizar,
com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, o ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida no § 2' ou
no § 4º, com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desde que:
I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada por subscrição e integralização de capital
novo e não por transferência de ações existentes;
II - a nova participação acionária minoritária venha garantir
os recursos de incentivos anteriormente previstos, em substituição às
deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas que:
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a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liquida-

ção;ou
b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos dois últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.

§ 9º Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de
pessoa jurídica titular de participação acionária, o direito à
utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo,
será automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessor a.» (NR)

"Art. 12.

.

.

§ 1º O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:

II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo indice
adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e dejuros de mora de
um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos
sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.

§ 4º Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
I - que não tenham iniciado a implantação física de seus
projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo motivo
de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis meses
consecutivos;
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III - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função
de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica, financeira, mercadológica ou legal;
IV - que tenham desistido da implantação de seus projetos.
§ 5º Nas hipóteses de que tratam os incisos II, III e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
§ 6º Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra se
essa transferência não se efetivar.
§ 7º Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei." (NR)
"Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional,
que solicitará, quando julgar necessário, a participação do banco
operador, admitida ao infrator ampla defesa." (NR)
Art. 4º Fica vedada a transferência para fora da região de máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos do
Finar ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela Sudene ou
Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer têcnico que
a justifique.
§ 1º O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importãncias
liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo índice
oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2º Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3' do art. 12 e dos arts. 13, 15 e 17 da Lei nº 8.167, de 1991.
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Art. 5º Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na
Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento
destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes beneficios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 6º O art. 2º da Lei nº 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive, às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:

«Art. 2º
§ 1º As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 2º O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores que
não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de aprovação do
Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento
Regional, com base em parecer técnico desua Secretaria Executiva.
§ 3º No caso de debêntures cujo prazo de carência tenha expirado anteriormente a 13 de novembro de 1995, poderão, igualmente, ser prorrogados 08 prazos de amortização e vencimento,
observadas as condições do parágrafo anterior." (NR)

Art. 7º Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, autorizados
a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscritas pelos
referidos fundos, na forma prevista no art. 5º da Lei nº 8.167, de 1991,
exclusivamente para os casos em que a falta de pagamento tenha decorrido de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da
empresa beneficiária do incentivo, observados os limites e critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
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Art. 8º A exigência da garantia real, de que trata o § 4º do art.
5º da Lei nº 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 3º desta medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por
empresas titulares de projetos aprovados atê 20 de dezembro de 1996.
Art. 9º Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.

Art. 10. Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem adotadas.
Art. 11. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 12. Fica convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.614-20, de 26 dejunho de 1998.
Art. 13.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 14.
1991.

Revoga-se o art. 14 da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de

Brasília, 27 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.615-31, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e
dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I'

Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
da Amazõnia S.A., até o limite deR$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades nominativa e negociável, com prazo
máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos, para
principal e encargos, e taxas de juros calculada na forma do § 3' do
art. 2' da Lei n' 8.249, de24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização de outras fontes, a critério do Poder Executivo;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional SérieN, da carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00 (um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso I
deste artigo;
III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Divida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei n" 9.069, de29 dejunho de 1995, até o montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V --;- pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei n" 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre I" de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;
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b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período compreendido entre l' dejaneiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa dejuros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) ejuros
de vinte e um por cento ao ano -e a taxa pactuada - Taxa Referencial
(TR) e juros de nove por cento ao ano - e empréstimo concedido, por
aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de J aneiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha
Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os serviços executados na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional,
reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos de Trabalho
criados pela Portaria MF n' 150, de 26 de abril de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Pro agro), incidentes a partir da vigência da Lei n' 8.171, de
17 dejaneiro de 1991 (Proagro Novo);

VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre o
custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil S.A.
e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação
acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia Florestal
Monte Dourado, bem como adquirir as ações subscritas pelo Bamb
naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela subsidiária
da importância ali investida;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A., o valor correspondente à
atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas ejuros de seis por cento
ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de Leite,
no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes
(PNLCC).
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§ 1º Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data de alienação.
§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os Títulos da Dívida PÚblica Federal de que trata o inciso L
§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso N acional, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5º A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.

Art. 2' As dívidas da União, a que se referem os incisos Va VIII
do art. 1º desta medida provisória, assim como as dívidas da União
para com o Banco do Brasil SÂ., reconhecidas como líquidas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, regístrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Título (Cetip).
§ l' Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo de
yencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados pelo
Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento ao ano.
§ 2º Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de propriedade da União, depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública
Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização (FND), de
quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em bolsa de valores, representativas de participação em sociedades anônimas de capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente os Ministros
de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998

4957
§ 32 As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:
I - no caso de sociedades anônimas com ações negociadas em
bolsa de valores, pela sistemática prevista no § 12do art. 12 desta medida
provisória;
II - no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de acordo com
o preço mínimo estipulado no respectivo edital de privatização;
III - no caso de sociedades anônimas não abrangidas pelos incisos I eII, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço publicado pela companhia.
§ 4 2 As ações de que tratam o inciso III do art. l' e o § 2' do art.
2
2 desta medida provisória, depositadas no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco
do Brasil SA., não se sujeitando a novo depósito naquele fundo.
Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir, por
cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15 de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil SA ao Banco Handlowy WWarszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado da referida operação.
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos fundos a que se referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n'' 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. l' da Lei n' 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9' da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5º As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas
de ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei
nº 8.920, de 20 dejulho de 1994, poderão deixar de destinar referido saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado pelo
Conselho de Administração e se dele constar, expressamente, provisão
para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro semestre de
1994.
Art. 6' O caput do art. 2' da Lei n? 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2' O FND fica autorizado a resgatar quotas da União
ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das ações
subscritas na forma do artigo anterior,» (NR)
Art. 7' Fica o Banco do Nordeste do Brasil SA (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n'' 1.615-30, de 26 dejunho de 1998.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data da sua
publicação.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.637-7, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre a regulação, fiscalização e
supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimento coletivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º Constituem valores mobiliários, sujeitos ao regime da
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, quando ofertados publicamente, os títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do
empreendedor ou de terceiros.
§ l' Aplica-se aos valores mobiliários a que se refere este artigo a
ressalva prevista no art. 2º, parágrafo único, da Lei n' 6.385, de 1976.
§ 2' Os emissores dos valores mobiliários referidos neste artigo,
bem como seus administradores e controladores, sujeitam-se à disciplina prevista na Lei nº 6.385, de 1976, para as companhias abertas.
§ 3º Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:
I - exigir que os emissores se constituam sob a forma de sociedade anônima;
II - exigir que as demonstrações financeiras dos emissores, ou
que as informações sobre o empreendimento ou projeto, sejam auditadas por auditor independente nela registrado;
III - dispensar, na distribuição pública dos valores mobiliários
referidos neste artigo, a participação de sociedade integrante do sistema previsto no art. 15 da Lei n' 6.385, de 1976;
IV - estabelecer condições especificas para o exercício, no âmbito desse mercado, das atividades previstas no art. 16 da Lei nº 6.385,
de 1976, inclusive quanto a requisitos de idoneidade, habilitação técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os administradores de sociedades e demais pessoas que atuem nesse mercado;
V - estabelecer padrões de cláusulas e condições que devam
ser adotadas nos títulos ou contratos de investimento, destinados à negociação em bolsa ou balcão e recusar a admissão ao mercado da emissão que não satisfaça a esses padrões.
Art. 2º As alíneas b e g do inciso I e o inciso II do art. 9º da Lei
nº 6.385, de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º

I -

.
.
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b) das companhias abertas e demais emissoras de valores
mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais,
das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas
e sociedades sob controle comum;
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, quando da ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada nos
termos do inciso V deste artigo, desde que, direta ou indiretamente, tenham tido qualquer participação nessas irregularidades;
II - intimar as pessoas referidas no inciso anterior a prestar informações ou esclarecimentos, sob cominação de multa, sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11;
...............................................................................................,,(NR)
Art. 3' Fica incluído o inciso VI ao art. 15 da Lei n" 6.385, de
1976, com a seguinte redação:
«Art. 15. ..
.

VI - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários." (NR)
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n' 1.637-6, de 26 de junho de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.640-5, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Restaura a vigência da Lei nº 8.989, de
24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis
destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I' É restaurada a vigência da Lei n" 8.989, de 24 de fevereiro
de 1995, que, com as alterações determinadas pelo art. 29 da Lei n? 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar até 31 de dezembro de 1998.
Art. 2' O disposto no caput do art. 2' da Lei n" 9.660, de 16 de
junho de 1998, não se aplica aos veículos que venham a ser adquiridos com incentivos fiscais nas condições do artigo anterior.
Art. 3' O § 2' do art. I" da Lei n" 9.660, de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2' Excluem-se da obrigatoriedade prevista neste artigo os
veículos componentes da frota das Forças Armadas, os de representação dos titulares dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, conforme dispuser regulamento,
aqueles destinados à prestação de serviços públicos em faixas de
fronteira e localidades desprovidas de abastecimento com combustíveis renováveis." (NR)

Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.640-4, de 26 dejunho de 1998.
Art. 5'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.656-3, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo a vigorar a partir de 1º de maio de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 12 Em 1º de maio de 1998, após a aplicação dos percentuais de quatro vírgula oitenta e um por cento, a título de reajuste, e
de três vírgula trezentos e sessenta e dois por cento, a título de aumento real, sobre o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), o salário mínimo será de R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo o
valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,33 (quatro reais
e trinta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,59 (cinqüenta e
nove centavos).
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.656-2, de 26 de junho de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.661-5, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 26, 31 e 44 da
Lei n" 9.473, de 22 dejulho de 1997, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da
Lei Orçamentária de 1998.

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

Art. 1º Os arts. 26, 31 e 44 da Lei nº 9.473, de 22 de julho de
1997, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 26.

.

.

§ 9' Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser
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utilizados os valores constantes do último relatório publicado de execução orçamentária de que trata o § 3' do art. 165 da Constituição.
§ 10. Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b ec do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados os
valores constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 1998 e
seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo.
§ 11. As exigências de que trata o inciso I deste artigo não se
aplicam aos Municípios com até cinqüenta mil habitantes.» (NR)

«Art. 31.

..

VI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos da
Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
§ 3' Os empréstimos e financiamentos para custeio einvestimentos agropecuários destinados aos mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações, à formação de
estoques reguladores e estratégicos, obedecidos aos limites e condições estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional, e
o financiamento aos Estados e ao Distrito Federal, ao abrigo da
Lei n" 9.424, de 1996, poderão ser lastreados também com recursos não previstos no § 1'.» (NR)

«Art. 44.
XI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal
destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos da Lei n? 9.424, de 1996.
...............................................................................................»(NR)
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.661-4, de 26 de junho de 1998.

Art. 3'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 4º Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 26
da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.662-2, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 9º daLei n Q 8.723,
de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a
redução de emissão de poluentes por veículos
automotores, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9' É fixado em vinte e dois por cento o percentual obrigatório de adição de álcool etílico anidro combustível à gasolina
em todo o território nacional.
§ 1º O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual
até o limite de vinte e quatro por cento.
§ 2º Será admitida a variação de um ponto por cento,
para mais ou para menos, na aferição dos percentuais de que
trata este artigo." (NR)

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.662-1, de 26 de junho de 1998.
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Art. 3'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de julho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.663-12, DE 27 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre a recuperação de haveres
do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), a utilização de Títulos da Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de
débitos com o INSS, altera dispositivos das
Leis nºs 7.986, de 28 de dezembro de 1989,
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 24 de
julho de 1991, e 8.213, de 24 de julho de
1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fica autorizado a receber, até 31 de dezembro de 1998, Títulos da Dívida Agrária a serem emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra), especificamente para
aquisição, para fins de reforma agrária:

I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas juridicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal acessória;
II - de imóveis rurais pertencentes a pessoas físicas integrantes
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nalidade única de quitação de dívidas das pessoas jurídicas referidas
no inciso anterior;
III - de imóveis rurais pertencentes ao INSS.
§ 1º Os Títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e da
Previdência e Assistência Social.
§ 2º Os valores pagos em títulos e em moeda corrente pela aquisição de imóveis rurais, na forma deste artigo, serão utilizados, até o
limite da dívida, para amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:
I - valores em moeda corrente;
II - Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.
§ 3º Para os efeitos deste artigo, serão consideradas as dívidas previdenciárias cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de 1997.
Art. 2º Os Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na
forma do art. 1º, serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro Nacional, conforme estabelecido no § 1º do artigo anterior.
Art. 3º A União poderá promover leilões de certificados da dívida
pública mobiliária federal a serem emitidos com a finalidade exclusiva
de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em permuta por
títulos de responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional ou por
créditos decorrentes de securitização de obrigações da União.
§ 1º A emissão dos certificados de que trata o caput processar-se-á sob a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia.
§ 2º Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social, estabelecerá as condições para a
efetivação de cada leilão previsto no caput, tais como:
I - a quantidade de certificados a serem leiloados;
II - definição dos títulos ou créditos a serem aceitos em permuta pelos certificados, bem como a quantidade mínima por unidade de
certificado;
III - natureza, periodo e situação dos débitos previdenciários
que poderão ser amortizados ou quitados com os certificados.
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Art. 4º O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados de
sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a
equivalência econômica do leilão previsto no caput do artigo anterior.
Art. 5º Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vencidos de
natureza não tributária, observadas as seguintes condições:
I - o encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e, simultaneamente, contra ela detiver, em
31 dejulho de 1997, créditos líquidos, certos e exigíveis;
II - não poderão ser utilizados no presente mecanismo os créditos contra a União originários de títulos representativos da Dívida PÚblica Federal.

Art. 6º Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não tributários, mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
créditos recíprocos, com abatimento sempre das parcelas finais para
as mais recentes.
Parágrafo único. Para efeito da compensação a que se refere este
artigo, entre a União e as Unidades da Federação, o abatimento dos
créditos da União decorrentes de contratos celebrados no âmbito da Lei
nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória nº 1.702-26,
de 30 de junho de 1998, poderá ser efetuado sobre o estoque da dívida
contratada.

Art. 7º Os beneficios mantidos pela Previdência Social serão reajustados, em 1º de maio de 1996, pela variação acumulada do Índice
Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela
Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 8º Para os benefícios mantidos pela Previdência Social
com data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.
Art. 9' A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes do art. 21, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
com a redação vigente em 30 de abril de 1996, os benefícios mantidos
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pela Previdência Social serão majorados de forma a totalizar quinze
por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de 1996, incluído
nesse percentual o reajuste de que trata o art. 7º.

Art. 10. A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DIl, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6º do art.
20 eno § 2º do art. 21, ambos da Lei nº 8.880, de27 de maio de 1994.
Art. 11. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 12. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1º dejunho de 1997, em sete vírgula setenta e seis
por cento.
Art. 13. Para os beneficios concedidos pela Previdência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no Anexo
I desta medida provisória.
Art. 14. Para os beneficios que tenham sofrido majoração em 1º
de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$120,00
(cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado quando
da aplicação do disposto no art. 12, de acordo com normas a serem
baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.

Art. 15. Os beneficios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em I" de junho de 1998, em quatro vírgula oitenta e um
por cento.
Art. 16. Para os beneficios concedidos pela Previdência Social
a partir de 1º dejulho de 1997, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no Anexo II desta medida provisória.
Art. 17. Para os benefícios que tenham sofrido majoração em 1º
de maio de 1998, devido à elevação do salário mínimo para R$ 130,00
(cento e trinta reais), o referido aumento deverá ser descontado quando
da aplicação do disposto no art. 15, de acordo com normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 18. A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica
de direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
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sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do disposto no art. 3º da Lei nº 8.003, de 14 de março de 1990, da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro de que trata a
Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, relativa ao período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a pagar ao Banco
do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas ejuros de doze por cento ao ano, com sub-rogação nos respectivos créditos, a dívida do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) decorrente de saldo devedor na conta de benefícios do extinto
Instituto de Administração Financeira da Previdência Social
(lAPAS), no período de F dejaneiro de 1984 a 31 de março de 1986,
até o valor de R$ 1.363.000.000,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e
três milhões de reais) - posição em 31 de dezembro de 1995, objeto
de acordo entre aquela instituição financeira e o INSS.
§ 1Q A dívida referida no caput deste artigo será paga pela
União com títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
(Cetip), após homologação judicial do acordo e encerramento do feito.
§ 2º O INSS pagará a obrigação para com a União, decorrente
do pagamento com sub-rogação de que trata o caput, com créditos por
ele titulados, relativos a parcelamentos de débitos contratados por
pessoas jurídicas, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios da
Fazenda e da Previdência e Assistência Social.

Art. 20. A participação nos lucros ou resultados da empresa de
que trata o art. 7º, inciso XI, da Constituição Federal, na forma de lei específica, não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade, desde
que o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
esse título não se realize em periodicidade inferior a um semestre.
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Parágrafo único. A periodicidade semestral rninima referida no
caput poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de
1998, em função de eventuais impactos nas receitas previdenciárias.
Art. 21. O art. 3º da Lei nº 7.986, de 28 de dezembro de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º A comprovação da efetiva prestação de serviços a
que alude esta lei, inclusive mediantejustificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseada em início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.
§ 1º A comprovação da efetiva prestação de serviços a que
alude o caput far-se-á perante os órgãos do Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 2º Caberá à Defensoria Pública, por solicitação do interessado, quando necessitado, promover a justificação judicial, ficando o solicitante isento de quaisquer custas judiciais ou outras
despesas.
§ 3º O prazo para julgamento da justificação é de quinze
dias." (NR)

Art. 22. Os arts. 5' e 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5º

XII - fixar critérios e condições para compensação entre
créditos do empregador, decorrentes de depósitos relativos a trabalhadores não optantes, com contratos extintos, e débitos resultantes de competências em atraso, inclusive aqueles que forem
objeto de composição de dívida com o FGTS." (NR)
"Art. 15.

..

.

§ 4º Considera-se remuneração as retiradas de diretores
não empregados, quando haja deliberação da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho de quetrata o art. 16.
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§ 5' O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar
obrigatório e licença por acidente do trabalho.
§ 6' Não se incluem na remuneração, para os fins desta lei,
as parcelas elencadas no § 9' do art. 28 da Lei n' 8.212, de 24 de
julho de 199b (NR)
Art. 23. Os arts. 6', 17, 19,21,22,28,37 e 49 da Lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º

§ l'
d) 3 (três) representantes membros dos conselhos setoriais,
sendo um de cada área da Seguridade Social, conforme disposto
no Regimento do Conselho Nacional da Seguridade Social.

.............................................................................................." (NR)
"Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos
paras as ações de Saúde e Assistência Social." (NR)
"Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.» (NR)

"Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de vinte
por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso III do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na
mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos
beneficios de prestação continuada da Previdência Social." (NR)
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«Art. 22.

§ 11. O disposto nos §§ 6º a 9º aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e que se organize na forma da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998.» (NR)
«Art. 28.

§ 9º
e)

.

6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts.
143 e 144 da CLT;
7. recebidas a título de ganhos eventuais eos abonos expressamente desvinculados do salário;
8.

recebidas a título de licença-prêmio indenizada;

9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9º da
Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984;

t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação
básica, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.394, de20 de dezembro de
1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não
seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
.•.....••.••...........•..•......•.....•..•............•..•.....•......•..•......•..•........•»

«Art. 37.

(NR)

.

.

§ I" Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
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§ 2º Por ocasião da notificação de débito ou, quando for O
caso, da inscrição na Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a fiscalização poderá proceder ao arrolamento
de bens e direitos do sujeito passivo, conforme dispuser aquela autarquia previdenciária, observado, no que couber, o disposto nos
§§ 1e a 6', 8º e 9º do art. 64 da Lei n'' 9.532, de 10 de dezembro de
1997.» (NR)
"Art. 49.
I - simultaneamente com a inscrição no Cadastro NacionaI da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
no prazo de 30 (trinta) dias contados do início de suas atividades,
quando não sujeita a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ).»
...............................................................................................»(NR)
Art. 24. Os arts. 6º, 94 e 126 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma
Ouvidoria-Geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento.» (NR)

"Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime
Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a
contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na
Administração Pública, hipótese em que os diferentes sistemas de
previdência social se compensarão financeiramente.
•••••••••••••••••••••••••••.••.•..•..•...•..•..•..•..•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• »

"Art. 126.

..

(NR)
.

§ 3' A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de
ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na
esfera administrativa e desistência do recurso interposto.» (NR)
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Art. 25. O art. 40 da Lei n 2 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 40.
§ l' A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário
para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2 2 É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos requisitos
estabelecidos nos incisos I, n ou In do § l' do art. 139 da Lei n' 8.213,
de 24 dejulho de 199b (NR)
Art. 26. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.663-11, de 26 dejunho de 1998.
Art. 27.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 28. Revogam-se a alínea c do § 8' do art. 28 e os arts. 75 e
79 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 52 do art. 57 da Lei
n" 8.213, de 24 dejulho de 1991, e o art. 29 da Lei n' 8.880, de 27 de
maio de 1994.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
Raul Belens Jungmann Pinto
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Anexo I
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de
Acordo com as Respectivas Datas de Início
_ _ _ Data
_ _de
_Início
_ _do
_Benefício
____ .

Reajuste (%)

li

até maio/ 96

7,76

-__ ~mjunho/~

._ _i;

em julho! 96

c-'----

. _ _ -----.Jli

7_,1_4_ _ .

...

I;

'

6,53
'
ema~osto!9-6----·---···-I-----··
5,92 " - - ' - - - ,

- - - - - - - - - - - --,--"--'---'----'-- ----i

, _ ~ setembro! 96
em outubro/96

!

--_.

1I-

~1

-

_ _ . _ - . - -.. _ - ..
em novembro! 96

---,----

::;:~:::;~/6

i

..

,
-~!----

'

- - -_._-

4,11

i

.1 .

em fevereiro! 97
--em março/97 - - . - -

_-

..

4,71

. .'.

--

:::~ _.

J

.•

2,33
--1,7-4-- - - .

:
-~I

L -em abril/97-- - - . - - - , - ' - - ' " ----- 1,16 - .
I----=-~m maio/9! --=--------=-----=--1------=0,58 ".--=----_J
--.---~

Anexo II
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de
Acordo com as Respectivas Datas de Início
C-'-- - - - - - - ' - - ' - - 1 - - - - - - - . - - - Dat<i de Início do _Benefíci~
. _ . _ _ ~~~uste C%_)_ _.

-1-___
,

_

o

~téjun~o/ 97
em julho! 97

!

. . _ _....

'

4_,8_1_ _.. _ _
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--=---=-+-~- 3,99

emagü'to/97
em setembro/97
' - - e m outubro! 9 7 - - ' - - i

1
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-----emjaneiro/98 - - - - "------ ._-
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Data de Início do Benefício

!-----'

em fevereiro! 98

- -

em março--,I_98_ _

em abril/98

'-!

em maio! 98
---==--=
=--="-----

Reajuste "(0/,,,")

___

-----j,

--,1,_58__

I

1,18

-------- ~:~--':-=-=--=--~

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.672-31, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Altera os arts. 2~, 3 2, 4'1, 5º, 6'1, 7º e 9º da
Lei nº 8. 745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
outras providências.

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

Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22

•.••..••••••••••...•.••••••••••••.••..•••••••••••..•...•••••••••••.••.•.•••••••••

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE);
VI -

atividades:

a) especiais nas organizações das Forças Armadas para
atender área industrial ou a encargos temporários de obras e
serviços de engenharia;
à

b) de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;

c) de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
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d) finalísticas do Hospital das Forças Armadas;

e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à
segurança de sistemas de informações, sob responsabilidade do
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações (Cepesc);

fJ de vigilância e inspeçâo, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio
internacional de produtos de origem animal ou vegetal ou deiminente risco à saúde animal, vegetal ou humana.
Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-sa-á exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão,
falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art. 87 da
Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990." (NR)
«Art. 3º

§ 2º A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V e VI,
alíneas a, c, d e e, do art. 2º , poderá ser efetivada à vista de notória
capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do curriculum uitae» (NR)
«Art. 4º

II - até vinte e quatro meses, nos casos dos incisos III e VI,
alíneas b e e, do art. 2 2 ;
III -

doze meses, nos casos dos incisos IV e VI, alíneas c, de

t, do art. 2º;

§ l' Nos casos dos incisos III e VI, alínea b, do art. 2º, os
contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não exceda vinte e quatro meses.
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§ 2º Nos casos dos incisos V e VI, alínea a, do art. 2º, oscontratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse quatro anos.

§ 3º No caso do inciso VI, alíneas e e t; do art. 2º, os contratos poderão ser prorrogados pelo prazo de até doze meses." (NR)
"Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia
autorização do Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão se
encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido
em regulamento." (NR)
«Art. 6º

§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2º O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for O
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao
contratado." (NR)
«Art. 7º

III - no caso do inciso III do art. 2º, quando se tratar de coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido ao disposto no inciso II
deste artigo.
...............................................................................................,,(NR)
«Art. 9º
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IH - ser novamente contratado, com fundamento nesta lei,
antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu
contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2º,
mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5º .

...............................................................................................,,(NR)
Art. 2º

Os contratos por tempo determinado, celebrados:

I - com fundamento no art. 17 da Lei nº 8.620, de5 dejaneiro
de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
H - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2º, inciso H, da Lei nº 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de março de 1999, com redução escalonada no periodo;
HI - para atividades de análise e registro de marcas e patentes
pelo INPI, de que trata o art. 2º, inciso VI, alínea c, da Lei nº 8.745, de
1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro
de 1997;

IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro de
1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2' da Lei nº 8.745, de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados por
doze meses;
VI - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 1990, vigentes em 15 de
abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;

VII - com fundamento no art. 5º, § 1º, da Lei nº 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de quatrocentos prestadores de serviços, e com vigência até 31 de dezembro de 1998.
Art. 3º Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1º e 2º graus e técnicos em ensino e orientação educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares, observado o disposto no art. 5' da Lei nº 8.745, de 1993.
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§ 1º Os contratos de professores de ensino de 1º e 2º graus de
que trata o caput deste artigo poderão ser prorrogados até 31 de
dezembro de 1998.
§ 2º Fica autorizado o Ministério do Exército a celebrar contratos novos de professores de ensino de 1º e 2º graus, com vigência
até 31 de dezembro de 1998, em substituição aos contratos de que
trata o caput deste artigo que não forem prorrogados, respeitado o limite máximo de duzentos e quarenta e dois, correspondente à soma de
contratos prorrogados e novos.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.672-30, de 29 de junho de 1998.
Art. 5º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 6º Revoga-se o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 29 de julho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Renan Calheiros
Ailton Barcelos Fernandes
Waldeck Ornélas
Claúdia Maria Costin
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.673-29, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de consCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190. n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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trução por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação de
serviços, forem quitados pelo Poder Público com titulas de sua emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3' e 4' do art. 10 do Decreto-Lei n' 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.

Art. 2' O disposto no art. 65 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante vencedor, de títulos da divida pública do Estado, do Distrito Federal ou do
Municipio, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas de
direito público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 3' Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do
Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer natureza.
Art. 4' Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior, pela
contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços de rede
corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil e
no exterior.

Art. 5' Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 6' Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
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que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de
1º dejaneiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 7º Serão admitidos como despesas com instrução, previstas no art. 8º, inciso lI, alínea b, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 8º O art. 10 da Lei nº 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo;
«§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, independentemente
do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos
tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde que o
valor do desconto simplificado não ultrapasse R$ 8.000,00 (oito
mil reais)." (NR)
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.673-28, de 29 de junho de 1998.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.674-54, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre a base de cálculo da
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) devida pelas pessoas
jurídicas a que se refere o § 1 º do art. 22
da Lei n'B.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei;
Art. 1º Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
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inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1Q do art. 22 da Lei n" 8.212,
de 24 dejulho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de novas
receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor
do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;

II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes
de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações de
swap ainda não liquidadas;

IH - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e
repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;

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

e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
1V -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;

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

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas;
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v - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos
prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ l' É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas
na cessão de créditos e de qualquer despesa adminístrativa.
§ 2' Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a basede cálculo da contribuição para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3º As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionaís previstos
na legislação pertinente.

Art. 2' A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de zero vírgula setenta e
cinco por cento sobre a base de cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3' As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § l' do art. 22 da Lei n' 8.212, de
1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta medida
provisória.
Art. 4º O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5' O art. 1º do Decreto-Lei n' 1.166, de 15 de abril de 1971,
passa a vigorar com a seguínte redação:
«Art. 1º Para efeito da cobrança da contribuição sindical
rural prevista nos arts. 149 da Constituição Federal e 578 a 591
da Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se:
I -

trabalhador rural:

a) a pessoa física que presta serviço a empregador rural mediante remuneração de qualquer espécie;

b) quem, proprietário ou não, trabalhe índividualmente ou
em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos
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membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração,
ainda que com ajuda eventual de terceiros;
II - empresário ou empregador rural:
a) a pessoa fisica ou jurídica que, tendo empregado, empreende, a qualquer título, atividade econômica rural;
b) quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, em
regime de economia familiar, explore imóvel rural que lhe absorva
toda a força de trabalho e lhe garanta a subsistência e progresso
social e econômico em área superior a dois módulos rurais da respectiva região;

c) os proprietários de mais de um imóvel rural, desde que a
soma de suas áreas seja superior a dois módulos rurais da respectiva região.» (NR)

Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.674-53, de 29 dejunho de 1998.
Art. 7º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 8º Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 7.691, de 15 de dezembro de 1988, eosarts.lº, 2º e3º da Lei nº 8.398, de7 dejaneiro de 1992.
Brasília, 29 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.675-40, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo
seu valor nominal.
Parágrafo único.
quer estipulações de:

São vedadas, sob pena de nulidade, quais-

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei n" 857,
de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei nº 8.880, de
27 de maio de 1994;
II - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária de conta de qualquer natureza;

IH - correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou
dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de
prazo de duração igualou superior a um ano.
§ l' É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n? 9.069, de
29 dejunho de 1995, eno parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4' Nos contratos de prazo de duração igualou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado
a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos,
atualizados da mesma forma, efetuados no período.
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§ 5º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória
até 11 de outubro de 1997.
§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 dejunbo
de 1993.
§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2º

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.

Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou superior
a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6º A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I II -

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
anualmente, a partir de 1º de janeiro de 1997.

Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1º de julho de 1995, as unidades monetárias de conta criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias
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de contas fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que serão extintas a partir de l' dejaneiro de 1996.
§ l' Em l' de julho de 1995 e em l' de janeiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de contas
extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em real,
com observância do disposto no art. 44 da Lei n" 9.069, de 1995, no
que couber.
§ 2' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de contas
fiscais extintas.

Art. 8' A partir de l' de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
§ l' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de I" de julho de 1995,
pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.

Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de
reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base, anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho
continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual, por
intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de dissídio coletivo.
§ l' O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
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§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do dissídio coletivo.
§ 5'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
§ l' A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, a justa composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com
o interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, évedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção
salarial automática vinculada a índice de preços.
§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
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Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas à
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e
instituições sobre os regimes de concordata, falência, intervenção e liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n' 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n' 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles
que visem a qualquer forma de concentração econômica, seja
através defusão ou incorporação de empresas, constituição de
sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de
empresa ou grupo de empresas resultante em vinte por cento de
um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes
tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço
equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de
reais)." (NR)

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.675-39, de 29 de junho de 1998.
Art. 18.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 19.

Revogam-se os §§ l' e2' do art. 947 do Código Civil, os

§§ I" e 2' do art. lº da Lei n' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.

14 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991.
Brasília, 29 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.676-35, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre as contribuições para 08
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS / Posep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares n' 7, de 7 de setembro de
1970, e n' 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2'
mente:

A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensal-

I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias,
com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista e as fundações, com base na folha
de salários;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ l' As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
§ 2' Exclui-se do disposto no inciso II deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
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§ 3º Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas
do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União.
§ 4º Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os
recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral
da União.
§ 5º O disposto nos §§ 2º, 3º e 4º somente se aplica a partir de
1º de novembro de 1996.
Art. 3º Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do
Imposto de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de
conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido
nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias (ICMS), retido pelo vendedor
dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário.
Art. 4º Observado o disposto na Lei nº 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão também excluidas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
III - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5º A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto no varejo, multiplicado por um vírgula trinta e oito.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.
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Art. 6º A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7º Para os efeitos do inciso IH do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8º A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I H -

zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;

HI - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9º À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.

Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo admínistrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de24
dejunho de 1991, que para fins de determinação da contribuição
para o PIS/ Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoasjuridicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2º somente se aplica a partir de I" de março de 1996.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998

4994

Art. 14. O disposto no inciso III do art. 8º aplica-se às autarquias somente a partir de 1º de março de 1996.
Art. 15. A contribuição do Banco Central do Brasil para o Pasep terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de 1º de novembro de 1996.
Art. 16. O art. 7º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 7º Os contratos de repasse de recursos do Fundo de
Participação PIS/Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste
e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) e de outros fundos ou instituições oficiais federais, quando lastrearem dívidas de financiamento rurais objeto do alongamento de que trata o art. 5º, terão
seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados às respectivas operações de alongamento.
Parágrafo único. O custo da equalização nessas operações de
alongamento correrá à conta do respectivo fundo, excetuados os casos lastreados com recursos do Fundo de Participação PIS/Pasep e
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), em observância ao
disposto no art. 239, § 1º, da Constituição, para os quais o ônus da
equalização será assumido pelo Tesouro Nacional.» (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.676-34, de 29 dejunho de 1998.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l'
de outubro de 1995.
Brasília, 29 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Polvo
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.677-55, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Organiza e disciplina os Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal e de Controle Interno do Poder Executivo e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
TÍTULO I
Do Planejamento e Orçamento Federal e do
Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Serão organizados sob a forma de sistemas as atividades
de planejamento e orçamento federal e de controle interno do Poder
Executivo Federal.
TÍTULon
Do Sistema de Planej amento e Orçamento Federal
CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 2' O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal tem
por finalidade:
I - formular o planejamento estratégico nacional;
U - formular planos nacionais, setoriais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econõmico e social;
UI - formular o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos anuais;
N - gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal;
V - promover a articulação, por intermédio do respectivo órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, com os
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Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos sistemas, nos planos
federal, estadual e municipal.
CAPÍTULO II
Da Organização e das Competências
Art. 3º O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação
de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e pesquisas socioeconâmicas.
Art. 4º Integram o Sistema de Planejamento e Orçamento
Federal:
I - o Ministério do Planejamento e Orçamento, como órgão
central do Sistema;
II - órgãos setoriais;
III - órgãos específicos de planej amento e orçamento.
§ I" Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios e dos órgãos da Presidência da República.
§ 2º Os órgãos específicos são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para as
atividades de planejamento e orçamento.
§ 3º Os órgãos setoriais e específicos ficam sujeitos à orientação
normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão
central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados.
§ 4º As unidades de planejamento e orçamento das entidades
vinculadas ou subordinadas aos ministérios e órgãos setoriais ficam
sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber, do respectivo órgão setorial.
Art. 5º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do sistema.
Art. 6º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e
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as unidades responsáveis pelo planejamento e orçamento dos demais
poderes realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos e programas respectivos.

Seção I
Do Planejamento Federal
Art. 7º Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
planejamento:
I - elaborar e supervisionar a execução de planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico e
social e de ordenação do território;
II - coordenar a elaboração dos projetos de lei do plano plurianual e o item, metas e prioridades da Administração Pública Federal, integrante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, bem
como de suas alterações, compatibilizando as propostas de todos os
poderes, órgãos e entidades integrantes da Administração Pública
Federal com os objetivos governamentais e os recursos disponíveis;
III - acompanhar física efinanceiramenteos planos eprogramas referidos nos incisos I e II deste artigo, bem como avaliá-los,
quanto à eficiência, eficácia e efetividade, com vistas a subsidiar o processo de alocação de recursos públicos, a política de gastos e a coordenação das ações do Governo;
IV - assegurar que as unidades administrativas responsáveis pela execução dos programas, projetos e atividades da Administração Pública Federal mantenham rotinas de acompanhamento e
avaliação da sua programação;
V - manter sistema de informações relacionadas a indicadores econômicos e sociais, assim como mecanismos para desenvolver
previsões e informação estratégica sobre tendências e mudanças no
âmbito nacional e internacional.
VI - identificar, analisar e avaliar os investimentos estratégicos do Governo, suas fontes de financiamento e sua articulação com os
investimentos privados, bem como prestar o apoio gerencial e institucional à sua implementação;
VII - realizar estudos e pesquisas socioeconômicas e análises
de políticas públicas;
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VIII - estabelecer políticas e diretrizes gerais para a atuação
das empresas estatais.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais, para efeito
do disposto no inciso VIII, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em
que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital
social com direito a voto.

Art. 8'
orçamento:

Seção II
Do Orçamento Federal
Compete às unidades responsáveis pelas atividades de

I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária da
União, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e
de Investimento das empresas estatais;
II - estabelecer normas e procedimentos necessários à elaboração e à implementação dos orçamentos federais, harmonizando-os
com O Plano Plurianual;
III - realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
IV - acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos;
V - estabelecer classificações orçamentárias, tendo em vista as
necessidades de sua harmonização com o planejamento e o controle;
VI - propor medidas que objetivem a consolidação das informações orçamentárias das diversas esferas de governo.

TÍTULom
Do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 9' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa a administração financeira do Tesouro Nacional, a fiscaliCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150,jnl. 1998
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zação contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
o acompanhamento dos programas de governo e a avaliação da gestão dos administradores públicos federais.

Parágrafo único. O órgão central do Sistema de que trata o caput é
o Ministério da Fazenda.

Art. 10. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União;
n - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
In - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programção financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária e financeira da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional,

CAPÍTULO n
Da Organização e das Competências
Art. 11. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Administração Financeira, de Contabilidade,
de Auditoria, de Acompanhamento dos Programas de Governo, de Fiscalização e de Avaliação de Gestão dos Administradores Públicos Federais.
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Parágrafo único. O Poder Executivo, ao disciplinar a estruturação do Sistema de Controle Interno, disporá sobre o órgão central e demais unidades responsáveis pelas atividades mencionadas no caput
deste artigo.
Art. 12. Compete às unidades responsáveis pelas atividades
mencionadas no art. 11:
I -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

II - administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro N acionaI;
III - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa pública;
IV - gerir a Dívida Pública Mobiliária Federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta e indireta do Tesouro Nacional;
VI - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
VIII -

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrõnico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
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XI - elaborar os Balanços Gerais da União que comporão a
Prestação de Contas do Presidente da República e consolidar os balanços dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
XII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de administração financeira e contabilidade;
XIV - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos;
XV - realizar auditoria sobre a gestão dos administradores
públicos federais e sobre a gestão de recursos federais feita por órgãos e
entidades públicos e privados;
XVI - certificar, por expressa delegação do Tribunal de Contas
da União, a regularidade das contas dos gestores públicos federais;
XVII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos federais, ou privados, na
utilização de recursos públicos, propondo às autoridades competentes as providências cabíveis e representando ao Tribunal de Contas
da União e ao Ministério Público da União quando a ocorrência
possa caracterizar infração a norma legal ou dano ao patrimônio
público;
XVIII - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria interna das entidades da Administração indireta do Governo Federal;
XIX - exercer o controle da execução dos orçamentos da
União;
XX - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no ãmbito do Sistema de Controle Interno;
XXI - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, quanto à
economicidade, efetividade, legitimidade e finalidade;
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XXII - supervisionar e orientar a correta aplicação da legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial,
no âmbito da Administração Pública Federal;
XXIII - examinar os Balanços Gerais da União e emitir parecer
conclusivo, quanto à observância dos limites fixados na legislação orçamentária e aos procedimentos contábeis e elaborar a prestação de
contas anual do Presidente da República a ser encaminhada ao Congresso Nacional, nos termos do art. 84, inciso XXIv, da Constituição
Federal;
XXIV - criar condições para o exercício do controle social sobre
os programas executados com recursos oriundos dos orçamentos da
União;
XXV - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
XXVI - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
XXVII - editar normas sobre matérias de sua competência.

Art. 13. Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais,
ou órgãos equivalentes, das entidades da Administração indireta,
controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.
CAPÍTULO UI
Das Vedações e Garantias e da Correição
Art. 14. Observadas as disposições contidas no art. 117 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado aos dirigentes das unidades dos sistemas referidos no art. 1º exercer:
I II -

atividade político-partidária;
profissão liberal;
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IH - demais atividades incompatíveis com os interesses da
Administração Pública Federal, na forma que dispuser o regulamento.
Art. 15. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser
sonegado aos integrantes da Carreira de Finanças e Controle, no exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização
e Avaliação de Gestão e de manutenção dos registros contábeis.
§ 1a O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle
Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito
à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 2º Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 3º O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a
que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios
destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade
administrativa, civil e penal.
§ 4º Os integrantes da Carreira de Finanças e Controle observarão o código de ética profissional específico aprovado pelo Presidente da República.
Art. 16. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados
oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da
União.

Art. 17. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem
a devida fundamentação legal, ou em desacordo com a classificação funcional programática constante do Orçamento Geral da União.
Art. 18. O órgão central responsável pelas atividades de auditoria desenvolverá atividades de correição com finalidade de promover ações preventivas e repressivas relativas à ética funcional e à disciplina de seus servidores.
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TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 19. É vedada a nomeação para o exercicio de cargo, inclusive em comissão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, de
pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares por decisão definitiva pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho de
contas de Município;
H - punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público
de qualquer esfera de governo;
IH - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos H e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n" 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n' 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ I" As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também
às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na
Administração direta e indireta dos Poderes da União, bem como
para as nomeações como membros de comissões de licitações.
§ 2' Serão exonerados os servidores ocupantes de cargos em comissão que forem alcançados pelas hipóteses previstas nos incisos I,
H e HI deste artigo.
Art. 20. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal, de Administração Financeira
Federal e de Controle Interno, do Poder Executivo, serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes das Carreiras de Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle.
Parágrafo único. Na hipótese de provimento dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores das unidades responsáveis
pelas atividades de auditoria, de fiscalização e de avaliação da gestão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, excluídas as unidades
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setoriais, por não integrantes da Carreira de Finanças e Controle,
será exigida a comprovação de experiência de, no mínimo, cinco anos
em atividades de auditoria, de finanças públicas ou de contabilidade
pública.
Art. 21. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes dos sistemas de que trata esta medida
provisória, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais
dirigentes.
Art. 22. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
atê 31 de janeiro de 1999, servidores públicos de suas entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista,
para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de
confiança.
Art. 23. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário proporão, no
prazo de cento e vinte dias, a organização dos respectivos Sistemas de
Planej amento e Orçamento.

Art. 24. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de 1995.
Art. 25. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n" 8.460, de 17 de setembro de 1992, parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Nas unidades seccionais do Sistema de
Controle Interno, poderá, excepcionalmente, ser designado para o
exercicio de FG servidor efetivo dos quadros de órgãos em que a
unidade tiver atuação.» (NR)
Art. 26. Os órgãos e entidades, da Administração direta e indireta, da União, ao celebrarem compromissos em que haja a previsão
de transferências de recursos financeiros, de seus orçamentos, para
Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecerão nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes recebedores de fazerem incluir tais
recursos nos seus respectivos orçamentos.
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§ l' Ao fixarem os valores a serem transferidos, conforme o disposto neste artigo, os entes nele referidos farão análise de custos, de
maneira que o montante de recursos envolvidos na operação seja compatível com o seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, nem o excesso que permita uma execução por preços acima dos vigentes no mercado.
§ 2' Os órgãos do Sistema de Controle Interno e o controle externo, a que se vincule a entidade governamental recebedora dos recursos transferidos por órgão ou entidade de outra esfera de governo,
incumbir-so-ão de verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade da gestão dos recursos, bem como a eficiência e a eficácia de
sua aplicação.
§ 3' Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, zelarão pelo cumprimento do disposto neste artigo, e nos
seus trabalhos de fiscalização, verificarão se o objeto pactuado foi executado obedecendo aos respectivos projeto e plano de trabalho, conforme convencionado, e se a sua utilização obedece à destinação prevista
no termo pactua!.
§ 4' O disposto nos parágrafos anteriores não impede que, nos
casos em que julgar conveniente, o órgão do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal verifique a aplicação dos recursos
em questão sob os aspectos da legalidade, da eficiência, da eficácia,
da legitimidade e da economicidade.
§ 5' Nas hipóteses de haver descumprimento de cláusulas ou
de obrigações por parte do convenente, ou de qualquer forma de inadimplência, os órgãos de controle referidos no § 2º tomarão as providências no sentido de regularizar as impropriedades ou irregularidades constatadas, inclusive, promovendo, ou determinando, o levantamento da tomada de contas especial, quando for o caso.
§ 6º Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, ao desempenhar o seu trabalho, constatando indícios de
irregularidades comunicarão aos respectivos órgãos de controles interno e externo para que sejam tomadas as providências de suas competências.
Art. 27. Os órgãos e entidades, de outras esferas de governo,
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ção de obras, para a prestação de serviços ou a realização de quaisquer projetos, usarão dos meios adequados para informar à sociedade
e aos usuários em geral a origem dos recursos utilizados.

Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.677-54, de 29 dejunho de 1998.
Art. 29.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 30. Revogam-se o Decreto-Lei n? 2.037, de 28 de junho de
1983, e o § 2' do art. 19 da Lei n" 8.490, de 19 de novembro de 1992.
Brasília, 29 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Cláudia Maria Costin
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.678-26, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do M inistério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00
(cento e seis milhões de reais), para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor
do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo H desta medida provisória.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica alterada a receita do Departamento Nacional deEstradas deRodagem,
na forma do Anexo IH.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n? 1.678-25, de 29 de junho de 1998.
Art. 5º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasilia, 29 de julho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 30.7.1998, pág. 8.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.679-15, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Observado o disposto nos arts. 18 e seu parágrafo único,
19 e seus parágrafos, 20, 21, 22, 25 e27 e seus parágrafos, 29, 47, 49 e
56 e seu parágrafo único, da Lei n" 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, a
mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao
órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2º

Para os fins previstos no art. 1º desta medida provisória:
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I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes à
remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a décimo
terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de vinte e quatro
horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador portuário avulso;
II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes a
décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário
avulso.
§ 1e O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de quarenta e oito horas após o término do serviço.
§ 2º Para efeito do disposto no inciso Il, o órgão gestor de
mão-de-obra depositará as parcelas referentes às férias e ao décimo terceifa salário, separada e respectivamente, em contas individuais vinculadas, a serem abertas e movimentadas às suas expensas, especialmente
para este fim, em instituição bancária de sua livre escolha, sobre as quais deverão incidir rendimentos mensais com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança.
§ 3º Os depósitos a que se refere o parágrafo anterior serão efetuados no dia 2 do mês seguinte ao da prestação do serviço, prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento cair
em dia em que não haja expediente bancário.
§ 4º O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive
acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do benefício
de ordem.
§ 5º Os prazos previstos neste artigo podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o prazo
legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários.
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§ 6º A liberação das parcelas referentes a décimo terceiro salário e férias, depositadas nas contas individuais vinculadas, e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder Executivo.

Art. 3º O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso que:
I - for cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter
permanente;
II - constituir ou se associar à cooperativa formada para se estabeecer como operador portuário, na forma do art. 17 da Lei nº 8.630,
de 1993.
§ 1º Enquanto durar a cessão ou a associação de que tratam os
incisos I e II deste artigo, o trabalhador deixará de concorrer à escala
como avulso.
§ 2º É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter
permanente.

Art. 4º É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala diária
complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5º A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, far-sa-á nos termos da Lei nº 8.630, de 1993.
Art. 6º Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de
mão-de-obra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores constantes da escala diária.
Parágrafo úuico. Somente fará jus à remuneração o trabalhador avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.

Art. 7º O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas
de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por operador portuário e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados
nas listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que
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não haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.
Art. 8º Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais, constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 9' Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes a saúde e segurança do trabalho portuário.

Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.
Art. 10. O descumprimento do disposto nesta medida provisória sujeitará o ínfrator às seguíntes multas:
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1.730,00
(um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 7';
II - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a R$
5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), porinfração às normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345,00 (trezentos e
quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos termos do art. 9º;
III - deR$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00
(três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 7º e aos demais
artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação previdenciária.
Art. 11. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei nº 8.630,
de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o dos arts.
26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso III do artigo anterior,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
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Art. 12. O processo de autuação e imposição das multas prevista nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII da
Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária,
conforme o caso.
Art. 13. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.

Art. 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta medida provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3º da Lei nº 8.630, de
1993, colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais do
INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a bordo de navios.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.679-14, de 29 de junho de 1998.
Art. 16.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 29 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Eliseu Padilha
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.680-8, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Dispõe acerca da incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l' A alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate de quotas dos fundos de investimento de que trata o § 6' do art. 28 da Lei n' 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a alteração introduzida pelo artigo subseqüente,
fica reduzida para dez por cento.
Art. 2' O percentual de oitenta por cento a que se refere o § 6' do
art. 28 da Lei n" 9.532, de 1997, fica reduzido para sessenta e sete por
cento.
Art. 3' A determinação da base de cálculo do Imposto de Renda
na fonte, em conformidade com o disposto no art. 28 da Lei n" 9.532,
de 1997, será aplicável somente a partir de l' de julho de 1998.
Art. 4' No primeiro semestre de 1998, a incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos em aplicações em
fundos de investimento dar-se-á no resgate de quotas, se houver, às seguintes alíquotas:
I -

de dez por cento, no caso:

a) dos fundos mencionados no art. l' desta medida provisória; e

b) dos fundos de que trata o art. 31 da Lei n? 9.532, de 1997, enquanto enquadrados no limite previsto no § l' do mesmo artigo;

II -

de vinte por cento, no caso dos demais fundos.

Parágrafo único. A base de cálculo do Imposto de Renda de que
trata este artigo será determinada conforme o disposto no § 7' do art.
28 da Lei n" 9.532, de 1997.

Art. 5' Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte,
consideram-se pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que se completar o primeiro período de carência
no segundo semestre de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota, em 30 dejunbo de 1998, e:
I - o respectivo custo de aquisição, no caso dos fundos referidos no art. 31 da Lei n' 9.532, de 1997;
II - o respectivo custo de aquisição, no caso de quotas adquiridas a partir de l' dejaneiro de 1998;

III - o valor da quota verificado em 31 de dezembro de 1997, nos
demais casos.
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§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos fundos que, no
mês de julho de 1998, se enquadrarem no limite de que trata o § 6º do
art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997, com a alteração do art. 2º desta medida provisória.
§ 2º No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de
quotas com rendimento ou cujo prazo de carência seja superior a noventa dias, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no dia
1º de julho de 1998.
Art. 6º A partir de lº dejaneiro de 1999, a incidência do Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta e as imunes de que trata o
art. 12 da Lei nº 9.532, de 1997, nas aplicações em fundos de investimento, ocorrerá:
I - na data em que se completar cada período de carência
para resgate de quotas com rendimento, no caso de fundos sujeitos a
essa condição, ressalvado o disposto no inciso seguinte;
II - no último dia útil de cada trimestre-calendário, no caso de
fundos com períodos de carência superior a noventa dias;
III - no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido
em outra data, no caso de fundos sem prazo de carência.
§ 1º A base de cálculo do imposto será a diferença positiva entre
o valor da quota apurado na data de resgate ou no final de cada período de incidência referido neste artigo e na data da aplicação ou no final do período de incidência anterior, conforme o caso.
§ 2º As perdas apuradas no resgate de quotas poderão ser compensadas com ganhos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo fundo de investimento, de acordo com procedimento a
ser definido pela Secretaria da Receita Federal.
§ 3º Os quotistas dos fundos de investimento cujos recursos sejam aplicados na aquisição de quotas de outros fundos de investimento serão tributados de acordo com o disposto neste artigo.

§ 4º Os rendimentos auferidos pelas carteiras dos fundos de
que trata o parágrafo anterior ficam isentos do Imposto de Renda.
§ 5º

O disposto neste artigo não se aplica:
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I - aos quotistas dos fundos de investimento referidos no art.
1º, que serão tributados exclusivamente no resgate de quotas;
II - às pessoas jurídicas de que trata o art. 77, inciso I, e aos investidores estrangeiros referidos no art. 81, ambos da Lei nº 8.981, de
20 dejaneiro de 1995, que estão sujeitos às normas nela previstas e na
legislação posterior.
Art. 7º Relativamente ao segundo semestre de 1998, é facultado ao administrador de fundos de investimento apurar o Imposto de
Renda, devido pelos quotistas, de acordo com o disposto no artigo anterior, como alternativa à forma de apuração disciplinada nos incisos
I e II e no § 5' do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997.
§ 1º Exercida a opção facultada neste artigo, o administrador
do fundo deverá submeter à incidência do Imposto de Renda na fonte,
no dia 22 de dezembro de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota naquela data e o apurado na
data de aquisição ou no final do período de incidência anterior, conforme o caso.
§ 2º O imposto de renda devido em virtude do disposto no parágrafo anterior será recolhido, pelo administrador do fundo de investimento, até o último dia útil do ano de 1998.
§ 3º Adotada a alternativa de que trata este artigo, fica dispensada a apuração do Imposto de Renda na forma prevista no art. 5º.
Art. 8º Os dispositivos, a seguir enumerados, da Lei nº 9.532,
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
I -

o art. 6º, inciso II:

II - o art. 26 da Lei nº 8.313, de 1991, e o art. 1º da Lei nº
8.685, de20 dejulho de 1993, não poderá exceder quatro por cento
do imposto de renda devido." (NR)
II -

o art. 34:

«Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se aplica às hipóteses de que trata o art. 81 da Lei nº 8.981, de 1995, que conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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tinuam sujeitas às normas de tributação previstas na legislação
vigente.» (NR)
IH -

o art. 82, inciso H, alínea f:

"Art. 82.

.

.

H-

.

fJ o art. 3º da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, renumeradopeloart.1º da Lei nº 7.619, de30 de setembro de 1987.»(NR)
Parágrafo único. O art. 4º da Lei n' 7.418, de 1985, renumerado
pelo art. 1º da Lei n' 7.619, de 1987, cujos efeitos são restabelecidos em
virtude do disposto no inciso HI deste artigo, permite a dedução dos
correspondentes gastos como despesa operacional.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n' 1.680-7, de 29 de junho de 1998.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de l' de janeiro de 1998.

Brasília, 29 de julho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.681-7, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do
protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l' O arquivamento, nas juntas comerciais, dos atos constitutivos das microempresas e empresas de pequeno porte, bem como de
suas alterações, fica dispensado das seguintes exigências:
I - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito
referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza, salvo no caso
de extinção de firma individual ou sociedade;
II - certidão de inexistência de condenação criminal, que será
substituída por declaração do titular ou administrador, firmada sob as
penas da lei, de não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal.

Art. 2' Não se aplica às microempresas e empresas de pequeno
porte o disposto no art. 1', § 2', da Lei n' 8.906, de4 dejulho de 1994.
Art. 3º Fica mantida a dispensa de prova de quitação fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte no caso do art. 29 da Lei
n" 8.864, de 28 de março de 1994.

Art. 4' Aplica-se ao Registro Civil das Pessoas J uridicas, no
que couber, o disposto no art. 1º desta medida provisória.
Art. 5' O protesto de título, quando o devedor for microempresa
ou empresa de pequeno porte, fica sujeito às normas estabelecidas
nesta medida provisória.

Art. 6' Os emolumentos devidos ao tabelião de protesto não excederão um por cento do valor do título, observado o limite máximo de
R$ 20,00 (vinte reais).
Parágrafo único. Incluem-se nos limites deste artigo as despesas de apresentação, protesto, intimação, certidão e quaisquer outras
relativas à execução dos serviços.
Art. 7' Para o pagamento do título em cartório, não poderá ser
exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o
pagamento por meio de cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto ficará condicionada à efetiva liquidação do cheque.
Art. 8' O cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do título, será feito independentemente de declaração de
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anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação
do original protestado.
Art. 9º Para os fins do disposto nos arts. 5º a 8º, caberá ao devedor provar sua qualidade de microempresa ou empresa de pequeno
porte perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante documento expedido pela J unta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, conforme o caso.
Art. 10. Os arts. 29 e 31 da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção
do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a
nota de se cuidar de informação reservada da qual não se poderá
dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.
§ 1º O fornecimento da certidão será suspenso caso se desatenda ao disposto no caput ou se forneçam informações de protestos cancelados.

§ 2º Dos cadastros ou bancos de dados, das entidades referidas no caput, somente serão prestadas informações restritivas
de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívidas regularmente protestados, cujos registros não foram cancelados.» (NR)
«Art. 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos, não
cancelados, a quaisquer interessados, desde que requeridas por
escrito.» (NR)
Art. 11. Para os efeitos desta medida provisória, consideram-se
microempresa e empresa de pequeno porte as assim definidas na Lei
nº 8.864, de 1994.
Art. 12. O caput do art. 294 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, com a alteração introduzida pela Lei nº 9.457, de 5 de maio
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 294. A companhia fechada que tiver menos de vinte
acionistas, com patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), poderá:» (NR)
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Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.681-6, de 29 dejunho de 1998.
Art. 14.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 29 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Botafogo Gonçalves

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.682-4, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e as entidades que
menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica a União autorizada a emitir, sob a forma de colocação direta, em favor do Banco N acional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cuj as características serão definidas pelo Ministro de Estado
da Fazenda.
§ l' Em contrapartida aos títulos emitidos na forma deste artigo, o BNDES poderá utilizar, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:

I - créditos securitizados de emissão do Tesouro Nacional, registrados junto à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de
Títulos (Cetip), pelo seu valor presente, a ser definido pela Secretaria
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
II - créditos detidos contra a Itaipu Binacional ou contra a
BNDESPAR - BNDES Participações S.A.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998

5020
§ 2º Na hipótese de utilização dos créditos a que se refere o inciso II do parágrafo anterior, será assegurada à União remuneração
mínima mensal equivalente à da Conta Única do Tesouro Nacional
junto ao Banco Central do Brasil, a ser paga pelo BNDES, no último
dia útil de cada mês.
§ 3º O BNDES poderá recomprar da União, a qualquer tempo,
os créditos referidos no inciso II do § 1º, admitindo-se a dação em pagamento de bens e direitos de sua propriedade, observado o disposto
no inciso I do § 1º, in fine.

Art. 2º Os bens e direitos recebidos pela União, nos termos do
§ 3º do artigo anterior, poderão ser objeto de permuta com bens e direitos de entidades incluídas no Programa Nacional de Desestatização
ou, observada a legislação pertinente, ser utilizados para aumento de
capital nas referidas entidades.

Art. 3º Serão integralmente utilizados para amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal os pagamentos efetuados:
I - pela Itaipu Binacional e pela BNDESPAR, relativos aos
créditos recebidos do BNDES;
II -

pelo BNDES relativos:

a) ao cumprimento do disposto no § 2º do art. 1º;

b) à operação de recompra prevista no § 3º do art. 1º, quando em

espécie.
Art. 4º Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento autorizado
a pagar, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, Obrigações do
Fundo Nacional de Desenvolvimento tituladas pela União, com participações acionárias de sua propriedade, depositadas no Fundo
Nacional de Desestatização, do qual serão desvinculadas no momento da transferência.
Art. 5º Fica a União autorizada a permutar participações acionárias de sua propriedade por participações acionárias detidas pela
BNDESPAR, desde que a operação não afete o controle acionário da
União nas empresas envolvidas na permuta.
Art. 6º O preço das participações acionárias a serem permutadas na forma dos artigos anteriores não poderá ser superior, no caso
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998

5021
de sociedade aberta, à cotação média verificada na semana anterior à
lavratnra do instrumento de permuta ou, no caso de ações sem cotação em bolsas de valores, ao valor patrimonial constante do último
balanço ou de balanço especial.

Art. 7º As operações de que tratam os artigos anteriores, com
exclusão das previstas no art. 4 2 , não poderão exceder, em conjunto, ao
limite de R$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de
reais).
Art. 8º Fica a União autorizada a contratar operação de crédito com o Institnto Nacional do Seguro Social (INSS), até o limite de
R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais).
§ 1º Os recursos a que se refere este artigo destinar-se-ão a financiar o déficit financeiro do INSS e serão representados por Letras
Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas para esse fim, com características a serem definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 2º O INSS fica autorizado a dar em garantia à operação de
que trata este artigo bens e direitos integrantes de seu ativo, em especial créditos contra autarquias, fundações e empresas públicas
federais e entidades cuj as ações tenham sido depositadas no Fundo
Nacional de Desestatização, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios da Fazenda e da Previdência e Assistência Social.
§ 3º Na operação de que trata este artigo, poderá a União, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, para amortização parcial à\:I,
total da dívida, receber em pagamento bens e direitos integrantes do
ativo do INSS, dados ou não em garantia, respondendo o INSS, no
caso de créditos contra terceiros, pela existência do crédito e pela solvência do devedor.
§ 4º Poderá o INSS ser.constituído mandatário da União para
o recebimento dos créditos dados em pagamento.
§ 5º As autarquias e fundações federais poderão pagar as obrigações transferidas à União, em decorrência do disposto no § 3º, com
bens integrantes de seus ativos, ficando a União alternativamente autorizada a promover, a exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, a baixa total ou parcial do crédito, se necessário para manter a
saúde financeira da instituição.
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§ 6' As empresas públicas federais e entidades cujas ações tenham sido depositadas no Fundo Nacional de Desestatização poderão, a exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, pagar as
obrigações transferidas à União, em decorrência do disposto no § 3',
com créditos securitizados, Títulos da Dívida Agrária registrados
junto à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos ou
créditos decorrentes de contratos de arrendamento ou de concessão de
serviço público celebrados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), mantida, no mínimo, quando for o caso, a equivalência econômica dos créditos recíprocos.
§ 7' A União poderá utilizar seus créditos decorrentes da operação de crédito de que trata este artigo para aumento de capital da
respectiva entidade devedora.
Art. 9' O disposto no artigo anterior poderá ser aplicado à
operação de que trata o art. 8' da Lei n'' 9.639, de 25 de maio de
1998.
Art. 10.
gações:
I -

Fica a União autorizada a assumir as seguintes obri-

da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA):

a) saldos devedores de contratos de financiamento junto ao
BNDES, até o montante de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais); e
b) dívida relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), até o montante de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões
de reais);

II -

da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ):

a) junto ao Portus - Instituto de Seguridade Social, até o montante de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais);

b) dívida relativa ao FGTS, até o montante de R$ 5.600.000,00
(cinco milhões e seiscentos mil reais);

§ l' As obrigações a que se refere o caput serão objeto deauditoria por parte da Secretaria Federal de Controle do Ministério da Fazenda.
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§ 2' Caso já tenha havido a assunção, eventual diferença constatada pela Secretaria Federal de Controle será paga à União, em espécie ou em bens, pela RFFSA ou pela CDRJ, no prazo de trinta dias.
§ 3' Fica a União autorizada a emitir títulos da dívida pública
mobiliária federal em pagamento das obrigações a que se refere o
caput ou a securitizar as obrigações assumidas, em ambos os casos
com características a serem definidas em ato do Ministro de Estado
da Fazenda.
Art. 11. Em contrapartida à assunção das dívidas de que trata
o artigo anterior, a RFFSA e a CDRJ transferirão à União, pelo valor
de face, créditos relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de serviço público celebrados no âmbito do PND.
Parágrafo único. No caso da RFFSA, além dos créditos a que se
refere o caput, poderá a empresa transferir à União imóveis não operacionais e outros ativos.
Art. 12. Fica autorizado o encontro de contas entre os créditos
do BNDES a que se refere a alínea a do inciso I do art. 10 e créditos
detidos pela União contra o BNDES, inclusive os transferidos à
União nos termos desta medida provisória.
Art. 13. Fica a Uniâo autorizada a adquirir créditos da
RFFSA relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de
serviço público celebrados no âmbito do PND, pelo valor de face, até
o limite de R$ 1.776.000.000,00 (um bilhão, setecentos e setenta e
seis milhões de reais), utilizando em pagamento, até o montante de
R$ 1.431.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e trinta eum milhões
de reais), Letras Financeiras do Tesouro (LFT), e, até o montante de
R$ 345.000.000,00 (trezentos e quarenta e cinco milhões de reais),
certificados emitidos pelo Tesouro Nacional.
Parágrafo único. As características das Letras Financeiras do
Tesouro (LFT) e dos certificados a serem emitidos em atendimento ao
disposto no caput serão definidas em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Art. 14. Fica a União autorizada a receber os certificados de
que trata o artigo anterior em pagamento total ou parcial da dívida pública de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal
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perante a União, relativa aos contratos celebrados ao amparo
da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória
n" 1. 702-26, de 30 de junho de 1998.
Parágrafo único.
seguintes critérios:

A aplicação do disposto no caput observará os

I - cinqüenta por cento sobre o fluxo imediato das prestações a
vencer e para amortização do saldo devedor da conta gráfica;
II - cinqüenta por cento sobre o estoque total da dívida.
Art. 15. Fica a União autorizada a adquirir créditos da CDRJ
relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de serviço público celebrados no âmbito do PND, pelo valor de face, até o limite de
R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), utilizando em pagamento Letras Financeiras do Tesouro (LFT).
Parágrafo único. As características das Letras Financeiras do
Tesouro (LFT), a serem emitidas em atendimento ao disposto no caput,
serão definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 16. Os recursos em espécie eventualmente recebidos pela
União em decorrência do disposto nos arts. 10 a 15 desta medida provisória deverão ser utilizados integralmente na amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal.
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.682-3, de 29 dejunho de 1998.
Art. 18.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 29 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Waldeck Ornélas
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.683-3, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Institui o Programa Especial de Financiamento para combate aos efeitos da estiagem na área de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e
dá outras providências.

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

Art. 1º Fica instituído o Programa Especial de Financiamento
a produtores rurais que tiverem suas atividades prejudicadas pelos
efeitos da estiagem que assola a área de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
§ 1º O Programa Especial de Financiamento de que trata este
artigo será operado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e contará
com recursos de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões
de reais) oriundos das seguintes fontes:

I - R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais) do
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), criado
pela Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989;
II - R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), instituído pela Lei nº 7.998, de
11 dejaneiro de 1990;
III - R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) de programas administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 2º Cinqüenta por cento dos recursos alocados ao Programa
Especial de Financiamento de que trata esta medida provisória deverão ser destinados para os mini e pequenos produtores que explorem
áreas de até quatro módulos rurais e, cumulativamente, sejam enquadrados nos critérios aplicáveis ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
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§ 3º Com base na receita bruta anual obtida no exercício anterior, na atividade rural, considera-se, para os efeitos desta medida
provisória:
I - grande produtor, aquele com receita superior a R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais);
II - médio produtor, aquele com receita superior a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) e até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

III - mini e pequeno produtor, aquele com receita igualou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Art. 2' Os financiamentos rurais contratados ao amparo do
Programa Especial de Financiamento terão as seguintes condições:
I -

juros:

a) de três por cento ao ano, nas operações de custeio;

b) de seis por cento ao ano, nos financiamentos de investimento;

II -

prazos:

a) de até quatro anos, incluídos até dois de carência, nas operações de custeio;

b) de até doze anos, incluídos até quatro de carência, quando se
tratar de créditos para investimento;

III -

limites de financiamento:

a) mini e pequenos produtores: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
b) médios produtores: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);

c) grandes produtores: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Parágrafo único. Os financiamentos concedidos aos mini e pequenos produtores rurais terão rebate de cinqüenta por cento sobre as
amortizações das parcelas do crédito utilizado.
Art. 3º Ficam os bancos oficiais federais autorizados a conceder prorrogação do vencimento de operações de crédito rural contratadas até 13 demaio de 1998, pelo prazo de dois anos, desde que o produtor comprove a perda da receita da exploração de sua propriedade
rural, em decorrência dos efeitos da estiagem, e desde que o imóvel esCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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teja localizado em município que atenda aos requisitos constantes do
artigo seguinte.
Parágrafo único. Os administradores dos recursos mencionados
no § 1º do art. 1º adequarão o retorno dos seus créditos aos novos prazos
de retorno dos financiamentos prorrogados na forma do caput.
Art. 4º Serão beneficiários dos financiamentos objeto do
programa de que trata esta medida provisória os produtores rurais
cujas unidades produtivas estejam situadas em munícípios localizados na área mencionada no art. 1º, reconhecida em situação de emergência nos termos da legislação em vigor.
Art. 5º

Serão de responsabilidade:

I - do FNE, o rebate de cinqüenta por cento do principal dos financiamentos a que se refere o parágrafo único do art. 2º;
II - do Tesouro Nacional, o diferencial entre as taxas dejuros definidas no inciso I do art. 2' ea Taxa de Juros deLongo Prazo (TJLP), nos
financiamentos realizados com recursos do FAT e do BNDES.
Parágrafo único. Na realização dos financiamentos de que trata
esta medida provisória, os agentes financeiros federais dispensarão as
comissões de serviço usualmente cobradas nas operações da espêcie.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.683-2, de 29 dejunho de 1998.

Art. 7º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 29 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Ailton Barcelos Fernandes
Paulo Paiua
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998

5028
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.684-44, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre o pagamento dos militares
e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
mista e de suas subsidiárias, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. lº A partir do mês de março de 1998, o pagamento da remuneração dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de
suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado dentro do mês de competência, a partir
do dia 25.
§ 1º Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa pública e da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela União, deverá providenciar,
por ocasião do próximo dissídio ou acordo coletivo, a alteração da
data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput
deste artigo.
§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

§ 3º O pagamento referente ao mês de dezembro será efetuado
no período compreendido entre o segundo e o quinto dia útil do mês de
janeiro seguinte.
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Art. 2º Havendo disponibilidade financeira, poderá ser concedido adiantamento de recursos para pagamento de pessoal que receba
à conta da União, conforme dispuser ato do Poder Executivo.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.684-43, de 29 dejunbo de 1998.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º
1993.

Revoga-se o art. 6' da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de

Brasília, 29 de julho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiua
Cláudia Maria Costin
Benedito Onofre Bezerra Leonel
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.685-2, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei nº 9.656, de 3
dejunho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 10 Os dispositivos abaixo indicados da Lei n" 9.656, de 3
de junho de 1998, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 3º Sem prejuízo das atribuições previstas na legislação vigente e observadas, no que couber, as disposições expressas
nas Leis nOs 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.080, de 19 de setembro de 1990, compete ao Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) dispor sobre:
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IX -

normas de aplicação de penalidades.

...............................................................................................,,(NR)
Parágrafo único.

.

.

I - nos incisos I, II, III e V do caput as operadoras de seguros privados a que alude o inciso II do § 1º do art. 1º desta lei;
...............................................................................................,,(NR)
«Art. 9' Após decorridos sessenta dias de vigência desta lei,
as empresas de que trata o art. 1º só poderão comercializar ou operar planos ou seguros de assistência à saúde que tenham sido previamente protocolados na Susep, de acordo com as normas
têcnicas e gerais definidas pelo CNSP e pelo Conselho de Saúde
Suplementar (Consu).
§ 1º O protocolamento previsto no caput não exclui a responsabilidade pelo descumprimento das disposições desta lei e
dos respectivos regulamentos.
§ 2' A Susep, por iniciativa própria ou a requerimento do
Ministêrio da Saúde, poderá solicitar informações, determinar
alterações e promover a suspensão de todo ou de parte das condições dos planos apresentados.» (NR)
«Art. 10.
I -

.

.

tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

VII - fornecimento de próteses, árteses e seus acessórios
não ligados ao ato cirúrgico;
§ 1º As exceções constantes dos incisos I a X serão objeto de
regulamentação pelo Consu.
§ 3' Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2'
deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de asCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150,jul. 1998
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sistência à saúde pela modalidade de autogestão e as empresas
que operem exclusivamente planos odontológicos.
§ 4' A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes
e de procedimentos de alta complexidade, serão definidos por normas editadas pelo Consu.» (NR)
«Art. 11.

.

.

Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à
saúde do consumidor, titular ou dependente, até a prova de que
trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pelo
Consu.» (NR)
«Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros privados de assistência à saúde, nas segmentações previstas nos incisos de I a IV deste artigo, respeitadas
as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano ou seguro-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I-

.

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e
demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
li.
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação
de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;

b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente;

d) cobertura de exames complementares indispensáveis
para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica,
fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais,
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transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme
prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar.

e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais
utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, em território
brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos
no contrato;

v-

.

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos
casos de urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de plano ou seguro, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em
casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pelas
operadoras definidas no art. 1º, de acordo com a relação de preços
de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano ou seguro, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
Parágrafo único. Da documentação relativa à contratação
de planos e seguros de assistência à saúde com redução da cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art.
10, deve constar declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento da existência e disponibilidade do
plano ou seguro-referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
«Art. 13.

Parágrafo único. Os planos ou seguros contratados individualmente terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I -

a recontagem de carências;
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H - a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo
por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do contrato;
IH - a suspensão e a denúncia unilateral, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular» (NR)

«Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos e seguros de que trata esta lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso
estejam previstas no contrato ínícial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme
normas expedidas pelo CNSP, a partir de critérios e parâmetros
gerais fixados pelo Consu.
...............................................................................................»(NR)
«Art. 16.
XII - número do certificado de registro da operadora,
emitido pela Susep.
...............................................................................................»(NR)
«Art. 17.

.

.

§ l' É facultada a substituição do prestador de serviço contratado ou credenciado a que se refere o caput deste artigo, desde
que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e ao Ministério da Saúde com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por
fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2' Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar, a que se refere o parágrafo anterior, ocorrer por vontade da
operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar
as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do
contrato.
§ 3' Excetuam-se do previsto no parágrafo anterior os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração às
normas sanitárias em vigor durante período de internação, quanCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, ju!. 1998
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do a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência
imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a
continuação da assistência, sem ônus adicional para o consumidor.» (NR)
"Art. 18.

Ill - a manutenção de relacionamento de contratação ou
credenciamento com número ilimitado de operadoras de planos
ou seguros privados de assistência à saúde, sendo expressamente
vedado às operadoras impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.» (NR)
«Art. 19. As pessoas jurídicas que, na data de vigência desta lei,já atuavam como operadoras deplanos ou seguros privados
de assistência à saúde terão prazo de cento e oitenta dias, contados da expedição das normas pelo CNSP e Consu, para requerer a
sua autorização de funcionamento .
...............................................................................................»(NR)

«Art. 20.
§ 1º Os servidores da Susep, no exercício de suas atividades, têm livre acesso às operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apreender livros, notas
técnicas, processos e documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização, sujeito às penas previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo.
§ 2' Os servidores do Ministério da Saúde, especialmente
designados pelo titular desse órgão para o exercício das atividades de fiscalização, na área de sua competência, têm livre acesso
às operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo
requisitar e apreender processos, contratos com prestadores de
serviços, manuais de rotina operacional e demais documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização, sujeito às penas
previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse
objetivo.» (NR)
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«Art. 25.
VI - cancelamento, providenciado pela Susep, da autorização de funcionamento e alienação da carteira da operadora mediante leilão.» (NR)
«Art. 27. As multas fixadas pelo CNSP, no âmbito de suas
atribuições e em função da gravidade da infração, serão aplicadas pela Susep, até o limitedeR$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais),
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 19 desta lei.
Parágrafo único. As multas de que trata o caput constituir-se-ãc em receitas da Susep.» (NR)
«Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo
administrativo que tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, cabendo ao
CNSP e ao Consu, observadas suas respectivas atribuições, dispor sobre normas para instauração, recursos e seus efeitos, instâncias, prazos, perempção e outros atos processuais,
assegurando-se à parte contrária amplo direito de defesa e o contraditório." (NR)
«Art. 30.
§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de
existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego." (NR)
«Art. 31. Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivo de assistência à saúde, decorrente de vinculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 3º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2º, 4º e 5º do
artigo anterior." (NR)
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«Art. 32.
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras diretamente à entidade prestadora de serviços,
quando esta possuir personalidade jurídica própria, e ao Sistema
Unico deSaúde(SUS) nos demais casos, mediantetabela a ser aprovada pelo Consu, cujos valores não serão inferiores aos praticados
pelo SUS e não superiores aos praticados pelos planos e seguros.

§ 4º O Consu fixará normas aplicáveis ao processo de glosa
dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º deste
artigo.
§ 5º A entidade prestadora de serviços que receber o ressarcimento diretamente das operadoras informará mensalmente ao
Ministério da Saúde a discriminação dos serviços prestados, dos
valores recebidos e os dados cadastrais dos consumidores, na forma da regulamentação." (NR)
«Art. 35. Aplicam-se as disposições desta lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada ao consumidor com contrato j á em curso a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta lei, observado o prazo estabelecido no § 1º.
§ 1º A adaptação aos termos desta legislação de todos os
contratos celebrados anteriormente à vigência desta lei dar-se-á
no prazo máximo de quinze meses a partir da data da vigência
desta lei, sem prejuízo do disposto no art. 35-H.
§ 2º A adaptação dos contratos não implica nova contagem
dos períodos de carência e dos prazos de aquisição dos benefícios
previstos nos arts. 30 e 31 desta lei, observados os limites de cobertura previstos no contrato original."
§ 3' O CNSP e o Consu farão publicar as normas regulamentadoras desta lei até trinta dias após a sua vigência." (NR)
Art. 2' A Lei nº 9.656, de 1998, passa a vigorar acrescida dos
seguintes artigos:
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«Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar
(Consu), órgão colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com competência para deliberar sobre questões
relacionadas à prestação de serviços de saúde suplementar nos seus
aspectos médico, sanitário e epidemiológico e, em especial:
I - regulamentar as atividades das operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde no que concerne aos
conteúdos e modelos assistenciais, adequação e utilização de tecnologias em saúde;

II - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde,
queconstitnirão referência básica para os fins do disposto nesta lei;

III - fixar as diretrizes para a cobertura assistencial;
IV - fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento de prestadores de serviço às operadoras;
V - estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade e
de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios e de
terceiros oferecidos pelas operadoras;
VI - fixar, no âmbito de sua competência, as normas de fiscalização, controle e aplicação de penalidades previstas nesta lei;
VII - estabelecer normas para intervenção técnica nas
operadoras;

VIII - estabelecer as condições mínimas, de caráter técnico-operacional dos serviços de assistência à saúde;
,
IX - estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema
Unico de Saúde;
X - estabelecer normas relativas à adoção e utilização,
pelas empresas de assistência médica suplementar, de mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde;
XI - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de forma a subsidiar suas decisões;
XII - normatizar os conceitos de doença elesão preexistente;

XIII - qualificar, para fins de aplicação desta lei, as operadoras de planos privados de saúde;
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XN -

outras questões relativas à saúde suplementar.

§ l' O Consu terá O seu funcionamento regulado em regimento interno.
§ 2' A regulamentação prevista neste artigo obedecerá às
características específicas da operadora, mormente no que concerne à natureza jurídica de seus atos constitutivos.» (NR)
«Art. 35-B. O Consu será integrado pelos seguintes membros ou seus representantes:
I - Ministro de Estado da Saúde;

II
III
IV
V

- Ministro de Estado da Fazenda;
- Ministro de Estado da Justiça;
- Superintendente da Susep;
- do Ministério da Saúde:
a) Secretário de Assistência à Saúde;
b) Secretário de Políticas de Saúde.
§ l' O Consu será presidido pelo Ministro de Estado da
Saúde e, na sua ausência, pelo Secretário Executivo do respectivo
ministério.
§ 2' O Secretário de Assistência à Saúde, ou representante
por ele especialmente designado, exercerá a função de Secretário
do Conselho.
§ 3' Fica instituída, no âmbito do Consu, a Câmara de
Saúde Suplementar, de caráter permanente e consultivo, integrada:
I - por um representante de cada Ministério a seguir indicado:
a) da Saúde, na qualidade de seu presidente;

da Fazenda;
c) da Previdência e Assistência Social;
b)

d) do Trabalho;

e) da Justiça;
II - pelo Secretário de Assistência à Saúde do Ministério
da Saúde, ou seu representante, na qualidade de secretário;
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III -

pelo Superintendente da Susep, ou seu representante;

IV - por um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
a) Conselho Nacional de Saúde;

b) Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde;

c) Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde;
d) Conselho Federal de Medicina;

e) Conselho Federal de Odontologia;

fJ

Federação Brasileira de Hospitais;

g) Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços;

V -

por um representante de cada entidade a seguir indi-

cada:
a) de defesa do consumidor;

b) de representação de associações de consumidores de planos e seguros privados de assistência à saúde;

c) de representação das empresas de seguro de saúde;
d) de representação do segmento de autogestão de assistência à saúde;

e) de representação das empresas de medicina de grupo;

fJ de representação das cooperativas de serviços médicos que
atuem na saúde suplementar;
g) de representação das instituições filantrópicas de assistência à saúde;
h) de representação das empresas de odontologia de grupo;

i) de representação das cooperativas de serviços odontológicos que atuem na saúde suplementar.

§ 4' Os membros da Câmara de Saúde Suplementar serão
designados pelo Ministro de Estado da Saúde.» (NR)
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«Art. 35-C. Compete ao Ministério da Saúde, sem prejuízo
das atribuições previstas na legislação em vigor:
I - formular e propor ao Consu as normas de procedimentos relativos à prestação de serviços pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde;
II - exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de acesso, manutenção e qualidade dos serviços
prestados, direta ou indiretamente pelas operadoras de planos e
seguro privados de saúde;
III - avaliar a capacidade técnico-operacional das operadoras de planos e seguros privados de saúde e garantir a compatibiidade da cobertura oferecida com os recursos disponíveis na
área geográfica de abrangência;
IV - fiscalizar a atuação das operadoras e prestadores de
serviços de saúde com relação à abrangência das coberturas de
patologias e procedimentos;
V - fiscalizar questões concernentes às coberturas e
aos aspectos sanitários e epidemiológicos, relativos à prestação
de serviços médicos e hospitalares no âmbito da saúde suplementar;
VI - avaliar os mecanismos de regulação utilizados pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde, com a finalidade de preservar a qualidade da atenção à saúde;
VII - estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços próprios, referenciados, contratados ou conveniados oferecidos pelas operadoras de planos e seguros privados
de saúde;
VIII - fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas
pelo Consu;
IX - aplicar as penalidades cabíveis às operadoras de
planos e seguros privados de assistência à saúde previstas nesta
lei, segundo as normas fixadas pelo Consu.» (NR)
«Art. 35-D. É obrigatória a cobertura do atendimento
nos casos:
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I - de emergência, como tal definidos os que implicarem
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente,
caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.» (NR)
"Art. 35-E. Sempre que ocorrerem graves deficiências em
relação aos parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura
em assistência à saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras, o Ministério da Saúde poderá designar,
por prazo não superior a cento e oitenta dias, um diretor técnico
com as atribuições que serão fixadas de acordo com as normas baixadas pelo Consu.
§ 12 O descumprimento das determinações do diretor técnico por administradores, conselheiros ou empregados da entidade
operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o
imediato afastamento do infrator, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório eà ampla defesa,
sem efeito suspensivo, para o Consu.
§ 2º Os administradores da operadora que se encontrarem
em regime de direção técnica ficarão suspensos do exercício de
suas funções a partir do momento em que for instaurado processo-crimeem face de atos ou fatos relativos à respectiva gestão, perdendo imediatamente o cargo na hipótese de condenação judicial
transitada em julgado.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor técnico procederá à análise da situação da operadora e proporá ao Ministério
da Saúde as medidas cabíveis.
§ 4º No caso denão surtirem efeitos as medidas especiais
para regularização da operadora, o Ministério da Saúde determinará à Susep a aplicação da penalidade prevista no art. 25,
inciso VI, desta lei.
§ 52 Antes da adoção da medida prevista no parágrafo anterior, o Ministério da Saúde assegurará ao infrator o contraditório e a ampla defesa." (NR)

«Art. 35-F. As multas fixadas pelo Consu, no âmbito de
suas atribuições e em função da gravidade da infração, serão
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aplicadas pelo Ministério da Saúde, até o limite de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais)." (NR)
"Art. 35-G. Aplica-se às operadoras de planos de assistência à saúde a taxa de fiscalização instituída pela Lei n' 7.944, de
20 de dezembro de 1989.
§ l' O Ministério da Saúde e a Susep firmarão convênio
com o objetivo de definir as respectivas atribuições, no que se refere à fiscalização das operadoras de planos e seguros de saúde.
§ 2' O convênio de que trata o parágrafo anterior estipulará o percentual de participação do Ministério da Saúde na receita
da taxa de fiscalização incidente sobre operadoras de planos de
saúde e fixará as condições dos respectivos repasses." (NR)

"Art. 35-H. A partir de 5 dejunbo de 1998, fica estabelecido
para os contratos celebrados anteriormente à data de vigência
desta lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária
para consumidores com mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da Susep;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará
sujeita à prévia regulamentação da matéria pelo Consu;

III - é vedada a suspensão ou denúncia unilateral de contrato individual ou familiar de plano ou seguro de assistência à
saúde por parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 desta lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em
leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente.
§ F Nos contratos individuais de planos ou seguros de saúde, independentemente da data de sua celebração, e pelo prazo estabelecido no § F do art. 35, a aplicação de cláusula de reajuste
das contraprestações pecuniárias, vinculadas à sinistralidade ou
à variação de custo, dependerá de prévia aprovação da Susep.
§ 2' O disposto no art. 35 desta lei aplica-se sem prejuízo do
estabelecido neste artigo." (NR)
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Art. 3º Os arts. 3º, 5º, 25, 27, 35-A, 35-B, 35-C, 35-E, 35-F e
35-H da Lei nº 9.656, de 1998, entram em vigor em 5 de junho de
1998.
Art. 4º O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado da Lei nº 9.656, de 1998.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.685-1, de 29 dejunho de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Ficam revogados os §§ 1º e 2º do art. 5º, os arts. 6º e 7º, o
§ 2º do art. 16, e o § 2º do art. 31 da Lei nº 9.656, de 3 dejunho de 1998.
Brasília, 29 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Barjas Negri
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.686-2, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em fauordos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da Agricultura e do
Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito
extraordinário no valor de R$ 824.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998

5044
dezembro de 1997), em favor dos Ministérios do Planejamento e
Orçamento, da Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário
no valor de R$ 824.000.000,00 (oitocentos e vinte e quatro milhões de
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - de Operações de Crédito Internas - em moeda, no montante de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais);
II - da Reserva de Contingência, no montante de R$ 224.000.000,00
(duzentos e vinte e quatro milhões de reais), conforme indicado no
Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. F e 2', ficam
alteradas as receitas da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco (Codevasf), do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudone), de acordo com o Anexo In desta medida
provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n' 1.686-1, de 29 dejunho de 1998.
Art. 5'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 29 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 30.7.1998, págs. 15/17.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.687-2, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Institui o Programa Emergencial de
Frentes Produtivas e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica instituído o Programa Emergencial de Frentes
Produtivas, com o objetivo de prestar assistência à população das regiões afetadas pela seca.
Art. 2º Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais
remunerados, no Banco do Brasil S.A., da importância de até
R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT) destinada à concessão de empréstimo,
em caráter excepcional, à Uníão, por intermédio do Minístério do Planejamento e Orçamento, para desenvolver as ações do Programa
Emergencial de Frentes Produtivas.
§ 1º A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) será o órgão responsável pela execução do programa de que
trata o artigo anterior.
§ 2º O depósito dos recursos será efetuado em até seis parcelas, observada a Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), de que trata o art. 9º da Lei n? 8.019, de 11
de abril de 1990, com a redação dada pela Lei nº 8.352, de 28 de
dezembro de 1991.
§ 3º Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho determinar a
adoção das providências indispensáveis à alocação de que trata
este artigo, independentemente de quaisquer outros atos de natureza administrativa.

Art. 3º Fica o Tesouro Nacional autorizado a emitir títulos públicos especiais, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil, com O
fim de lastrear o empréstimo a que se refere o artigo anterior.
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Art. 4º O depósito dos recursos ora previstos será remunerado
pelo Banco do Brasil S.A. ao FAT, com base na Taxa de Juros deLongo Prazo (TJLP), acrescida de seis por cento ao ano.
§ 1º Os encargos correspondentes ao período compreendido entre
a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês anterior, à
do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao principal.
§ 2' O principal será reembolsado em vinte e quatro prestações
mensais, a iniciar-se no primeiro dia útil dejunho de 1999.
§ 3' Cada prestação corresponderá ao resultado da divisão do
saldo devedor atualizado até a data do seu vencimento, pelo número
de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 4º Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão pagosjunto com os reembolsos do principal, proporcionalmente aos seus
valores atualizados.
Art. 5º Aplica-se o disposto no artigo anterior ao cálculo para
pagamento dos encargos e amortização do empréstimo de que trata o
art. 2º desta medida provisória, pela União, por intermédio do Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Banco do Brasil S.A.
Art. 6º As Leis Orçamentárias Anuais consignarão no orçamento do Ministério do Planejamento e Orçamento dotações específicas para o pagamento do principal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata o art. 2º desta medida provisória.
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória no prazo de trinta dias, a contar da sua publicação.
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.687-1, de 29 dejunho de 1998.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 29 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Palva
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.688-2, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Estabelece critérios para a concessão de
empréstimo, pela União, aos Estados e ao
Distrito Federal, destinado ao ressarcimento
parcial das perdas decorrentes da aplicação
da Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

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

Art. 1" Fica a União autorizada a conceder empréstimo aos
Estados e ao Distrito Federal, destinado ao ressarcimento parcial de
eventuais perdas líquidas imputadas àquelas unidades da Federação,
decorrentes da aplicação da Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Art. 2' Nos empréstimos a que se refere esta medida provisória,
serão observados, em relação às perdas líquidas de cada Estado e do
Distrito Federal, os limites máximos de oitenta por cento para o exercício fiscal de 1998, quarenta por cento para o exercício fiscal de 1999
e vinte por cento para o exercício fiscal de 2000.
Parágrafo único. O cálculo das perdas líquidas dos Estados e
do Distrito Federal será efetuado pelo Ministério da Educação e do
Desporto.

Art. 3' Os empréstimos concedidos com base nesta medida provisória serão realizados com recurso captados pelo Tesouro Nacional
para tal finalidade e serão pagos em até noventa e seis prestações mensais, calculadas com base no Sistema de Amortização Constante
(SAC), vencendo-se a primeira no dia 31 dejaneiro de 2002 e as demais
no último dia útil de cada mês, observadas as seguintes condições:
I - juros: calculados, debitados e capitalizados mensalmente,
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para os títulos federais;
II - incidência de juros: sobre o saldo devedor diário das parcelas liberadas;
III - liberação dos recursos: mensalmente, retroativo à competência de janeiro de 1998, em parcelas iguais, juntamente com a priCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p- 4913-5150, jul. 1998
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meira parcela da distribuição dos recursos do Fundo de Participação
dos Estado (FPE);
IV -

Prazos de contratação:

a) exercício fiscal de 1998: até sessenta dias, contados a partir de
17 de junho de 1998;
b) exercício fiscal de 1999: até 31 de dezembro de 1998; e

c) exercício fiscal de 2000: até 31 de dezembro de 1999.
Art. 4' Os contratos de empréstimo deverão contar com adequadas garantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de
receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159,
incisos I, letra a, e II, da Constituição.
Art. 5' Fica o Banco do Brasil S.A. designado agente financeiro da União para o fim de celebração, acompanhamento e controle dos
contratos de empréstimo de que trata esta medida provisória, fazendo
jus à remuneração de zero virgula dez por cento ao ano, calculada e
debitada sobre os saldos devedores atualizados, a ser paga mensalmente pelo devedor a partir de 31 dejaneiro de 2002.

Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.688-1, de 29 de junho de 1998.
Art. 7'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 29 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.689-2, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Altera a Lei nº 9.649, de 27 de maio de
1998) que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos ministérios,
e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F Os arts. 6º e 16 da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República
compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração militar, zelar pela segurança pessoal do
Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos
familiares, assim como pela segurança dos titulares dos órgãos
essenciais da Presidência da República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo como estrutura básica o Conselho Nacional Antidrogas, a Secretaria Nacional Antidrogas, o
gabinete e até cinco subchefias, sendo uma executiva.
§ I? Compete, ainda, à Casa Militar, coordenar e integrar
as ações do Governo nos aspectos relacionados com as atividades
de prevenção e repressão ao tráfico ilícito, ao uso indevido e à produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que
causem dependência, bem como aquelas relacionadas com a recuperação de dependentes.
§ 2º A Secretaria Nacional Antidrogas desempenhará as
atividades de secretaria executiva do Conselho Nacional Antidrogas.» (NR)

«Art. 16.
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, do ConselhoNacionai dePolitica Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito,
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho NacionaI dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho NacionaI de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo
de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública da União, até
cinco secretarias;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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...........••.....••.••..••..•...•.........••.••..••.••.••.........••••.••.••.••..•........••••»

(NR)

Art. 2º Fica o Conselho Federal de Entorpecentes, órgão colegiado integrante da Estrutura Regimental do Ministério da Justiça,
transformado em Conselho Nacional Antidrogas e sua vinculação
. transferida daquele ministério para a Casa Militar da Presidência
da República.

Art. 3º Fica o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate
ao Abuso de Drogas (Funcab), instituído pela Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pela Lei nº 8.764, de 20 de dezembro de
1993, e ratificado pela Lei nº 9.240, de 22 de dezembro de 1995, bem
como a sua gestão, transferido do âmbito do Ministério da Justiça
para a Secretaria Nacional Antidrogas da Casa Militar da Presidência da República.
Art. 4º O art. 3º da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º As atividades de prevenção, repressão ao tráfico
ilícito, uso indevido e produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica, e
a atividade de recuperação de dependentes serão integradas num
Sistema Nacional Antidrogas, constituído pelo conjunto de órgãos que exercem essas atribuições nos âmbitos federal, estadual e
municipal.
..•..••.••....•....................•.••.•••..•...••...........•.••.•••.••..•.••..•.•.•.•......•»

(NR)

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias do Ministério da Justiça
alocadas nas rubricas relacionadas com as atividades de que trata o
§ 1º do art. 6º da Lei nº 9.649, de 1998, com a redação dada por esta
medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades
e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 6º Ficam criados, na Administração Pública Federal,
quinze cargos em comissão, sendo um de Natureza Especial, e quatorze do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim distribuídos: dois DAS-6, seis DAS-4, quatro DAS-2 e dois DAS-L

Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n? 1.689-1, de 29 de junho de 1998.
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Art. 8'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 29 de julho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Renan Calheiros
Clovis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.690-2, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de
combustíveis, de que trata a Lei n/' 9.478, de
6 de agosto de 1997, estabelece sanções administrativas e dá outras providências.

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

Art. 1º A fiscalização das atividades relativas à indústria do
petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis, bem como do
adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e do cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, será realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) ou,
mediante convênios por ela celebrados, por órgãos da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1º O abastecimento nacional de combustíveis é considerado
de utilidade pública e abrange as atividades de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento,
transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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tos, gás natural e condensado, bem como a distribuição, revenda e comercialização de álcool etílico combustível.
§ 2' A fiscalização abrange, também, a construção e operação
de instalações e equipamentos relativos ao exercício das atividades referidas no parágrafo anterior.

Art. 2' Os infratores das disposições desta medida provisória e
demais normas pertinentes ao exercício de atividades relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de
Estoques Estratégicos de Combustíveis, ficarão sujeitos às seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil e penal
cabíveis:
I - multa;
II - apreensão de bens e produtos;
III - inutilização do produto;
IV - cancelamento do registro do produto junto à ANP;
V - suspensão de fornecimento de produtos;
VI - suspensão temporária, total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação;
VII - cancelamento de registro de estabelecimento ou instalação;
VIII - revogação de autorização para o exercíciode atividade.
Parágrafo único. As sanções previstas nesta medida provisória
poderão ser aplicadas cumulativamente.
Art. 3' A pena de multa será aplicada na ocorrência das infrações e nos limites seguintes:
I - exercer atividade relativa à indústria do petróleo, ao
abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de
Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos
de Combustíveis, sem prévio registro ou autorização exigidos na legislação aplicável:
Multa - de R$ 50.000,00 a R$ 200.000,00;
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II - importar, exportar, revender ou comercializar petróleo,
seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado e álcool
etílico combustível, em quantidade ou especificação diversa da autorizada, bem como dar ao produto destinação não permitida ou diversa
da autorizada, na forma prevista na legislação aplicável:
Multa - de R$ 500.000,00 a R$ 5.000.000,00;
III - inobservar preços fixados na legislação aplicável para a
venda de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e
condensado, e álcool etílico combustível:
Multa - de R$ 5.000,00 a R$ 1.000.000,00;
IV - deixar de registrar ou escriturar livros e outros documentos de acordo com a legislação aplicável ou não apresentá-los quando
solicitados:
Multa - de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00;
V - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar, adulterar, inutilizar, simular ou alterar registros e escrituração de
livros e outros documentos exigidos na legislação aplicável:
Multa - de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;
VI - não apresentar, na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, os documentos comprobatórios de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento,
transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, e álcool etílico combustível:
Multa - de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;
VII - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar,
adulterar, inutilizar, simular ou alterar registros e escrituração de livros e outros documentos exigidos na legislação aplicável, para o fim de
receber indevidamente valores a título de subsídio, ressarcimento de
frete, despesas de transferência, estocagem e comercialização:
Multa - de R$ 500.000,00 a R$ 5.000.000,00;
VIII - deixar de atender às normas de segurança previstas
para o comércio ou estocagem de combustíveis, colocando em perigo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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§ 1º A multa será recolhida no prazo de trinta dias, contado da
decisão administrativa definitiva.
§ 2º O não-pagamento da multa no prazo estabelecido sujeita o
infrator a:

I II -

juros de mora de um por cento ao mês ou fração;
multa de mora de dois por cento ao mês ou fração.

Art. 5' Nos casos previstos nos incisos I, VII,VIII e XI do art. 3º
desta medida provisória, sem prejuízo da aplicação de outras sanções
administrativas, a fiscalização poderá, como medida cautelar:
I - interditar, total ou parcialmente, estabelecimento, instalação, equipamento ou obra, pelo tempo em que perdurarem os motivos
que deram ensejo à interdição;
II - apreender bens e produtos.
§ 1º Ocorrendo a interdição ou a apreensão de bens e produtos,
o fiscal, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de responsabilidade, comunicará a ocorrência à autoridade competente da ANP, encaminhando-lhe cópia do auto de infração e, se houver, da documentação que o instrui.

§ 2º Verificada a cessação das causas determinantes do ato de
interdição ou apreensão, a autoridade competente da ANP, em despacho fundamentado, determinará a imediata desinterdição ou devolução dos bens ou produtos apreendidos.
Art. 6º As penas de apreensão de bens e produtos, de inutilização do produto, de suspensão de fornecimento de produtos e de cancelamento do registro do produto serão aplicadas, conforme o caso,
quando forem constatados vicios de quantidade ou de qualidade por
inadequação ou falta de segurança do produto.
Art. 7º A pena de suspensão temporária, total ou parcial, de
funcionamento de estabelecimento ou instalação, será aplicada:
I - quando a muita, em seu valor máximo, não corresponder,
em razão da gravidade da infração, à vantagem auferida em decorrência da prática infracional;
II - no caso de reincidência.
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§ l' Verifica-se a reincidência quando o infrator pratica uma
infração depois da decisão administrativa definitiva que o tenha apenado por qualquer infração prevista nesta medida provisória.
§ 2º Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de
penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trãnsito em
julgado da decisão.
§ 3º A pena de suspensão temporária será aplicada por prazo
mínimo de dez e máximo de quinze dias.
§ 4º A suspensão temporária será de trinta dias quando aplicada a infrator já punido com a penalidade prevista no parágrafo anterior.
Art. 8º A pena de cancelamento de registro será aplicada a estabelecimento ou instalação quejá tenha tido seu funcionamento suspenso, total ou parcialmente, nos termos previstos no § 4' do artigo
anterior.
Art. 9º A penalidade de revogação de autorização para o exercício de atividade será aplicada quando a pessoa jurídica autorizada:
I - praticar fraude com o objetivo de receber indevidamente
valores a titulo de ressarcimento de frete, subsidio e despesas de transferência, estocagem e comercialização;
II - já tiver sido punida com a pena de suspensão temporária,
total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação;
III - reincidir nas infrações previstas nos incisos VIII e XI do
art. 3º desta medida provisória;
IV - descumprir a pena de suspensão temporária, total ou parcial,
ou a pena de cancelamento de registro de estabelecimento ou instalação.
Parágrafo único. Aplicada a pena prevista neste artigo, os responsáveis pela pessoa jurídica ficarão impedidos, por cinco anos, de
exercer atividade constante desta medida provisória.
Art. 10. São autoridades competentes para lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo os funcionários da ANP ou de
órgãos conveniados, designados para as atividades de fiscalização.
Art. 11. As infrações serão apuradas em processo administrativo, que deverá conter os elementos suficientes para determinar a naCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150,jul. 1998
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tureza da infração, a individualização e a gradação da penalidade,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório.
§ l' Prescrevem no prazo de cinco anos, contado da data do cometimento da infração, as sanções administrativas previstas nesta
medida provisória.
§ 2' A prescrição interrompe-se pela notificação do infrator ou
por qualquer ato inequívoco que importe apuração da irregularidade.

Art. 12. Qualquer pessoa, constatando infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano
Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, poderá dirigir representação à ANP, para efeito do exercício do seu poder de polícia.
Art. 13. O funcionário da ANP que tiver conhecimento de infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, é
obrigado a comunicar o fato à autoridade competente, com vistas a
sua apuração imediata, sob pena de co-responsabilidade.
Art. 14. O fiscal requisitará o emprego de força policial sempre
que for necessário para efetivar a fiscalização.
Art. 15. Constatada a prática das infrações previstas nos incisos V, VI, VIII, X, XI e XIII do art. 3' desta medida provisória, e após a
decisão definitiva proferida no processo administrativo, a autoridade
competente da ANP, sob pena de responsabilidade, encaminhará ao
Ministério Público cópia integral dos autos, para os efeitos previstos no
Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940, nas Leis n's 8.078, de
11 de setembro de 1990, 8.884, de 11 dejunho de 1994, e 8.176, de 8
de fevereiro de 1991, e legislação superveniente.

Art. 16. Os fornecedores e transportadores de petróleo e seus
derivados, de gás natural e condensado, bem assim de álcool etílico
combustível, respondem solidariamente pelos vicios de qualidade ou
quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem ou rotulagem, que os
tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou
lhes diminuam o valor.
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§ 1º As companhias distribuidoras proprietárias de equipamentes, destinados ao abastecimento de combustíveis e responsáveis
pela sua manutenção, respondem solidariamente com os postos revendedores por vícios de funcionamento dos mesmos.

§ 2º A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das
pessoas físicas, auroras, co-auroras ou partícipes do mesmo faro.
§ 3' Poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade sempre que esta constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao abastecimento nacional de combustíveis ou ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis.

Art. 17. Para os efeitos do disposto nesta medida provisória,
poderá ser exigida a documentação comprobatória de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, bem como da distribuição, revenda e comercialização de álcool etílico combustível.
Art. 18. O Poder Executivo poderá fixar preços e estabelecer
quotas ou volumes de produção e comercialização de álcool etílico
combustível e de cana-de-açúcar.
§ F A inobservância do preço fixado para a cana-de-açúcar
implicará o pagamento, pelo infrator, após o devido processo legal, de
multa de R$ 5.000,00 a R$ 1.000.000,00.

§ 2' Compete ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) fiscalizar o cumprimento do
preço fixado para a cana-de-açúcar e aplicar a penalidade prevista no
parágrafo anterior.
§ 3' Para os efeitos do disposto neste artígo, poderá ser exigida
a documentação comprobatória de produção, destinação ecomercialização da cana-de-açúcar.

Art. 19. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, podendo inclusive instituir comitê destinado a promover a alocação mensal, em unidades produtoras, de pedidos de
aquisição de álcool etílico combustível formulados por companhias
distribuidoras de combustíveis líquidos.
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Art. 20. A administração dos recursos a que se refere o art. 13,
inciso lI, da Lei nO 4.452, de 5 de novembro de 1964, alterado pelo
Decreto-Lei nO 1.785, de 13 de maio de 1980, será regulamentada pelo
Poder Executivo.
Art. 21. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.690-1, de 29 de junho de 1998.
Art. 22.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 29 de julho de 1998; 177° da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.691-2, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas com o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), altera as Leis n ºs 4.380, de
21 de agosto de 1964,8.036, de 11 de maio de
1990, e 8.692, de 28 de julho de 1993, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° Será admitida, no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), a celebração de contratos de financiamento com
planos de reajustamento do encargo mensal diferentes daqueles previstos na Lei n Q 8.692, de 28 dejulho de 1993.
Parágrafo único. Nas operações de financiamento habitacional
realizadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, ju!. 1998

5060
(FGTS), o Conselho Curador do FGTS poderá definir os planos dereajustamento do encargo mensal a serem nelas aplicados.

Art. 2' Os agentes financeiros do SFH poderão contratar financiamentos onde a cobertura securitária dar-se-á em apólice diferente do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação,
desde que a operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente.
Art. 3' O art. 25 da Lei n" 8.692, de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 25. Nos financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a taxa efetiva de juros será de, no
máximo, doze por cento ao ano." (NR)
Art. 4º O inciso HI do art. 18 da Lei n' 4.380, de 21 de agosto de
1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
«IH - estabelecer as condições gerais a que deverão satisfazer as aplicações do Sistema Financeiro da Habitação quanto a
garantias, juros, prazos, limites de risco e valores máximos de financiamento e de aquisição dos imóveis financiados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação." (NR)

Art. 5º O art. 9º da Lei n? 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 6' Mantida a rentabilidade média de que trata o § 1º, as
aplicações em habitação popular poderão contemplar sistemática
de desconto, direcionada em função da renda familiar do beneficiário, onde o valor do beneficio seja concedido mediante redução
no valor das prestações a serem pagas pelo mutuário ou pagamento de parte da aquisição ou construção de imóvel, dentre outras, a
critério do Conselho Curador do FGTS.
§ 7' Os recursos necessários para a consecução da sistemática de desconto serão destacados, anualmente, do orçamento de
aplicação de recursos do FGTS, constituindo reserva especifica,
com contabilização própria." (NR)

Art. 6' O art. 20 da Lei n" 8.036, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
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«§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vinculada do
FGTS nas modalidades previstas nos incisos V, VI e VII deste artigo, nas operações firmadas, a partir de 25 de junho de 1998, no
caso em que o adquirentejá seja proprietário ou promitente comprador de imóvel localizado no Município onde resida, bem como
no caso em que o adquirente já detenha, em qualquer parte do
País, pelo menos um financiamento nas condições do SFH." (NR)

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.691-1, de29 de junho de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9º Ficam revogados o § l' do art. 9' e o art. 14 da Lei
n" 4.380, de 21 de agosto de 1964, e o art. 23 da Lei n" 8.692, de 28 dejulho
de 1993.
Brasília, 29 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.697-56, DE 29 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre os Títulos da Dívida PÚblica de responsabilidade do Tesouro Nacional, consolidando a legislação em vigor
sobre a matéria.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a emitir Títulos da
Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, com a finalidade de:
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I - prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita, respeitados a
autorização concedida e os limites fixados na Lei Orçamentária, ou
em seus créditos adicionais;
II - aquisição pelo alienante, no âmbito do Programa Nacional
de Desestatização (PND), de que trata a Lei nº 9.491, de 9 de setembro
de 1997, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente
ou permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes;
III - troca por Bônus da Dívida Externa Brasileira, de emissão do
Tesouro Nacional, queforam objeto de permuta por dívida externa do setor público, registrada no Banco Central do Brasil, por meio do Brazil
Investment Bond Exchange Agreement, de 22 de setembro de 1988;
IV - troca por títulos emitidos em decorrência de acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, a exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda;
V - troca, na forma disciplinada pelo Ministro de Estado da
Fazenda, o qual estabelecerá, inclusive, seu limite anual, por títulos
emitidos em decorrência de acordos de reestruturação da dívida externa para utilização em projetos voltados às atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de
obra audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura, bem
como mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), nos termos do inciso XI do art. 5' da Lei nº 8.313, de23 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Os recursos em moeda corrente obtidos na forma do inciso II deste artigo serão usados para:
I - amortizar a Dívida Pública Mobiliária Federal de emissão
do Tesouro Nacional;
II - custear programas e projetos nas áreas da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.
Art. 2º Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão
as seguintes denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional (LTN), emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio prazos;
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II - Letras Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio prazos;
II! - Notas do Tesouro Nacional (NTN), emitidas preferencialmente para financiamento de médio e longo prazos;
Parágrafo único. Além dos títulos referidos neste artigo, poderão
ser emitidos certificados, qualificados no ato da emissão, preferencialmente para operações com finalidades específicas definidas em lei.
Art. 3' Os Títulos da Dívida Pública serão emitidos adotando-se uma das seguintes formas, a ser definida pelo Ministro de Estado da Fazenda:
I - oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser colocados ao par, com ágio ou deságio;
II - direta, em operações com autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração PÚblica Federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado da
Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par;
II! - direta, em operações com interessado específico e mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo
ser colocados por valor inferior ao par quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex),
instituído pela Lei n" 8.187, de l' dejunho de 1991, enas operações de
troca por Brazil lnvestment Bonds (BIE), de que trata o inciso II! do
art. l' desta medida provisória.
IV - direta, em operações com interessado específico e mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo
ser colocados por valor inferior ao par nas operações de troca para utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro e doações ao FNC, de que trata o inciso V do art. l' desta medida provisória,
e colocados ao par, com ágio ou deságio nas demais operações de troca
por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da
dívida externa.
§ 3' Os títulos a que se refere esta medida provisória poderão, a
critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser resgatados antecipadamente.
Art. 4' São isentos do imposto sobre a renda osjuros produzidos pelas NTN emitidas na forma do inciso II! do art. l' desta
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medida provisória, bem como os referentes aos bônus emitidos pelo
B anca Central do Brasil para os fins previstos no art. 8' do Decreto-Lei n' 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n' 2.105, de 24 dejaneiro de 1984.
Art. 5' A emissão dos títulos a que se refere esta medida provisória processar-se-á exclusivamente sob a forma escrituraI, mediante
registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões
desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia, por
intermédio do qual serão também creditados os resgates do principal
e os rendimentos.
Art. 6º A partir da data de seu vencimento, os Títulos da Dívida Pública terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo
seu valor de resgate.
Art. 7' O Poder Executivo fixará as características gerais e específicas dos Títulos da Dívida Pública, podendo, inclusive, criar séries específicas de cada título, bem como celebrar convênios, ajustes
ou contratos para emissão, colocação e resgate dos títulos.
Art. 8' O Ministro de Estado da Fazenda poderá autorizar a
realização de operações de substituição de títulos nas formas previstas pelo art. 3º desta medida provisória.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.697-55, de 30 de junho de 1998.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Ficam revogados o art. 30 da Lei n? 8.177, de 1º de
março de 1991, a Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, o Decreto-Lei
nº 1.079, de 29 d e j aneiro de 1970, e os arts. 3º e 5' do Decreto-Lei
n? 2.376, de 25 de novembro de 1987.
Brasília, 29 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Waldeck Ornélas
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.692-26, DE 30 DE JULHO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 2'2 da Lei
nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1 º, 2'2
e 3' da Lei n' 8.427, de 27 de maio de 1992,
que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural,
autoriza o Poder Executivo a renegociar as
obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal (EGF), vencidas e prorrogadas a
partir de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O art. 2' da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1999, não se
aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei nº 8.880, de 27 de maio
de 1994." (NR)
Art. 2º Os arts. 1',2' e 3º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. l' É o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta lei, subvenções econômicas a produtores rurais, sob a forma de:
I - equalização de preços de produtos agropecuários ou
vegetais de origem extrativa;
II - equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros de operações de crédito rural.
Parágrafo único. Considera-se, igualmente, subvenção de
encargos financeiros os rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais concedidos, direta ou indiretamente, por bancos oficiais federais. (NR)
Art. 2º
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§ I" Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação
a operações de crédito rural:
a) a concessão de prêmio ou bonificação, apurado em leilão
ou em outra modalidade de licitação, para promover o escoamento do produto pelo setor privado;
b) a diferença entre o preço de exercício em contratos de opções de venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder
Executivo e o valor de mercado desses produtos.
§ 2' A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado. (NR)

Art. 3º A concessão de subvenção econômica, sob a forma
de equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios
e à forma estabelecidos, em conjunto, pelos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Agricultura e do Abastecimento." (NR)
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a renegociar, pelo valor do saldo devedor na data de assinatura dos respectivos contratos
de renegociação, incluídas as parcelas constantes dos incisos I e II
deste artigo, junto aos agentes financeiros componentes do Sistema
Nacional de Crédito Rural (SNCR), de acordo com os critérios e as
condições a serem estabelecidos em decreto, as obrigações financeiras
da União, relativas a operações de Empréstimos do Governo Federal
com Opção de Venda (EGF-COV), realizadas sob o amparo do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, cujos vencimentos tenham
sido prorrogados por autorização do Conselho Monetário Nacional
(CMN), a partir de 1991:
I - o valor correspondente à equalização de preços que ainda
não tenha sido paga até a data de formalização do contrato de renegociação, apurada nos termos da legislação vigente e atualizada de acordo
com as condições previstas nos respectivos instrumentos de crédito;
II - o valor correspondente à diferença entre o saldo devedor dos
contratos de EGF-COV; nos quais tenha havido perda total ou parcial
dos produtos dados em garantia, e o valor de indenizações de perdas
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ocorridas até a data de formalização do contrato de renegociação, realizadas com base no valor determinante de sobretaxa de armazenagem fixado contratualmente entre o agente financeiro e o
armazenador, com atualização de acordo com as condições previstas
nos respectivos instrumentos de crédito.
Parágrafo único. Os contratos mencionados no caput deste artigo conterão cláusulas prevendo a aquisição, pela União, de todos os
produtos agrícolas que garantam as operações de EGF-COV de que
trata esta medida provisória, assim como, observado o art. 42 do Código de Processo Civil, a aquisição, pela União, dos direitos litigiosos
inerentes às ações judiciais em curso propostas para assegurar o cumprimento dos contratos de EGF-COV.
Art. 4" Fica a União autorizada a celebrar contrato com entidade pública federal especializada para a administração, armazenagem e comercialização dos estoques de produtos agrícolas adquiridos
nos termos do parágrafo único do artigo anterior.
Art. 5' Os recursos provenientes da venda dos produtos e os
decorrentes da realização dos direitos litigiosos adquiridos pela
União serão destinados à amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal.
Art. 6' Para efeito do disposto nesta medida provisória, a subvenção de que trata o art. 2' da Lei n' 8.427, de 1992, e suas alterações, será apurada da seguinte forma:
I - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COVe o valor dos produtos dados em garantia, calculado com
base no preço mínimo, de que trata o Decreto-Lei n' 79, de 1966, vigente na data de assinatura do contrato de renegociação;
II - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COV e o valor apurado na multiplicação da quantidade de produto objeto de cobrança judicial pelo valor da sobretaxa de armazenagem divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, vigente
na data de assinatura do contrato de renegociação.
Art. 7º O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria
Federal de Controle, aferirá a exatidão dos valores relativos às obrigações referidas no art. 3º, podendo solicitar a participação de outros
órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
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Art. 8' Os contratos de renegociação deverão conter cláusula
prevendo que, verificada qualquer inexatidão nos valores de que trata
o artigo anterior, fica a União autorizada a promover, por intermédio
do Banco Central do Brasil, o débito automático à conta de «Reservas
Bancárias» do agente financeiro, com a imediata transferência para o
Tesouro Nacional das diferenças eventualmente apuradas.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.692-25, de 30 de junho de 1998.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 30 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Ailton Barcelos Fernandes
Paulo Paiva
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.693-38, DE 30 DE JULHO
DE 1998
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMMJ, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os arts. 2º, 3º,4º, 5º, 6!:!, 8º, 9º, 10, 16, 22, 23 eoparágrafo úníco do art. 29 do Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987,
alterado pelo Decreto-Lei n" 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei
nº 7.742, de 20 de março de 1989, e pela Lei n" 8.032, de 12 de abril de
1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 2' O AFRMM é um adicional incidente sobre o frete
cobrado pelas empresas brasileiras e estrangeiras de navegação
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que operem em porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de
embarque e o manifesto de carga, pelo transporte de carga de
qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na
qual incidirá apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui
fonte básica do Fundo da Marinha Mercante.
............................................................................................... ,,(NR)
«Art. 3º

I -

vinte e cinco por cento, na navegação de longo curso;

dez por cento, na navegação de cabotagem;
vinte por cento, na navegação fluvial e lacustre, observado o disposto no art. 2º .
II -

III -

...............................................................................................,,(NR)

«Art. 4º
§ 3º Na navegação delongo curso, quando o frete estiver expresso em moeda estrangeira, a conversão para o padrão monetário nacional será feita com base na mesma taxa empregada para o
cálculo e o pagamento do Imposto de Importação e do Imposto sobreProdutos Industrializados, de acordo com diretrizes baixadas
pelo Ministério da Fazenda." (NR)
«Art. 5º

III -

.

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

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

IV -

..

c) exportados temporariamente para outro pais e condicionados à reimportação em prazo determinado;
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d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da pasta respectiva de que a importação destina-se a fins exclusivamente militares e é deinteresse para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação
de importadores e o valor global, por entidade, das importações
autorizadas;
V .
b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso N acionaI, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o exterior das
mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais,
excetuando-se do atendimento desta condição de efetiva exportação
as operações realizadas a partir de 5 de outubro de 1990, nos termos
do § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de8 dejaneiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;
e) que retornem ao País nas seguintes condições:

1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;

2. por defeito técnico que exija sua devolução. para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
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4.

por motivo de guerra ou calamidade pública;

5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;

fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fomo, bebidas
alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas, a
passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros portos brasileiros;

j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ 19 Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte entre
os citados portos, se estejá tiver sido calculado sobre o frete desde
a sua origem até seu destino final.
§ 2º Fica suspenso o pagamento do AFRMM, incidente sobre o transporte de mercadorias submetidas aos regimes aduaneiros abaixo discriminados, até a nacionalização total ou parcial
da carga:
a) especiais:

1.

trãnsito aduaneiro;

2.

entreposto aduaneiro;

3.

entreposto industrial;

4.

admissão temporária

5. draw back, modalidade suspensão;
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6. entreposto industrial sob controle informatizado (Recof);
b) atípicos:

1.

depósito especial alfandegado;

2.

depósito afiançado;

3.

depósito franco.

§ 3' Nos casos de nacionalização total ou parcial da carga,
de que trata O § 2', a taxa de conversão estabelecida no § 3' do art.
4' será a da data de registro da Declaração de Importação.
§ 4' O não-pagamento da AFRMM, finda a suspensão prevista no § 2º , implicará sua cobrança com os encargos financeiros
mencionados no § 3' do art. 6'." (NR)
«Art. 6' O AFRMM será recolhido pelo consignatário da
mercadoria transportada, ou por seu representante legal, ambos
devidamente identificados pelo seu número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes ou no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda, em agência do Banco do Brasil SA.,
conforme disposto em regulamento.

§ l' A liberação do conhecimento de embarque estará condicionada ao pagamento do AFRMM, comprovado por documento de arrecadação devidamente autenticado pelo Banco do
Brasil S.A., ou prova de pagamento por meio eletrônico, conforme
disposto em regulamento.

§ 2' Os dados imprescindíveis ao controle da arrecadação
do AFRMM, oriundos dos manifestos de carga, terão de estar disponibilizados pelas empresas de navegação ou seus agentes, ao
Departamento de Marinha Mercante da Secretaria de Transportes Aquaviários do Ministério dos Transportes, antes do início do
processo de liberação dos conhecimentos de embarque, conforme
disposto em regulamento.
§ 3' O Banco do Brasil S.A., em caso de ocorrência relativa
a insuficiência de fundos ou qualquer restrição ao recebimento
dos meios de pagamento a ele entregues pelo recolhedor, dará conhecimento ao Departamento de Marinha Mercante, que proviCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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denciará a cobrança administrativa ou executiva da dívida,
ficando o valor originário do débito acrescido de:
a) multa de mora de trinta e três centésimos por cento por dia
de atraso, contado a partir do primeiro dia subseqüente à data de
liberação do Conhecimento de Embarque até o dia em que ocorrer
o pagamento, limitada ao percentual de vinte por cento;
b) juros demora equivalentes à taxa referencial do Sistema de
Liquidação e de Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da liberação do Conhecimento de Embarque até o mês
anterior ao do pagamento e deum por cento no mês do pagamento.
§ 4º Esgotados os meios administrativos para a cobrança
do AFRMM, o débito será inscrito na dívida ativa da União, para
cobrança executiva, nos termos da legislação em vigor.
§ 5º AB unidades da Secretaria da Receita Federal, não efetuarão o desembaraço de mercadorias objeto de despacho aduaneiro de importação, sem apresentação do comprovante do
recolhimento do AFRMM ou de documento que comprove sua suspensão ou isenção, conforme disposto em regulamento.
§ 6º Na navegação de cabotagem e na navegação fluvial e
lacustre de percurso nacional, o AFRMM será recolhido até dois
dias úteis após a data de início da operação de descarregamento
da embarcação.
§ 7º O Ministério dos Transportes estabelecerá o cronograma para implantação da nova sistemática de recolhimento." (NR)
«Art. 8º
.
I .
a) cem por cento do AFRMM gerado por empresa estrangeira
de navegação;
b) cem por cento do AFRMM gerado por empresa brasileira de
navegação, operando embarcação afretada de registro estrangeiro;
c) cinqüenta por cento do AFRMM gerado por empresa brasileira de navegação, operando embarcação, própria ou afretada,
de registro brasileiro, na navegação de longo curso;

...............................................................................................»(NR)
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"Art. 9' As parcelas recolhidas à conta a que se refere o
item UI do art. 8' serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações
próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que tratam os
§§ l' e 3' do'art. 8', incluídas as embarcaçõesf1uviais que participarem do transporte de bens para exportação.

...............................................................................................,,(NR)
«Art. 10

I -

.
.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo Agente Financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
f) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos obtidos junto à Finame e ao Programa Amazõnia
Integrada (PAI), por intermédio de qualquer estabelecimento bancário autorizado a operar com estes recursos e que tenham por objeto as modalidades de apoio previstas nos itens 1, 2 e3 da alínea a
do inciso I do art. 16, desde que a interessada esteja adimplente
com as obrigações previstas nas alíneas d e e deste inciso;

U - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneasd ee: do inciso anterior." (NR)
"Art. 16.

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até oitenta e cinco
por cento do valor do projeto aprovado:
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1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado por empresas brasileiras;
3. Para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do seu
preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante brasileira, e estaleiros brasileiros;
fJ para outras aplicações e investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II - no pagamento ao agente financeiro:
a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com baseno
§ 5º do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;
III - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150,jul. 1998
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cursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da obra,
no caso de descumprimento da correspondente obrigação de fazer,
por parte do estaleiro.
§ 1" As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso II
deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional erevisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos

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

«Art. 22. Os financiamentos concedidos com recursos do
FMM, destinados à construção, reparo ou melhoria de embarcações, poderão ter como garantia a alienação fiduciária ou hipoteca da embarcação financiada, ou outras modalidades de
garantia, a critério do agente financeiro.
Parágrafo único. A alienação fiduciária só terá validade e
eficácia após sua inscrição no Regístro de Propriedade Marítima,
junto ao Tribunal Marítimo, aplicando-se-lhe, no que couber, o
disposto nos arts. 148 a 152 da Lei n" 7.565, de 19 de dezembro de
1986." (NR)
«Art. 23. A alienação das embarcações que, para construção, reparo ou melhoria, tenham sido objeto de financiamento
com recursos do FMM, dependerá de prévia autorização do Ministério dos Transportes, quando o risco da operação for do
FMM.,,(NR)
«Art. 29
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Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá
conter dotações para despesas que se refiram ao pagamento do
serviço da dívida, de estudos eprojetos do interesse da marinha
mercante e dos serviços administrativos da arrecadação." (NR)

Art. 2Q Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ 1º A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2º Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3º Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei nQ 2.404, de
1987, com a redação dada pelo art. 1Q desta medida provisória.
§ 4º O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à indústria naval.
§ 5º A União responderá pela inexisténcia parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a
emissão de Títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 6º Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com
o disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.

Art. 3Q Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5º do Decreto-Lei nº 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos do § 2º do art. 1º da Lei n? 8.402, de 1992.
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Art. 4º O cumprimento do disposto no § 7' do art. 11 da Lei
n' 9.432, de 8 de janeiro de 1997, nas operações de importação,
dar-se-á mediante a restituição da parcela dos tributos federais pagos referente ao frete aquaviário internacional produzido por embarcação de bandeira brasileira registrada no Registro Especial
Brasileiro (REB), enquanto não disponível processo operacional que
possibilite a concessão do benefício pela dedução da base de cálculo
de tributos federais.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.693-37, de 30 de junho de 1998.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei nº 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9' da Lei
n? 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 30 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Eliseu Padilha
PauloPaiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.694-8, DE 30 DE JULHO
DE 1998
Dánovaredaçãoaoart.lºdaLeinº9.530,
de 10 de dezembro de 1997.

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

Art. l' O art. l' da Lei n' 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 12

.

II - O superávit financeiro dos fundos, das autarquias e
das fundações, integrantes do orçamento fiscal e da seguridade
social, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1997 e seguintes, nos termos do art. 43, § 2º, da Lei nº 4.320, de 17 demarço
de 1964, ressalvados o do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), o do Fundo Nacional da Cultura (FNC), o do
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e os recursos
provenientes de contribuições diretas dos servidores públicos com
finalidade específica;
...............................................................................................»

(NR)

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n? 1.694-7, de 30 dejunho de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.695-38, DE 30 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de
Funções de Confiança existentes nos órgãos
da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a esta
medida provisória.
§ 1º O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e
entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre as
competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos cargos ou
funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e
das Funções de Confiança, de acordo com a legislação pertinente.
§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e funções de confiança excedentes.
Art. 2º O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada até
l' de julho de 1998.
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível, cargos
de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 4' Os atos relativos a vacância ou provimento, quando decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou do
estatuto do qual decorra.
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Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.695-37, de 30 de junho de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Revoga-se a Lei n' 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 30 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin

Anexo

Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/ Função

Quantitativos

Natureza Especial

77

Subtotal

77

Direção e Assessoramento Superiores
DAS·6
DAS·5
DAS·4
DAS·3
DAS·2
DAS·l

147
691
1.967
2.920
6.279
7.103

Subtotal
Função Gratificada
FG-l
FG-2
FG-3

19.107

~

i
I
I

=J

I

I

--1...--.

Subtotal
Cargo Comissionado de Telecomunicações (")
CCT-V
CCT-IV
CCT-IlI
CCT-Il
CCT-I

Subtotal

..

8.891
8.483
11.544

I

-'--.

28.918
38
53
43
53
63
250

I
I

I

::J
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Quantitativos

Cargo/ Função

Cargo Comissionado de Energia Elétrica {")

i

32
33
26
20
19
130

CCE-V
CCE-IV
CCE-III
CCE-!!
CCE-I
Subtotal

Quantitativos

Cargo/ Função
Função Comissionada do Banco Central (*)

FDS-l
FDE-l
FDE-2
FDT-l
FDO-l
FCA-l
FCA-2
FCA-3
'FCA-4
FCA-5
FTS-l
FTS-2
FTS-3

1
39
46
246
531
11
39
17
112
229
12
96
56
1.435

Subtotal
Cargo Comissionado de Petróleo (")

CCP-V
CCP-N
CCP-!!

ccr.r

Subtotal
Total

I

19
36
8
39
102
50.004

(*) Níveis e quantitativos sujeitos a alterações, sem aumento de despesa, consoante legislação específica.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.696-24, DE 30 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre a novação de dívidas e
responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), altera o
Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de
1988, e os Leis n'e 8.004, 8.100 e 8.692, de 14
de março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e
28 de julho de 1993, respectivamente e dá
outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS),junto às instituições financiadoras, relativas a saldos
devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento
habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro
da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser celebrada
entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
§ 1Q

Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:

I - dívida caracterizada vencida, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e expirado
o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;
II - dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do
FCVS, nos quais a responsabilidade do fundo está definida, mas o prazo
para quitação das parcelas mensais ainda não chegou a seu termo;

III - dívida não caracterizada a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2" A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:

I - prazo máximo de trinta anos, contados a partir de I" de
janeiro de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos
para o principal;
II - remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao
índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida:
a) de juros à taxa efetiva de três virgula doze por cento ao ano
para as operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
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b) de juros de seis vírgula dezessete por cento ao ano, correspondente à taxa efetiva de juros aplicada aos depósitos de poupança,
para as demais operações;
III - registro sob a forma escriturai em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.
§ 3' As divídas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.

§ 4' As dividas referidas no parágrafo anterior poderão ser objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido transferidos a terceiros.
§ 5' Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de l' de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se os critérios estabelecidos no inciso II do § 2' deste artigo.
§ 6' A novação das dividas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, anual ou semestralmente, a partir de l' dejaneiro
de 1997, de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do
Ministro de Estado da Fazenda.
§ 7' As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de outubro de 1998,
manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às condições de novação estabelecidas neste artigo.

§ 8' A adesão a que se refere o § 7' deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos desta
medida provisória.

Art. 2' As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas aos
contratos de financiamento habitacional do SFH, celebrados com mutuários finais e que contam com cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderão ser equiparadas às dívidas caracterizadas vencidas, de que trata o inciso I do § l' do artigo anterior, para efeito de novação antecipada desses créditos, observando-se
as condições estabelecidas nos §§ 2' a 7' do artigo anterior.
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§ 1º As dividas de que trata o caput deste artigo poderão ser novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do saldo devedor posicionado na data do reajustamento do contrato, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado mediante acordo entre o agente financeiro e o mutuário.
§ 2º As dividas relativas aos contratos cuja prestação total, em
31 de março de 1998, era de até R$ 25,00 (vinte e cinco reais) poderão
ser novadas por montante correspondente a setenta por cento do valor
do saldo devedor, posicionado na data de reajustamento do contrato,
extinguindo-se a responsabilidade do FCVS sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado mediante acordo entre o agente financeiro e o mutuário.
§ 3º O saldo que remanescer da aplicação do disposto nos §§ l'
e 2º deste artigo será objeto de novação entre as partes por meio de instrumento particular de aditamento contratual, com força de escritura
pública, onde se estabelecerão novas condições financeiras relativas a
prazo, taxa nominal dejuros, apólice de seguro, sistema de amortização e plano de reajuste, preservando-se a prerrogativa de os mutuários, enquanto existir saldo devedor da operação, utilizarem os recursos
da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos
V e VI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 4º A formalização das disposições contidas no caput e §§ 1º,
2º e 3º deste artigo condiciona-se à prévia e expressa anuência do devedor.
§ 5º Fica dispensado de registro, averbação ou arquivamento
no Registro de Imóveis e no Registro de Titulos e Documentos O aditivo contratual decorrente da novação da divida de que trata o caput
deste artigo, mantendo-se a garantia hipotecária em favor do agente
financeiro.

Art. 3º

A novação de que trata o art. 1º far-se-á mediante:

I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadorasjunto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dividas vencidas, abaixo definidas, apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no
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§ 5' do art. 1e desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;

b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de
Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliária (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional da Habitação (BNH);

c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso II
deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8' do art. l' desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de Administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus representantes legais, quanto ao correto recolhimento das contribuições mensais e trimestrais ao FCVS, e das contribuições ao Fundhab, no
montante e forma estipulados pela legislação pertinente, bem como sobre a informação, na habilitação de seus créditos ao FCVS, da origem
de recursos, da data e tipo de evento dos financiamentos concedidos
aos mutuários finais;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle, sobre o disposto no inciso V;
VIII -

parecer da Secretaria do Tesouro Nacional;
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IX - parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ 12 As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento de
créditos das instituições financiadoras do SFHjunto ao FCVS, desde
que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou
curadores.
§ 2" A CEF, como administradora ou gestora dos diversos fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores dos
débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3" O gestor do FGDLI, ou o seu sucessor, apurará os valores
dos débitos das instituições financiadoras do SFHjunto àquele fundo.
§ 4" A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
§ 5" O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a cobrança, por débito automático á conta de Reservas Bancárias, com a
imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou, nos
demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 6" A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
§ 72 As instituições financiadoras do SFH que prestarem informações inverídicas, destinadas à constituição do Cadastro Nacional
de Mutuários (Cadmut), e receberem valor indevido do FCVS, serão
cobrados, a qualquer época, na forma do § 5" deste artigo, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
§ 8" As Companhias de Habitação Popular (Cohab) e assemelhadas, que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida
provisória, poderão, excepcionalmente, pagar seus débitos, existentes
até 31 de dezembro de 1997, junto ao Seguro Habitacional do Sistema
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Financeiro da Habitação, mediante prévio encontro de contas com
créditos do FCVS, no ato da primeira novação, observada a equivalência econômica da operação, sem prejuízo da incidência dos encargos previstos na legislação pertinente.
§ 9' O encontro de contas previstos no parágrafo anterior será
operacionalizado pela CEF, na qualidade de administradora do
FCVS, por meio da subconta Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional (FESAI FCVS), ouvida a Secretaria do Tesouro Naciona!.
§ 10. As instituições operadoras do Seguro Habitacional do
SFH não farão jus a qualquer remuneração sobre o montante dos valores envolvidos no encontro de contas, citado no § 8' deste artigo.

Art. 4' Ficam alterados o caput eo §3' do art. 3' da Lei n" 8.100,
de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4', os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3' O Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos
firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do
SFH, independentemente da data de ocorréncia do evento caracterizador da obrigação do FCVS.
§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4' O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os atos
normativos necessários à administração e manutenção do cadastro a que se refere o § 3' deste artigo." (NR)

Art. 5' As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independentemente da adesão a que se refere
o § 7' do art. I" desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31
de dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição
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do Cadmut, conforme disposto no § 3° do art. 3' da Lei nº 8.100, de
1990, na redação dada por esta medida provisória.
§ l' As informações correspondentes aos contratos de financiamentos imobiliários com recursos do SFH, firmados a partir do exercício de 1997, deverão ser encaminhadas mensalmente ao Cadmut,
§ 2' O não-cumprimento do disposto neste artigo importará,
para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.

Art. 6' Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e no art. 7º, são livremente negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão ser
utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b do
inciso II do art. 3º desta medida provisória;
II - pagamento de até setenta e cinco por cento da contribuição
trimestral dos agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso II do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de
1988, na redação dada por esta medida provisória;
III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional deDesestatização (PND), observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em
moedas de privatização.
§ 1º A utilização dos créditos novados para os fins previstos nos
incisos II e III deste artigo ficará limitada àqueles substituídos por
dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2º As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e III deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação a ser
estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 7° Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao agenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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te operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução
de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
Art. 8' O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da
maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, a:

I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições previstas no art. 15 da Lei n' 8.036, de 1990;
II - ceder a terceiros, sem deságios, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior;
III - promover amortização extraordinária da dívida de responsabilidade das instituições financiadoras, relativamente às operações de financiamento a mutuários do SFH realizadas com
repasses de recursos oriundos do FGTS, em montante correspondente
a eventual diferença, se positiva, entre os valores:
a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caracterizador da obrigação do FCVS; e

b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS, apurado nas condições estabelecidas na alínea a do inciso II do § 2' e § 5'
do art. I" desta medida provisória.

§ I" A amortização extraordinária prevista no inciso III deste
artigo será integralmente assumida pelo FGTS, aplicando-se apenas
às instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 2' O dispositivo previsto no inciso III deste artigo alcança também as dívidas de responsabilidade do FCVS, relativas às operações de
financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos conceitos definidos nos incisos I e II do § l' do art. l' desta medida provisória.

Art. 9' Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei n' 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
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na utilização dos créditos de que trata o art. 6', como contrapartida
da aquisição de bens e direitos no ãmbito do PND, observado o disposto nos §§ 3º e4º do art. 65 da Lei nº 8.383, de30 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho
de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos créditos
de que trata o art. 6º desta medida provisória ou dos bens e direitos
adquiridos no âmbito do PND.

Art. 10. O valor correspondente aos créditos a que se refere o
art. 6º desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como
aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem
na titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório dos
recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos saldos de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos créditos a que se refere o caput deste artigo.
Art. 11. A partir de 1º de março de 1998, somente as instituições financiadoras, que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória, poderão computar, como operações de financiamento habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto ao FCVS,
para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de recursos captados em depósitos de poupança.

Art. 12. O art. 6º do Decreto-Lei n? 2.406, de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º

.

II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em zero vírgula um por cento, incidente sobre o saldo
dos financiamentos imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com cobertura do FCVS, existentes no último dia do
trimestre, podendo ser pago, em até setenta e cinco por cento, com
títulos recebidos da quitação da dívida do FCVS para com os
agentes financiadores;
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§ l' A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso deste artigo, é devida desde
26 de setembro de 1996.
§ 2' Enquanto não for efetivada a primeira novação da dívida do FCVS, o valor que corresponder a até setenta e cinco por
cento da contribuição trimestral não será exigido.

§ 3' O valor da parcela de contribuição, a que se refere o § 2'
deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização
dos saldos de cadernetas de poupança com data de crédíto derendimento no dia l' de cada mês, acrescido dejuros correspondentes
à taxa dos títulos recebidos na primeira novação, incidindo desde
o último dia do trimestre de referência da contribuição até o dia
do efetivo pagamento.» (NR)
Art. 13. O saldo de recursos existente no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de Crédito do SFH.

Art. 14. Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.
Art. 15. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionados à CEF, na
qualidade de agente operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as características descritas nos incisos I a III do § 2' do art. l' desta medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à
diferença entre os valores do saldo devedor contábil da operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5' do art. l' desta medida provisória.

§ l' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradora do
FCVS.
§ 2' A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.
Art. 16. A partir de 12 dejunho de 1998, mediante acordo entre
as partes, as instituições financiadoras do SFH, poderão conceder aos
mutuários que tenham firmado contrato com previsão de cobertura
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de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, no prazo de até
30 de dezembro de 1998, liquidação antecipada de sua dívida, mediante pagamento de montante correspondente a cinqüenta por cento do
saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data
do último reajuste até a data da liquidação.
§ l' As instituições financiadoras suportarão valores equivalentes a vinte por cento do saldo devedor contábil da operação atualizado na forma do caput deste artigo, podendo o montante ser diferido
em vinte semestres, sendo facultado a elas arcar com os valores remanescentes de responsabilidade do FCVS.
§ 2' O FCVS quitará o correspondente aos trinta por cento remanescentes da aplicação do disposto no caput e no § l' deste artigo
com créditos dotados das mesmas características constantes do § 2'
do art. 1', independentemente de a instituição ter optado pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 3' Aos créditos referidos no parágrafo anterior não se aplica
a restrição imposta às dívidas caracterizadas vincendas de que trata
o § 2' do art. 6' desta medida provisória.

Art. 17. A partir de 12 dejunho de 1998, alternativamente ao
disposto no art. 2' da Lei n? 8.004, de 14 de março de 1990, com a redação dada pelo art. 18 desta medida provisória, as transferências
de contratos do SFH que tenham cobertura do FCVS poderão ser efetuadas, por acordo entre as partes, mediante a assunção pelo novo
mutuário de montante equivalente a setenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último
reajuste até a data da transferência, observados os requisitos legais
e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações,
inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do
cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal.
§ l' O saldo remanescente da aplicação do disposto no caput
deste artigo será assumido integralmente pelo FCVS na forma de participação antecipada e ressarcido às instituições financidoras com
créditos dotados das mesmas características constantes do § 2' do art.
1º, independentemente de a instituição ter optado pela novação prevista nesta medida provisória.
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§ 2' Efetivada a transferência, cessa a responsabilidade do
FCVS relativamente ao contrato transferido, devendo tal condição
constar dos instrumentos respectivos.

Art. 18. O parágrafo único do art. l' e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
n' 8.004, de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1Q ,

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

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora. (NR)

Art. 2' Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato original, desde que se trate de financiamento destinado à
casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal, bem
assim os seguintes requisitos:
I
- o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento
desse encargo até a data da formalização da transferência, com
base no índice de atualização das contas de poupança mantidas
no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e
acrescido de quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acrêscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização ejuros e, quando devida, da
contribuição mensal ao FCVS;

b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n' 2.164, de 19 de setembro de
1984, o enquadramento na categoria profissional do novo mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;
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c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal, após a
transferência, nos contratos não enquadrados na alínea anterior,

será compensada a atualização pro rata die de que trata o caput deste inciso;

II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data do
último reajustamento contratual até a data da formalização da
transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo
devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ 1Q Nas transferências dos contratos de financiamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor
residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n Q 8.692,
de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e incisos I e II
deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribuição ao
FCVS.
§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo, as
instituições financiadoras ficam dispensadas da observância das
seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;

b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do imóvel objeto da transferência;

c) localização do imóvel no domicílio do comprador. (NR)
Art. 3' A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data da transferência,
observados os percentuais de pagamento previstos no caput e nos
incisos I, II e IIl do art. 5' desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do

cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal.» (NR)
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"Art. 5º O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 31 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
II - contratos firmados de I" de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
III - contratos firmados de 1º dejaneiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a
data da liquidação.
§ 1º A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor total
das mensalidades vincendas, que será integralmente utilizado
para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer repasse
para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se encerra no momento da liquidação do contrato.
...............................................................................................,,(NR)
Art. 19. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei nº 8.692, de 28 dejulho de 1993, que tenham sido
celebradas entre os mutuários e o adquirente até 25 de outubro de
1996, sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser
regularizadas nos termos desta medida provisória.
Parágrafo único. A condição de cessionário poderá ser comprovada junto à instituição financiadora, por intermédio de documentos
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formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do
imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
Art. 20. É assegurado aos promitentés compradores de unidades habitacionais, cuj as propostas de transferência de financiamento
tenham sido formalizadas junto aos agentés financeiros do SFH até
25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da operação nas condições vigentés até a referida data.

Art. 21. Na liquidação antecipada da dívida de contratos do
SFH, o comprador de imóvel, cuja transferência foi efetuada sem a interveniência da instituição financiadora, equipara-se o mutuário final, para todos os efeitos inerentés aos atos necessários à liquidação e
habilitação junto ao FCVS, inclusive quanto à possibilidade de utilização de recursos de sua conta vinculada do FGTS.
§ l' A condição de cessionário poderá ser comprovada junto à
instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos,
ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
§ 2' Para os fins a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser
admitida a apresentação dos seguintes documentos:

I - contrato particular de cessão de direitos ou de promessa de
compra e venda, com firma reconhecida em cartório em data anterior
à liquidação do contrato, até 25 de outubro de 1996;
II - procuração por instrumento público outorgada até 25 de
outubro de 1996, ou, se por instrumento particular, com firma reconhecida em cartório até 25 de outubro de 1996.
Art. 22. Os contratos firmados no SFH, sem cobertura do
FCVS, poderão, a critério da instituição financiadora, ser novados
entre as partes estabelecendo-se novas condições financeiras relativas
a prazo, taxa nominal de juros, apólice de seguro, sistema de amortização e planos de reajuste, preservando-se para a operação, enquanto
existir saldo devedor, a prerrogativa de os mutuários utilizarem os recursos da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos
incisos V e VI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150,jul. 1998

5098
Parágrafo único. O contrato objeto de renegociação será formalizado por meio de instrumento particular de aditamento contratual,
com força de escritura pública, dispensando-se registro, averbação ou
arquivamento no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos e Documentos.
Art. 23. O § 2º do art. 21 da Lei nº 8.692, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2' Para efeito de registro e averbação de contratos de financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até zero vírgula um por cento sobre o valor do financiamento, quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não
no SFH;

b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos demais contratos pactuados no âmbito do SFH.,,(NR)

Art. 24. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do
FCVS de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do
FCVS.
Art. 25. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de
taxa de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab,
correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 26. O FCVS será regido segundo normas e diretrízes estabelecidas por um conselho curador, a ser regulamentado em ato do Poder Executivo, que disporá sobre a estrutura, funcionamento e competência do colegiado.
§ 1º Além das atribuições definidas no ato regulamentador a
que Se refere o caput, competirá ao Conselho Curador do FCVS
(CCFCVS), relativamente a contratos de financiamentos habitacionais cujo equilíbrio da apólice do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação esteja sob garantia do FCVS:
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I - julgar, em instância administrativa única, os litígios decorrentes da aplicação das condições de cobertura, normas e rotinas desse
seguro;

II - dirimir as questões relacionadas à operacionalização desse
seguro, bem como decidir sobre o tratamento a ser dado aos casos
omissos relativos à regulação de sinistros.
§ 2º O CCFCVS poderá delegar as competências referidas no
§ l' deste artigo a um comitê de recursos integrante de sua estrutura.
Art. 27. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do SBPE nos termos da Lei nº 4.380, de 21 de agosto
de 1964.
Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do CMN
que dispuseram sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput.
Art. 28. O FCVS é autorizado a transferir ao Tesouro Nacional
Letras Hipotecárias, de emissão da CEF, ficando credor da União em
valor equivalente.
Parágrafo único. A União pagará a dívida decorrente da transferência dos ativos de que trata este artigo mediante a securitização
das obrigações, pelo Tesouro Nacional, observadas as condições previstas no art. 1º desta medida provisória, mantendo a equivalência
econômica entre os ativos.
Art. 29. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente,
observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário
de sociedade anônima que tenha por objeto social a securitização de
créditos hipotecários e imobiliários.
Art. 30. O prazo de um ano a que se refere o art. 5' da Lei
n" 8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória,
contar-se-á a partir de 31 de março de 1997.

Art. 31. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruçôes que se fizerem
necessárias à execução das disposições desta medida provisória, inclusive com relação aos prazos.
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Art. 32. Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a compensar os créditos decorrentes dos contratos
de refinanciamento de que trata a Lei n' 9.496, de 11 de setembro de
1997, com créditos detidos pelas unidades da Federação e que tenham
sido objeto da novação a que se refere esta medida provisória.

Parágrafo único.
critérios:

Na compensação, observar-se-ão os seguintes

I - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida
dejuros a taxa efetiva de seis virgula dezessete por cento ao ano serão
aceitos pelo seu valor de face;
II - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida
dejuros a taxa efetiva de três virgula doze por cento ao ano serão aceitos com deságio sobre seu valor de face a ser estabelecido pelo Ministério da Fazenda.
Art. 33. A prerrogativa prevista no inciso II do art. 6' do Decreto-Lei n? 2.406, de 1988, somente poderá ser exercida pelos agentes financiadores que se manifestarem pela novação e se encontrarem em dia com as contribuições ao FCVS, nos termos desta medida
provisória.
Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.696-23, de 30 de junho de 1998.

Art. 35.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 36.
de 1990.

Fica revogado o art. 6' da Lei n' 8.004, de 14 de março

Brasília, 30 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiva
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998

5101
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.698-47, DE 30 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

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

Art. 12 Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 79 , inciso XI, da Constituição.
Art. 2' A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por
um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria,
dentre os empregados da sede da empresa;
II -

convenção ou acordo coletivo.

§ 1 Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes
critérios e condições:
9

I - índices de produtividade, qualidade e lucratividade da
empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.

§ 29 O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 39
visória:

Não se equipara a empresa, para os fins desta medida pro-
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I II -

a pessoa física;
a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:

a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;

c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.

Art. 3' A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se
lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ l' Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.

§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de
duas vezes no mesmo ano civil.
§ 3' Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos
de participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente
pela empresa, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
§ 4' A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, atê 31 de dezembro
de 1998, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias.
§ 5' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
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dimentos da pessoa física, competindo à pessoajurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4º Caso a negociação visando a participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I II -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ lº Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3º Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4º O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.

Art. 5' A participação de que trata o art. 1º desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, díreta ou índiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6º Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o
trabalho aos domingos do comércio varejista em geral, observado o
art. 30, inciso I, da Constituição.
Parágrafo único.

O repouso semanal remunerado deverá coin-

cidir, pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas, com

o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e
outras previstas em acordo ou convenção coletiva.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com basena Medida Provisória nº 1.698-46, de 30 de junho de 1998.
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Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.699-38, DE 30 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e erüidades federais, e dá outras providências.

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

Art. l' O Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida provisória.
Art. 2'

O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas

que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, para com órgãos eentidades da Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b)

declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes

(CGC).
§ l' Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
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§ 2' O registro no Cadin far-se-á sessenta dias após comunicação ao devedor da existência de débito passível de inscrição naquele
cadastro, fornecendo-se todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3' Tratando-se de comunicação expedida por via postal ou telegráfica, para o endereço indicado no instrumento que deu origem ao
débito, considerar-se-á entregue após quinze dias da respectiva expedição.
§ 4' A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa atenderá ao disposto no § 2'.

§ 5' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 6' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2' e 4º, ou a não exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 5', sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n? 5.452, de F de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho).
§ 7' O disposto neste artigo não se aplica aos débitos referentes
a preços de serviços públicos ou a operações financeiras que não envolvam recursos orçamentários.

Art. 3º As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin.
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Art. 4º A inexistência de registro do Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5º

O Cadin conterá as seguintes informações:

I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2º, inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2Q, inciso lI, inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), endereço e telefone do respectivo credor ou do órgão responsável pela inclusão;
IV -

data do registro.

Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2º manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender ao que dispõe o parágrafo único do art. 3º.
Art. 6' É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
11 -

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer titulo, de recursos públicos, e respectivos aditamentos.
Parágrafo único.

O disposto neste artigo não se aplica:

I - à concessão de auxilios a municipios atingidos por calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal;
II - às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;
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III - às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7' A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos previstos no artigo anterior.
§ l' Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o devedor comprove que:

I - ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da
obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente
ao juízo, na forma da lei;
II - estej a suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.
§ 2' O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3' Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência de débito, no prazo de trinta dias, a importância do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação total
ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação para
discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4' Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata
este artigo.

Art. 8' A não observância do disposto no § I" do art. 2' e nos
arts. 6' e 7' desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei n" 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n? 5.452, de 1943.
Art. 9' Fica suspensa, até 31 de dezembro e 1998, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, eno seu § 2º, do Decreto-Lei n'' 147, de
3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do
Decreto-Lei n? 1.687, de 18 dejulho de 1979, eo art. 10 do Decreto-Lei
n? 2.163, de 19 de setembro de 1984.
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Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis
de inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.

Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competéncia para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ l' Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno
porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n' 9.317, de 5 de dezembro
de 1996.
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
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§ 6º Atendendo ao princípio da economicidade, observados os
termos, os limites e as condições estabelecidos em ato do Ministro de
Estado da Fazenda, poderá ser concedido, de ofício, parcelamento
simplificado, importando o pagamento da primeira parcela confissão
irretratável da dívida e adesão ao sistema de parcelamento de que
trata esta medida provisória.
§ 7' Ao parcelamento de que trata o parágrafo anterior não se
aplica a vedação contida no parágrafo único do art. 14.
§ 8' Descumprido o parcelamento garantido por faturamento
ou rendimentos do devedor, poderá a Fazenda Nacional realizar a penhora preferencial destes, na execução fiscal, que consistirá em depósito mensal à ordem do juízo, ficando o devedor obrigado a comprovar
o valor do faturamento ou rendimentos no mês, mediante documentação hábil.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do disposto no art. 11 e seu § 2º, e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ I" Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda nacional,
adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão.
§ 2º No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
§ 4º Mensalmente cada órgão ou entidade publicará demonstrativo dos parcelamentos deferidos no ãmbito das respectivas competências.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jn!. 1998

5110
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14.
tivos a:

É vedada a concessão de parcelamento de débitos rela-

I - Imposto deRenda Retido na Fonte ou descontado deterceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;

H - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido e
não recolhido ao Tesouro Nacional;

IH - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra exação.

Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até 31 de
dezembro de 1997 poderão ser efetuados em até:
I -

noventa e seis prestações, se solicitados até 31 de agosto de

H de 1998;

setenta e duas prestações, se solicitados até 31 de outubro

1998;

IH - quarenta e oito prestações, se solicitados até 31 de dezembro de 1998;
§ I" O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como dívida ativa, mesmo em face de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2' A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere
este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.
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§ 3º Ao parcelamento previsto neste artigo aplicam-se os juros
de que trata o art. 13, acrescidos de encargo adicional de dois pontos
percentuais ao ano.

§ 4' Constitui condição para o deferimento do pedido de parcelamento e sua manutenção a inexistência de débitos em situação irregular, de tributos e contribuições federais de responsabilidade do sujeito passivo, vencidos posteriormente a 31 de dezembro de 1997.
§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda fixará requisitos e condições especiais para o parcelamento previsto no caput deste artigo.

Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro de
1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados com
prazo de até setenta e dois meses, desde que os pedidos de parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos aos requisitos e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ 1º O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
zero vírgula cinco por cento ao ano sobre o saldo devedor destinado à
administração do crédito pelo agente financeiro.
§ 2º O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Naciona!.

§ 3º Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta
de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.

Art. 17. Fíca acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n' 8.981, de 1995:
«Art. 84.

.

.
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§ 8Q O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional." (NR)

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n? 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n" 2.288, de23 dejulho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Finsocia1), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de
mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9° da Lei n" 7.689, de
1988, na alíquota superior a zero vírgula cinco por cento, conforme
Leis nOs 7.787, de 30 dejunho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de
1989, e 8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de
zero vírgula um por cento sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei n" 2.397, de 21 de
dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar nO 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art. 150,
inciso VI, alíneas a, b, c e d, da Constituição.
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei n? 2.145, de29 de dezembro de 1953, com a redação da Lei n" 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
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VIII - à parcela de contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 dejunho de 1988,
edo Decreto-Lei nº 2.449, de21 dejulho de 1988, na parte que exceda o
valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de
1970, e alterações posteriores;
IX - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 70, de 30
de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ 1º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do juíz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 2º O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio
de quantias pagas.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a
decisão versar sobre:

I - matérias de que trata o artigo anterior;
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam
objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
aprovado pelo Minístro de Estado da Fazenda.
§ 1º Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar expressamente o
seu desinteresse em recorrer.
§ 2º A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3º Encontrando-se o processo no Tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
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pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados,
de valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 12 Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2º Serão extintas as execuções que versem exclusivamente sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igualou inferior
a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 3 2 O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas
à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito
sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha
transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo juiz, pelo relator
do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito
tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ 12 Na hipótese de a homologação ser da competência do relator
ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao juiz de
primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão dos
depósitos em renda da União, independentemente do retorno dos autos
do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de origem.
§ 2 2 A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter o
número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.
§ 3 2 Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas rodas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.
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Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão do
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas juridicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em juízo.
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo de
execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por chancela
mecânica ou eletrônica, observadas as disposiçôes legais.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se,
também, à inscrição em Dívida Ativa e a cobrança judicial da contribuição, multas e demais encargos previstos na legislação respectiva,
relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 26. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais e ações em faixa de
fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de registro no
Cadastro Informativo (Cadin) e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).
§ 1º Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3º Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
entidades da Administração indireta, decorrentes, exclusivamente,
de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas seguintes condições:
I - o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31
de agosto de 1998, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre a
conveniência do atendimento do pleito;
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II - o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a que
se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a ec, e II
da Constituição;
III - o débito objeto do parcelamento será consolidado na data
da concessão;
IV - o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
V - o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
VI - o pedido de parcelamento constituí confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4º Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida provisória.

Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo a restituição de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados.
Art. 28. O inciso II do art. 3º da Lei nº 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:

"II - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instãncia nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados.» (NR)
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150,jul. 1998
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rido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir, serão
reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para l' de
janeiro de 1997.
§ l' A partir de l' de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em reais.
§ 2' Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em
Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a
partir de l' dejaneiro de 1997,juros demora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para
títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a inscrição na sua Dívida Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei
n' 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida a partir de l' dejaneiro de
1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias de
incentivos fiscais;
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas
companhias nos termos da Instrução CVM n" 92, de 8 de dezembro de
1988.
§ l' O disposto neste artigo somente se aplica àquelas
companhias que tenham patrimônio líquido igualou inferior a
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações financeiras do último exercício social, devidamente auditadas por auditor independente registrado na CVM e procedam ao cancelamento
do seu registro na CVM, mediante oferta pública de aquisição da totalidade desses títulos, nos termos do art. 20 e seguintes da Instrução
CVM n? 265, de 18 dejulho de 1997, caso tenham ações disseminadas
no mercado, em 31 de outubro de 1997.
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§ 2' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3' O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 32. Os arts. 33 e 43 do Decreto n' 70.235, de 6 de março de
1972, que, por delegação do Decreto-Lei n" 822, de 5 de setembro de
1969, regula o processo administrativo de determinação e exigência
de créditos tributários da União, passam a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 33.
§ l' No caso em que for dado provimento a recurso de ofício,
o prazo para a interposição de recurso voluntário começará a fluir
da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida nojulgamento do recurso de ofício.
§ 2' Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá
seguimento se o recorrente o instruir com prova do depósito de valor correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência fiscal definida na decisão.» (NR)

"Art. 43.

.

.

§ 3' Após a decisão final no processo administrativo fiscal,
o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário
será:
a) devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;
b) convertido em renda, devidamente deduzido do valor da
exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo e este não
houver interposto ação judicial contra a exigência no prazo previsto na legislação.

§ 4' Na hipótese de ter sido efetuado o depósito, ocorrendo a
posterior propositura de ação judicial contra a exigência, a autoridade administrativa transferirá para conta à ordem do juiz da
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derão ser complementados para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributario.» (NR)
Art. 33. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição de exigência fiscal fixada pela primeira instância no julgamento de litígio em processo administrativo fiscal regulado pelo
Decreto n' 70.235, de 1972, extingue-se com o decurso do prazo de
cento e oitenta dias, contados da intimação da referida decisão.
§ L" No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o
prazo previsto no caput começará a fluír a partir da ciência da primeira decisão contrária ao sujeito passivo.
§ 2' Não se aplica à hipótese de que trata este artigo o disposto
no art. l' do Decreto n" 20.910, de 6 dejaneiro de 1932, eno art. 2' do
Decreto-Lei n" 4.597, de 19 de agosto de 1942.
§ 3' A decisão administrativa final que eventualmente fixe exigência superior a definida pela primeira instância dejulgamento, enseja a abertura de novo prazo, como previsto no caput, para desconstituição da exigência fiscal.
Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.699-37, de 30 dejunho de 1998.
Art. 35.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 36. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n" 352, de
17 de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei
n? 2.049, de F de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n' 2.052, de
3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n' 2.163, de 1984, e os
arts. 91, 93 e 94 da Lei n' 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Brasília, 30 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.700-16, DE 30 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços nacionais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex).
Art. 2º Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compativeis com os praticados no mercado internacional.
§ 1º O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam
obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções
n's 509, de24 dejaneiro de 1979, e 1.845, de 1º de julho de 1991, ambas do Conselho Monetário Nacional.

Art. 3º Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação do
disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições
do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4º Os arts. 2º e 3º da Lei nº 9.531, de 10 de dezembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 2'
mediante a:

O patrimônio inicial do FGPC será constituído

I - transferência de quarenta por cento dos recursos atribuídos à União por força do art. 2º da Lei n' 9.526, de 8 de dezembro de 1997;
II - vinculação de um bilhão e quinhentos milhões de ações
preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas no Fundo
de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal
(FADPMF), criado pela Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995;

§ 1º Poderão, ainda, ser vinculadas ao FGPC, mediante
prévia e expressa autorização do Presidente da República, outras
ações de propriedade da União, negociadas. em bolsas de valores,
inclusive aquelas que estejam depositadas no FADPMF.
§ 2' O valor das ações para os fins previstos no inciso II
deste artigo será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as ações tenham sido negociadas.
§ 3º As ações vinculadas ao FGPC serão depositadas no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).
§ 4º Fica o BNDES autorizado a alienar as ações vinculadas ao FGPC, devendo encaminhar os demonstrativos de prestação de contas relativos a cada alienação ao Tribunal de Contas da
União (TCU).
§ 5º As despesas, encargos e emolumentos relacionados
com a alienação das ações serão abatidos do produto da alienação. (NR)

Art 3º

.

v - o produto da alienação das ações integrantes do seu
patrimônio;
VI - os dividendos e remuneração de capital das ações de
que trata o inciso anterior;
VII - outros recursos destinados pelo Poder Público.
..............................................................................................»

(NR)
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Art. 5' O art. 5' da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5' O regime aduaneiro especial de que trata o inciso II
do art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, poderá
ser aplicado à importação de matérias-primas, produtos intermediários e componentes destinados à fabricação, no País, de máquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado interno,
em decorrência de licitação internacional, contra pagamento em
moeda conversível proveniente de financiamento concedido por
instituição financeira internacional, da qual o Brasil participe,
ou por entidade governamental estrangeira ou, ainda, pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com
recursos captados no exterior." (NR)
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.700-15, de 30 de junho de 1998.
Art. 7º
publicação.
Art. 8º

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
Fica revogada a Lei n? 8.187, de I" de junho de 1991.

Brasília, 30 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Paulo Paioa

MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.701-12, DE 30 DE JULHO
DE 1998
Autoriza a União a receber em valores
mobiliários os dividendos ejuros sobre o capital próprio a serem pagos por entidades de
cujo capital o Tesouro Nacional participe) e
dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:

I - a receber de empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades de cujo capital o Tesouro Nacional participe, ainda que minoritariamente, valores mobiliários como pagamento de
juros sobre o capital próprio e dividendos a que tem direito;
II - a alienar, ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), os
valores mobiliários que receber na forma do inciso L
Art. 2' Os arts. l' e 3' da Lei n' 9.619, de 2 de abril de 1998,
passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art.

1º

§ 2' Para a aquisição autorizada nesta lei, a Eletrobrás
utilizará recursos:

I - do Fundo da Reserva Global de Reversão, nos termos
do disposto no § 4' do art. 4' da Lei n" 5.655, de 20 de maio de
1971, alterada pela Lei n? 8.631, de 4 de março de 1993, com a redação dada pela Lei n' 9.496, de 11 de setembro de 1997; e
II - provenientes da alienação de participações acionárias
minoritárias." (NR)
«Art. 3' Os recursos que vierem a ser obtidos com a alienação das ações adquiridas no termos do art. I" serão depositados
no Fundo da Reserva Global de Reversão, até o montante deste
utilizado para a aquisição autorizada por esta lei.» (NR)
Art. 3' ALei n? 9.619, de 1998, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
«Art. 4'-A. Caso o valor recebido pela União, pela Eletrobrás ou por empresas do sistema BNDES, na alienação, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, das ações da Ceal,
seja menor do que o valor atualizado do preço pago nas operações
de que tratam os arts. l' e4' desta lei, a diferença será deresponCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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sabilidade do Estado de Alagoas, podendo ser refinanciada
pela União, no âmbito dos contratos firmados ao amparo da Lei
nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.
Parágrafo único. Eventual crédito da Eletrobrás contra a
União, decorrente da aplicaçâo do disposto no caput, deverá ser
utilizado:
I - prioritariamente, na recomposição do Fundo da Reserva Global de Reversão, em complemento ao previsto no art. 3';
II - na forma determinada pelo art. 13 da Lei nº 9.491, de
1997." (NR)
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n' 1.701-11, de 30 de junho de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.702-27, DE 30 DE JULHO
DE 1998
Estabele mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira
bancária, dispõe sobre a privatização de
instituições financeiras, e dá outras providências.

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

Art. 1º A redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos estaCol. Leis Rcp. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150,jul. 1998
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belecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação em instituição não-financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação.
§ l' A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermêdio de processos de incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária legalmente admitida.
§ 2' O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.

Art. 2' A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas às condições estabelecidas nesta medida
provisória.
Art. 3' Para os fins desta medida provisória, poderá a União, a
seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-Ia ou extingui-Ia;
II - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não-financeira, quando realizada por seu respectivo controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes especiais;
III - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir crêditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas às condições especificadas no art. 7', financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar sua
profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
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§ 1º A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade da Federação respectiva.
§ 2º Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3º O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo
será precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4' O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso lU do artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I -

autorização legislativa da Unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da respectiva instituição financeira;

b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos lU e IV do
artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com esta;

c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de sua
propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei nº 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.

Art. 5º Os financiamentos de que trata esta medida provisória,
quando concedidos pela União, serão pagos em até trezentas e sessenta prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela
Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura do contrato e as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as
seguintes condições:
I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente
atualizado;
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II - atualização monetária calculada e debitada mensalmente,
com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro
indice que vier a substituí-lo.
§ l' As obrigações correspondentes ao serviço dos financiamentos concedidos pela União, nos termos desta medida provisória, poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas ao refinanciamento de dividas previsto pela Lei n" 9.496, de 11 de setembro
de 1997, especificamente para fins de aplicação do limite máximo de
comprometimento da Receita Líquida Real (RLR) referido no art. 5'
da citada lei.
§ 2' Cessa a aplicação do disposto no parágrafo anterior se, decorridos dezoito meses da data da assinatura do contrato de refinanciamento a que se refere a Lei n" 9.496, de 1997, detiver a Unidade da
Federação o controle de qualquer instituição financeira.
§ 3' Para o cumprimento do disposto neste artigo, a União poderá contratar com instituição pública federal os serviços de agente financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos contratos
de financiamento ou refinanciamento, cuja remuneração será custeada pelas unidades da Federação.

Art. 6' O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I - contar exclusivamente com a garantia da União;
II - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, negociados em leilões competitivos, O
valor nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte
por cento o montante garantido.

Art. 7' Nas hipóteses dos incisos III e V do art. 3', quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle,
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a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante pelo
menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto a instituição financeira;
n - assunção de dívidas de instituição financeira junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em balanço, incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
In - capitalização da instituição financeira.
Parágrafo único. O financiamento de que trata o inciso V do
art. 3' depende, ainda, de manifestação favorável do Banco Central
do Brasil, até 5 de dezembro de 1997, quanto à proposta do Estado
para o atendimento ao disposto no caput.
Art. 8' Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3', a aquisição
dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização
legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira
ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do
crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta, ou transformada em instituição não financeira, o contrato de refinanciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de
ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a,
no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins de
posterior amortização.
Art. 9' Nos casos de que tratam o art. 7' e o parágrafo único do
art. 8º, a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
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II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do
Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.
Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos
e concederá os financiamentos de que trata o art. 3' com títulos do Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com prazo
de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central do
Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional.
Art. 11. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art. 4',
o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional,
em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente ou em
Títulos da Dívida Pública Federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
Títulos da Dívida Pública Federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.
Art. 12. Na hipótese do inciso II do art. 4', o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União
na quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento
concedido com base nesta medida provisória.
Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido na forma do art. 3', inciso I, bem assim
daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987.
Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias
ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de
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receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159,
inciso I , letra a, e inci so lI, da Constituição , bem ass im , quando for o
caso, ações representativas d o controle acionário da instituição financeira .
Art. 15. Os contratos de financiamento ou refina ncia mento de
qu e trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias e
contragar an tias referi das no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nac ion al autorizado a sa car, em caso de
inadi mplemento, contra as contas bancárias depositadas da s receitas
próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante d os valores nã o pagos, com os acréscimos legai s e contratuais;

I! - queos pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos a
limites est abelecidos em lei, resolução ou regul amento posteriores à
sua celebração;

lI! - que, na lúpótese de não transferência do controle acionário
da in stituição ou da não-transformação em insti tui ção não-financeira,
pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela distribuídos ao
controla dor serão utilizados para a a morti za ção da s obri gaç ões financeiras previstas no contrato .

Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser recebid os
bens, direitos e ações de pr opriedad e de Unidade da Federação em daçã o em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Pa rá grafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a pr eço
de mercado; quan do não houver preço de mercado, o pr eço será estabelecido com base em avaliação realizada por três cons ulto res indepen dentes contratados pelas partes.
Art. 17. Ocor ren do im pontualid ade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisó ria, a Unida de da Fed er ação devedora pagará, a partir do vencimento da obrigaçã o, encargos financeiros equiv alentes ao custo médio de captaçã o
do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem pr ejuízo das demais cominações lega is ou contratuais .
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Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30
de junho de 1998, com exceção dos relativos ao inciso V do art. 3',
cujo prazo de celebração se esgotou em 31 de março de 1998, e dos relativos ao inciso I do mesmo artigo, que poderão ser celebrados até
15 de novembro de 1998.

Parágrafo único. O financiamento ou o refinanciamento relativo ao inciso I do art. 3' somente será concedido aos Estados que firmarem, até 10 de julho de 1998, junto ao Banco Central do Brasil, nas
condições por este determinadas, compromissos de gestão da instituição financeira, que vigorará até a data de assinatura do respectivo
contrato.
Art. 19. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
com base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987,
e de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional
de Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada
igualdade de condições a todos os concorrentes.

Art. 20. Os programas deprivatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação dos
empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.
Art. 21. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até cento e oitenta dias, em adição aos prazos previstos no Decreto-Lei n' 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da
Federação tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a
implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou
se a instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado com o Banco Central do Brasil.

Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste artigo poderá ser feita por até quinhentos e quarenta dias, se a respectiva Unidade da Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento
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de instituição financeira estadual, no ãmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.

Art. 22. No processo de redução da participação do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos
junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ 1º A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do Brasil
pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica para dar
suporte aos passivos assumidos.
§ 2' Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis n's 6.024, de 13 de março de 1974,6.404, de
15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo a
União refinanciar a dívida nos termos da Lei n' 9.496, de 1997.

§ 3'

A equalização de que trata o § l' observará o previsto no

art. 10.
Art. 23. Os arts. 1',3' e 6' da Lei n" 9.496,de 1997, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 1º

.

§ 3' As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão
ao estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa
de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo Federal.
§ 5' Atendidas às exigências do parágrafo anterior, poderá
o Ministro de Estado da Fazenda, para viabilizar a efetiva assunção a que se refere o inciso I deste artigo, autorizar a celebração de
contratos de promessa de assunção das referidas obrigações.
§ 6' O crédito correspondente à assunção a que se refere o
inciso lI, na parte relativa a fundos de contingências de bancos esCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150,ju!. 1998
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taduais, constituídos no âmbito do programa de redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária,
poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser incorporado ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas,
celebrados nos termos desta lei, quando da utilização dos recursos depositados nos respectivos fundos.
§ 7" A eventual diferença entre a assunção a que se refere o
parágrafo anterior e o saldo apresentado nos respectivos fundos
poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser incorporada, em até doze meses, com remuneração até à data da incorporação pela variação da taxa média ajustada nos financiamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) divulgada pelo Banco Central do Brasil, ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos
termos desta lei." (NR)
«Art. 3º

§ 6" O não-estabelecimento do programa no prazo fixado
nos contratos de refinanciamento, ou o descumprimento das metas e compromissos nele definidos, implicará, enquanto não estabelecido o programa ou durante o período em que durar o
descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de financiamento, a substituição
dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo custo médio de captação da Dívida Mobíliária Federal, acrescido de um
por cento, e a elevação em quatro pontos percentuais do comprometimento estabelecido com base no art. 5º .,,(NR)
«Art. 6" Para fins de aplicação do limite estabelecido no
art. 5", poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas efetivamenterealizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações:

VII - dívidas de que tratam os incisos I e Il, de entidades
da Administração indireta, que s'liam formalmente assumidas
pelo Estado até 31 de dezembro de 1997;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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VIII - de instituições financeiras estaduais para com o
Banco Central do Brasil, que sejam formalmente assumidas pelo
Estado até 15 de julho de 1998.
.•.••..•.•••.•.......•.••..•..•••.•..•........••..•..••.••••.••.•••.......•.••.••.••.••.....•..» (NR)
Art. 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus decorrente
da redução de encargos prevista nos contratos, por ela garantidos, celebrados, até 30 de outubro de 1997, no âmbito do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 25. Fica a União autorizada a equalizar a diferença acumulada, desde 30 de outubro de 1997, entre os custos médios de captação utilizados na composição dos encargos financeiros ajustados
nos contratos celebrados, pelos Estados, com instituições financeiras
públicas federais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizados pelo Conselho Monetário
Nacional, e o custo médio de captação da instituição contratante no
mês de referência.
Art. 26. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória.

Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.702-26, de 30 de junho de 1998.
Art. 28.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 30 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiua
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.703-15, DE 30 DE JULHO
DE 1998
Altera a redação e acresce dispositivos
às Leis n!!s8. 629, de 25 de fevereiro de 1993,
e 8.437, de 3D dejunho de 1992, e dá outras
providências.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 2', 6', 7', 11 e 12 da Lei n? 8.629, de25 defevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

§ 2' Para os fins deste artigo, fica a União, através de órgão
federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações, mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou
representante.
§ 3' Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, emjornal de grande circulação na
capital do Estado de localização do imóvel.
§ 4' Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de uso
do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data da
comunicação para levantamento de dados e informações de que
tratam os §§ 2' e 3'.
§ 5' No caso de fiscalização decorrente do exercício de poder de polícia, será dispensada a comunicação deque tratam os §§
2' e 3'." (NR)

§ 3'

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente
conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
...............................................................................................,,(NR)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150,jul. 1998
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«Art. 7º

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes
da comunicação de que tratam os §§ 2' e 3' do art. 2º .
.••.•..••.••••••........................•..•..••..•..••.•.•..••.•..••.••.••.••.•.•••••........» (NR)
«Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico da
agricultura e o desenvolvimento regional, pelos Ministros de
Estado Extraordinário de Política Fundiária e da Agricultura e
do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de Política Agricola." (NR)
«Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas
as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II
aptidão agricola;
III
dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação
das benfeitorias.
§ 1º Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a
ser indenizado em TDA.
§ 2º Integram o preço da terra as florestas naturais, matas
nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo o
preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de mercado
do imóvel.
§ 3º O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro
Agrônomo com registro de Anotação de ResponsabilidadeTécnica
(ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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mente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das informações." (NR)

Art. 2' A Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
"Art. 26-A. Não serão cobrados custos ou emolumentos
para registro de títulos translativos de domínio de imóveis rurais
desapropriados para fins de reforma agrária." (NR)
Art. 3' A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados
o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais
situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais.
à

§ l' O convênio de que trata o caput será celebrado com as unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular
propostas para a adequada implementação da política agrária no
âmbito estadual.
§ 2' Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural
para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força
policial.

Art. 4º No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para
fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado
em juízo e -o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos
reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano sobre o
valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na
posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ l' O disposto no caput deste artigo aplica-se também as ações
ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por
restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles
destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença.
§ 2' Nas ações referidas no parágrafo anterior, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998

5138
terior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da
ação.
Art. 5º Os arts. 188 e 485 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), passam a vigorar com as seguintes
alterações:
«Art. 188. O Ministério Público, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, bem como suas autarquias e fundações, gozarão do prazo:
I II -

em dobro para recorrer e ajuizar ação rescisória; e

em quádruplo para contestar» (NR)

«Art. 485.

x - a indenização fixada em ação de desapropriação direta
ou indireta for flagrantemente superior ou manifestamente inferior ao preço de mercado objeto da ação judicial.
••••.••...............•..••.•••..•..••.•.•••.•.•••.••..•.••.••.•••••.••..•..•..•.......•.••..•»

(NR)

Art. 6º Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.
Art. 7º ALei nO 8.437, de30 dejunbo de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
«Art. 4º-A. Nas ações rescisortas propostas pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a
plausibilidadejurídica da pretensão, poderá o tribunal, a qualquer tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos
da sentença rescindenda.» (NR)
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.703-14, de 30 dejunbo de 1998.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, [ul. 1998
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Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Edward Amadeo
Gustavo Krause
Raul Belens Jungmann. Pinto
Clovis de Barros Carvalho

MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.704-1, DE 30 DE JULHO
DE 1998
Estende aos servidores públicos civis do
Poder Executivo Federal a vantagem de vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Art. l' Fica estendida aos servidores públicos civis da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal a vantagem de vinte e oito vírgula oitenta e seis porcento, objeto da
decisão do Supremo Tribunal Federal assentada no julgamento do
Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n' 22.307-7-Distrito
Federal, com a explicitação contida no acórdão dos embargos de declaração.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, ju!. 1998
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Art. 2' Avantagem de que trata o artigo anterior será devida, a
partir de l' de janeiro de 1993, aos ocupantes dos cargos e carreiras
relacionados nas tabelas constantes dos anexos da Lei n" 8.622, de 19
dejaneiro de 1993.
§ F O disposto no caput aplica-se igualmente aos ocupantes de
cargos e carreiras decorrentes da transformação dos ali referenciados
ou daqueles criados após a edição da Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993, cujas tabelas de vencimento correspondam à estabelecida no
Anexo II da Lei n" 8.460, de 17 de setembro de 1992, e alterações posteriores.

§ 2' O percentual referido no artigo anterior, deduzidos os
acréscimos percentuais decorrentes da aplicação da Lei n? 8.627, de
1993, incidirá sobre os vencimentos dos servidores.
§ 3' Os valores resultantes da aplicação do disposto no parágrafo anterior serão pagos mediante rubrica específica e estarão sujeitos aos futuros reajustes gerais concedidos aos servidores públicos.
Art. 3' Os ocupantes dos cargos em comissão de Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) 4, 5 e 6 e de Natureza Especial farão jus ao percentual a que se refere o art. l' desta medida provisória,
aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de F dejaneiro
de 1993 até 28 de fevereiro de 1995.

Art. 4' Os ocupantes dos cargos em comissão de Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) 1, 2 e 3 e das funções de confiança
farão jus ao percentual a que se refere o art. I'' desta medida provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de I" de janeiro de 1993, observado o disposto no § 3' do art. 2' .
Art. 5' Os ocupantes dos Cargos de Direção e das Funções Gratificadas, níveis 1, 2, 3, 4, 5 e 6, das Instituições Federais de Ensino
farão jus ao percentual a que se refere o art. l' desta medida provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de l' dejaneiro de 1993 até 4 de maio de 1998.
Parágrafo único. Os ocupantes das Funções Gratificadas,
níveis 7, 8 e 9, das Instituições Federais de Ensino, farão jus ao percentual a que se refere o art. l' desta medida provisória, aplicado soCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150,jul. 1998
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bre os valores efetivamente pagos a partir de l' dejaneiro de 1993, observado o disposto no § 3' do art. 2'.
Art. 6' Os valores devidos em decorrência do disposto nesta
medida provisória, correspondentes ao periodo compreendido entre l'
de janeiro de 1993 e 30 de junho de 1998, serão pagos, a partir de
1999, em até sete anos, nos meses de fevereiro e agosto, mediante acordo firmado individualmente pelo servidor até 30 de dezembro de
1998.
§ I" Os valores devidos até 30 de junho de 1994 serão convertidos em Unidade Real de Valor (URV), até aquela data, pelo fator de
conversão vigente nas datas de crédito do pagamento do servidor público do Poder Executivo.
§ 2' Os valores de que trata o parágrafo anterior e os devidos
após 30 dejunho de 1994 serão, posteriormente a esta data, atualizados monetariamente pela variação da Unidade Fiscal de Referência
(Ufir).

Art. 7' Ao servidor que se encontre em litígio judicial visando
ao pagamento da vantagem de que cuida esta medida provisória é facultado receber os valores devidos até 30 de junho de 1998, pela via
administrativa, firmando transação, até 30 de dezembro de 1998, a
ser homologada no juizo competente.
Parágrafo único. Para efeito do cumprimento do disposto nesta
medida provisória, a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias
J uridicas das autarquias e fundações públicas federais ficam autorizadas a celebrar transação nos processos movidos contra a União ou
suas entidades que tenham o mesmo objeto do mandado de segurança
referenciado no art. 1'.
Art. 8' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos de aposentadoria e às pensões decorrentes de falecimento dos
servidores, observado o disposto no art. 2'.
Art. 9' O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de trinta dias da sua vigência.
Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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Art. 10. Eventuais divergências decorrentes da aplicação da
extensão prevista nesta medida provisória serão dirimidas pelo órgão
central do Sistema de Pessoal Civil, mediante provocação do interessado.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.704, de 30 de junho de 1998.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 30 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Cláudia Maria Costin
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.705-1, DE 30 DE JULHO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 57 da Lei nº
4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe
sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da União e do Distrito
Federal, e dá outras providências.

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

Art. 1º O art. 57 da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 57.
§ 1º Recebidas as peças de que trata este artigo, a autoridade procederá na forma prevista no art. 54, item I, desta lei.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p- 4913-5150, jul. 1998
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§ 2' As sanções civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
§ 3' A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do
fato ou sua autoria.

§ 4' A suspensão preventiva de que trata o parágrafo único
do art. 51 é obrigatória quando se tratar de transgressões aos incisos IX, XlI, XVI, XXVIII, XXXVIII, XL, XLVIII, LI, LVIII e LXlI
do art. 43, ou no caso de recebimento de denúncia pelos crimes
previstos nos arts. 312, caput, 313, 316, 317 e seu § 1', e 318 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)."
(NR)

Art. 2' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos processos disciplinares em curso.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n? 1.705, de 30 dejunho de 199B.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de julho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Cláudia Maria Costin
MEDIDAPROVISÓRlAN' 1.706-1, DE 30 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre a renegociação de dívidas
no âmbito do Programa de Crédito EducatiVO, e determina outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150,jul. 1998
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Art. l' Os saldos devedores dos contratos celebrados no âmbito
do Programa de Crédito Educativo poderão ser consolidados e refinanciados, uma única vez, nos termos desta medida provisória.
Art. 2' Os contratos de refinanciamento celebrados nos termos
desta medida provisória conterão cláusulas de garantia do valor financiado, conforme estabelecido, em resolução da Caixa Econômica
Federal.
Art. 3' No ato de composição do saldo devedor, será concedido
abatimento de trinta por cento da importância devida a título de correção monetária, no caso dos contratos celebrados após l' de março de
1991, valor este que será automaticamente incorporado, devidamente
corrigido, ao valor refinanciado na hipótese de inadimplemento do
contrato.
Parágrafo único. O abatimento de que trata o caput será de
trinta e cinco por cento no caso dos contratos que se encontrem com todas as prestações em dia na data da composição.
Art. 4' No contrato de refinanciamento nos termos desta medida provisória, o valor do saldo devedor consolidado passará a integrar o principal da dívida, e, sobre o mesmo passarão a ser calculados
os encargos devidos, na forma da legislação aplicável.
Art. 5' O saldo devedor consolidado poderá ser refinanciado
em até cento e oitenta meses, observado o seguinte:
I - o prazo de refinanciamento não poderá superar três vezes o
período de utilização do crédito educativo, computado em semestres; e
II - a prestação resultante do refinanciamento não poderá ser
inferior a R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais).
Parágrafo único. Excepcionalmente, na hipótese de a prestação
resultante do refinanciamento nos termos deste artigo ultrapassar a
trinta por cento da renda familiar bruta do contratante, fica a Caixa
Econômica Federal autorizada a dispensar a aplicação do inciso Il.

Art. 6' Na hipótese de quitação imediata do saldo devedor consolidado, serão concedidos os seguintes descontos:
I - dez por cento do valor devido no caso dos contratos celebrados até 28 de fevereiro de 1991;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jul. 1998
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II - trinta por cento do valor devido no caso dos contratos celebrados a partir de l' de março de 1991.
Art. 7' As prestações dos contratos refinanciados nos termos
desta medida provisória terão vencimento no último dia útil de cada
mês de competência, e sobre estas incidirão:
I - multa de dois por cento no caso do pagamento até o último
dia útil do mês subseqüente ao do vencimento;
II - abatimento de cinqüenta por cento da importãncia correspondente aos juros no caso de pagamento até o dia 25 do mês de vencimento, ou dia útil imediatamente anterior.

§ F Em qualquer hipótese, a amortização do financiamento
será feita pelo valor integral da prestação devida.
§ 2' Fica a Caixa Econômica Federal autorizada a rescindir o
contrato de refinanciamento e a proceder à execução do valor total da
dívida em caso de não-pagamento da parcela no prazo referido no inciso I deste artigo.

Art. 8' É facultada, a qualquer tempo, a amortização parcial
do saldo devedor dos contratos refinanciados na forma desta medida
provisória, dispensada a cobrança de juros sobre a parcela antecipada, observado o disposto no inciso II do art. 5'.
Parágrafo único. Na hipótese de quitação total do saldo devedor, será concedido um abatimento de vinte por cento do seu valor na
data de quitação.
Art. 9' As condições de refinanciamento estabelecidas nos arts.
3' a 7' desta medida provisória serão válidas:
I - até 30 de dezembro de 1998, para os contratos cuj a carência
tenha terminado até F de junho de 1998;
II - pelo prazo de noventa dias contados da data de término da
carência nos demais casos.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.706, de 30 de junho de 1998.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 4913-5150, jnl. 1998
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Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.707-1, DE 30 DE JULHO
DE 1998
Dispõe sobre critérios especiais para
alienação de imóveis de propriedade do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) autorizado a proceder à alienação, mediante ato de autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários
ou não vinculados às suas atividades operacionais, observando-se, no
que couber, as disposições da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, e
da Lei n? 9.636, de 15 de maio de 1998.
§ l' Consideram-se vinculados às atividades operacionais da
autarquia os imóveis residenciais destinados à ocupação por seus servidores ou dirigentes, e aqueles que, por suas características e localização, sejam declarados pelo INSS como relacionados aos seus objetivos institucionais, não se lhes aplicando o disposto nesta medida provisória.
§ 2' Na alienação a que se refere este artigo, será observado, no
que couber, o disposto no art. 24 da Lei n" 9.636, de 1998.
Art. 2' O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promoverá o cadastramento dos eventuais ocupantes dos imóveis a que se refere o caput do artigo anterior, para verificação das circunstâncias e
origem de cada posse, cobrança de taxas de ocupação e atribuiçâo de
direito de preferência à aquisição dos imóveis, conforme o caso, repassando-lhes os custos correspondentes.
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Art. 3º Nas alienações dos imóveis residenciais e rurais, será
dada preferência a quem, comprovadamente, em 31 de dezembro de
1996, já ocupava o imóvel e esteja, até a data da formalização do respectivo instrumento, regularmente cadastrado e em dia com quaisquer obrigações junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Parágrafo único. No exercício do direito de preferência de que
trata este artigo, serão observadas, no que couber, as disposições dos
§§ 1º a 4º do art. 13 da Lei nº 9.636, de 1998.

Art. 4º A venda dos imóveis de que trata o artigo anterior poderá ser realizada mediante parcelamento do preço, com o pagamento
de entrada correspondente a no mínimo dez por cento do valor de
aquisição e o restante em até cento e vinte prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas, respeitando-se como valor mínimo
de cada parcela a importância de R$ 200,00 (duzentos reais).
§ 1º Os adquirentes dos imóveis poderão utilizar financiamentos concedidos por entidades integrantes do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) ou
de outras instituições ou linhas de crédito, inclusive entidades abertas ou fechadas de previdência privada, bem como os saldos de suas
contas vinculadas junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), para pagamento, total ou parcial, do valor do imóvel, de
acordo com a legislação de regência.
§ 2º Na alienação de imóveis localizados em área destinada a
assentamentos de famílias de baixa renda, assim consideradas, para
os fins desta medida provisória, as de renda global igualou inferior a
cinco salários mínimos mensais, observar-se-ão os critérios de habilitação fixados pelo INSS e o disposto no caput do art. 26 da Lei n?
9.636, de 1998, no que couber.

Art. 5º Os imóveis cedidos a Estados, Municípios ou ao Distrito
Federal, ou suas entidades, poderão ser alienados aos interessados
em regime semelhante ao disposto no caput do artigo anterior.
§ 1º Os cessionários de que trata o caput serão cientificados dos
termos e das condições das vendas, devendo celebrar o respectivo instrumento de alienação até 31 de dezembro do ano seguinte ao da notificação.
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§ 2' O acordo de parcelamento celebrado com Estados, Municípios ou com o Distrito Federal conterá cláusula em que estes autorizem a retenção do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o
repasse ao INSS do valor correspondente a cada prestação mensal,
por ocasião do vencimento desta.
Art. 6' Os imóveis ocupados por órgãos da Administração PÚblica Federal, direta ou indireta, deverão ser objeto de cadastramento
específico, a realizar-se no prazo de noventa dias, com a finalidade de
composição dominial e possessória, mediante permuta, compra e venda ou locação.
Art. 7' Inexistindo manifestação de interesse na aquisição do
imóvel, ou não sendo preenchidos os requisitos legais para o exercício
de direito de preferência ou mantença da ocupação, o ocupante será
comunicado a desocupar o imóvel no prazo de noventa dias, findo o
qual o INSS será imitido sumariamente em sua posse, ficando, ainda, o ocupante sujeito a cobrança, a título de indenização, pelo período que o INSS seja privado da posse, da taxa de doze por cento do valor venal do imóvel ocupado, por ano ou fração, até sua efetiva e regular restituição, sem prejuízo das sanções e a indenizações cabíveis.
Art. 8' Aos créditos apurados em decorrência do disposto nesta
medida provisória aplica-se, no que couber, o disposto no art. 201 do
Decreto-Lei n' 9.760, de 5 de setembro de 1946, sendo passíveis, ainda, de inclusão no Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) nos termos da legislação.
§ l' Aplicam-se aos créditos de que trata o caput os mesmos
privilégios, condições e sanções, inclusive no que se refere à sua cobrança judicial, dos decorrentes de contribuições devidas ao INSS.

Art. 9' A inexistência de dívidas apuradas na forma desta medida provisória constitui condição necessária para que os Estados, o
Distrito Federal ou os Municípios possam receber as transferências
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
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Art. 10. Fica proibida a outorga, a qualquer título, de concessão de direito de uso de imóveis do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.707, de 30 de junho de 1998.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.708-1, DE 30 DE JULHO
DE 1998
Estabelece prazo de prescrição para o
exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da
data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ l' Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da
parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for O caso.
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§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da administração
também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto
na lei penal.

Art. 2º Interrompe-se a prescrição:
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do
fato;
III - pela decisão condenatória recorrivel.
Art. 3º Suspende-se a prescrição durante a vigência:
I - dos compromissos de cessação ou de desempenho, respectivamente, previstos nos arts. 53 e 58 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de
1994;
II - do termo de compromisso dequetrata o § 5º do art. 11 da Lei
nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, com a redação dada pela Lei n''
9.457, de 5 de maio de 1997.
Art. 4º Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no
art. 2º, para as infrações ocorridas há mais de três anos, contados do
dia 1º de julho de 1998, a prescrição operará em dois anos, a partir
dessa data.
Art. 5º O disposto nesta medida provisória não se aplica às infrações de natureza funcional.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.708, de 30 de junho de 1998.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8º Ficam revogados o art. 33 da Lei nº 6.385, de 1976, com
a redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997, eo art. 28 da Lei nº 8.884,
de 1994, e demais disposições em contrário, ainda que constantes de
lei especial.
Brasília, 30 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
Repúblíca.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cláudia Maria Costin
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DECRETOS LEGISLATIVOS

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 64, DE 1998 (*)
Aprova o texto do Tratado de Proibição
Completa de Testes Nucleares (CTBT), concluído em Nova Iorque, em 24 de setembro
de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1e É aprovado o texto do Tratado de Proibição Completa
de Testes Nucleares (CTBT), concluído em Nova Iorque, em 24 de setembro de 1996, e assinado pela República Federativa do Brasil na
mesma data.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar alteração ou revisão do referido tratado, ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federal.
(*) O texto do tratado acima citado está publicado no D8F, de 3.3.1998.
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Art. 2'
publicação.

Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

Senado Federal, 2 de julho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 65, DE 1998 (')
Aprova o texto do Tratado sobre a
Não-Proliferação de Armas Nucleares, concluído em 1Q de julho de 1968, com vistas à
adesão pelo Governo brasileiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o texto do Tratado sobre a Não-Proliferação
de Armas Nucleares, concluído em l' de julho de 1968, com vistas à
adesão pelo Governo brasileiro.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Tratado, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' A adesão do Brasil ao presente tratado está vinculada
ao entendimento de que, nos termos do artigo VI, serão tomadas medidas efetivas visando à cessação, em data próxima, da corrida armamentista nuclear, com a completa eliminação de todas as armas atômicas.
(*) O texto do tratado acima citado está publicado no D8F, de 2.7.1998.
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Art. 32 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 2 de julho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 62, DE 1998
Autoriza o Município do Rio de Janeiro
a emitir; mediante ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Município do Rio
de Janeiro (LFTM-RIO), destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária
uencível no segundo semestre de 1998.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Município do Rio de Janeiro autorizado, nos termos
da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro (LFTM-RIO),
cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária vencível no segundo semestre de 1998.
Art. 2' A emissão realizar-se-á nas seguintes condições:
I - quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
n' 3, deduzida a parcela de 2% (dois por cento);
H - modalidade: nominativa-transferível;
IH - rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de25 de novembro de 1987;
IV - prazo: cinco anos;
V - valor nominal:
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a)

R$ 1,00 (um real) - Selic;

b) R$ 1.000,00 (um mil reais) -

Cetip;
características dos títulos a serem substituídos:

VI -

Selie
Título

Vencimento

Quantidade

6S1458

1. 7.1998

15.176.865

681461

1. 9.1998

17.572.038

681458

1.10.1998

15.204.787

Título

Vencimento

Quantidade

N

1. 7.1998

N

1. 8.1998

12.280

N

1. 9.1998

12.747

N

1.10.1998

13.175

N

1.11.1998

13.583

Cetip

VII emitidos:

I

11.805

previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem

Selic

I

Colocação

Vencimento

Título

Data-base

1. 7.1998

I
I

1. 7.2003

681826

1. 7.1998

1. 9.1998

I

1. 9.2002

681461

1. 9.1998

1.10.1998

I

1.10.2003

681826

1.10.1998

Colocação

Vencimento

Título

Data-base

1. 7.1998

1. 8.2002

N

3. 8.1998

1.10.2002

N

Cetip

1. 7.1998
;

3. 8.1998

1. 9.1998

1.11.2002

N

1. 9.1998

1.10.1998

1. 2.2003

N

1.10.1998

3.11.1998

1. 2.2003

N

3.11.1998
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VIII - forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
IX - autorização legislativa: Lei nº 1.373, de 26 dejaneiro de
1989, e Decreto nº 8.355, de 26 de janeiro de 1989.
§ 1º A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três dias
de sua realização.
§ 2' O Município do Rio de Janeiro encaminhará ao Senado
Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda a
documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta
resolução, bem como a cadeia de emissões desde a origem da dívída.

Art. 3' O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal atê o dêcimo dia de cada mês, para exame da Comissão de
Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e venda, em todas
as modalidades, dos títulos emitidos com base nesta resolução, efetuados no mês anterior, atê a efetivação da venda definitiva.
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir
de sua publicação.
Art. 5º
cação.

Esta resolução entra em vígor na data de sua publi-

Senado Federal, 1º de julho de 1998.

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 63, DE 1998
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a realizar operação de crédito consubstanciada no contrato de abertura de crédito firmado
entre a União, o Estado do Rio Grande do Sul,
o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
(Banrisul) e a Caixa Econômica Estadual do
Rio Grande do Sul (Sulcaixa), no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de até R$
1.987.500.000,00 (um bilhão, novecentos e oitenta e sete milhões e quinhentos mil reais).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a realizar
a operação de crédito consubstanciada no contrato de abertura de crédito firmado entre a União, o Estado do Rio Grande do Sul, o Banco
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul) e a Caixa Econômica
Estadual do Rio Grande do Sul (Sulcaixa), no âmbito do Programa
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de
até R$ 1.987.500.000,00 (um bilhão, novecentos e oitenta e sete milhões e quinhentos mil reais).
Parágrafo único. Os recursos do financiamento referido neste
artigo destinam-se exclusiva e obrigatoriamente, a propiciar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira
bancária, nos termos da Medida Provisória nº 1.612-21, de 1998, e da
cláusula vigésima do Contrato de Refinanciamento celebrado entre a
União e o Estado do Rio Grande do Sul, em 15 de abril de 1998.
Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras básicas:
I - valor do crédito a ser liberado pela União: até R$
1.987.500.000,00 (um bilhão, novecentos e oitenta e sete milhões e quiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 5155-5214,jul. 1998
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nhentos mil reais), sendo que os recursos serão utilizados exclusiva e
obrigatoriamente da seguinte forma:
a) até R$ 562.500.000,00 (quinhentos e sessenta e dois milhões e
quinhentos mil reais), para saneamento e modernização tecnológica
do Banrisul, devendo atender as seguintes finalidades:

1. até R$ 367.500.000,00 (trezentos e sessenta e sete milhões e
quinhentos mil reais) destinados à constituição de provisão para perdas em operações de crédito;
2. até R$ 56.000.000,00 (cinqüenta e seis milhões de reais) destinados à constituição de provisão para perdas em outros ativos;
3. até R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) destinados à
baixa parcial de créditos tributários;
4. até R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais) destinados à baixa parcial de ativos diferidos;
5. até R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) destinados
à constituição de provisão para contingências trabalhistas; e
6. até R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) destinados a investimentos em informática;
b) o Banrisul se compromete a complementar a provisão para
perdas em operações de crédito em R$ 62.500.000,00 (sessenta e dois
milhões e quinhentos mil reais), totalizando R$ 430.000.000,00 (quatrocentos e trinta milhões de reais), no momento em que o Estado assumir a divida do referido Banco junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou capitalizar o mesmo em
igual valor;

c) até R$ 1.425.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos e vinte e
cinco milhões de reais), para a transformação da Sulcaixa em agência de fomento, devendo atender as seguintes finalidades:
1. até R$ 1.047.000.000,00 (um bilhão e quarenta e sete milhões
de reais) destinados à quitação da carteira imobiliária e FCVS da
Sulcaixa;
2. até R$ 278.000.000,00 (duzentos e setenta e oito milhões de reais) destinados à cobertura de deficiência patrimonial da Sulcaixa; e
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3. até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) destinados à capitalização da agência de fomento;
d) os valores citados nas alíneas anteriores serão atualizados
pela variação da taxa Selic divulgada pelo Banco Central do Brasil,
de l' dejaneirc de 1998 até a data das liberações previstas na cláusula quarta do contrato;
II - forma de liberação dos recursos:
a) as liberações dos recursos serão realizadas pela Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), em consonância com o art. 10 da Medida
Provisória n' 1.612-21, de 1998; e
b) a liberação de recursos para capitalização da agência de fomento é condicionada à comprovação da regular constituição da referida agência e à obtenção das autorizações necessárias ao seu funcionamento;
lI! - forma de pagamento:
a) as parcelas dos recursos liberados serão incorporadas na parcela (P) definida no Contrato de Refinanciamento, nas mesmas datas
em que ocorrerem as liberações, regendo-se pelas condições daquele
instrumento;
b) ocorrendo a hipótese prevista no § 2' do art. 5' da Medida Provisória n' 1.612-21, de 1998, o saldo devedor incorporado, devidamente autorizado, será apartado do saldo devedor de (P) do Contrato
de Refinanciamento e amortizado com base na Tabela Price, sem a observância do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida
Real (RLR), a que se refere aquele instrumento.
Art. 3' O exercício da autorização concedida por esta resolução
é condicionada a que o Estado do Rio Grande do Sul comprove, junto
ao Banco Central do Brasil, o cumprimento do disposto no inciso Ill
do art. 167 da Constituição Federal.
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, l' de julho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 64, DE 1998
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a contratar operação de refinanciamento de
dívidas mobiliária e contratual do Estado,
consubstanciadas no Contrato de Confiesão, Promessa de Assunção, Consolidação e
Refinanciamento de Dívidas, celebrado com
a União) em 15 deabrilde 1998, com base no
protocolo de acordo firmado entre a União e
o Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito
do Programa deApoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de R$
9.427.324.980,43 (nove bilhões, quatrocentos e vinte e sete milhões, trezentos e vinte e
quatro mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e três centavos) e no contrato de promessa de compra e venda de ações e outras
avenças, firmado em 15 de abril de 1998, entre as Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás) e o Estado do Rio Grande do
Sul, com a inteveniência da Companhia
Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e da
União.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a contratar operação de refinanciamento de dívidas mobiliária e contratual
do Estado, consubstanciadas no Contrato de Confissão, Promessa de
Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado
com a União, em 15 de abril de 1998, com base no protocolo de acordo
firmado entre a União e o Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e
no contrato de promessa de compra e venda de ações e outras avenças,
firmado em 15 de abril de 1998, entre as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e o Estado do Rio Grande do Sul, com a interveniência da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e da
União.
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Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras:
I - valor da dívida a ser adquirida pela União: R$
9.427.324.980,43 (nove bilhões, quatrocentos e vinte e sete milhões,
trezentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e
três centavos). Desse valor será deduzida a parcela de R$
1.644.901.532,15 (um bilhão, seiscentos e quarenta e quatro milhões,
novecentos e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e quinze centavos), correspondentes ao subsídio concedido pela União ao Estado do
Rio Grande do Sul, nos termos do § 4º do art. 3º da Lei nO 9.496, de 11
de setembro de 1997, sendo refinanciado o valor de R$
7.782.423.448,28 (sete bilhões, setecentos e oitenta e dois milhões,
quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e
vinte e oito centavos), correspondente a:
a) R$ 7.157.035.135,40 (sete bilhões, cento e cinqüenta e sete milhões, trinta e cinco mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta centavos), correspondentes ao valor da dívida mobiliária existente em 31
de março de 1996, ainda não paga, ou a que, constituída após essa
data, consubstanciou sua simples rolagem, atualizado até 15 de abril
de 1998, pelas condições estabelecidas na cláusula oitava do contrato;
b) R$ 625.388.312,88 (seiscentos e vinte e cinco milhões, trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e doze reais e oitenta e oito centavos),
correspondentes aos saldos devedores dos contratos firmados com a
Caixa Econômica Federal (CEF), existentes em 16 de dezembro de
1997, ao amparo dos votos CMN nOs 162 e 175, de 1995, e 122, de
1996, e sucedâneos, atualizados até 15 de abril de 1998, pelas condições previstas na cláusula oitava do contrato;

II - encargos:
a) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);
b) atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;

III -

prazo: trezentas e sessenta prestações mensais e consecuti-

vas;

IV - garantias: as receitas próprias do Estado, as transferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar nº 87,
de 13 de setembro de 1996;
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v-

condições de pagamento:
a) amortização extraordinária: R$ 1.150.000.000,00 (um bilhão,
cento e cinqüenta milhões de reais), da seguinte forma:
1. R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinqüenta milhões de reais),
da seguinte forma:
- R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) mediante
transferência da titularidade das ações da Companhia de Geração
Térmica de Energia Elétrica (CGTEE), para a União, livres e desembaraçadas de quaisquer õnus;
- R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais) mediante incorporação deste valor, que no Contrato a Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. (Eletrobrás) reconhece como crédito da União, em futuro aumento de capital da Eletrobrás a ser subscrito e integralizado
pela União;
2. R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) que corresponde ao valor de dívidas da empresa Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) junto ao Governo Federal, que serão liquidadas
até 30 de novembro de 1998, da seguinte forma:
- mediante assunção pela Eletrobrás, do saldo devedor do Contrato Particular de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado entre a União e a CEEE, em 30 de abril
de 1994, ao amparo da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993;
- a diferença entre o valor deR$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e o valor assumido no item anterior, será liquidada mediante incorporação deste valor, que no ato do contrato, a Eletrobrás
reconhece como crédito da União, em futuro aumento de capital da
Eletrobrás a ser subscrito e integralizado pela União;
b) amortização: em trezentas e sessenta parcelas mensais, pela
Tabela Price, limitadas ao dispêndio mensal de 1/12 (um doze avos)
de 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real do Estado (RLR).
Parágrafo único. O descumprimento pelo Estado do Rio Grande do Sul das obrigações constantes do contrato de refinanciamento,
incluindo atrasos de pagamentos, assim como das metas fiscais e financeiras, acordadas em seu Programa de Reestruturação e deAjuste
Fiscal, implicará, enquanto persistir o descumprimento, a substituiCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 5155-5214, ju!. 1998
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ção dos encargos financeiros referidos no caput por encargos equivalentes ao custo médio de colocação da Divida Mobiliária Federal,
acrescido dejurosmoratórios de 1% a.a. (um por cento ao ano), ea elevação do limite de dispêndio para 17% (dezessete por cento) da Receita Líquida Real do Estado (RLR).

Art. 3' O exercício da autorização concedida por esta resolução
é condicionado a que o Estado do Rio Grande do Sul comprove, junto
ao Banco Central do Brasil, o cumprimento do disposto no inciso III
do art. 167 da Constituição Federal.
Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar da data de sua
publicação.
Art. 5'

Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Senado Federal, l' de julho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 65, DE 1998
Autoriza o Estado de Pernambuco a
realizar operação de crédito consubstancia~
da em contrato firmado em 12 de junho de
1998, entre a União e o Estado de Pernambuco, com a interveniência do Banco do
Estado de Pernambuco S.A. (BandepeJ e do
Banco Central do Brasil, de abertura de crédito e de compra e venda de ações, no âmbito
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de
até R$ 1.492.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e noventa e dois milhões de reais).
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado de Pernambuco autorizado a realizar operação de crédito consubstanciada no contrato de abertura de crédito firmado em 12 dejunho de 1998, entre a União eo Estado de Pernambuco, no ãmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de até R$ 1.492.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e noventa e dois milhões de reais).
Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anteriorterá as
seguintes condições financeiras básicas:
I - valor do crédito a ser liberado pela União: até R$
1.492.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e noventa edois milhões de
reais), sendo que os recursos serão utilizados exclusiva e obrigatoriamente da seguinte forma:
a) atéR$ 1.130.000.000,00 (um bilhão, cento e trinta milhões de
reais), destinados à capitalização do Bandepe para recomposição patrimonial;

b) até R$ 342.000.000,00 (trezentos e quarenta e dois milhões de
reais) para aquisição de ativos do Bandepe pelo Estado;

c) atéR$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para integralização de capital da Agência de Desenvolvimento a ser constituída;
II - os valores citados nas alíneas a e b serão atualizados pela
variação da taxa Selic divulgada pelo Banco Central do Brasil, de 30
de abril de 1998, até a data do cumprimento das condições a que se refere a cláusula segunda do contrato;
III - forma de liberação dos recursos:
a) as liberações de recursos serão realizadas pela Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), em consonância com o art. 10 da Medida
Provisória n? 1.654-25, de 1998, por conta e ordem do Estado, observando-se os limites, devidamente atualizados conforme referido anteriormente, da seguinte forma:

1) diretamente ao Bandepe:
- até R$ 1.130.000.000,00 (um bilhão, cento etrínta milhões de
reais), via aumento de capital, para recomposição patrímonial;
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desses recursos, o Bandepe deverá utilizar até R$
420.000.000,00 (quatrocentos e vinte milhões de reais) para capitalização da Bandepe Previdência Social (Bandeprev), destinada à cobertura de passivos atuariais;
2) diretamente ao Estado:
- até R$ 342.000.000,00 (trezentos e quarenta e dois milhões de
reais), para aquisição de ativos do Bandepe;
- atéR$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para integralização de capital da Agência de Desenvolvimento a ser constituída;
- a liberação de recursos para capitalização da agência de fomento é condicionada à comprovação da constituição da referida
agência e à obtenção das autorizações necessárias ao seu funcionamento;
IV -

forma de pagamento:

a) as parcelas dos recursos liberados serão incorporadas na parcela (P) definida no Contrato de Refinanciamento, nas mesmas datas
em que ocorrerem as liberações, regendo-se pelas condições daquele
instrumento;

b) se, decorridos dezoito meses da data da assinatura do Contrato de Refinanciamento, o Estado detiver o controle acionário de qualquer instituição financeira, o saldo devedor (P) incorporado, devidamente atualizado, será apartado do saldo devedor (P) do Contrato de
Refinanciamento e amortizado com base na Tabela Price, sem a observância do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida
Real (RLR), a que se refere aquele instrumento.

§ 1Q O Estado se obriga a vender o controle acionário do Bandepe a terceiros, até 30 de novembro de 1998, utilizando o produto então
arrecadado para amortização do Contrato de Refinanciamento. Em
caso da não alienação até a data estipulada, o Estado alienará à
União as ações de sua titularidade no capital social do Bandepe.
§ 2 Q Do preço final de compra e venda das ações será subtraído
o valor utilizado para amortização do Contrato de Refinanciamento,
atualizado conforme o disposto na cláusula sétima daquele instrumento. Se a diferença for positiva, a União utilizará o valor correspondente para amortização do saldo devedor do contrato de refinanCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 5155-5214, jn!. 1998
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ciamento, de acordo com a cláusula décima primeira deste instrumento. Se negativa, o valor da referida diferença será incorporado ao
saldo devedor da parcela (P) a que se refere a cláusula quarta do Contrato de Refinanciamento.
Art. 3' O exercício da autorização concedida por esta resolução
é condicionado a que o Estado de Pernambuco comprove, junto ao
Banco Central do Brasil, o cumprimento do disposto no inciso lU do
art. 167 da Constituição Federal.
Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar da sua publicação.
Art. 5'

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 1a de julho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 66, DE 1998
Autoriza o Estado de Pernambuco a
contratar operação de refinanciamento de
dívidas do Estado, consubstanciada no
Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado com a União, em 23 de dezembro de
1997, e o termo aditivo ao Contrato, de 12 de
junho de 1998, com base no protocolo de
acordo firmado entre a União e o Estado de
Pernambuco, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, no valor total de R$
163.641.525,53 (cento e sessenta e três milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e
três centavos).
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 12 É o Estado de Pernambuco autorizado a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada no
contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de
Dívidas, celebrado com a União, em 23 de dezembro de 1997, e termo
aditivo ao Contrato, de 12 dejunho de 1998, com base no protocolo de
acordo firmado entre a União e o Estado de Pernambuco, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 22 A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras:
I - saldo da dívida: R$ 163.641.525,53 (cento e sessenta e três
milhões, seiscentos e quarenta eum mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e três centavos), em 23 de dezembro de 1997, sendo de R$
157.571.413,95 (cento e cinqüenta e sete milhões, quinhentos e setenta
e um mil, quatrocentos e treze reais e noventa e cinco centavos), o valor
a ser refinanciado, eR$ 6.070.111,58 (seis milhões, setenta mil, cento e
onze reais e cinqüenta e oito centavos), o valor correspondente ao subsídio concedido pela União ao Estado de Pernambuco, nos termos dos
§§ 2º a 4º do art. 3º da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997;
II -

encargos:

a) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);

b) atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;

III -

prazo: trinta anos;

IV - garantia: receitas próprias do Estado, transferências do
Fundo de Participação dos Estados (FPE) e os créditos de que trata a
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
V - condições de pagamento:
a) amortização extraordinária: equivalente a R$ 31.514.282,79
(trinta e um milhões, quinhentos e catorze mil, duzentos e oitenta e
dois reais e setenta e nove centavos), atualizada pelas mesmas condições do restante da dívida, e que será objeto de registro em uma conta
gráfica. O pagamento será efetuado nas seguintes condições: em seis
prestações mensais consecutivas, vencendo-se a primeira em 30 dejunho de 1998 e as demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes; as
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prestações poderão ser liquidadas com recursos provenientes da alienação das ações da Companhia Telefônica de Pernambuco S.A. (Telpe) e da Companhia Pernambucana de Borracha Sintética S.A.(Coperbo), que o Estado se obriga, pelo contrato, a promover, are 30 de novembro de 1998, na Bolsa de Valores dos Estados do Rio de Janeiro
(BVRJ), de São Paulo (Bovespa) ou de Pernambuco (BVPE), após obtidas as autorizações legislativas estaduais necessárias;
b) amortização: em trezentas e sessenta parcelas mensais, pela
TabelaPrice, a 1/ 12 (um doze avos) de 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da Receita Líquida Real do Estado (RLR).
Parágrafo único. O descumprimento pelo Estado de Pernambuco das obrigações constantes do contrato de refinanciamento, incluindo atrasos de pagamentos, assim como das metas fiscais e financeiras, acordadas em seu Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, implicará, enquanto persistir O descumprimento, a substituição
dos encargos financeiros referidos no caput, por encargos equivalentes ao custo médio de colocação da dívida mobiliária federal, acrescido de juros de mora de 1% a.a. (um por cento ao ano), e a elevação do
limite de dispêndio mensal para 15,5% (quinze inteiros e cinco décimos por cento) da Receita Líquida Real do Estado (RLR).
Art. 3' Pelo termo aditivo do contrato de confissão, assunção,
consolidação e refinanciamento de dívidas, celebrado entre a União e o
Estado se compromete a conceder financiamento ao Estado, em valores
a serem fixados pelo Banco Central do Brasil, para promover os ajustes
prévios necessários à privatização do Banco do Estado de Pernambuco
(Bandepe) e à criação de agência de desenvolvimento, conforme disposto na Medida Provisória n" 1.654-24, de 14 de maio de 1998, enoprotocolo de acordo firmado entre as partes em 30 de abril de 1997.
Art. 4' O exercício da autorização concedida por esta resolução
é condicionado a que o Estado de Pernambuco comprove, junto ao
Banco Central do Brasil, o cumprimento do disposto no inciso IH do
art. 167 da Constituição Federal.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, l' dejulho de 1998.

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 67, DE 1998
Autoriza a efetivação de Contrato de
Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado entre a
União e o Estado de Goiás, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É o Governo Federal autorizado a celebrar, com o Estado de Goiás, Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2'

As condições para a operação serão as seguintes:

I - valor da dívida a ser adquirida pela união: R$
1.340.356.054,35 (um bilhão, trezentos e quarenta milhões, trezentos
e cinqüenta e seis mil, cinqüenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), assim distribuídos:
a) da dívida mobiliária existente em 31 de março de 1996, ainda
não paga, ou a que, constituída após esta data, consubstanciou sua
simples rolagem, atualizada até 20 de março de 1998;

b) dos saldos devedores dos contratos firmados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) até 31 de
março de 1996;

c) dos saldos devedores dos contratos firmados com a Caixa Econômica Federal (CEF), até 31 de março de 1996, destinados a projeto
de habitação e saneamento; e
d) dos saldos devedores dos contratos firmados com a CEF com
amparo nos votos do Conselho Monetário Nacional (CMN) n's 162 e
175, de 1995, esuas alterações, atualizados até 25 de março de 1998;
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II - valor a ser refinanciado: do valor total de R$
1.340.356.054,35 ( um bilhão, trezentos e quarenta milhões, trezentos
e cinqüenta e seis mil, cinqüenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) será deduzida a parcela de R$ 177 .298.291,39 (cento e setenta e
sete milhões, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e noventa e um
reais e trinta e nove centavos), correspondente ao subsídio concedido
pela União ao Estado de Goiás, nos termos do § 4º do art. 3º da Lei nO
9.496, de 11 de setembro de 1997, sendo refinanciado o valor de R$
1.163.057.762,96 (um bilhão, cento e sessenta e três milhões, cinqüenta e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), assim distribuídos:
a) dívida mobiliária: R$ 764.758.187,21 (setecentos e sessenta e
quatro milhões, setecentos e cinqüenta e oito mil, cento e oitenta e sete
reais e vinte e um centavos);

b) dívida contratual (BNDES): R$132.231.588,89 (cento etrinta e dois milhões, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e
oito reais e oitenta e nove centavos);

c) dívida contratual (CEF) (habitação e saneamento): R$
36.506.944,77 (trinta e seis milhões, quinhentos e seis mil, novecentos
e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos);
d) dívida contratual (CEF) (votos CMN nOs 162 e 175, de 1995, e
suas alterações): R$ 229.561.042,09 (duzentos e vinte e nove milhões,
quinhentos e sessenta e um mil, quarenta e dois reais e nove centavos);

III - encargos: juros de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados sobre o saldo devedor existente, sendo debitado no primeiro dia de
cada mês;
IV - atualização do saldo devedor: variação positiva do Índice
Geral de Preços (conceito de disponibilidade interna) da Fundação
Getúlio Vargas (IGP-DI);
V - condições de pagamento da amortização extraordinária:
R$ 232.611.552,59 (duzentos e trinta e dois milhões, seiscentos e onze
mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta e nove centavos),
correspondente a 20% (vinte por cento) da dívida refinanciada, atualizada pela variação positiva do IGP-DI, acrescida de juros de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), com recursos provenientes de:
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a) créditos líquidos e certos do Estado junto à União, em decorrência de empreendimentos no território do atual Estado de Tocantins, de acordo com o disposto no § 7º do art. 13 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), a serem apurados conforme
auditoria a ser realizada pela Secretaria Federal de Controle (SFC),
cujos valores serão conciliados pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de Goiás (Soplan);
b) créditos que tenham sido objeto de novação a que se refere a
Medida Provisória n? 1.635-22, de 12 de junho de 1998, pelo valor
presente calculado à taxa de desconto de 12% a.a. (doze por cento ao
ano);

VI - condições de pagamento da amortização ordinária: R$
930.446.210,37 (novecentos e trinta milhões, quatrocentos e quarenta
e seis mil, duzentos e dez reais e trinta e sete centavos), que deverá ser
paga em trezentas e sessenta prestações mensais, pela Tabela Price, limitadas ao dispêndio mensal de 1/12 (um doze avos) de 15% (quinze
por cento) da Receita Líquida Real do Estado (RLR);
VII - garantias: as receitas próprias do Estado, as transferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar nº
87, de 13 de setembro de 1996.

Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4'
cação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-

Senado Federal, F dejulho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 68, DE 1998
Autoriza o Estado da Bahia a conceder
garantias e contragarantias às operações de
crédito a serem contratadas no âmbito do
Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, junto às instituições de crédito oficiais.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. l' É o Estado da Bahia autorizado a conceder garantias,
no valor de até R$ 25.800.000,00 (vinte e cinco milhões e oitocentos
mil reais), às operações de crédito a serem contratadas no âmbito do
Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira, junto às instituições de crédito oficiais.
Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo serão destinados ao financiamento do controle da doença "Vassoura de
Bruxa" e à recuperação da produtividade e da competitividade da lavoura cacaueira baiana.

Art. 2' As operações de crédito referidas no artigo anterior deverão observar as seguintes condições financeiras:
I - volume de recursos: R$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze
milhões de reais) para o período de 1998 a 2000;
II III -

taxa de juros: média de 5% a.a. (cinco por cento ao ano);
indexador: TJLP;

IV - destinação dos recursos: controle da doença «Vassoura de
Bruxa", dentro do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira
Baiana;
V -

condições de pagamento:

a) do principal: em dezesseis parcelas semestrais, após carência
de dois anos;
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b)

dos juros: exigíveis semestralmente, sem período de carência.

VI - garantias: Fundo de Participação dos Estados (FPE) e recursos do Fundo de Defesa da Economia Baiana (Fundecon).
Art. 3' A concessão de garantias e contragarantias referidas no
art. l' não será computada para efeito de apuração dos limites fixados no art. 4' da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal.
Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da data
de sua publicação.
Art. 5'

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, l' de julho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o.SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regímento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 69, DE 1998
Autorixa o Estado de Mato Grosso do
Sul a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada
no Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamento de Dívidas, celebrado com a
União em 30 de março de 1998, com base no
protocolo de acordo firmado entre a União e
o Estado do Mato Grosso do Sul, no âmbito
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de
R$ 903.660.059,21 (novecentos e três mio
lhões, seiscentos e sessenta mil, cinqüenta e
nove reais e vinte e um centavos).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado do Mato Grosso do Sul autorizado a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 5155-5214, jn!. 1998
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ciada no Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamento de Dividas, celebrado com a União em 30 de março de 1998, com base no protocolo de acordo firmado entre a União e o Estado do Mato Grosso do
Sul, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados.
Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras:
I -

saldo da dívida: R$ 903.660.059,21 (novecentos e trés mi-

lhões, seiscentos e sessenta mil, cinqüenta e nove reais e vinte eum cen-

tavos), em 30 de março de 1998, sendo R$ 806.143.222,17 (oitocentos e
seis milhões, cento e quarenta e três mil, duzentos e vinte e dois reais e
dezessete centavos), o valor a ser refinanciado, eR$ 97.516.837,04 (noventa e sete milhões, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e
sete reais e quatro centavos), o valor correspondente ao subsídio concedido pela União ao Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos dos §§ Z'
a 4' do art. 3' da Lei n'' 9.496, de 11 de setembro de 1997;
II - encargos:
a) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);
b) atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;

III - prazo: trinta anos;
IV - garantia: receitas próprias do Estado, transferências do
Fundo de Participação dos Estados (FPE) e os créditos de que trata a
Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
V - condições de pagamento:
a) amortização extraordinária: equivalente a R$ 83.188.582,36 (oitenta e trés milhões cento e oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois
reais e trinta e seis centavos), que correspondem ao montante líquido
apurado pelo Estado com a privatização da Empresa Energética de
Mato Grosso do Sul SA (Enersul), a ser atualizado de 26 de novembro
de 1997 até 30 de março de 1998, pelas mesmas condições do restante da
dívida, e que será objeto de registro em uma conta gráfica no Banco do
Brasil, agente da operação; desse total, R$ 11.170.289,75 (onze milhões,
cento e setenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) serão pagos à vista, na data em que obtida a condição de eficácia
do contrato, e o restante pelo Sistema de Amortização Constante
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(SAC) em oitenta e quatro parcelas mensais e consecutivas, a contar
da data de assinatura do contrato, atualizadas pela Selic divulgada
pelo Banco Central do Brasil, para os títulos federais;

b) amortização: pela Tabela Price, em parcelas limitadas a 1/12
(um doze avos) de 15% (quinze por cento) da Receita Liquida Real do
Estado (RLR).
Parágrafo único. O descumprimento pelo Estado do Mato Grosso do Sul das obrigações constantes do contrato de refinanciamento,
incluindo atrasos de pagamentos, assim como das metas fiscais e financeiras, acordadas em seu Programa de Reestruturação e de Ajuste
Fiscal, implicará, enquanto persistir o descumprimento, a .substituição dos encargos financeiros referidos no caput por encargos equivalentes ao custo médio de colocação da Dívida Mobiliária Federal,
acrescido dejuros demora de 1% a.a, (um por cento ao ano), e a elevação do limite de dispêndio mensal para 19% (dezenove por cento) da
Receita Líquida Real do Estado (RLR).
Art. 3º Pelo Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamento de Dívidas, celebrado entre a União e o Estado do Mato Grosso do
Sul, a União se compromete, adicionalmente, a assumir e refinanciar
ao Estado a importáncia de R$ 332.576.337,34 (trezentos e trinta e
dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, trezentos e trinta e sete
reais e trinta e quatro centavos), correspondente ao saldo devedor, em
30 de março de 1998, dos contratos de empréstimo concedidos originalmente à Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul)
e à Enersul, pelo Banco Bamerindus do Brasil S.A., após a assunção
dessas operações pela Caixa Econômica Federal (CEF), desde que
atendidas as condições prescritas na Resolução nº 2.366, de 17 de
março de 1997, do Banco Central do Brasil, constante do Voto CMN
n" 32, de 1997.
Art. 4º O exercício da autorização concedida por esta resolução
é condicionado a que o Estado do Mato Grosso do Sul comprove, junto
ao Banco Central do Brasil, o cumprimento do disposto no inciso UI
do art. 167 da Constituição Federal.
Art. 5º

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 6' É revogada a alínea e do art. 2' da Resolução n" 107, de
19 de dezembro de 1996, do Senado Federal.
Senado Federal, I" de julho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGLAHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 70, DE 1998
Autoriza o Estado de Santa Catarina a
contratar operação de refinanciamento de
dívidas mobiliária e contratual do Estado,
consubstanciadas no Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e
Refinanciamento de Dívidas, celebrado com
a União, em 31 de março de 1998, com base
no protocolo de acordo firmado entre a
União e o Estado de Santa Catarina, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de
R$ 1.552.400.375,83 (um bilhão, quinhentos e cinqüenta e dois milhões, quatrocentos
mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta
e três centavos).

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. I" É o Estado de Santa Catarina autorizado a contratar
operação de refinanciamento de dívidas mobiliária e contratual do
Estado, consubstanciadas no Contrato de Confissão, Promessa de
Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado
com a União, em 31 de março de 1998, com base no protocolo de acordo firmado entre a União e o Estado de Santa Catarina, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras:
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I - valor da dívida a ser adquirida pela União: R$
1.552.400.375,83 (um bilhão, quinhentos e cinqüenta e dois milhões,
quatrocentos mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), correspondente a:
a) R$ 1.085.678.564,89 (um bilhão, oitenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), relativos à dívida mobiliária existente em 31 de
março de 1996, ainda não paga Ou a que, constituída após essa data,
consubstanciou simples rol agem;
b) R$ 466.721.810,94 (quatrocentos e sessenta e seis milhões, setecentos e vinte e um mil, oitocentos e dez reais e noventa e quatro centavos), relativos a dívidas contratuais junto ao Banco do Brasil S.A.,
à Caixa Econômica Federal (CEF) e ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE);
H - valor a ser financiado: R$ 1.390.768.793,06 (um bilhão trezentos e noventa milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e
noventa e três reais e seis centavos). A diferença entre o valor assumido
pela União e o valor financiado ao Estado correspondente a:
a) R$ 147.797.674,64 (cento e quarenta e sete milhões, setecentos
e noventa e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e
quatro centavos), relativos aos custos atê 31 de março de 1998, assumidos pela União, previstos no § 4Q do art. 3º da Lei nº 9.496, de 11 de
setembro de 1997;
b) R$ 13.833.908,13 (treze milhões, oitocentos e trinta e três mil,
novecentos e oito reais e treze centavos), referentes aos créditos de
atualização monetária do IPI-Exportação do Estado junto à União;
IH - Encargos:
a) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados sobre o saldo
devedor existente e debitado no primeiro dia de cada mês;

b) atualização do saldo devedor: variação positiva do IGP-DI;

IV - prazo: trezentas e sessenta prestações mensais e consecutivas;
V - garantias: as receitas próprias do Estado, as transferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar nº
87, de 13 de setembro de 1996;
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VI -

condições de pagamento:

a) amortização extraordinária: parcela VCG, no valor de R$
267.086.632,11 (duzentos e sessenta e sete milhões, oitenta e seis mil,
seiscentos e trinta e dois reais e onze centavos), atualizadas pela
variação positiva do IGP-DI, acrescida de juros de 6% a.a. (seis por
cento ao ano), com recursos provenientes de:

1. alienação de ações da Centrais Elétricas de Santa Catarina
S.A. (Celesc), a ser promovida até 30 de novembro de 1998;
2. venda de imóveis de propriedade do Estado;
3. créditos que tenham sido objeto da novação a que se refere a
Medida Provisória n' 1.635-21, de 13 de março de 1998, pelo valor
presente, calculado à taxa de desconto de 12% a.a. (doze por cento ao
ano);
b) amortização ordinária: Parcela P. no valor de R$
1.123.682.160,95 (um bilhão, cento e vinte e três milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, cento e sessenta reais e noventa e cinco
centavos), que deverá ser paga em trezentas e sessenta parcelas
mensais, pela Tabela Price, limitadas ao dispêndio mensal de 1112
(um doze avos) de 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real do
Estado (RLR).

Art. 3' O exercício da autorização concedida por esta resolução
é condicionado a que o Estado de Santa Catarina comprove, junto ao
Banco Central do Brasil, o cumprimento do disposto no inciso In do
art. 167 da Constituição Federal.
Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar da data de sua
publicação.
Art. 5'
cação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-

Senado Federal, 1º de julho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 71, DE 1998
Autoriza o Estado do Paraná a contratar operação de refinanciamento de dívida
mobiliária do Estado, consubstanciada no
Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamento de Dívidas, celebrado com a União
em 31 de março de 1998, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e aoAjuste Fiscal dos Estados, no valor de R$
519.944.406,98 (quinhentos e dezenove milhões, novecentos e quarenta e quatro mil,
quatrocentos e seis reais e noventa e oito centavos).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado do Paraná autorizado a contratar operação
de refinanciamento de dívida mobiliária do Estado consubstanciada
no Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamento de Dívidas,
celebrado com a União, em 31 de março de 1998, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras:
I - saldo da dívida mobiliária: R$ 519.944.406,98 (quinhentos
e dezenove milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos
e seis reais e noventa e oito centavos), correspondente à dívida mobiliária existente em 31 de março de 1996, atualizada até 31 de março
de 1998; sendo R$ 462.339.013,75 (quatrocentos e sessenta e dois milhões, trezentos e trinta e nove mil, treze reais e setenta e cinco centavos) o valor a ser refinanciado e R$ 57.605.393,23 (cinqüenta e sete
milhões, seiscentos e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e
três centavos) o valor correspondente ao subsídio concedido pela
União ao Estado do Paraná, nos termos dos §§ 29 a 49 do art. 3' da Lei
n? 9.496, de 11 de setembro de 1997;
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II a)

encargos:

juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);

atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
III - prazo: trezentas e sessenta prestações mensais consecuti-

b)

vas;

IV - garantias: as receitas próprias do Estado, as transferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar n? 87,
de 13 de setembro de 1996;
V - condições de pagamento:
a) amortização extraordinária: R$ 92.467.802,75 (noventa e dois
milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos), que corresponde a 20% (vinte por cento) da dívida refinanciada, com recursos provenientes da alienação de ações
da Companhia Paranaense de Energia (Copel), os quais serão objeto
de registro em uma conta gráfica no Tesouro Nacional, de responsabilidade do Estado, cujo saldo devedor estará sujeito a encargos financeiros idênticos aos do refinanciamento;
b) amortização: pela Tabela Price, limitadas a JJ12 (um doze avos)
de 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real do Estado (RLR).
Parágrafo único. O descumprimento pelo Estado do Paraná
das obrigações constantes do contrato de refinanciamento, incluindo
atrasos de pagamento, assim como das metas e compromissos que
constarão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, a ser
acordado com a União, até 31 de outubro de 1998, implicará, a jlartir
de 1Q de novembro de 1998, e enquanto não estabelecido o referido programa, a substituição dos encargos financeiros referidos no caput por
encargos equivalentes ao custo médio de captação da dívida mobiliária interna do Governo Federal, acrescido dejuros de 1% a.a. (um por
cento ao ano), e a elevação, em quatro pontos percentuais, do percentual da RLR tomado como base para a apuração do limite de dispêndio mensal.

Art. 3'

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, l' de julho de 1998
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGLAHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 72, DE 1998
Autoriza o Estado do Paraná a realizar
operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$
43.288.415,77 (quarenta e três milhões, duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e
quinze reais e setenta e sete centavos), no
âmbito do Programa Pró-Saneamento.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado do Paraná autorizado a realizar operação de
crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$
43.288.415,77 (quarenta e três milhões, duzentos e oitenta e oito mil,
quatrocentos e quinze reais e setenta e sete centavos), no âmbito do
Programa Pró-Saneamento.
Art. 2'

As condições da operação são as seguintes:

I - valor: R$ 43.288.415,77 (quarenta e três milhões, duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e sete centavos);
H - garantias: Fundo de Participação dos Estados (FPE);
IH - juros: 8% a.a. (oito por cento ao ano), exigíveis mensalmente, inclusive durante o período de carência;
IV - comissão de administração:
a) na fase de carência: 2% a.a. (dois por cento ao ano);
b) na fase de amortização: 1% a.a. (um por cento ao ano);

V VI -

taxa de risco: 1% (um por cento) do valor do financiamento;
condições de pagamento:

a) do principal: em cento e oitenta prestações mensais, com vinte
e sete meses de carência;
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b) dos juros: exigíveis mensalmente inclusive no período de ca-

rência;

c) da comissão de administração: nas mesmas datas de pagamento dos juros;
d) da comissão de riscos: nas datas das liberações.

Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e sessenta dias após a sua publicação.
Art. 4º
cação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-

Senado Federal, 1º dejulho de 1998
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regímento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 73, DE 1998
Autoriza o Estado do Paraná a realizar
operação de crédito junto à Caixa Econômi-

ca Federal (CEF), no valor de R$
34.703.918,50 (trinta e quatro milhões, setecentos e três mil, novecentos e dezoito reais e
cinqüenta centavos), no âmbito do Programa Pró-Moradia.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado do Paraná autorizado a realizar operação de
crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$
34.703.918,50 (trinta e quatro milhões, setecentos e três mil, novecentos e dezoito reais e cinqüenta centavos), no âmbito do Programa
Pró-Moradia.
Art. 2º

As condições da operação são as seguintes:

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 5155-5214,jul. 1998

5184
I - valor: R$ 34.703.918,50 (trinta e quatro milhões, setecentos e três mil, novecentos e dezoito reais e cinqüenta centavos);
II -

garantias: Fundo de Participação dos Estados (FPE);
III - juros: 5% a.a. (cinco por cento ao ano), exigíveis mensalmente, inclusive durante o período de carência;
IV -

comissão de administração:

a) na fase de carência: 2% a.a. (dois por cento ao ano);
b)

na fase de amortização: 1% a.a. (um por cento ao ano);

V mento;
VI -

taxa de risco: 1% (um por cento) do valor do financiacondições de pagamento:

a) do principal: em cento e oitenta prestações mensais, com vinte
e sete meses de carência;

b) dos juros: exigíveis mensalmente inclusive no período de ca-

rência;

c) da comissão de administração: nas mesmas datas de pagamento dos juros;
d) da comissão de riscos: nas datas das liberações.

Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e sessenta dias após a sua publicação.

Art. 4'

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 1º dejulho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 74, DE 1998
Autoriza a União a contratar operação
de crédito externo, no valor equivalente a até
US$ 74,000,000.00 (setenta e quatro milhões de dólares norte-americanos) junto ao
Brasilian American Merchant Bank, destinada ao financiamento do Programa de Reaparelhamento da Marinha, a ser executado
pelo Ministério da Marinha.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I" É a União autorizada, nos termos do art. 52, inciso V,
da Constituição Federal e da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo junto ao Brasilian
American Merchant Banh,
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão utilizados no financiamento do Programa de Reaparelhamento da Marinha, a ser executado pelo Ministério da Marinha.
Art. 2º A operação de crédito mencionada no artigo anterior
apresenta as seguintes características financeiras:
I - valor pretendido: US$ 74,000,000.00 (setenta e quatro milhões de dólares norte-americanos);
n - prazo de desembolso: dois anos, a contar da data do primeiro desembolso;
In - juros: até 3% a.a. (três por cento ao ano) acima da Libor de
seis meses, reajustáveis semestralmente, incidindo sobre o saldo devedor do principal, contados a partir da data do desembolso;
IV - condições de pagamento:
a) do principal:
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1. em oito parcelas semestrais, a partir do sexto mês a contar do
primeiro desembolso, caso o desembolso ocorra no primeiro semestre
a partir da data de assinatura do contrato; ou
2. em sete parcelas semestrais a partir do décimo segundo mês a
contar do primeiro desembolso, caso o desembolso ocorra no segundo
semestre a partir da data de assinatura do contrato; ou
3. em seis parcelas semestrais, a partir do décimo oitavo mês a
contar do primeiro desembolso, caso o desembolso ocorra no terceiro
semestre a partir da data de assinatura do contrato; ou
4. em cinco parcelas semestrais a partir do vigêsimo quarto mês
a contar do primeiro desembolso, caso o desembolso ocorra no quarto
semestre a partir da data de assinatura do contrato e antes da data de
término;
b) dos juros: semestralmente vencidos, a partir da data do desembolso.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de
sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1º de julho de 1998.

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 75, DE 1998
Autoriza o Estado de Roraima a assinar contrato de abertura de crédito e de compra e venda de ativos, com a União e o Banco
do Estado de Roraima S.A. (Baner), no valor de R$ 33.000.000,00 (trinta e três mio
lhões de reais), no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, ao amparo da Medida Provisória nO 1.612-21, de 1998.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado de Roraima autorizado a assinar contrato
de abertura de crédito e de compra e venda de ativos com a União e o
Banco do Estado de Roraima (Baner), no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, ao amparo da
Medida Provisória n" 1.612-21, de 1998.
Art. 2' A operação de crédito autorizada no artigo anterior será
realizada nas seguintes condições:

I - valor do crédito a ser liberado pela União: R$ 33.000.000,00
(trinta e três milhões de reais), posição em 28 de fevereiro de 1998,
sendo que os recursos serão utilizados exclusiva e obrigatoriamente
da seguinte forma:
a) R$ 23.412.314,84 (vinte e três milhões, quatrocentos e doze
mil, trezentos e catorze reais e oitenta e quatro centavos), para absorção de obrigações do Baner caracterizadas por depósitos junto ao público, a serem transferidas para o Banco da Amazônia S.A. (Basa);

b) R$ 5.587.685,16 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e sere
mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), para fazer
frente às obrigações do Baner derepassejunto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame) e Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur); e

c) R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para capitalização
da agência de fomento;
II -

forma de liberação dos recursos:

a) diretamente ao Basa, com relação ao montante destinado à
absorção de obrigações do Baner caracterizadas por depósitos junto
ao público, mediante comprovação dos saldos devedores junto à Secretaria do Tesouro Nacional;

b) diretamsnte ao Baner, com relação ao montante destinado à
absorção de obrigações caracterizadas por repasses, mediante emissão de títulos específicos para pagamento dessas obrigações e mediante comprovação desses valores junto às entidades repassadoras;
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c) diretamente ao Estado, com relação ao valor destinado à capitalização da agência de fomento, após obtidas as autorizações necessárias ao seu funcionamento;

III -

forma de pagamento:

a) as parcelas dos recursos liberados serão incorporadas ao saldo devedor do Contrato de Refinanciamento, nas mesmas datas em
que ocorrerem as liberações, e amortizadas na forma estipulada no
referido instrumento;

b) os recursos gerados pelos ativos do Baner, adquiridos pelo Estado, incluindo-se os provenientes de sua alienação, serão obrigatoriamente destinados à amortização do Contrato de Refinanciamento;

c) eventuais créditos do Estado decorrentes da posição líquida final do Baner serão utilizados na amortização do Contrato de Refinanciamento.
Parágrafo único. Os valores a que se referem as alíneas a e b do
inciso I serão atualizados pela variação da taxa Selic divulgada pelo
Banco Central do Brasil, de l' de março de 1998, até a data do cumprimento das condições de assinatura do contrato.
Art. 3' O Estado de Roraima encaminhará ao Senado Federal
relatório trimestral contendo descrição detalhada da situação dos
ativos do Baner adquiridos pelo Estado, especificando a destinação
dos recursos gerados por esses ativos e os valores resultantes da alienação dos mesmos.

Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir
da data de sua publicação.
Art. 5º

Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Senado Federal, 1º de julho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 76, DE 1998
Autoriza o Estado de Roraima a contratar operação de refinanciamento de dívidas
do Estado, consubstanciada no Contrato de
Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado com a
União em 25 de março de 1998, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de
R$ 7.247.682,08 (sete milhões, duzentos e
quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta. e
dois reais e oito centavos).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É o Estado de Roraima autorizado a contratar operação
de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada no Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado com a União, em 25 de março de 1998, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2Q A operação de crédito referida terá as seguintes condições financeiras:
I - valor da dívida a ser adquirida pela União: R$
7.247.682,08 (sete milhões, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e
oitenta e dois reais e oito centavos), correspondente aos saldos devedores dos contratos firmados com a Caixa Econõmica Federal (CEF),
concedidos ao amparo do VotoCMN n Q 162, de 1995, atualizados até a
data de assinatura do referido contrato;
II - valor refinanciado: do valor referido no inciso anterior
será deduzida a parcela de R$ 644.279,53 (seiscentos e quarenta e
quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e cinqüenta e três centavos),
correspondente ao subsídio concedido pela União ao Estado, nos termos do § 4" do art. 3" da Lei n" 9.496, de 11 de setembro de 1997, sendo
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refinanciado o valor de R$ 6.603.402,55 (seis milhões, seiscentos e três
mil, quatrocentos e dois reais e cinqüenta e cinco centavos);

In - encargos:
a) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);
b) atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;

IV - prazo: trezentas e sessenta prestações mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira trinta dias após a data de assinatura do
contrato e as demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes;
V - garantias: receitas próprias do Estado, transferências
constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar n' 87, de
13 de setembro de 1996;
VI - condições de pagamento:
a) amortização extraordinária: R$ 1.318.306,97 (um milhão,
trezentos e dezoito mil, trezentos e seis reais e noventa e sete centavos) correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da dívida contratual junto à CEF, deduzida de R$ 2.373,54 (dois mil, trezentos e
setenta e três reais e cinqüenta e quatro centavos), referente aos créditos de atualização monetária do IPI - Exportação do Estado
junto à União;

b) amortização: em parcelas mensais, pela Tabela Price, limitadas a 1/12 (um doze avos) de 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por
cento) da Receita Líquida Real do Estado (RLR).
Parágrafo único. O descumprimento pelo Estado de Roraima
das obrigações constantes do contrato de refinanciamento, incluindo
atrasos de pagamentos, assim como das metas fiscais e financeiras,
acordadas em seu programa de reestruturação e de ajuste fiscal, implicará, enquanto persistir o descumprimento, a substituição dos encargos financeiros referidos no caput por encargos equivalentes ao
custo médio de colocação da Dívida Mobiliária Federal, acrescida de
juros de mora de 1% a.a. (um por cento ao ano) e a elevação em quatro
pontos percentuais, do percentual da Receita Líquida Real do Estado
tomado como base para a apuração do limite de dispêndio mensal
previsto no contrato de refinanciamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 5155-5214, jul. 1998

5191

Art. 3º
cação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-

Senado Federal, 1º dejulho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 77, DE 1998
Autoriza a elevação temporária do limite de endividamento da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), em mais R$
1.034.000.000,00 (um bilhão e trinta e quatro milhões de reais).

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. l' É a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) autorizada, nos
termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal e da Resolução nº
96, de 1989, do Senado Federal, a elevar, temporariamente e em caráter excepcional, seu limite de endividamento em mais R$
1.034.000.000,00 (um bilhão e trinta e quatro milhões de reais) e contratar duas operações de crédito externo euma operação de crédito interno.
Art. 2º A primeira operação de crédito externo mencionada no
artigo anterior, apresenta as seguintes características financeiras:
I - valor: US$ 450,000,000.00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 508.000.000,00
(quinhentos e oito milhões de reais);
II - modalidade: lançamento de bônus através de fixed rate
notes;
III - prazo: cinco! dez anos;
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IV - uso dos recursos: refinanciamento de dívidas de Eurobonds vincendos em 1998;
V - preço da emissão: 100% (cem por cento) de valor de face
das Notas;
VI - coupon: 9,75% a.a. (nove inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao ano);
VII - placement fee: 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) {lat;
VIII - despesas gerais: 0,1% (um décimo por cento) máximos;
IX - pagamento dos juros: semestralmente.
Art. 3' A segunda operação de crédito externo mencionada no
art. 1Q, apresenta as seguintés características financeiras:

I -

emprestador: Corporacion. Andina de Fomento (CAF);

II - valor: US$ 85,000,000.00 (oitenta e cinco milhões de dólares norte-americanos) equivalentes a R$ 96.000.000,00 (noventa e
seis milhões de reais);
III - modalidade: empréstimo em moeda;
IV - objetivo: financiamento da aquisição antecipada do direito de transporte de 6 (seis) milhões de m 31dia de gás natural no Gasoduto Bolívia-Brasil pela Petrobrás, em território boliviano;
V - garantidor: não há;
VI - prazo: quinze anos a partir da data de fechamento do
contrato ou 31 de março de 2013, o que primeiro ocorrer;

VII - juros: fixos à razão de 3% a.a. (três por cento ao ano) acima da 10-year US Treasure Bill;
VIII - amortização: dezoito parcelas semestrais e sucessivas;
IX - carência: cinqüenta e quatro meses a partir do término
do período de desembolsos;
X - commitment fee: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos
por cento ao ano) incidente sobre o saldo não utilizado do crédito;
XI - comissão de crédito: 1,25%(uminteiroevinteecincocentésimos por cento) sobre o valor da operação;
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XII - despesas diversas: até o montante de US$ 100000.00
(cem mil dólares norte-americanos).
'
Art. 4º A operação de crédito interno mencionada no art. 1º
apresenta as seguintes características financeiras:
I - emprestador: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
U - valor: R$ 430.000.000,00 (quatrocentos e trinta milhões
de reais), reajustados pela TJLP mais 2,5% a. a. (dois inteiros e cinco
décimos por cento ao ano);
lU - modalidade: subscrição de até 43.000 (quarenta e três
mil) debêntures simples de emissão privada da Petrobrás no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada uma, com colocação exclusiva para o
BNDES;
IV - objetivo: financiamento da aquisição antecipada do direito de transporte de 6 (seis) milhões de m'ldia de gás natural no Gasoduto Bolívia-Brasil pela Petrobrás, em território brasileiro;
V - garantidor: não há;
VI - prazo: dezessete anos, com vencimento final em 15 de fevereiro de 2015;
VII - juros: TJLPmais 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco décimos
por cento ao ano);
VIU - amortização: vinte e três parcelas semestrais com início
em 15 de fevereiro de 2004, e término em 15 de fevereiro de 2015, no valor de 4,3478% (quatro inteiros e três mil, quatrocentos e setenta e oito
décimos de milésimos por cento) cada uma do valor principal;
IX - comissão de crédito: 0,1% (um décimo por cento) a cada
trinta dias ou fração sobre o valor da Promessa de Subscrição das Debêntures.
Art. 5º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de
sua publicação.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1º de julho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998
Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ede suas respectivas
autarquias e fundações, inclusive concessão
de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.

O SENADO FEDERAL resolve:
CAPÍTULO I
Das Operações de Crédito
Art. 1° As operações de crédito interno e externo realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e por suas respectivas autarquias e fundações são subordinadas às normas fixadas
nesta resolução.
Art. 2' Para os efeitos desta resolução compreende-se, como
operação de crédito, os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, com as seguintes características:
I - toda e qualquer obrigação decorrente de financiamentos
ou empréstimos, inclusive arrendamento mercantil;
II - a concessão de qualquer garantia;
III - a emissão de debêntures ou a assunção de obrigações, com
as características definidas nos incisos I e II, por entidades controladas
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios que não exerçam
atividade produtiva ou não possuam fonte própria de receitas.
§ I"

Considera-se financiamento ou empréstimo:

I - a emissão ou aceite de títulos da dívida pública;
II - a celebração de contratos que fixem valores mutuados ou
financiados, ou prazos ou valores de desembolso ou amortização;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 5155-5214, jul. 1998

5195
IH - os adiantamentos, a qualquer título, feitos por instituições
oficiais de crédito;
IV - os aditamentos contratuais que elevem valores ou modifiquem prazos;
V - a assunção de obrigações decorrentes da celebração de
convênios para a aquisição de bens ou serviços no País ou no exterior.
§ 2' A assunção de dívidas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e por suas respectivas autarquias e fundações
equipara-se às operações de crédito definidas neste artigo, para os efeitos desta resolução.

CAPÍTULO H
Das Vedações e Exceções

Art. 3º É vedado aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às suas respectivas autarquias e fundações, que pleitearem autorização para contratar as operações de crédito regidas por esta resolução:
I - captar recursos por meio de transferências oriundas de entidades por eles controladas, inclusive empresas nas quais detenham,
direta ou indiretamente, maioria do capital social com direito a voto,
ainda que a título de antecipação de pagamento ou recolhimento de
tributos;
li - assumir compromissos diretamente com fornecedores,
prestadores de serviços ou empreiteiras de obras, mediante emissão ou
aval de promissórias ou carta de crédito, aceite de duplicatas ou outras operações similares;
HI - realizar qualquer operação de crédito que represente violação dos acordos de refinanciamento firmados com a União;
IV - conceder isenções, incentivos, reduções de alíquotas e quaisquer outros benefícios tributários, fiscais ou financeiros, relativos ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, que não atendam ao disposto no § 6º do art.
150, e no inciso VI e na alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da
Constituição Federal.
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Parágrafo único. Constatando-se infração ao disposto no caput,
e enquanto não promovido o cancelamento ou amortização total do
débito, as dívidas serão consideradas vencidas para efeito do cômputo dos limites dos arts. 5' e 6º e a entidade mutuária ficará impedida
de realizar qualquer operação sujeita a esta resolução.
Art. 4' Os protocolos e contratos, firmados entre os Estados e a
União, relativos à renegociação de dívidas preexistentes, sob a égide
da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, serão submetidos à Comissão de Assuntos Econômicos, para apreciação no prazo de quinze
dias, cujo parecer será objeto de deliberação pelo Plenário do Senado
Federal.
§ l' O montante e os serviços das operações de crédito decorrentes dos contratos a que se refere o caput não serão computados nos limites estabelecidos nos arts. 6' e 7'.
§ 2º Em nenhuma hipótese será examinado pelo Senado Federal pedido de autorização para a contratação de operação de crédito a
que se refere este artigo, sem que o mesmo contenha as seguintes informações:
I - receita líquida mensal do Estado, apurada em conformidade com o disposto no § 3º do art. 6º;
II - montante das dívidas que se pretende negociar.
§ 3º É dispensada a instrução dos pleitos a que se refere este artigo nos termos do art. 13 desta resolução.
§ 4' O Poder Executivo Federal instruirá os pleitos a que se refere este artigo com todas as minutas de contratos e todos os pareceres
emitidos por seus órgãos, tais como Secretaria do Tesouro Nacional,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Banco Central do Brasil.

CAPÍTULO III
Dos Limites às Operações de Crédito
Art. 5º As operações de crédito realizadas pelos Estados, pelo
Distrito Federal, pelos Municípios e por suas respectivas autarquias e
fundações, em um exercício, não poderão exceder o montante das despesas de capital fixadas na Lei Orçamentária Anual correspondente,
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ciais com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo, por
maioria absoluta, observado o disposto nesta resolução.
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por operação de crédito realizada em um exercício o montante de liberação contratualmente previsto para o mesmo exercício.

§ 2'

Nas operações de crédito com liberação prevista para mais

de um exercício financeiro, o limite computado a cada ano levará em

consideração apenas a parcela a ser nele liberada.
§ 3º Para efeito da aplicação do limite previsto no caput, não
serão computadas como despesas de capital dos Estados e do Distrito
Federal:

I - a concessão de empréstimo ou financiamento, com base no
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, do qual resulte redução ou eliminação, direta
ou indireta, do õnus daquele imposto, ainda que por meio de fundo,
instituição financeira ou qualquer outra entidade;
II - as inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas que não sejam controladas pelo poder público federal,
estadual, do Distrito Federal ou municipal.

Art. 6' As operações de crédito interno e externo dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e desuas respectivas autarquias e
fundações observarão simultaneamente os seguintes limites:
I - o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 18% (dezoito por cento) da Receita Líquida Real anual, definida no § 3';
II - o dispêndio anual máximo com as amortizações, juros e
demais encargos de todas as operações de crédito, já contratadas e a
contratar, inclusive o originário de débitos renegociados ou parcelados, acrescido, ainda, do valor devido, vencido e não pago, não poderá
exceder a 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real;
III - o saldo total da dívida não poderá superar valor equivalente ao dobro da Receita Líquida Real anual, definida no § 3º, para os
pleitos analisados no ano de 1998, decrescendo esta relação a base de
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um décimo por ano, até atingir valor equivalente a uma Receita Líquida Real anual para os pleitos analisados no ano de 2008 em diante.
§ 1º O limite de que trata o inciso I, para o caso de operações de
crédito com liberação prevista para mais de um exercício, será calculado levando em consideração apenas o montante liberado no respectivo exercício.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às operações de concessão de garantia e de antecipação de receita orçamentária, cujos limites são definidos pelos arts. 8º e 9º, respectivamente.
§ 3º Entende-se como Receita Líquida Real, para os efeitos desta resolução, a receita realizada nos doze meses anteriores ao mês
imediatamente anterior àquele em que se estiver apurando, observado, ainda, o seguinte:

I - serão excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de anulação de restos a pagar, de alienação de bens, de transferências vinculadas a qualquer título, de transferências voluntárias ou
doações recebidas com o fim específico de atender despesas de capital
e, no caso dos Estados, as transferências aos Municípios por participações constitucionais e legais;

Il - serão computadas as receitas oriundas do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação destinado à concessão de quaisquer
favores fiscais ou financeiros, inclusive na forma de empréstimos ou financiamentos, ainda que por meio de fundos, instituições financeiras
ou outras entidades controladas pelo poder público, concedidas com
base no referido imposto e que resulte em redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus.
§ 4º O superávit financeiro das autarquias e fundações, excluídas as de caráter previdenciário, será considerado como receita realizada para fins de cálculo da Receita Líquida Real de que trata o parágrafo anterior.
§ 5º Para efeito de cálculo do dispêndio definido pelo inciso Il,
serão computados os valores efetivamente pagos e a pagar em cada
exercício.
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§ 6' São excluídas dos limites de que trata o caput as operações
de crédito contratadas pelos Estados e pelos Municípios, junto a organismos multilaterais de crédito ou a instituições oficiais federais de
crédito ou de fomento, com a finalidade de financiar projetos de investimento para a melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial, no ãmbito de programa proposto pelo Poder Executivo e aprovado pelo Senado Federal.

Art. 7' O Banco Central do Brasil não encaminhará ao Senado
Federal pedido de autorização para a contratação de qualquer operação
de crédito de tomador que apresente resultado primário negativo no período de apuração da Receita Líquida Real ou que estejam inadimplentes junto a instituições integantes do Sistema Financeiro Nacional.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil tornará pública a
metodologia de cálculo do resultado primário dos órgãos e entidades
do setor público abrangidos por esta resolução.

Art. 8' O saldo global das garantias concedidas pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios não poderá exceder a 25%
(vinte e cinco por cento) da Receita Líquida Real, calculada na forma
do § 3' do art. 6'.
Art. 9' O saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que
estiver sendo apurado, a 8% (oito por cento) da Receita Líquida Real,
definida no § 3' do art. 6', observado o disposto nos arts. 17 e 18.
Art. 10. Até 31 de dezembro de 2010, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios somente poderão emitir títulos da dívida pública no montante necessário ao refinanciamento do principal devidamente atualizado de suas obrigações, representadas por essa espécie
de títulos.
Art. 11. Para efeito do disposto no artigo anterior será observado o seguinte:
I - é definido o percentual mínimo de 5% (cinco por cento)
para o resgate dos títulos da dívida pública dos Estados, do Distrito
Federal edos Municípios em seu vencimento, refinanciando-se no máximo 95% (noventa e cinco por cento) do montante vincendo;
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II - o Estado, o Distrito Federal ou o Município cujo dispêndio
anual, definido no inciso II do art. 6', seja inferior a 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real deve promover resgate adicional aos 5%
(cinco por cento) estabelecido no inciso I, em valor suficiente para que o
dispêndio anual atinja 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real;

III - em caso excepcional, devidamente justificado, os Estados,
o Distrito Federal eos Municípios poderão pleitear ao Senado Federal,
por intermédio do Banco Central do Brasil, autorização para o não
cumprimento dos limites fixados nos arts. 6' e 7', exclusivamente para
fins de refinanciamento de titulos da dívida pública.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos títulos da dívida pública emitidos com vistas a atender à liquidação de
precatórios judiciais pendentes de pagamento, objeto do parágrafo
único do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 12. A dívida mobiliária dos Estados e do Distrito Federal,
objeto de refinanciamento ao amparo da Lei n' 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a dos Municípios poderá ser paga em até trezentas e sessenta prestações mensais e sucessivas, nos termos de contrato que vier
a ser firmado entre a União e a respectiva unidade federada.
§ l' A obtenção do refinanciamento de que trata o caput para
os títulos públicos emitidos para o pagamento de precatórios judiciais
é condicionada à comprovação, pelo Estado ou pelo Município emissor, da regularidade da emissão, mediante apresentação de certidão a
ser expedida pelo Tribunal de Contas a que esteja jurisdicionado,
acompanhada de toda a documentação necessária, comprovando a
existência dos precatórios em 5 de outubro de 1988 e seu enquadramento no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
bem como a efetiva utilização dos recursos captados e emissões similares, anteriormente autorizadas pelo Senado Federal, no pagamento
dos precatórios definidos pelo citado dispositivo constitucional.
§ 2' Os títulos públicos emitidos para pagamento de precatórios judiciais, nos termos do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e que não cumprirem o disposto no parágrafo anterior, somente poderão ser refinanciados para pagamento em cento e
vinte parcelas iguais e sucessivas.
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§ 3º Os títulos públicos emitidos após 13 de dezembro de 1995,
para pagamento de precatórios judiciais, nos termos do art. 33 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, não são passíveis de
qualquer refinanciamento, devendo ser resgatados em seu vencimento.

§ 4' As unidades federadas que tiverem sua dívida mobiliária
refinanciada pela União não mais serão autorizadas a emitir novos
títulos.
CAPÍTULO IV
Da Instrução dos Pleitos
Art. 13. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações encaminharão ao Banco Central
do Brasil os pedidos de autorização para a realização das operações
de crédito de que trata esta resolução, instruídos com;
I - pedido do respectivo Chefe do Poder Executivo;
II - autorização específica do órgão legislativo do Estado, do
Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, para a realização
da operação;
III - certidão que comprove a inexistência de operações com as
características descritas nos incisos I e II do art. 3º, emitida pelo respectivo Tribunal de Contas;
IV - certidão, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional,
que comprove o cumprimento do disposto no inciso III do art. 3º, bem
como a adimplência junto à União, relativa aos financiamentos e refinanciamentos, inclusive garantias, por ela concedidos;
V - certidões que comprovem a regularidade junto ao Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), ao Fundo de Investimento
Social/Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade
(Finsocial/Cofins), ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
VI - cronogramas de dispêndio com as dívidas interna e externa e com a operação a ser realizada;
VII - relação de todos os débitos, com seus valores atualizados,
inclusive daqueles vencidos e não pagos, assinada pelo Chefe do Poder
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Executivo e pelo Secretário de Governo responsável pela administração financeira;
VIII - certidão expedida pelo respectivo Tribunal de Contas
comprovando o cumprimento do disposto no § 2º do art. 27 e no inciso
VI do art. 29, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998, e no inciso VII do art. 29, no § 3º do art. 32 e no art. 212 da
Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 82, de 27 de março de
1995, acompanhada de demonstrativo da execução orçamentária do
último exercício;
IX - balancetes mensais consolidados, assinados pelo Chefe
do Poder Executivo e pelo Secretário de Governo responsável pela administração financeira, para fins de cálculo dos limites de que trata
esta resolução;
X -

Lei Orçamentária do exercício em curso.

§ I" O disposto neste artigo não se aplica às operações de antecipação de receita orçamentária, que são reguladas pelo art. 14.
§ 2º Os demonstrativos de que tratam os incisos VIII e IX deverão conter nível de detalhamento que permite o cálculo dos limites e a
inequívoca verificação do cumprimento das exigências estabelecidas
por esta resolução.
§ 3' Poderão ser dispensados os documentos de que trata o inciso V, desde que tais operações sejam vinculadas à regularização dos
respectivos débitos.

Art. 14. Os pedidos de autorização para a contratação de
operações de crédito por antecipação de receita orçamentária
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios serão instruídos com:

I anterior;

documentação prevista nos incisos lI, III, IV e IX do artigo

II - solicitação de instituição financeira que tenha apresentado ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município, uma proposta firCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 5155-5214,jnl. 1998
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me de operação de crédito, contendo cronograma de reembolso,
montante, prazo, juros e garantias;

lU - documento, assinado pelo Chefe do Poder Executivo discriminando as condições da operação proposta pela instituição financeira e contendo declaração de concordãncia com as mesmas.
Art. 15. Os pedidos de autorização de operações de crédito interno ou externo de interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e que envolvam aval ou garantia da União serão encaminhados ao Senado Federal, com a documentação prevista no art. 13,
por mensagem do Presidente da República, acompanhada de:

I - exposição de motivos do Ministro da Fazenda, da qual
deve constar a classificação da situação financeira do pleiteante, em
conformidade com a norma do Ministério da Fazenda que dispõe sobre a capacidade de pagamento dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
U - pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela legislação que regula a matéria.
Art. 16. A constatação de irregularidades na instrução de processos de autorização regidos por esta resolução, tanto no âmbito do
Banco Central do Brasil quanto no do Senado Federal, implicará a
devolução do pleito à origem, sem prejuízo das eventuais cominações
legais aos infratores.
§ I? A devolução de que trata este artigo deverá ser comunicada ao Poder Legislativo local e ao Tribunal de Contas a que estiver jurisdicionado o pleiteante.
§ 2' Caso a irregularidade seja constatada pelo Banco Central
do Brasil, este deverá informar, também, ao Senado Federal.
§ 3' A Comissão de Assuntos Econômicos ou o Plenário do Senado Federal poderão realizar diligências junto aos pleiteantes, no
sentido de dirimir dúvidas e obter esclarecimentos.
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CAPÍTULO V
Das Condições Impostas às Operações de Crédito
Art. 17. As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária deverão ser obrigatoriamente, liquidadas até dez dias
úteis antes do encerramento do exercicio em que forem contratadas.
Art. 18. É vedada a contratação de operação de crédito nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do Chefe do Poder
Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do Municipio.
Parágrafo único. No caso de operações por antecipação de receita orçamentária, a contratação é vedada no último ano de exercicio
dos mandatos mencionados no caput.
Art. 19. A concessão de garantia pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municipios a operações de crédito interno e externo
exigirá:
I - o oferecimento de contragarantias suficientes para o pagamento de quaisquer desembolsos que os Estados, o Distrito Federal ou
os Municípios possam vir a fazer se chamados a honrar a garantia;
II - a adimplência do tomador para com o garantidor e as entidades por ele controladas.
§ 1º Consideram-se inadimplentes os tomadores com dívidas
vencidas por prazo igualou superior a trinta dias e não renegociadas.
§ 2' A comprovação do disposto no inciso II será feita por meio
de certidão do Tribunal de Contas a que esteja jurisdicionado o garantidor.
Art. 20. As leis que autorizem os Estados, o Distrito Federal e
os Municipios a emitir títulos da dívida pública deverão conter dispositivos garantindo que:
I - a dívida resultante de títulos vencidos e não resgatados
será atualizada pelos mesmos critérios de correção e remuneração dos
títulos que a geraram;
II - os títulos guardem equivalência com os títulos federais, tenham poder liberatório para fins de pagamento de tributos, e seus prazos de resgate não sejam inferiores a seis meses, contados da data de
sua emissão.
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CAPÍTULO VI
Dos Critérios e Condições de Aprovação dos Pleitos

Art. 21. São sujeitas à autorização especifica do Senado Federal, as seguintes modalidades de operações:
I Ir -

de crédito externo;
decorrentes de convênios para aquisição de bens e serviços

no exterior;

lU - de emissão de títulos da dívida pública;
IV - de emissão de debêntures ou assunção de obrigações por
entidades controladas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios que não exerçam atividade produtiva ou não possuam fonte
própria de receitas.
Parágrafo único. O Senado Federal devolverá ao Banco Central do Brasil, para as providências cabíveis, o pedido de autorização
para contratação de operação de crédito cuja documentação esteja em
desacordo com o disposto nesta resolução.
Art. 22. Os pleitos sujeitos a autorização específica do Senado
Federal, listados no artigo anterior, que não atenderem aos requisitos
mínimos definidos no art. 27, não serão encaminhados ao Senado Federal pelo Banco Central do Brasil, que os devolverá ao Estado, ao
Distrito Federal ou ao Município de origem, comunicando o fato ao
Senado Federal.
Art. 23. Os pleitos sujeitos a autorização específica do Senado
Federal, listados no art. 21, que atenderem aos requisitos mínimos
definidos no art. 27, serão encaminhados pelo Banco Central do Brasil ao Senado Federal, acompanhados de parecer técnico que deve,
obrigatoriamente, conter os seguintes pontos:
I - demonstração do cumprimento dos requisitos mínimos,
definidos no art. 27;
Ir - discriminação dos requisitos não essenciais, definidos no
art. 28, ressaltando-se aqueles que não estejam sendo cumpridos;
Ir] - análise de mérito, avaliando a oportunidade, os custos e
demais condições da operação, o seu impacto sobre as necessidades de
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t, 1, p. 5155-5214, jn!. 1998

5206
financiamento do setor público, bem como o perfil de endividamento
da entidade antes e depois da realização da operação.
§ l' O parecer deve, obrigatoriamente, apresentar conclusão
favorável ou contrária quanto ao mérito do pleito.
§ 2' Nos pleitos relativos à emissão de títulos da dívida pública, o parecer deve conter, também:
I - o valor dos títulos a serem emitidos e o valor do estoque de
títulos do mesmo emissor já existentes, indicando-se a data de referência de tais valores;
II - análise do impacto da operação de crédito no mercado mobiliário e do desempenho dos títulos já emitidos neste mercado;
III - em se tratando de refinanciamento de títulos vincendos,
histórico da evolução desses títulos desde sua emissão, registrando-se
a sua valorização ao longo do tempo.
Art. 24. As operações de crédito não sujeitas a autorização específica do Senado Federal serão objeto do seguinte encaminhamento
pelo Banco Central do Brasil:
I - os pleitos que não atenderem a todos os requisitos mínimos
serão indeferidos de imediato;
II - os pleitos que atenderem a todos os requisitos mínimos e
a todos os requisitos não essenciais, definidos nos arts. 27 e 28, respectivamente, serão autorizados no prazo máximo de dez dias úteis;
III - os pleitos que atenderem a todos os requisitos mínimos e
não atenderem a um ou mais dos requisitos não essenciais, serão
enviados ao Senado Federal, acompanhados de parecer nos termos do
art. 23, que sobre eles deliberará.
Art. 25. O encaminhamento dos pleitos ao Senado Federal,
pelo Banco Central do Brasil, deve ser feito no prazo máximo de trinta
dias úteis, contado do recebimento da documentação completa exigida por esta resolução.

Art. 26. Caso o Banco Central do Brasil constate que a documentação recebida não é suficiente para a sua análise, solicitará a
complementação dos documentos e informações, fluindo novo prazo a
partir do atendimento das exigências.
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Art. 27. Para os fins desta resolução, considera-se requisito mínimo o cumprimento, quando se aplicar, do disposto nos arts. 3º, 5º,
6º, 7º, 8º, 9\ 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 37 e38, enosincisosI, lI, rn, IV;
VI, VII, IX e X do art. 13.

Art. 28. Para os fins desta resolução, consideram-se requisitos não-essenciais o disposto nos arts. 19 e 20 e nos incisos V e VIII
do art. 13.
Art. 29. Os pedidos de autorização para a realização de operações de crédito de que trata esta resolução não poderão ser apreciados
em regime de urgência, salvo se proposta pela Comissão de Assuntos
Econômicos.
Art. 30. A reunião da Comissão de Assuntos Econõmicos que
deliberar sobre pedido de autorização para a realização das operações de crédito de que trata esta resolução deverá contar com a presença de representante do Estado, do Distrito Federal ou do Município,
para apresentação do pleito, e de representante do Banco Central do
Brasil, para exposição do parecer emitido pela entidade.
Parágrafo único. O não-comparecimento de qualquer desses representantes implicará o adiamento da votação do pleito, que passará
ao primeiro lugar na pauta da próxima reunião.
Art. 31. A indicação dos relatores dos pedidos de autorização
para a realização de operações de crédito de que trata esta resolução
será feita mediante a estrita observãncia da ordem de entrada do pedido na Comissão de Assuntos Econômicos e da relação de membros
titulares da Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos do art.
126 do Regimento Interno do Senado Federal.
Parágrafo único. Um senador já indicado como relator não
será designado novamente até que todos os membros titulares da
Comissão de Assuntos Econômicos tenham sido designados relatores em outros pedidos de autorização para a realização de operaçôes de crédito.
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CAPÍTULO VII
Dos Procedimentos para Contratação de Operações
de Antecipação de Receita Orçamentária
e para Venda de Títulos Públicos
Art. 32. O Banco Central do Brasil analisará o enquadramento das operações de antecipação de receita orçamentária nodisposto
nesta resolução tomando por base as condições da proposta firme de
que trata o inciso IH do art. 14.
Art. 33. Estando o pleito de realização de operação de antecipação de receita orçamentária enquadrado nas exigências desta resolução, o Banco Central do Brasil dará conhecimento da proposta
firme a todo o sistema financeiro, em recinto ou meio eletrônico mantido por entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou em meio eletrônico mantido pelo Banco
Central do Brasil, sendo permitido a qualquer instituição financeira inclusive àquela que encaminhou a proposta firme ao Banco Central do Brasil, oferecer a mesma operação com juros inferiores ao da
proposta firme inicial.
§ l' O Banco Central do Brasil baixará normas específicas para
regulamentar os procedimentos operacionais de que trata o caput.
§ 2' O resultado do processo competitivo a que se refere o caput
será divulgado pelo Banco Central do Brasil, sempre que possível por
meio eletrônico, a todas as instituições financeiras, ao Senado Federal, aos Tribunais de Contas e ao Poder Legislativo do Estado, do Distrito Federal e do Município com a descrição detalhada de todas as
ofertas realizadas.
§ 3' Não serão aceitas propostas que cobrem outros encargos
que não a taxa de juros da operação, que deve ser obrigatoriamente,
prefixada ou indexada à Taxa Básica Financeira (TBF).

§ 4' A novação de operações vincendas ou vencidas será submetida ao mesmo rito de análise e processo competitivo das operações novas.
§ 5º Realizado o processo competitivo a que se refere o caput, a
operação de antecipação de receita orçamentária só poderá ser contratada após a entrega ao Banco Central do Brasil de declaração, assinada
por representante da instituição financeira e pelo Chefe do Poder ExeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 5155-5214, jul. 1998
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cutivo, de que não há qualquer reciprocidade ou condição especial que
represente custo adicional ao expresso pela taxa dejuros da operação.
§ 6' Não será examinado pelo Banco Central do Brasil, e devolvido à instituição financeira proponente, o pleito cuja proposta firme,
de que trata o inciso IH do art. 14, apresente taxa de juros superior a
uma vez e meia a Taxa Básica Financeira (TBF) vigente no dia do encaminhamento da proposta firme.

Art. 34. Os pedidos de autorização para o lançamento, oferta
pública ou colocação no mercado de títulos da dívida pública, destinados a refinanciar títulos vincendos, inclusive daqueles vinculados
ao disposto no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, devem ser encaminhados ao Banco Central do Brasil, pelos
Estados, pelo Distríto Federal ou pelos Munícípios, com antecedência
mínima de sessenta dias úteis do primeiro vencimento dos títulos a
serem refinanciados.
§ I" O descumprimento do disposto no caput implicará a alteração das datas-base de todos os títulos a serem emitidos, que serão
postergadas por período equivalente ao número de dias úteis de atraso, sem que haja a correspondente correção do valor nominal dos títulos a serem emitidos.
§ 2' Estando incompleta a documentação encaminhada pelo
Estado, Distríto Federal ou Município, o Banco Central do Brasil solicitará a complementação dos documentos e informações, considerando-se, para efeito do disposto no parágrafo anterior, a data de entrega da documentação completa.
Art. 35. A venda de títulos da dívida pública por seus emissores
será efetuada, obrigatoriamente, em leilões públicos eletrõnicos realizados pelo Banco Central do Brasil ou por entidade auto-reguladora
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
§ I" O Banco Central do Brasil baixará normas específicas
para regulamentar os procedimentos operacionais dos leilões de que
trata este artigo.
§ 2' É obrigatória a publicação de edital de leilão a que se refere o caput com antecedência mínima de três dias úteis da data prevista para sua realização.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 1, p. 5155-5214, jul. 1998
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§ 3' Após a realização de cada leilão eletrônico, o Banco CentraI do Brasil encaminhará as informações relevantes sobre os mesmos, sempre que possível por meio eletrônico, às instituições financeiras, ao Senado Federal, ao Poder Legislativo da entidade emissora e
ao Tribunal de Contas ao qual ela estiver subordinada.
§ 4' A recolocação no mercado de titulos da dívida pública dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios mantidos em suas respectivas tesourarias ou fundos das dívidas será feita, obrigatoriamente, por meio de leilões eletrônicos, na forma definida neste artigo.

CAPÍTULO VIII
Das Responsabilidades Adicionais do Banco Central do Brasil
Art. 36. Compete ao Banco Central do Brasil exercer, no âmbito
dos mercados financeiros e de capitais, a fiscalização da observância
das disposições desta resolução.
Parágrafo único. O Senado Federal, quando julgar necessário,
solicitará ao Banco Central do Brasil a fiscalização de operação de
crédito específica junto à instituição financeira credora.
Art. 37. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações que tenham dívidas referentes a
operações de crédito ou parcelamento de débitos relativos às contribuições sociais de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição Federal e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), deverão remeter, quando solicitados, ao Banco Central do Brasil:
I - informações sobre o montante das dívidas flutuante e consolidada, interna e externa;
II - cronogramas de pagamento de amortizações,juros e demais
encargos das referidas dívidas, inclusive aquelas vencidas enão pagas;
III - balancetes mensais e síntese da execução orçamentária.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo
implicará a paralisação da análise de novos pleitos da espécie pelo
Banco Central do Brasil.
Art. 38. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sede de
capitais que tiverem operações de crédito autorizadas nos termos
desta resolução deverão encaminhar mensalmente ao Banco Central
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 5155-5214, jul. 1998
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do Brasil cópia de seus balancetes e execuções de caixa referentes ao
mês anterior.
§ l' O descumprimento do disposto neste artigo implicará a
paralisação da análise de novos pleitos da espécie pelo Banco Central
do Brasil.
§ 2' Os demais Municípios deverão encaminhar seus balancetes e
execuções de caixa sempre que solicitados pelo Banco Central do Brasil.

Art. 39. O Banco Central do Brasil informará mensalmente ao
Senado Federal e dará ampla divulgação, inclusive para as instituições financeiras, por meio do Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen):
I - a posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações;
II - cada uma das operações de crédito autorizadas enão autorizadas no período, fornecendo dados sobre:
a) entidade mutuária;
b) prazo da operação;
c) condições de contratação, tais comovalor,garantias etaxas dejuros;

III - número de instituições financeiras participantes das operações de crédito autorizadas no período, classificadas por tipo de operação;
IV - número de instituições financeiras que apresentaram propostas para realização de operações e antecipação de receita orçamentária, no processo competitivo definido pelo art. 33;
VI - outras informações pertinentes.
Parágrafo único. Serão informados, exclusivamente ao Senado
Federal, os nomes das instituições financeiras autorizadas a realizar
cada uma das operações de antecipação de receita orçamentária.

Art. 40. O Banco Central do Brasil encaminhará, trimestralmente, para conhecimento da Comissão de Assuntos Econômicos, relatório analítico, contendo valores e quantidades negociadas, sobre
todas as operações de compra e venda de títulos públicos de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios indicanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 5155-5214, jul. 1998
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do, para cada resolução autorizativa, a relação dos participantes da
cadeia de compra e venda, assim como a modalidade da operação e
seus custos e deságios.
CAPÍTULO IX
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 41. As resoluções do Senado Federal que autorizarem as
operações de crédito objeto desta resolução incluirão, ao menos, as seguintes informações:
I - valor da operação e moeda em que será realizada, bem
como o critério de atualização monetária;
Ir -

objetivo da operação e órgão executor;

IrI - condições financeiras básicas da operação, inclusive cronograma de liberação de recursos;

IV - prazo para o exercício da autorização, que será de, no mínimo, cento e oitenta dias e, no máximo, quinhentos e quarenta dias
para as operações de dívidas fundadas externas, e de, no mínimo, noventa dias e, no máximo, duzentos e setenta diasntia da União, a concessão da garantia será expressamente mencionada no ato de
autorização.

Art. 42. A fiscalização quanto à correta utilização dos recursos
arrecadados com a venda dos títulos vinculados ao disposto no art. 33
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias compete aos Tribunais de Contas a que estão jurisdicionadas as entidades emissoras.
Parágrafo único. A Comissão de Assuntos Econõmicos poderá,
havendo evidências de irregularidade, solicitar ao respectivo Tribunal de Contas que realize auditoria na aplicação dos recursos obtidos
por meio da colocação dos títulos de que trata o caput, ou realizar diligência nos termos do § 3º do art. 16.
Art. 43. O valor atualizado dos recursos obtidos através da
emissão de títulos vinculados ao disposto no parágrafo único do art.
33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, utilizados
para finalidades distintas, passa a ser considerado dívida vencida,.
para efeito do cálculo dos limites definidos nos arts. 5' e 6' desta resoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 1, p. 5155-5214,jul. 1998

5213
lução, até que haja o resgate de títulos em valor atualizado equivalente ao desvio de finalidade incorrido.
§ F Os Estados e Municípios dispõem de sessenta dias, contados a partir da promulgação desta resolução, para comprovar, mediante certidão do Tribunal de Contas ao qual estão jurisdicionados, o
montante de recursos utilizados no efetivo pagamento de precatórios
enquadrados no disposto no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 2" Não havendo manifestação do Estado ou do Município, ou
ocorrendo o fornecimento de informações insuficientes, serão considerados os valores apurados no Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 1.101, de 1996, destinada a apurar irregularidades na autorização, emissão e negociação de
títulos públicos nos anos de 1995 e 1996.
§ 3' Nos casos em que não houver manifestação do Estado ou
do Município, ou em que as informações fornecidas forem insuficientes, ou que o relatório final citado no parágrafo anterior não apresente
cifra precisa, considerar-se-á vencido, para efeito do disposto no caput, o valor total atualizado dos títulos emitidos com base no art. 33
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 44. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas
pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de
que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e lI, da Constituição Federal, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e suas
autarquias e fundações para pagamento de débitos para com esta.
Art. 45. Para efeito do disposto no art. 2' da Lei n" 8.727, de 5
de novembro de 1993, é fixado o limite de 11% (onze por cento) da Receita Líquida Real, definida no § 3' do art. 6' desta resolução.
§ l' O valor resultante da aplicação do limite definido no caput
será utilizado no pagamento de amortizações, juros e demais encargos da dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991, do refinanciamento de dívidas junto ao FGTS e das dívidas resultantes de
renegociações realizadas com base na Lei n' 7.976, de 27 de dezembro
de 1989, no art. 58 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, na Lei nº
8.620, de 5 dejaneiro de 1993, da comissão de serviços das operações
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ciamentos imobiliários firmados pelas entidades vinculadas aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, assumidas por esses
mediante aditivo, e das dívidas resultantes de renegociações realizadas com base na Lei nº 8.727, de 1993, nesta ordem.
§ 2º A diferença entre o somatório dos pagamentos ocorridos na
forma do parágrafo anterior e o valor equivalente ao limite definido
no caput será utilizada no resgate da dívida mobiliária.
§ 3' O percentual definido no caput será aplicado sobre um
duodécimo da Receita Líquida Real, definida no § 3' do art. 6º.
§ 4º Para efeito de apuração do valor de cada uma das prestações mensais de que trata o art. 2º da Lei n? 8.727, de 1993, serão deduzidos os dispêndios com as amortizações, juros e demais encargos
das dívidas ali mencionadas, efetuados no mês anterior ao do pagamento da referida prestação.
Art. 46. O disposto nesta resolução não se aplica às atuais autarquias financeiras.
Art. 47. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, exceto o disposto no art. 7', que entra em vigor trinta dias após
sua aplicação, e nos arts. 20 e 33, e no caput e §§ 3' e 4º do art. 35, que
entram em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Art. 48. Revogam-se as Resoluções nº 69 e 70, de 1995, 19, de
1996, e 12, de 1997, do Senado Federal.
Senado Federal, 1º de julho de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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RETIFICAÇÕES

LEIS
LEI Nº 9.598, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997 (*)
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1998.

Retificação
Of. nº 129/ 98-CN
Brasília, 2 de abril de 1998
Senhor Ministro,
Encaminho a V.Exa. Mensagem nº 11, de 1998, do Congresso Nacional, comunicando ao Senhor Presidente da República ter havido
erro material no autógrafo e, conseqüentemente, na publicação da Lei
n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997, oriunda do Projeto de Lei nº 25,
de 1997, do Congresso Nacional, que «Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1998".
Por oportuno, esclareço a V. Exa. que a retificação decorreu de solicitação do Relator da matéria, Deputado Aracely de Paula e foi
aprovada pelo Plenário do Congresso Nacional, em sessão realizada
nesta data.
A fundamentação legal para a presente retificação acha-se na letra b do art. 325 do Regimento Interno do Senado Federal.
(*) Publicada no DO de 31.12.1997 (v. Coleção das Leis. Brasília, 189 (12,

t.

1):8904, dez. 1997.
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Aproveito a oportunidade para renovar a V Exa. os protestos de
alta estima e distinta consideração.
Senador CARLOS PATROCÍNIO
Primeiro-Secretário, em exercício
Exmo. Senhor
Ministro Clóvis de Barros Carvalho
Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Mensagem nº 11 - CN
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Participo a Vossa Excelência ter sido constatado erro material no
autógrafo ena publicação da Lei nº 9.598, de30 de dezembro de 1997,
oriunda do Projeto deLei nº 25, de 1997, do Congresso Nacional, que
«Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1998", pelo que solicito a necessária retificação.
Senado Federal, 2 de abril de 1998.
Deputado HERÁCLITO FORTES
Primeiro Vice-Presidente da Mesa do
Congresso Nacional no exercício da
Presidência
Os anexos da referida lei, publicada noDO de31.12.1997, estão republicados no
DO de 1'.7.1998, págs. 2/7.

LEI Nº 9.691, DE 22 DE JULHO DE 1998

n

Altera a Tabela de Valores da Taxa de
Fiscalização da Instalação por Estação, objeto do Anexo 111da Lei n'29.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a organização
dos serviços de telecomunicações, a criação e
o funcionamento de um órgão regulador e
outros aspectos institucionais, nos termos
da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.
(*) Publicada no DO de 23.7.1998 (pág. 4860 desta obra).
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Retificação
Na página 1, F coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Bolívar Barbosa Moura Rocha e Luiz Carlos Mendonça de Barros.

LEI Nº 9.692, DE 27 DE JULHO DE 1998

n

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 1999 e dá outras providências.

Retificação
Por ter sido omitido no DO de 28.7.1998, Seção 1, o anexo a esta
lei está publicado às págs. 1/13 do DO de 29.7.1998.

LEI Nº 9.692, DE 27 DE JULHO DE 1998 ("'*)
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 1999 e dá OUH
tras providências.

Retificação
Por ter saído com incorreção na retificação publicada no DO de
29.7.1998, Seção 1, o anexo a esta lei, publicada no DO de 28.7.1998,
está retificado no DO de 30.7.1998, pág. 1.

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.688-1, DE 29 DE JUNHO
DE 1998 ("'*)
Estabelece critérios para a concessão de
empréstimo, pela União, aos Estados e no
Distrito Federal, destinado ao ressarcimento
parcial das perdas decorrentes da aplicação
da Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
(") Publicada no DO de 28.7.1998 (pág. 4864 desta obra).
(**) Publicada no DO de 30.7.1998.
(***) Publicada no DO de 30.6.1998 (v. Coleção das Leis, 190 (6,

t. 1):3897,

jun. 1998).
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Retificação
Nos arts. 6º e 8º:
Onde se lê: « .•• Medida Provisória nº 1.668, de 6 de junho de
1998."
Leia-se: « •.. Medida Provisória nº 1.668, de 16 dejunho de 1998."
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LEIS
9.677 - Lei de 2 dejulho de 1998 - Altera dispositivos do Capítulo III do
Título VIII do Código Penal, incluindo na classificação dos delitos considerados hediondos crimes contra a saúde pública, e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de julho de 1998.

4845

9.678 - Lei de 3 de julho de 1998 - Institui a Gratificação de Estímulo à
Docência no Magistério Superior e dá outras providências. Publicada

no DO de 6 de julho de 1998.
9.679 - Lei de6 dejulho de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República, do Ministério da Marinha e do Senado Federal,
crédito suplementar no valor global de R$ 52.496.315,00, para os fins
que especifica. Publicada no DO de 7 de julho de 1998.
9.680 - Lei de 6 dejulho de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar até o limite de R$ 400.000,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 7 de julho de 1998.
9.681 - Lei de 6 dejulho de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de R$ 65.000.000,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 7 de julho de 1998.
9.682 - Lei de 6 dejulho de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 24.000.000,00,
para os fins que especifica. Publicada no DO de 7 de julho de 1998. .
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4847

4850
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Lei de 6 dejulho de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 5.000.000,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 7 dejulho de 1998.
9.684 - Lei de 6 de julho de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédi-
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to suplementar no valor de R$ 2.351.646,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicada no DO de 7 de julho de
1998.
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9.685 - Lei de 6 dejulho de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar até o limite de R$ 517.484.344,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicada no DO de 7 de julho de
1998.

4855

9.686 - Lei de 6 de julho de 1998 - Concede pensão especial a Elysiário
Távora Filho. Publicada no DO de 7 de julho de 1998.

4856

9.687 - Lei de 6 dejulho de 1998 - Dispõe sobre a aplicação da Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET J, criada pela Lei n"
9.442, de 14 de março de 1997, aos militares do Distrito Federal. Publ icada no DO de 7 de julho de 1998.

4857

9.688 - Lei de 6 dejulho de 1998 - Dispõe sobre a extinção dos cargos de Censor Federal e sobre o enquadramento de seus atuais ocupantes e dá outras
providências. Publicada no DO de 7 de julho de 1998.
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9.689 - Lei de 14 dejulho de 1998 - Concede anistia de multas cominadas
pelo Tribunal Superior do Trabalho a entidades sindicais representativas dos empregados da Empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrasr,
no período em que menciona. Publicada no DO de 15 dejulho de 1998.
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9.690 - Lei de 15 dejulho de 1998 - Dispõe sobre a inclusão do Vale do
Jequitinhonha do Estado de Minas Gerais e de Municípios da região
norte do Estado do Espírito Santo na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sud ene). Publicada no DO de
16 dejulho de 1998.

4859

9.691 - Lei de 22 de julho de 1998 - Altera a Tabela de Valores da Taxa
de Fiscalização da Instalação por Estação, objeto do Anexo III da Lei
n" 9.472, de 16 dejulho de 1997, que dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e o funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos insti tucionais, nos termos da Emenda
Constitucional n" 8, de 1995. Publicada no DO de 23 de julho de
1998.
.
Retificada no DO de 24 de julho de 1998.
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Lei de 27 de julho de 1998 - Modifica a Lei n" 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), para tratar de punição ao
partido político mediante suspensão de cotas do Fundo Partidário. Publicada no DO de 28 de julho de 1998.
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1.463-28 - Medida Provisória de 27 de julho de 1998 - Dispõe sobre o salário mínimo para o período de 10 de maio de 1996 a 30 de abril de
1997. Publicada no DO de 28 dejulho de 1998.
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1.475-42 - Medida Provisória, de 27 dejulho de 1998 - Dá nova redação
aos arts. 6° e 9º da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, que altera a legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Publicada no DO de 28
dejulho de 1998.
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1.477-51 - Medida Provisória de 27 dejulho de 1998 - Dispõe sobre o valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.
Publicada no DO de 28 de julho de 1998.
1.569-17 - Medida Provisória de 27 dejulho de 1998 - Estabelece multa
em operações de importação e dá outras providências. Publicada no
DO de 28 dejulho de 1998.
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no DO de 28 de julho de 1998.
1.599-47 - Medida Provisória de 27 dejulho de 1998 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 dejulho de 1998.
1.604-35 - Medida Provisória de 27 dejulho de 1998 - Dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências. Publicada no DO de 28 dejulho de 1998.
1.605-26 - Medida Provisória de 27 dejulho de 1998 - Dá nova redação
ao art. 44 da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a
proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 dejulho de 1998.
1.607-20 - Medida Provisória de27 dejulho de 1998 - Altera a legislação
que rege o salário-ed ucação e dá outras providências. Publicada no DO
de 28 dejulho de 1998.
1.609-16 - Medida Provisória de 27 dejulho de 1998 - Dispõe sobre o salário mínimo para o período de 10 de maio de 1997 a 30 de abril de
1998. Publicada no DO de 28 dejulho de 1998.
1.610-12 - Medida Provisória de 27 dejulho - Cria o Fundo de Garantia
à Exportação (FGE) e dá outras providências. Publicada no DO de 28
de julho de 1998.
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1.611-11 - Medida Provisória de27 dejulho de 1998 - Altera dispositivos
da Lei n" 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.
Publicada no DO de 28 de julho de 1998.

4943

1.614-21 - Medida Provisória deZ? dejulho de 1998 - Define diretrizes e
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de julho de 1998.

4947

1.615-31 - Medida Provisória de 27 de julho de 1998 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de julho de 1998.

4953

1.637-7 - Medida Provisória deZ? dejulho de 1998 - Dispõe sobre a regulação, fiscalização e supervisão dos mercados de títulos ou contratos de
investimento coletivo e dá outras providências. Publicada no DO de 28
de julho de 1998.

4958

1.640-5 - Medida Provisória de27 dejulho de 1998 - Restaura a vigência
da Lei n" 8.989, de24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de
portadores de deficiência física, e dá outras providências. Publicada
uo DO de 28 de julho de 1998.

4960

1.656-3 - Medida Provisória de 27 de julho de 1998 - Dispõe sobre o
salário mínimo a vigorar a partir de 1º de maio de 1998. Publicada
no DO de 28 de julho de 1998.

4961

1.661-5 - Medida Provisória de 27 de julho de 1998 - Altera a redação
dos arts. 26,31, e 44 da Lei n" 9.473, de 22 de julho de 1997, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 1998. Publicada no DO de 28 de julho de 1998.

4962

1.622-2 - Medida Provisória de 27 dejulho de 1998 - Dá nova redação ao
art. 9~ da Lei n" 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores, e dá outras
providências. Publicada no DO de 28 dejulho de 1998.

4964

1.663-12 - Medida Provisória de27 de julho de 1998 - Dispõe sobre a recuperação de haveres do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), a utilização de Títulos da Dívida Pública deresponsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos com o
INSS, altera dispositivos das Leis n" 7.986, de28 de dezembro de 1989,
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de24 dejulho de 1991, e8.213, de
24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 28
de julho de 1998.

4965

1.672-31 - Medida Provisória de 29 dejulho de 1998 - Altera os arts. 2
3~, 49 , 5~, 6º, 79 e9º da Lei n'' 8.745, de9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à neces9,
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sidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras
providências. Publicada no DO de 30 de julho de 1998.
1.673-29 - Medida Provisória de29 dejulho de 1998 - Altera a legislação
do Imposto de Renda e dá outras providências. Publicada no DO de 30

dejulho de 1998.
1.674-54 - Medida Provisória de 29 de julho de 1998 - Dispõe sobre a
base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § P do art. 22 da
Lei ns 8.212, de24 dejulho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de julho de 1998.
1.675-40 - Medida Provisória de29 dejulho de 1998 - Dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de julho de 1998.

4976

4980

4982

4985

1.676-35 - Medida Provisória de 29 de julho de 1998 - Dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de julho de 1998.

4991

1.677-55 - Medida Provisória de 29 de julho de 1998 - Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e Orçamento Federal e de Controle
Interno do Poder Executivo e dá outras providências. Publicada no DO
de 30 de julho de 1998.

4995

1.678-26 - Medida Provisória de 29 de julho de 1998 - Autoriza o Poder
Executiva a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para os fins que especifica. Publicada no DO de 30 de julho de 1998. .

5007

1.679-15 - Medida Provisória de 29 dejulho de 1998 - Dispõe sobre normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui multas pela inobservância de seus preceitos, e dá outras providências.
Publicada no DO de 30 dejulho de 1998.

5008

1.680-8 - Medida Provisória de 29 dejulho de 1998 - Dispõe acerca da incidência do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos de aplicações
financeiras e dá outras providências. Publicada no DO de 30 dejulho
de 1998. .

5012

1.681-7 - Medida Provisória de29 dejulho de 1998 - Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do protesto
de títulos de dívida de microempresas edeempresas de pequeno porte, e
dá outras providências. Publicada no DO de 30 de julho de 1998.

5016

1.682-4 - Medida Provisória de 29 dejulho de 1998 - Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e as entidades que menciona,
e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de julho de 1998.

5019

1.683-3 - Medida Provisória de 29 dejulho de 1998 - Institui o Programa
Especial de Financiamento para combate aos efeitos da estiagem na
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área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), e dá outras providências. Publicada no DO de 30 dejulho de
1998.
1.684-44 - Medida Provisória de 29 dejulho de 1998 - Dispõe sobre o pagamento dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos
empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias, e dá outras providências. Publicada no DO de
30 dejulho de 1998.
1.685-2 - Medida Provisória de 29 de julho de 1998 - Altera dispositivos
da Lei n" 9.656, de 3 dejunho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de julho de 1998.
1.686-2 - Medida Provisória de 29 de julho de 1998 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da
Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de
R$ 824.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DOde 30
de julho de 1998.
1.687-2 - Medida Provisória de29 dejulho de 1998 - Institui o Programa
Emergencial de Frentes Produtivas e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de julho de 1998.
1.688-2 - Medida Provisória de 29 dejulho de 1998 - Estabelece critérios
para a concessão de empréstimo, pela União, aos Estados e ao Distrito
Federal, destinado ao ressarcimento parcial das perdas decorrentes da
aplicação da Lei ns 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Publicada noDO
de 30 de julho de 1998.
1.689-2 - Medida Provisória de 29 dejulho de 1998 - Altera a Lei
n" 9.649, de 27 de maio de 1998, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 dejulho de 1998.
1.690-2 - Medida Provisória de 29 dejulho de 1998 - Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, de que trata a Lei n" 9.478, de 6 de agosto de 1997, estabelece
sanções administrativas e dá outras providências. Publicada noDO de
30 de julho de 1998.
1.691-2 - Medida Provisória de 29 dejulho de 1998 - Dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas com o Sistema Financeiro da Habitação
(SFH), altera as Leis nvs 4.380, de21 de agosto de 1964, 8.036, de 11 de
maio de 1990, e 8.692, de 28 dejulho de 1993, edá outras providências.
Publicada no DO de 30 de julho de 1998.
1.697-56 - Medida Provisória de 29 dejulho de 1998 - Dispõe sobre os 'I'ítulos da Dívida Pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, con-
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solidando a legislação em vigor sobre a matéria. Publicada no DO de
30 de julho de 1998.
1.692-26 - Medida Provisória de 30 de julho de 1998 - Dá nova redação
aos arts. 2" da Lei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995, e I'!, 2" e 3<:' da
Lei ns 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural, autoriza o Poder Executivo a renegociar as
obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal (EGF), vencidas e prorrogadas a partir de
1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de julho de
1998.
1.693-38 - Medida Provisória de 30 dejulho de 1998 - Altera a legislação
referente ao Adicional ao Fretepara a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM) e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de julho de 1998.
1.694-8 ~ Medida Provisória de30 dejulho de 1998 ~ Dá nova redação ao
art. 1c da Lei n'' 9.530, de 10 de dezembro de 1997. Publicada noDO de
31 de julho de 1998.
1.695-38 - Medida Provisória de 30 dejulho de 1998 ~ Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções de Confiança existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de julho de
1998.
1.696-24 - Medida Provisória de 30 dejulho de 1998 ....;,... Dispõe sobre a novação de dívidas eresponsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n" 2.406, de 5 dejaneiro
de 1988, easLeis nss 8.004, 8.100 e8.692, de14 de março de 1990, 5 de
dezembro de 1990 e 28 dejulho de 1993, respectivamente, e dá outras
providências. Publicada no DO de 31 de julho de 1998.
1.698-47 - Medida Provisória de30 dejulho de1998 - Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá
outras providências. Publicada no DO de 31 de julho de 1998.
1.699-38 - MedidaProvisóriade30 dejulho de 1998 ~ Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de julho de
1998.
1.700-16 - Medida Provisória de30 dejulho de 1998 - Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços nacionais e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de julho de
1998.
1.701-12 - Medida Provisória de 30 de julho de 1998 - Autoriza a União
a receber em valores mobiliários os dividendos ejuros sobre o capital
próprio a serem pagos por entidades de cujo capital o Tesouro Nacional
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participe e dá outras providências. Publicada no DO de 31 dejulho de
1998.
..

5122

1.702-27 ~ Medida Provisória de 30 de julho de 1998 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público
estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização
de instituições financeiras e dá outras providências. Publicada no DO
de 31 dejulho de 1998.
1.703-15 - Medida Provisória de 30 de julho de 1998 - Altera a redação e
acresce dispositivos às Leis nvs 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
8.437, de 30 de junho de 1992, e dá outras providências. Publicada no
DO de 31 de julho de 1998. ..

5134

.704-1 - Medida Provisória de 30 de julho de 1998 - Estende aos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal a vantagem de vinte e
oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências. Publicada naDO de31 dejulho de 1998.

5139

1.705-1 -~ Medida Provisória de30 dejulho de 1998 - Dá nova redação ao
art. 57 da Lei n" 4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da União e do
Distrito Federal, e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de
julho de 1998.

5142

J 706-1 - Medida Provisória de30 dejulho de 1998 - Dispõe sobre a renegociação de dívidas no âmbito do Programa de Crédito Educativo e determina outras providências. Publicada noDO de 31 dejulho de 1998.
.707- J - Medida Provisória de 30 de julho de 1998 - Dispõe sobre critérios especiais para alienação de im6veis de propriedade do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) e dá outras providências. Publicada
no DO de 31 de julho de 1998.

5124

5143

5146

1. 708-1 - Medida Provisória de30 dejulho de 1998 - Estabelece prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências. Publicada no

DO dê 31 de julho de 1998. .

5149

DECHETOS LEGISLATIVOS
64- Decreto Legislativo de 2 dejulho de 1998 - Aprova o texto do Tratado
de Proibição Completa de'Iestes Nucleares (CTBT), concluído em Nova
Iorque, em 24 de setembro de 1996. Publicado no DO de 3 de julho de
] 998.
65 -

Decreto Legislativo de2 dejulho de 1998 - Aprova o texto do 'Tratado
sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares, concluído em I" dejulho
de 1968, com vistas à adesão pelo Governo brasileiro. Publicado naDO
de 3 de julho de 1998.

5151

5152
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RESOLUÇÕES
62 -

Resoluçãode6dejulhode1998 - AutorizaoMunicípiodoRiode,Janeiro a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro (LFTM-Rio), destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária vencível no segundo semestre
de 1998. Publicada no DO de 7 de julho de 1998. ......

5155

63 -

Resolução de 6 de julho de 1998 - Autoriza o Estado do Rio Grande
do Sul a realizar operação de crédito consubstanciada no contrato de
abertura de crédito firmado entre a União, o Estado do Rio Grande do
Sul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S,A. (Banrisul) ea Caixa
Econômica Estadual do Rio Grande do Sul (Sulcaíxa), no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no
valor de até R$1.987 .500.000,00 (um bilhão, novecentos e oitenta e sete
milhões e quinhentos mil reais). Publicada no DO de 7 de julho de
1998. ..

5158

64 -

Resolução de 6 de julho de 1998 - Autoriza o Estado do Rio Grande
do Sul a contratar operação de refinanciamento de dívidas mobiliária
e contratual do Estado, consubstanciadas no Contrato de Confissão,
Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas,
celebrado com a União, em 15 de abril de 1998, com base no protocolo
de acordo firmado entre a União e o Estado do Rio Grande do Sul, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados, no valor de R$ 9.427.324.980,43 (nove bilhões, quatrocentos e
vinte e sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta
reais e quarenta e três centavos) e no contrato de promessa de compra e
venda de ações e outras avenças, firmado em 15 de abril de 1998, entre
as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e o Estado do Rio
Grande do Sul, com a interveniência da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e da União. Publicada no DO de 7 de julho de
1998.

5161

65 -

Resolução de 6 dejulho de 1998 - Autoriza o Estado de Pernambuco
a realizar operação de crédito consubstanciada em contrato firmado
em 12 dejunho de 1998, entre a UniãoeoEstadodePernambuco, com a
interveniência do Banco do Estado de Pernambuco S.A. (Bandepe) e do
Banco Central do Brasil, de abertura de crédito e de compra evenda de
ações, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, no valor total de até R$ 1.492.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e noventa e dois milhões de reais). Publicada no])O
de 7 de julho de 1998.

5164

66 -

Resolução de6 dejulho de 1998 - Autoriza o Estado de Pernambuco
a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada no Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado com a União, em 23 de dezembro
de 1997, eo termo aditivo ao Contrato, de 12 dejunho de 1998, com base
no protocolo de acordo firmado entre a União e o Estado de Pernambu-
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co, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de R$ 163.641.525,53 (cento e sessenta e
três milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco
reais e cinqüenta e três centavos). Publicada no DO de 7 de julho de
1998.

5167

Resolução de 6 dejulho de 1998 - Autoriza a efetivação de Contrato
de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas,
celebrado entre a União e o Estado de Goiás, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Publicada no
DO de 7 de julho de 1998.

5170

68 -

Resolução de 6 dejulho de 1998 - Autoriza o Estado da Bahia a conceder garantias e contragarantias às operações de crédito a serem contratadas no âmbito do Programa de Recuperação da Lavoura
Cacaueira Baiana, junto às instituições de crédito oficiais. Publicada
no DO de 7 dejulho de 1998.

5173

69 -

Resolução de 6 dejulho de 1998 - Autoriza o Estado do Mato Grosso do Sul a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada no Contrato de Confissão, Assunção e
Refinanciamento de Dívidas, celebrado com a União em 30 de março
de 1998, com base no protocolo de acordo firmado entre a União e o
Estado do Mato Grosso do Sul, no âmbito do Programa deApoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de R$
903.660.059,21 (novecentos e três milhões, seiscentos e sessenta mil,
cinqüenta e nove reais e vinte eum centavos). Publicada no DO de 7 de
julho de 1998.

5174

70 -

Resolução de 6 dejulho de 1998 - Autoriza o Estado de Santa Catarina a contratar operação de refinanciamento de dívidas mobiliária e
contratual do Estado, consubstanciadas no Contrato de Confissão,
Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas,
celebrado com a União, em 31 demarço de 1998, com base no protocolo de acordo firmado entre a União e o Estado de Santa Catarina, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados, no valor de R$ 1.552.400.375,83 (um bilhão, quinhentos e
cinqüenta e dois milhões, quatrocentos mil, trezentos e setenta e cinco
reais e oitenta e três centavos). Publicada no DO de 7 de julho de
1998.

5177

Resolução de6 dejulho de 1998 - Autoriza o Estado do Paraná a contratar operação de refinanciamento de dívida mobiliária do Estado,
consubstanciada no Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamento de Dívidas, celebrado com a União em 31 de março de 1998, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados, no valor de R$ 519.944.406,98 (quinhentos e dezenove milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos eseis reais enoventa e oito centavos). Publicada no DO de 7 de julho de 1998.

5180

67 -

71 -
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72 -

Resolução de 6 dejulho de 1998 - Autoriza o Estado do Paraná a realizar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), no
valor deR$ 43.288.415,77 (quarenta e três milhões, duzentos e oitenta e
oito mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e sete centavos), no âmbito do Programa Pró-Saneamento. Publicada no DO de 7 de julho de

73 -

Resolução de 6 de julho de 1998 - Autoriza o Estado do Paraná a
realizar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal
(CEF), no valor de R$ 34.703.918,50 (trinta e quatro milhões, setecentos e três mil, novecentos e dezoito reais e cinqüenta centavos), no
âmbito do Programa Pró-Moradia. Publicada naDO de? dejulho de

1998. ..

1998.
74 -

Resolução de6 dejulhc de 1998 - Autoriza a União a contratar operação de crédito externo, no valor equivalente a até US$
74,000,000.00 (setenta e quatro milhões de dólares norte-americanos)
junto ao Brasilian American Merchant Bank, destinada ao financiamento do Programa de Reaparelhamento da Marinha, a ser executado pelo Ministério da Marinha. Publicada no DO de 7 de julho de

75 -

Resolução de 6 dejulho de 1998 - Autoriza o Estado de Roraima a assinar contrato de abertura de crédito e de compra e venda de ativos,
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DECRETOS

DECRETO Nº 2.648, DE l' DE JULHO DE 1998
Promulga o Protocolo da Convenção de
Segurança Nuclear, assinada em Viena, em
20 de setembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que a Convenção de Segurança Nuclear foi
assinada em Viena, em 20 de setembro de 1994;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 4, de 22 de jaoeiro
de 1997;
Considerando que a Convenção em tela entrou em vigor internacional em 24 de outubro de 1996;
Consideraodo que o Governo brasileiro depositou o instrumento de
ratificação da Convenção de Segurança Nuclear em 4 de março de 1997,
passaodo a mesma a vigorar, para o Brasil, em 2 de junho de 1997,
DECRETA:
Art. 1º A Convenção de Segurança Nuclear, assinada em Viena,
em 20 de setembro de 1994, apensa por cópia ao presente decreto,
deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de julho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 2.7.1998, págs. 1/4.
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DECRETO N2 2.649, DE l' DE JULHO DE 1998
Promulga o Acordo de Cooperação na
Luta Contra o Crime Organizado e o Tráfico
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro
de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Italiana firmaram, em Roma, em 12 de
fevereiro de 1997, um Acordo de Cooperação na Luta Contra o Crime Organizado e o Tráfico de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n' 34, de 7 de abril de 1998, publicado no Diário Oficial da União n' 67-E, de 8 de abril de 1998;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 15 de maio de
1998, nos termos do parágrafo I" de seu artigo X,
DECRETA:

Art. 12 O Acordo de Cooperação na Luta Contra o Crime
Organizado e o Tráfico de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de
1997, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 2.7.1998, págs. 4/5.
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DECRETO Nº 2.650, DE 1º DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n'1 18, Setor da Indústria Fotográfica, entre Brasil, Argentina, Uruguai e
Venezuela, de 23 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo Comercial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República Oriental do Uruguai e da República da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 23 de dezembro de 1996, em Montevidéu,
o Vigésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 18,
Setor da Indústria Fotográfica, entre Brasil, Argentina, Uruguai e
Venezuela,
DECRETA:
Art. 1s O Vigésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n? 18, Setor da Indústria Fotográfica, entre Brasil,
Argentina, Uruguai e Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1s de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados naDO de 2.7.1998, pág. 5.
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DECRETO N' 2.651, DE l' DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Oitavo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n" l7-B, Setor da Indústria de Aparelhos
Elétricos, Mecânicos e Térmicos de Uso Doméstico, entre Brasil e Argentina, de 30 de
dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou
a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo Comercial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e da República Argentina, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram, em 30 de dezembro de 1994, em Montevidéu, o Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 17-B,
Setor da Indústria de Aparelhos Elétricos, Mecânicos e Térmicos de
Uso Doméstico, entre Brasil e Argentina,
DECRETA:
Art. l' O Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
nº 17-B, Setor da Indústria de Aparelhos Elétricos, Mecânicos e Térmicos de Uso Doméstico, entre Brasil e Argentina, apenso por cópia
ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados noDO de 2.7.1998, pág. 6.
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DECRETO W 2.652, DE l' DE JULHO DE 1998
Promulga a Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima,
assinada em Nova York, em 9 de maio de
1992.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima foi assinada em Nova York em 9 de maio de
1992;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo n" 1, de 3 de
fevereiro de 1994;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 21 de março de 1994;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação da Convenção-Quadro das Nações Unidas, em 28 de
fevereiro de 1994, passando a mesma a vigorar, para o Brasil, em 29
de maio de 1994,
DECRETA:

Art. l' A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada em Nova York, em 9 de maio de 1992,
apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I? de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados naDO de 2.7.1998, págs. 6/10.
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DECRETO N2 2.653, DE 12 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre a inclusão, no Programa
Nacional de Desestatização (PND), da Boa
Vista Energia S.A.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. 12 Fica incluída no Programa Nacional de Desestatização
(PND), para os fins da Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997, a Boa
Vista Energia S.A.
Art. 2 2 As ações de propriedade da Centrais Elétricas do N arte do Brasil S.A. (Eletronorte), representativas da participação na
sociedade referida no artigo anterior, deverão ser depositadas no
Fundo Nacional de Desestatização (FND), no prazo máximo de cinco
dias, contados da data da publicação deste decreto.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de julho de 1998; 177 2 da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Paulo Paiva
DECRETO N2 2.654, DE 12 DE JULHO DE 1998 n
Dispõe sobre a inclusão) no Programa Na-

cional de Desestatização (PND), da Centrais
Geradoras do Sul do Brasil S.A. (Gerasul).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.491, de ~ de setembro de 1997,
(*) Retificado naDO de 7.7 . 1998 (pág. 5543 desta obra).
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DECRETA:
Art. l' Fica incluída no Programa Nacional de Desestatização
(PNDJ, para os fins da Lei n' 9.491, de 9 de setembro de 1997, a Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A. (Gerasul).
Art. 2' As ações de propriedade da União e do Fundo Nacional
de Desenvolvimento (FNDJ, representativas da participação na
sociedade referida no artigo anterior, deverão ser depositadas no
Fundo Nacional de Desestatização (FND), no prazo máximo de
cinco dias, contados da data da publicação deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Paulo Paiva
DECRETO N' 2.655, DE 2 DE JULHO DE 1998
Regulamenta o Mercado Atacadista de
Energia Elétrica, define as regras de organização do Operador Nacional do Sistema
Elétrico, de que trata a Lei nº 9. 648, de 27 de
maio de 1998, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n' 9.648, de 27 de maio de 1998,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Da Exploração dos Serviços e Instalações
de Energia Elétrica
Art. l' A exploração dos serviços e instalações de energia
elétrica compreende as atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização, as quais serão desenvolvidas na conformidade da legislação específica e do disposto neste regulamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5249-5412,jul. 1998

5256
Parágrafo único. A exploração das atividades referidas neste
artigo está sujeita às restrições de concentração econõmica e de poder de mercado, definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em articulação com a Secretaria de Direito Econõmico do
Ministério da Justiça.
Art. 2' As atividades de geração e de comercialização de
energia elétrica, inclusive sua importação e exportação, deverão ser
exercidas em caráter competitivo, assegurado aos agentes econômicos
interessados livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição,
mediante o pagamento dos encargos correspondentes e nas condições gerais estabelecidas pela Aneel.
Art. 3' No exercício das atividades vinculadas à exploração de
energia elétrica serão observadas as seguintes regras:
I - o concessionário de distribuição contabilizará, em separado, as receitas, despesas e custos referentes à distribuição, à comercialização para consumidores cativos e à comercialização para
consumidores livres;
II - o concessionário de transmissão contabilizará, em separado, as receitas, despesas e custos referentes às instalações de rede
básica e os relativos às demais instalações de transmissão;
IH - os concessionários de serviço público de energia elétrica
contabilizarão, em separado, as receitas, despesas e custos referentes às atividades vinculadas à concessão e os relativos a outras atividades econõmicas porventura exercidas.

Parágrafo único. As demonstrações dos registros a que se refere este artigo, elaboradas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e com o Plano de Contas do serviço público de
energia elétrica, deverão ser disponibilizados aos agentes de fiscalização da Aneel, na forma e nos prazos por esta definidos.

CAPÍTULO H
Da Geração de Energia Elétrica
Art. 4' A atividade de geração de energia elétrica, será exercida mediante concessão ou autorização e a energia produzida será
destinada:
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I -

ao atendimento do serviço público de distribuição;

II - à comercialização livre, assim considerada aquela contratada com os consumidores a que se referem os arts. 12, 15 e 16 da
Lei nº 9.074, de 7 dejulho de 1995, ou com os concessionários, permissionários e autorizados;
III - ao consumo exclusivo em instalações industriais ou comerciais do gerador, admitida a comercialização, eventual e temporária, dos excedentes, mediante autorização da Aneel.
Art. 5º No caso de privatização de empresa federal detentora
de concessão ou autorização de geração de energia elétrica para fins
de serviço público, o regime de exploração será alterado, no todo ou
em parte, para o de produção independente, mediante as condições
que serão estabelecidas no respectivo edital, previamente aprovado
pela Aneel.
§ 1º O disposto no caput deste artigo poderá ser aplicado, também, nos casos em que o titular da concessão ou autorização for
empresa sob controle dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios,
desde que as partes acordem quanto às regras estabelecidas.
§ 2º Quando da alteração do regime de exploração da geração,
a que se refere este artigo, a Aneel indicará o critério para determinação da indenização porventura devida ao concessionário ou autorizado na hipótese de extinção da concessão ou autorização ou de encampação das instalações, que poderá levar em conta o valor econômico residual da concessão ou autorização, o valor dos investimentos
realizados e não amortizados ou o valor contábil dos ativos, conforme indicado no respectivo edital.
CAPÍTULO III
Da Transmissão, da Distribuição e da Comercialização
de Energia Elétrica
Art. 6º Ressalvados os casos indicados na legislação específica, a atividade de transmissão de energia elétrica será exercida mediante concessão, precedida de licitação, observado o disposto no art.
3º deste regulamento.
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§ 1º Os reforços das instalações existentes serão de responsabilidade da concessionária, mediante autorização da Aneel.
§ 2º As instalações e equipamentos considerados integrantes
da Rede Básica de Transmissão, de conformidade com os procedimentos e critérios estabelecidos pela Aneel, serão disponibilizadas,
mediante Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão, ao
Operador Nacional do Sistema Elétrico, e a este estarão subordinadas suas ações de coordenação e operação;
§ 3º As demais instalações de transmissão, não integrantes
da Rede Básica, serão disponibilizadas diretamente aos acessantes
interessados, contra o pagamento dos encargos correspondentes;
Art. 7º A Aneel estabelecerá as condições gerais do acesso aos
sistemas de transmissão e de distribuição, compreendendo o uso e a
conexão, e regulará as tarifas correspondentes, com vistas a:
I - assegurar tratamento não discriminatório a todos os
usuários dos sistemas de transmissão e de distribuição, ressalvado o
disposto no § 1º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, com a redação dada
pelo art. 4º da Lei nº 9.648, de 1998.
II
padrão;

assegurar a cobertura de custos compativeis com custos-

III

estimular novos investimentos na expansão dos sistemas;

IV

induzir a utilização racional dos sistemas;

V - minimizar os custos de ampliação ou utilização dos sistemas elétricos.
Art. 8º A atividade de distribuição de energia elétrica será
exercida mediante concessão ou permissão, sempre precedida de licitação.
Art. 9º Depende de autorização da Aneel o exercício das atividades de comercialização, inclusive a importação e exportação de
energia elétrica.
Parágrafo único. Para obtenção da autorização a que se refere
este artigo, a empresa, ou consórcio de empresas, deverá comprovar
capacidade jurídica, regularidade fiscal e idoneidade econômicofinanceira.
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Art. 10. As concessões, permissões ou autorizações para geração, distribuição, importação e exportação de energia elétrica compreendem a comercialização correspondente.
Parágrafo único. A comercialização de energia elétrica será feita em bases livremente ajustadas entre as partes, ou, quando for o
caso, mediante tarifas homologadas pela ArreeI.
Art. 11. A retratação de consumidor livre, que efetivou a opção
de que tratam os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995, implicará sua
submissão a novas condições de fornecimento a serem ajustadas com
o concessionário anterior, observados os critérios estabelecidos pela
ArreeI.

CAPÍTULüIV
Do Mercado Atacadista de Energia Elétrica
Seção I
Das Regras do Mercado Atacadista de Energia
Art. 12. As transações de compra e venda de energia elétrica
nos sistemas elétricos interligados serão realizadas no âmbito do
Mercado Atacadista de Energia (MAE), instituído mediante Acordo
de Mercado a ser firmado entre os interessados.
§ 1º A Aneel definirá as regras de participação no MAE, bem
como os mecanismos de proteção dos interesses dos consumidores.
§ 2º Além das regras comerciais e dos critérios de rateio dos
custos administrativos de suas atividades, o Acordo de Mercado deverá contemplar:
I - procedimentos para a admissão de novos membros e indicação de representantes;
U - obrigação para vender e comprar toda a disponibilidade e
necessidades de energia através do MAE;
UI - regras para a comercialização de energia elétrica e
subseqüentes contabilização e liquidação, incluindo o tratamento
das perdas;
IV - o registro dos contratos bilaterais de compra e venda de
energia elétrica;
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v - execução ou contratação dos serviços de contabilização
e liquidação das operações realizadas no âmbito do MAE;
VI - requisitos de garantia financeira relacionada com os
montantes comercializados no MAE, não cobertos pelos contratos bilaterais registrados;
VII - procedimentos para mediação de questões entre os
membros do MAE, mantida a Aneel como instância de recurso;
VIII - contratação de auditoria independente para fiscalizar
a operação do mercado e informar aos membros do MAE e à Aneel;
IX -

regras para tratamento e divisão dos riscos hidrológicos.

§ 3º Qualquer agente que tiver de exercer atividade no MAE
deverá promover o seu credenciamento, com a demonstração, na forma estabelecida nos respectivos regulamentos, da capacidade de
oferecer as garantias necessárias à segurança e efetividade das operações que vier a realizar.
§ 4' Cabe à Aneel homologar o Acordo de Mercado, bem como
as suas alterações.

Art. 13. Para efeito de determinação dos preços da energia
elétrica no mercado de curto prazo serão levados em conta os seguintes fatores:
I - a otimização do uso dos recursos para o atendimento aos
requisitos da carga, considerando as condições técnicas e econômicas
para o despacho das usinas;
II
as previsões das necessidades de energia dos agentes;
III

o custo do déficit de energia;

IV

as restrições de transmissão;

V
a redução voluntária da demanda em função do preço de
curto prazo;
VI - as interligações internacionais.

Art. 14. Os preços do mercado de curto prazo serão determinados para intervalos previamente definidos, que reflitam as variações do valor econõmico da energia elétrica.
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Parágrafo único. Um preço adicional, associado à capacidade
das usinas geradoras, poderá ser introduzido, como incentivo à potência gerada ou posta à disposição do sistema elétrico.
Art. 15. Os preços do mercado de curto prazo serão determinados separadamente, por áreas de mercado, segundo as regras do
Acordo de Mercado.
§ l' O critério determinante para a definição das áreas de
mercado será a presença e duração de restrições relevantes de transmissão nos fluxos de energia dos sistemas interligados.
§ 2' O preço em cada área de mercado levará em conta o ajuste de todas as quantidades de energia pela aplicação do fator de perdas de transmissão, relativamente a um ponto comum de referência,
definido para cada área de mercado.

Art. 16. As regras de comercialização do MAE explicitarão os
critérios de alocação de receitas financeiras ocasionadas pelos fluxos
de energia entre áreas de mercado.
Art. 17. O processo de contabilização e liquidação de energia,
realizado segundo as regras do MAE, identificará as quantidades de
energia elétrica transacionadas no mercado e as liquidadas ao preço
de curto prazo.
Art. 18. As regras do MAE poderão prever o pagamento de um
encargo destinado à cobertura dos custos dos serviços do sistema, inclusive os serviços ancilares, prestados a todos os usuários dos Sistemas Elétricos Interligados, que compreenderão, dentre outros:
I - a reserva de capacidade, em MW, disponibilizada pelos
geradores para a regulação da freqüência do sistema e sua facilidade
de partida automática;
II - a reserva de capacidade, em MVAr, disponibilizada pelos
geradores, superior aos valores de referência estabelecidos para cada
gerador em procedimentos de rede, necessária para a operação do
sistema de transmissão;
III - a operação dos geradores como compensadores síncronos, a regulação da tensão e os esquemas de corte de geração e alívio
de cargas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5249-5412, jul. 1998

5262
Art. 19. O Acordo de Mercado definirá as sanções a serem impostas aos agentes participantes, na hipótese de descumprimento
das normas do MAE, bem como o procedimento para sua aplicação,
sem prejuízo da competência da Aneel para a imposição das penalidades administrativas cabíveis.

Seção II
Do Mecanismo de Realocação de Energia

Art. 20. As regras do MAE deverão estabelecer o Mecanismo
de Realocação de Energia (MRE), do qual participarão as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente, com o objetivo de compartilhar entre elas os riscos hidrológicos.
§ L" A critério do Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS), as usinas hidrelétricas de capacidade instalada igualou superior a 50 MW serão despachadas centralizadamente, ou não.

§ 2º O MRE abrangerá a parcela de cada empresa, na proporção da cota-parte, da energia gerada pela Itaipu Binacional destinada ao sistema brasileiro.
§ 3º As regras de natureza contábil do MRE, relativas à redistribuição dos créditos e débitos de geração entre usinas de sua abrangência, deverão levar em conta a existência de áreas de mercado.

Art. 21. A cada usina hidrelétrica despachada centralizadamente corresponderá um montante de energia assegurada, mediante mecanismo de compensação da energia efetivamente gerada.
§ 1º Considera-se energia assegurada do sistema aquela que
pode ser obtida, a risco de déficit pré-estabelecido, conforme regras
aprovadas pela Anee!.
§ 2º Considera-se energia assegurada de cada usina hidrelétrica participante do MRE a fração a ela alocada da energia assegurada do sistema, na forma do disposto no caput deste artigo.
§ 3º A energia assegurada relativa a cada usina participante
do MRE, de que trata o parágrafo anterior, constituirá o limite de contratação para os geradores hidrelétricos do sistema, nos termos deste regulamento.
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§ 4' O valor da energia assegurada alocado a cada usina hidrelétrica será revisto a cada cinco anos, ou na ocorrência de fatos
relevantes.
§ 5' As revisões de que trata o parágrafo anterior não poderão
implicar redução superior a cinco por cento do valor estabelecido na
última revisão, limitadas as reduções, em seu todo, a dez por cento
do valor de base, constante do respectivo contrato de concessão, durante a vigência deste.

§ 6 2 A alocação da energia assegurada, de que trata o caput, e
as revisões previstas nos §§ 42e 52, propostas em conjunto pelo GCOI
e GCPS e seus sucessores, serão homologadas pela Aneel,

Art. 22. As transferências de energia entre as usinas participantes do MRE, visando a alocação de que trata o artigo anterior, estarão sujeitas à aplicação de encargo, baseado em tarifa de otimização
estabelecida pela Aneel, destinado à cobertura dos custos incrementais incorridos na operação e manutenção das usinas hidrelétricas e
pagamento da compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos.
Art. 23. O MRE incluirá regras para a alocação, entre os seus
membros, da energia efetivamente gerada, as quais levarão em conta as perdas de transmissão e deverão se basear em um ou mais dos
seguintes parâmetros:
I

n -

In -

energia assegurada da usina;
capacidade instalada da usina;
geração efetiva de energia de cada usina.

Art. 24. Os riscos de indisponibilidade das usinas de geração
hidrelétrica, de natureza não hidrológica, serão assumidos individualmente pelas usinas participantes, não sendo, portanto, cobertos
pelo MRE.
CAPÍTULO V
Do Operador Nacional do Sistema Elétrico
Art. 25. As atividades de coordenação e controle da operação da
geração e transmissão de energia elétrica nos sistemas interligados serão executadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
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§ 1º O ONS será integrado pelos titulares de concessão, permissão ou autorização e pelos consumidores livres, a que se referem
os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995.
§ 2º

O ONS terá como membros participantes:

I - representantes indicados pelos Conselhos de Consumidores, constituídos na forma da Lei nº 8.631, de4 de março de 1993, conforme dispuser o estatuto;
II - um representante do poder concedente, indicado pelo Ministro de Minas e Energia;
§ 3º É assegurado ao representante do poder concedente o direito de veto às deliberações do ONS, que conflitem com as diretrizes
e políticas governamentais para o setor de energia elétrica.
§ 4º O ONS, entidade de direito privado que atuará mediante
autorização da Aneel, será regido por estatuto próprio, por esta
aprovado.
§ 5º O ONS não poderá desempenhar qualquer atividade comerciaI de compra e venda de energia elétrica.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 26. Os contratos iniciais, a serem celebrados entre concessionários, permissionários e autorizados, na forma do disposto no
art. 10 da Lei nº 9.648, de 1998, e os demais previstos no art. 9º da
mesma lei, substituirão, para todos os efeitos, aqueles ajustados nos
termos do art. 3º da Lei nº 8.631, de 1993.
§ l' Os contratos iniciais de compra e venda de energia elétrica deverão ser referidos a um ponto comum em cada área de mercado e os montantes contratados serão considerados como entregues e
recebidos nesse ponto.
§ 2º No período que antecede a implantação do MAE, as diferenças eventualmente apuradas entre os montantes contratados e
os montantes efetivamente verificados nos pontos de medição, corrigidos para um ponto comum de referência, serão tratadas de acordo
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dor para Operação Interligada (GCOI) e do Comitê Coordenador de
Operações do Norte/Nordeste (CCON), homologadas pela Aneel.
§ 3º A partir da implantação do MAE, as diferenças eventualmente apuradas entre os montantes contratados e os montantes efetivamente verificados nos pontos de medição, corrigidos para um
ponto comum de referência, serão tratadas de acordo com as regras
doMAE.
§ 4º Os montantes de energia e demanda de que trata o inciso
I do art. 10 da Lei nº 9.648 deverão ser calculados de acordo com os
critérios estabelecidos pela Aneel.
§ 5º No período que antecede a constituição do ONS, os contratos de uso do sistema de transmissão e de prestação dos serviços
da transmissão deverão ser firmados com as empresas concessionárias de transmissão, com cláusula de sub-rogação ao ONS.
Art. 27. O repasse da energia elétrica gerada pela Itaipu Binacional será objeto de contratos específicos celebrados diretamente entre os concessionários e autorizados que atuam no sistema interligado
Sul/Sudeste/Centro-Oeste e as concessionárias Furnas Centrais Elétricas S.A. ou Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul), conforme o caso.
Parágrafo único. Os contratos a que se refere o caput deste artigo deverão prever o pagamento, a Furnas, pelo transporte de energia
elétrica da Itaipu Binacional, relativo ao sistema em corrente contínua.
Art. 28. A aplicação da sistemática do rateio de ônus e vantagens, decorrentes do consumo de combustíveis fósseis para geração de
energia elétrica, durante o periodo de transição estabelecido nos §§ 1º e
2º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 1998, dar-se-á segundo as regras e procedimentos atualmente em vigor, a serem consolidados pelo GCOI,
observando-se os percentuais de redução definidos pela Aneel.
Art. 29. A energia elétrica proveniente da Itaipu Binacional e
das usinas nucleares Angra I e Angra lI, da Eletrobrás Termonuclear S.A., será objeto de regulamentação específica, a ser expedida
pelo poder concedente.

Art. 30. Até que se efetive a transferência do Centro Nacional
de Operação do Sistema (CNOS) e dos Centros de Operação do Sistema
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(COS), bem como dos demais bens vinculados à coordenação da operação do sistema elétrico, prevista nos §§ l' e 2' do art. 15 da Lei n' 9.648,
de 1998, a utilização dessas instalações pelo ONS será objeto de contrato de cessão, firmado entre este e a Eletrobrás e suas subsidiárias.
Art. 31. A partir da sua constituição, o ONS definirá as condições de assunção progressiva das atividades e atribuições atualmente
exercidas pelo GCOI e a parte correspondente desenvolvida pelo
CCON.
Parágrafo único. As regras operacionais em vigor, emitidas
pelo GCOI e pelo CCON, permanecerão válidas até a sua transferência para o ONS.
Art. 32. A Aneel expedirá as normas complementares deste
regulamento.
Art. 33. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 34. Ficam revogados os Decretos n's 73.102, de 7 de novembro de 1973, e 1.009, de 22 de dezembro de 1993.
Brasília, 2 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
DECRETO N' 2.656, DE 3 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre a execução da Ata de Retifi-

cação do Primeiro Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica n Q 36,
entre os Governos dos Estados-Partes do Mercosul e o Governo da República da Bolívia, lavrada em 9 de janeiro de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
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Considerando que a Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração lavrou, em 9 de janeiro de 1998, a Ata
de Retificação do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n'' 36, entre os Governos dos Estados-Partes do
Mercosul e o Governo da República da Bolívia,
DECRETA:
Art. 1" A Ata de Retificação do Primeiro Protocolo Adicional
ao Acordo de Complementação Econômica n" 36, entre os Governos
dos Estados-Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o Governo da Bolívia, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 6.7.1998, péga. 2/3.

DECRETO N" 2.657, DE 3 DE JULHO DE 1998
Promulga a Convenção n'2170 da OIT,
relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho, assinada em
Genebra, em 25 de junho de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que a Convenção n" 170 da OIT, relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho, foi assinada
em Genebra, em 25 de junho de 1990;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo n" 67, de 4 de maio
de 1995;
Considerando que a Convenção em tela entrou em vigor internacional em 4 de novembro de 1993;
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Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação da emenda em 23 de dezembro de 1996, passando a
mesma a vigorar, para o Brasil, em 22 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º A Convenção nº 170 da OIT, relativa à Segurança na
Utilização de Produtos Químicos no Trabalho, assinada em Genebra, em 25 de junho de 1990, apensa por cópia ao presente decreto,
deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados noDO de 6.7.1998, págs. 4/8.

DECRETO Nº 2.658, DE 6 DE JULHO DE 1998
Prorroga o prazo a que se refere o art. 2r!
do Decreto n ª2.027, de 11 de outubro de 1996.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O prazo a que se refere o art. 2º do Decreto nº 2.027, de
11 de outubro de 1996, fica prorrogado até 31 de dezembro de 1998.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 2.616, de 4 de junho de 1998.
Brasília, 6 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Cláudia Maria Costin
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DECRETO N' 2.659, DE 7 DE JULHO DE 1998
Dá nova redação ao art. 2º do Regulamento para o Conselho Superior de Economía e Finanças do Exército (R-8), aprovado
pelo Decreto nº 989, de 22 de novembro de
1993, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O art. 2' do Regulamento para o Conselho Superior
de Economia e Finanças do Exército (R-8), aprovado pelo Decreto
n'' 989, de 22 de novembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 2' O Consef é presidido pelo Ministro do Exército e
dele participam, no caráter de membros natos, o Chefe do Estado-Maior do Exército, o Comandante de Operações Terrestres, os
Chefes de Departamento, o Secretário de Economia e Finanças,
o Secretário de Ciência e Tecnologia e o Secretário de Tecnologia
da Informação.» (NR)
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Fica revogado o Decreto n' 88.780, de 30 de setembro
de 1983.
Brasília, 7 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
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DECRETO N' 2.660, DE 7 DE JULHO DE 1998
Fixa os preços mínimos básicos para
aveia, canola, cevada, trigo, triticale e sementes de cevada, trigo e triticale, safra de
inverno 1998 nas Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-Lei n" 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art. 1Q Os preços mínimos básicos para aveia, eanola, cevada,
trigo, triticale e sementes de cevada, trigo e triticale, safra de inverno 1998 nas Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, são os relacionados nos anexos a este decreto, com seus respectivos valores, especificações e vigência.

Art. 2' Os preços mínimos serão assegurados aos produtores e
às cooperativas de produtores, livres da incidência do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e da contribuição ao
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), observadas as normas
operacionais divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
Parágrafo único. Nas Aquisições do Governo Federal (AGF)
deverão ser observadas as especificações constantes da classificação
oficial.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
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Anexo I
Preços Mínimos Básicos - Regiões Centro-Oeste,
Sudeste e Sul - Safra 1998
1. Produto Amparado por AGF e EGF/SOV

l

I

Produto

·1·

I

Tipo

PH{l}

~

~~

I

Trigo

I

I

I
I

\

I

I

I

Unidade

i~

Início da
Operação

Ago.l98
Ago.l98
Ago.l98

3
73
1t
(1) Peso hectolítrico mínimo.
(2) Refere-se a trigo de classes comum e intermediária.

136,50
130,00
110,50

157,00
149,50
110,50

2. Produtos Amparados por EGF/SOV - Grãos

1I

Produtos
Canola
Cevada
I Triticale
I

I'

Unidade

lt
1t
1t

I

. Início da Operação.

Preços Mínimos

'c_m=Rc_$

I·

l

Ago.l9S
Ago.l98

I

i

I

f-

_

158,00
130,00

I

1I

I

----l-. __A~g_o._/9_8._ ____'~_~11_7c_,0_0_~

3. Produtos Amparados por EGF/SOV - Semente
I

I

Unidade

Produto
I
I

\

Kg

I

Kg

I

Ago./98
Ago.l98
Ago.l98

Preços mínimos

I

I

Kg

Trigo
Cevada
Triticale

Início da
Operação

emR$
Fiscalizada

Certificada

0,2527
0,2174
0,2013

0,2733
0,2344
0,2167

I

L

Anexo II
Preços Mínimos Básicos - Região Sul - Safra 1998
Produto Amparado por EGF/SOV
Produto

Tipo

IAveia ----+--.---1

L~

~__ ~

Preço minimo

EmR$1Kg
0,1099
0,0989
0,0890

Início de

VigêllCi"
a I

AgoJ98
Ago./98
Ago.l98
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DECRETO Nº 2.661, DE 8 DE JULHO DE 1998
Regulamenta o parágrafo único do art.
27 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de
1965 (código florestal), mediante o estabelecimento de normas de precaução relativas
ao emprego do fogo em práticas agropastoris
e florestais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e no art. 9º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Da Proibição do Emprego do Fogo
Art. 1º É vedado o emprego do fogo:

I - nas florestas e demais formas de vegetação;
II - para queima pura e simples, assim entendida aquela não
carbonizável, de
a) aparas de madeira e resíduos florestais produzidos por serrarias e madeireiras, como forma de descarte desses materiais;
b) materiallenhoso, quando seu aproveitamento for economicamente viável;

III -

numa faixa de:
quinze metros dos limites das faixas de segurança das linhas
de transmissão e distribuição de energía elétrica;
b) cem metros ao redor da área de domínio de subestação de
energia elétrica;
a)

c) vinte e cinco metros ao redor da área de domínio de estações
de telecomunicações;
d) cinqüenta metros a partir de aceiro, que deve ser preparado,
mantido limpo e não cultivado, de dez metros de largura ao redor das
unidades de conservação;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5249-5412,jul. 1998

5273
e) quinze metros de cada lado de rodovias estaduais e federais e
de ferrovias, medidos a partir da faixa de domínio;
IV -

no limite da linha que simultaneamente corresponda:

a) à área definida pela circunferência de raio igual a onze mil
metros, tendo como ponto central o centro geométrico da pista de
pouso e decolagem de aeródromo;

b) à área cuja linha perimetral é definida a partir da linha que
delimita a área patrimonial de aeródromo, dela distanciando no mínimo dois mil metros, externamente, em qualquer de seus pontos.

Parágrafo único. Após o transcurso de cinco anos da data de
publicação deste decreto, ficará proibido O uso do fogo, mesmo sob a
forma de queima controlada, para queima de vegetação contida
numa faixa de mil metros de aglomerado urbano de qualquer porte,
delimitado a partir do seu centro urbanizado ou de quinhentos metros a partir do seu perímetro urbano, se superior.

CAPÍTULon
Da Permissão do Emprego do Fogo
Art. 2º Observadas as normas e condições estabelecidas por
este decreto, é permitido o emprego do fogo em práticas agropastoris
e florestais, mediante queima controlada.
Parágrafo único. Considera-se queima controlada o emprego
do fogo como fator de produção e manejo em atividades agropastoris
ou florestais, e para fins de pesquisa científica e tecnológica, em áreas com limites físicos previamente definidos.

Art. 3º O emprego do fogo mediante queima controlada depende de prévia autorização, a ser obtida pelo interessado junto ao
órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), com atuação na área onde se realizará a operação.
Art. 4º Previamente à operação de emprego do fogo, o interessado na obtenção de autorização para queima controlada deverá:
I - definir as técnicas, os equipamentos e a mão-de-obra a serem utilizados;
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U - fazer o reconhecimento da área e avaliar o material a
ser queimado;
lU - promover e enleiramento dos resíduos de vegetação, de
forma a limitar a ação do fogo;
IV - preparar aceiros de no mínimo três metros de largura,
ampliando esta faixa quando as condições ambientais, topográficas,
climáticas e o material combustível a determinarem;
V - providenciar pessoal treinado para atuar no local da
operação, com equipamentos apropriados ao redor da área, e evitar
propagação do fogo fora dos limites estabelecidos;
VI - comunicar formalmente aos confrontantes a intenção
de realizar a queima controlada, com o esclarecimento de que, oportunamente, e com a antecedência necessária, a operação será confirmada com a indicação da data, hora do início .e do local onde será
realizada a queima;
VII - prever a realização da queima em dia e horário apropriados, evitando-se os períodos de temperatura mais elevada e respeitando-se as condições dos ventos predominantes no momento da
operação;
VIU - providenciar o oportuno acompanhamento de toda a
operação de queima, até sua extinção, com vistas à adoção de medidas adequadas de contenção do fogo na área definida para o emprego
do fogo.
§ 1º O aceiro de que trata o inciso IV deste artigo deverá ter
sua largura duplicada quando se destinar à proteção de áreas de florestas e de vegetação natural, de preservação permanente, de reserva legal, aquelas especialmente protegidas em ato do poder público e
de imóveis confrontantes pertencentes a terceiros.
§ 2º Os procedimentos de que tratam os incisos deste artigo
devem ser adequados às peculiaridades de cada queima a se realizar, sendo imprescindíveis aqueles necessários à segurança da
operação, sem prejuízo da adoção de outras medidas de caráter
preventivo.
Art. 5º Cumpridos os requisitos e as exigências previstas no
artigo anterior, o interessado no emprego de fogo deverá requerer,
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por meio da comunicação de queima controlada, junto ao órgão competente do Sisnama, a emissão de autorização de queima controlada.
§ 1º O requerimento previsto neste artigo será acompanhado
dos seguintes documentos:

I - comprovante de propriedade ou de justa posse do imóvel
onde se realizará a queima;
II - cópia da autorização de desmatamento, quando legalmente exigida;
III - comunicação de queima controlada.
§ 2º Considera-se comunicação de queima controlada o
documento subscrito pelo interessado no emprego do fogo, mediante
o qual ele dá ciência ao órgão do Sisnama de que cumpriu os requisitos e as exigências previstas no artigo anterior e requer a autorização de queima controlada.

Art. 6º Protocolizado o requerimento de queima controlada, o
órgão competente do Sisnama, no prazo máximo de quinze dias, expedirá a autorização correspondente.
Parágrafo único. Não expedida a autorização no prazo estipulado neste artigo, fica o requerente autorizado a realizar a queima,
conforme comunicado, salvo se se tratar de área sujeita à realização
de vistoria prévia a que se refere o artigo seguinte.

Art. 7º A autorização de queima controlada somente será emitida após a realização da vistoria prévia, obrigatória em áreas:
I - que contenham restos de exploração florestal;
II - limítrofes às sujeitas a regime especial de proteção, estabelecido em ato do poder público.
Parágrafo único. A vistoria prévia deverá ser dispensada em
áreas cuja localização e caracteristicas não atendam ao disposto neste artigo.
Art. 8º A autorização de queima controlada será emitida com
finalidade específica e com prazo de validade suficiente à realização
da operação de emprego do fogo, dela constando, expressamente, o
compromisso formal do requerente, sob pena de incorrer em infração
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5249-5412, jn!. 1998

5276
legal, de que comunicará aos confrontantes a área e a hora de realização da queima, nos termos em que foi autorizado.
Art. 9º Poderá ser revalidada a autorização de queima controlada concedida anteriormente para a mesma área, para os mesmos
fins e para o mesmo interessado, ficando dispensada nova apresentação dos documentos previstos neste artigo, salvo os comprovantes
de comunicação aos confrontantes, de que trata o inciso VI do art. 4º.
Art. 10. Além de autorizar o emprego do fogo, a autorização
de queima controlada deverá conter orientações técnicas adicionais,
relativas às peculiaridades locais, aos horários e dias com condições
climáticas mais adequadas para a realização da operação, a serem
obrigatoriamente observadas pelo interessado.
Art. 11. O emprego do fogo poderá ser feito de forma solidária,
assim entendida a operação realizada em conjunto por vários produtores, mediante mutirão ou outra modalidade de interação, abrangendo simultaneamente diversas propriedades familiares contíguas, desde que o somatório das áreas onde o fogo será empregado
não exceda quinhentos hectares.
Parágrafo úníco. No caso de emprego do fogo de forma solidária, a comunicação e a autorização de queima controlada deverão
contemplar todas as propriedades envolvidas.
Art. 12. Para os fins do disposto neste decreto, os órgãos do Sísnama deverão dispor do trabalho de técnícos, habilitados para avaliar
as comunicações de queima controlada, realizar vistorias e prestar
orientação e assistência técnica aos interessados no emprego do fogo.
Parágrafo único. Compete aos órgãos integrantes do Sisnama
promover a habilitação de técnicos para atuar junto a prefeituras
municipais e demais entidades ou organismos públicos ou privados,
a fim de possibilitar o fiel cumprimento deste decreto.
CAPÍTULO IH
Do Ordenamento e da Suspensão Temporária
do Emprego do Fogo
Art. 13. Os órgãos integrantes do Sisnama poderão estabelecer escalonamento regional do processo de queima controlada, com
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base nas condições atmosféricas e na demanda de autorizações
de queima controlada, para controle dos níveis de fumaça produzidos.
Art. 14. A autoridade ambiental competente poderá determinar
a suspensão da queima controlada da região ou município quando:
I - constatados risco de vida, danos ambientais ou condições
meteorológicas desfavoráveis;
U - a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente reconhecidos como parâmetros;

UI - os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem
limites mínimos de visibilidade, comprometendo e colocando em
risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de
transporte.
Art. 15. A autorização de queima controlada será suspensa ou
cancelada pela autoridade ambiental nos seguintes casos:
I - em que se registrarem risco de vida, danos ambientais
ou condições meteorológicas desfavoráveis;
U

UI -

de interesse e segurança pública;
de descumprimento das normas vigentes.

CAPÍTULO IV
Da Redução Gradativa do Emprego do Fogo
Art. 16. O emprego do fogo, como método despalhador e facilitador do corte de cana-de-açúcar em áreas passíveis de mecanização
da colheita, será eliminado de forma gradativa, não podendo a redução ser inferior a um quarto da área mecanizável de cada unidade
agroindustrial ou propriedade não vinculada a unidade agroindustrial, a cada período de cinco anos, contados da data de publicação
deste decreto.
§ 1" Para os efeitos deste artigo, considera-se mecanizável a
área na qual está situada a lavoura de cana-de-açúcar, cuja declividade seja inferior a doze por cento.
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§ 2º O conceito de que trata o parágrafo anterior deverá ser
revisto periodicamente para adequar-se à evolução tecnológica na
colheita de cana-de-açúcar, oportunidade em que serão ponderados
os efeitos socioeconômicos decorrentes da incorporação de novas áreas ao processo de colheita mecanizada.
§ 3º As novas áreas incorporadas ao processo de colheita mecanizada, nos termos do parágrafo anterior, terão a redução gradativa do emprego do fogo como método despalhador e facilitador do corte da cana-de-açúcar conforme o caput deste artigo, contada a partir
da publicação do novo conceito de área mecanizável.
§ 4º As lavouras de até cento e cinqüenta hectares, fundadas
em cada propriedade, não estarão sujeitas à redução gradativa do
emprego do fogo de que trata este artigo.
Art. 17. A cada cinco anos, contados da data de publicação
deste decreto, será realizada, pelos órgãos competentes, avaliação das conseqüências socioeconômicas decorrentes da proibição
do emprego do fogo para promover os ajustes necessários nas medidas impostas.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais
Art. 18. Fica criado, no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Sistema
Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Provfogo).
Parágrafo único. O Prevfogo será coordenado pelo Ibama e
terá por finalidade o desenvolvimento de programas, integrados pelos diversos níveis de governo, destinado a ordenar, monitorar, prevenir e combater incêndios florestais, cabendo-lhe, ainda, desenvolver e difundir técnicas de manejo controlado do fogo, capacitar recursos humanos para difusão das respectivas técnicas e para conscientizar a população sobre os riscos do emprego inadequado do fogo.
Art. 19. O Ibama deverá exercer, de forma sistemática e permanente, o monitoramento do emprego do fogo e adotar medidas e
procedimentos capazes de imprimir eficiência à prática da queima
controlada e ao Prevfogo.
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Art. 20. Para os efeitos deste decreto, entende-se como incêndio florestal o fogo não controlado em floresta ou qualquer outra forma de vegetação.
Art. 21. Ocorrendo incêndio nas florestas e demais formas de
vegetação, será permitido o seu combate com o emprego da técnica
do contrafogo.
Art. 22. Será permitida a utilização de queima controlada,
para manejo do ecossistema e prevenção de incêndio, se este método
estiver previsto no respectivo plano de manejo da unidade de conservação, pública ou privada, e da reserva legal.
Art. 23. Continua regido pela legislação própria o emprego do
fogo para o combate a pragas e a doenças da agropecuária e em operações de controle fitossanitário, a cujos procedimentos não se aplicam as normas deste decreto.
Art. 24. Mediante a celebração de convênios, os órgãos do Sisnama deverão articular-se com as entidades competentes pela fiscalização das rodovias federais, estaduais e municipais, no sentido de
que, ao longo das respectivas faixas de domínio, aceiros sejam abertos e mantidos limpos.
Art. 25. O descumprimento do disposto neste decreto e das
exigências e condições instituídas em razão da aplicação de suas
normas sujeita o infrator às penalidades previstas nos artigos 14 e
15 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e na Lei n? 9.605, de 12
de fevereiro de 1998.
Art. 26. Os órgãos do Sisnama baixarão normas complementares a este decreto, no prazo de sessenta dias contados da data de
sua publicação.
Parágrafo único. As normas complementares a que se refere este artigo deverão conter orientações detalhadas sobre os
procedimentos a serem adotados pelos interessados em obter
autorização para o emprego do fogo, e todas as informações que
possam facilitar e agilizar o processamento dos requerimentos
correspondentes.

Art. 27.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 28. Fica revogado o Decreto n' 97.635, de 10 de abril de
1989.
Brasilia, 8 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sérgio Turra
Gustavo Krause
DECRETO N' 2.662, DE 8 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre medidas a serem implementadas na Amazônia Legal, para monitoramento, prevenção, educação ambiental e
combate a incêndios florestais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere os incisos IV e VI do art. 84, e tendo em vista o disposto
no inciso XVIII do art. 21, ambos da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Fica criada a Força-Tarefa para Combate a Incêndios
Florestais na Amazônia Legal, a ser coordenada pela Secretaria
Especial de Políticas Regionais, com a participação dos Ministérios
da Aeronáutica, do Exército, e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 2' A Secretaria Especial de Políticas Regionais fica autorizada a declarar a «Situação de Emergência», nos Estados e Municípios localizados na Amazônia Legal, sempre que as condições climáticas e de vegetação indicarem o risco iminente de incêndio florestal,
aplicando-se, no que couber, as regras do Decreto n' 895, de 16 de
agosto de 1993.
Art. 3' Fica instituído o Programa de Prevenção e Controle de
Queimadas e Incêndios Florestais na Amazônia Legal com o objetivo de:
I - identificar áreas de maior risco de ocorrência de incêndios
florestais, por meio de sistema de monitoramento e previsão climática;
II - controlar o uso do fogo ao longo da região, por meio das
ações de fiscalização das autorizações de queima controlada;
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IH ~ informar os produtores e comunidades rurais quanto
aos riscos dos incêndios florestais, por meio de campanhas educativas de mobilização social, conscientização e treinamento;
IV - estruturar e implantar núcleo estratêgico com capacidade institucional de mobilizar força-tarefa para atender emergências em combate a incêndios florestais de grandes proporções.
§ I" O Programa de Prevenção e Controle de Queimadas e
Incêndios Florestais na Amazõnia Legal será coordenado:
I - pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, nos aspectos de
monitoramento, prevenção, educação ambiental e de formação de
brigadas para combate a incêndios florestais na Amazônia Legal;
H - pela Secretaria de Políticas Regionais do Ministério do
Planejamento e Orçamento nos aspectos relacionados ao combate a
incêndios florestais que fugirem ao controle dos órgãos locais.
§ 2' Os recursos destinados ao financiamento do Programa de
Prevenção e Controle de Queimadas e Incêndios Florestais na Amazônia Legal são os previstos nos orçamentos dos órgãos envolvidos, bem
como os provenientes de créditos extraordinários ou de origem externa.
Art. 4' Ficam a Secretaria de Políticas Regionais do Ministério do Planejamento e Orçamento e o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis autorizados a celebrar convênios com o Distrito Federal e com os Estados e Municípios
da Amazônia Legal, para cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 5' O Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal e o Secretário Especial de Políticas
Regionais expedirão os atos necessários ao cumprimento do disposto
neste decreto.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva
Gustavo Krause
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DECRETO N' 2.663, DE 9 DE JULHO DE 1998
Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS) e Funções Gratificadas do
Ministério da Previdência e Assistência Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas do Ministério
da Previdência e Assistência Social, na forma dos Anexos I e II a este
decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput, ficam
remanejados do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Previdência e Assistência Social dez
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, assim especificados: um DAS 101.5, dois DAS 101.4, quatro
DAS 101.3, um Das 101.1, dois DAS 102.5 e dois DAS 102.4.
Art. 2' Os apostilamentos decorrentes da alteração da Estrutura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social fará publicar
no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias, contados da data
de publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS)
a que se refere o Anexo lI, indicando, inclusive, o número de cargos
vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 3' Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Previdência e Assistência Social serão aprovados pelo Ministro de
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Estado e publicados no Diário Oficial da União, no prazo de noventa
dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 4' O Anexo LXXV do Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro
de 1994, passa a vigorar na forma do Anexo lU a este decreto.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se os Decretos n's 1.644, de 25 de setembro
de 1995, 1.828, de l' de março de 1996, 2.359, de 30 de outubro de
1997,2.472, de 26 de janeiro de 1998, 2.570 e 2.571, de 29 de abril
de 1998.
Brasília, 9 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
José Walter Vazques Filho
Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. l' O Ministério da Previdência e Assistência Social, órgão da Administração direta, tem como área de competência, os seguintes assuntos:
I U
lU -

previdência social;
previdência complementar;
assistência social.
CAPÍTULO U
Da Estrutura Organizacional

Art. 2' O Ministério da Previdência e Assistência Social tem a
seguinte Estrutura Organizacional:
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I -

órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado:

a) Gabinete;
b) Secretaria Executiva:

1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
II -

III a)

órgão setorial: Consultoria Juridica;
órgãos específicos singulares:

Secretaria da Previdência Social:

1. Departamento do Regime Geral da Previdência Social;
2. Departamento dos RegimesdePrevidênciadosEstados e Municipios;
b) Secretaria da Previdência Complementar;

c) Secretaria da Assistência Social;
1. Departamento de Planejamento e Normas;
2. Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social;
3. Departamento de Desenvolvimento da Assistência Social;
d)

Inspetoria-Geral da Previdência Social;

N - órgãos colegiados:
a) Conselho Nacional da Seguridade Social;
b) Conselho Nacional de Previdência Social;

c) Conselho Nacional de Assistência Social;
d)

Conselho de Recursos da Previdência Social;

e) Conselho de Gestão da Previdência Complementar;

fJ Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais;
V - entidades vinculadas:
a) Autarquia: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
b) Empresa Pública: Empresa de Processamento de Dados da
Previdência Social (Dataprev).
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Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa
(Somad), de Administração de Recursos da Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais (Sisg) e de Planejamento, Orçamento e
Finanças, por intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e Orçamento a ela subordinadas.
CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos

Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado
Art. 3º Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir o Ministro de Estado em sua representação politica e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho
do seu expediente pessoal;
II - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
ministério, em tramitação no Congresso Nacional;
III - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com área de atuação do Ministério;
V - assistir o Ministro nos assuntos de cooperação e assistência técnica e financeira internacionais;
VI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4' À Secretaria Executiva compete:
I - assistir o Ministro de Estado na supervisão e coordenação
das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das entidades a ele vinculadas;
II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com
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dernização administrativa, recursos de informação e informática, recursos humanos e serviços gerais, no âmbito do ministério;

UI - auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes
e na implementação das ações da área de competência do Ministério.
Art. 52 À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:

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

UI - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior.
Art. 62

À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:

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

UI - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas do ministério, e submetê-los à decisão superior;
IV -

acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades.

Seção II
Do Órgão Setorial
Art. 7' À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União compete:
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I - assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza
jurídica;
II - exercer a coordenação dos órgãos juridicos, dos órgãos
autônomos e entidades vinculadas ao Ministério;
III - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir à autoridade assessorada no controle interno da
legalidade administrativa dos atos a serem por ela praticados ou já
efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob as coordenação jurídica;
VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do ministério, os textos de edital de licitação como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados,
bem como os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou
decidir a dispensa, de licitação.

Seção III
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 8º À Secretaria da Previdência Social compete:
I - assistir o Ministro de Estado na formulação da politica de
previdência social e na supervisão dos programas e atividades das
entidades vinculadas;
II - elaborar e promover, em articulação com os órgãos envolvidos, a atualização e a revisão dos planos de custeio e de benefícios
da Previdência Social;
III - orientar, acompanhar, normatizar e supervisionar as
ações da Previdência Social nas áreas de benefícios e de arrecadação
previdenciária;
IV - formular e baixar instruções para a implementação e
manutenção do seguro coletivo público, de caráter complementar
e facultativo;
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v - prestar apoio técnico aos órgãos colegiados do ministério, na sua área de competência;
VI - realizar estudos e subsidiar a formulação de políticas e
diretrizes do Sistema de Previdência Social;
VII - acompanhar e avaliar as ações estratégicas na área da
Previdência Social;
VIU - promover ações de desregulamentação voltadas para a
racionalização e a simplificação do ordenamento normativo e institucional da Previdência Social;
VIX - orientar, acompanhar, avaliar e supervisionar as ações
da Previdência Social nas áreas do Regime Geral de Previdência Social e Regime de Previdência dos Estados e Municípios.
Art. 92 Ao Departamento do Regime Geral da Previdência Social compete:
I - coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar as ações
do Regime Geral da Previdência Social, inclusive nas áreas de beneficios e de arrecadação previdenciária;
U - coordenar, acompanhar e supervisionar a atualização e a
revisão dos planos de custeio e de benefícios do Regime Geral da Previdência Social;
UI - desenvolver projetos de racionalização e simplificação do
ordenamento normativo e institucional do Regime Geral da Previdência Social;
IV - aperfeiçoar e atualizar o modelo de projeção e simulação
previdenciário para o Regime Geral de Previdência Social.

Art. 10. Ao Departamento dos Regimes de Previdência dos
Estados e Municípios compete:
I - aperfeiçoar e atualizar o modelo de projeção e simulação
previdenciário para o Regime Geral de Previdência dos Estados e
Municípios;
U - definir e avaliar a contratação de estudos técnicos necessários para o desenvolvimento de programa e aprimoramento dos
Sistemas de Previdência dos Estados e Municípios;
lU - assessorar a elaboração ou adequação de modelos de projeção e simulações para os sistemas Estaduais e Municipais;
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IV - assessorar tecnicamente os estados e municípios na elaboração de projetos específicos, no aprimoramento da base de dados
previdenciários, na elaboração de diagnóstico dos seus sistemas previdenciários;
V - constituir sistemas de informação integrando as bases
de dados estaduais e municipais;
VI - emitir pareceres técnicos avaliando os resultados apresentados pelos Estados e Municípios na organização de seus regimes
de previdência;
VII - fomentar o intercâmbio de informações entre os projetos
de cada Estado, a nível nacional e internacional, por meio de seminários e publicações.
Art. 11. À Secretaria da Previdência Complementar compete:
I - propor as diretrizes básicas para o Sistema de Previdência Complementar;
U - harmonizar as atividades das entidades fechadas de previdência privada com as políticas de desenvolvimento social e econõmico-financeira do Governo;
UI - supervisionar, coordenar, orientar e controlar as atividades relacionadas com a previdência complementar fechada;
IV - analisar os pedidos de autorização para constituição,
funcionamento, fusão, incorporação, grupamento, transferência
de controle e reforma dos estatutos das entidades fechadas de previdência privada, submetendo parecer técnico ao Ministro de
Estado;
V - fiscalizar as atividades das entidades fechadas de previdência privada, quanto ao cumprimento da legislação e normas em
vigor e aplicar as penalidades cabíveis;
VI - proceder à liquidação das entidades fechadas de previdência privada que tiverem cassada a autorização de funcionamento
ou das que deixarem de ter condições para funcionar.
Art. 12. À Secretaria da Assistência Social compete:
I - assistir o Ministro de Estado na formulação da Política
Nacional de Assistência Social;
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II - coordenar as políticas estaduais da Assistência Social;
IH - orientar, acompanhar, normatizar, avaliar e supervisionar os planos, programas e projetos relativos à área da Assistência Social;
IV - promover a realização de estudos e pesquisas na área
da Assistência Social;
V - prestar apoio técnico aos órgãos colegiados do ministério, na sua área de competência;
VI - promover as articulações intra e intergovernamentais
e intersetoriais, inclusive com organizações não-governamentais,
necessárias à compatibilização das políticas, planos, programas e
projetos em sua área de competência;
VII - acompanhar e avaliar as ações estratégicas na área da
Assistência Social;
VIII - promover ações de desregulamentação;
IX - gerir os recursos captados pelo Fundo Nacional de
Assistência Social, sob orientação e controle do Conselho Nacional de
Assistência Social CCNAS);

X - apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e os projetos de enfrentamento da pobreza em âmbito nacional;
XI - apoiar técnica e financeiramente ações assistenciais
em caráter de emergência, quando postas em prática pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios;
XII - apoiar tecnicamente os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, no que diz respeito à implementação do Fórum, do Conselho e do Fundo de Assistência Social, a nível local;
XIII - realizar atividades operacionais e outras necessárias à
concessão de atestados de registros e certificados de entidades de fins
filantrópicos, pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
Parágrafo único. A Secretaria da Assistência Social tem, ainda, as competências estabelecidas no art. 19 da Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, previstas para o órgão da Administração Pública
Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social.
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Art. 13. Ao Departamento de Planejamento e Normas compete realizar estudos e pesquisas necessárias ao processo de planejamento e à normatização da Política Nacional de Assistência Social.
Art. 14. Ao Departamento de Gestão do Fundo Nacional de
Assistência Social compete planej ar, coordenar, executar e controlar
a utilização dos recursos que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social.
Art. 15. Ao Departamento de Desenvolvimento da Assistência Social compete coordenar e controlar os programas e projetos relativos à Política Nacional de Assistência Social, em conjunto com os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e entidades privadas.
Art. 16. À Inspetoria-Geral da Previdência Social compete
acompanhar e fiscalizar a fiel observância dos preceitos legais e regulamentares relativos à Previdência Social, junto aos órgãos e entidades vinculadas ao ministério, em todo território nacional.
SeçãoN
Dos Órgãos Colegiados
Art. 17.

Ao Conselho Nacional da Seguridade Social compete:

I - estabelecer as diretrizes gerais e as políticas de integração entre as áreas, observado o disposto no inciso VII do art. 194 da
Constituição;
II - acompanhar e avaliar a gestão econômica, financeira e
social dos recursos e o desempenho dos programas realizados, exigindo prestação de contas;
III - apreciar e aprovar os termos dos convênios firmados entre
a Seguridade Social e a rede bancária para a prestação dos serviços;
IV - aprovar e submeter ao Presidente da República os programas anuais e plurianuais da Seguridade Social;
V - aprovar e submeter ao Órgão Central do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamento a proposta orçamentária anual
da Seguridade Social;
VI - estudar, debater e aprovar proposta de recomposição
periódica dos valores dos benefícios e dos salários-de-contribuição,
a fim de garantir, de forma permanente, a preservação de seus
valores reais;
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VII - zelar pelo fiel cumprimento do disposto na Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, e na legislação que rege a Seguridade Social,
assim como pelo cumprimento de suas deliberações;
VIII - divulgar, mediante publicação no Diário Oficial da União,
todas as suas deliberações;
VIX - elaborar o seu regimento interno.
Art. 18.

Ao Conselho Nacional de Previdência Social compete:

I - estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de
políticas aplicáveis à Previdência Social;
II - participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a
gestão previdenciária;
III - apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social;
IV - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes da sua consolidação na proposta orçamentária
da Seguridade Social;
V - acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais
por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos, no
ãmbito da Previdência Social;
VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social;
VII - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao
Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar
auditoria externa;
VIII - estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos
quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do presidente do INSS para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme disposto no art. 132, da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991;
VIX - elaborar e aprovar seu regimento interno.
Parágrafo único. Compete, ainda, ao Conselho Nacional de
Previdência Social a supervisão dos Conselhos Estaduais e Municipais, órgãos de deliberação colegiada, subordinados ao CNPS, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 8.213, de 1991.
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Art. 19. Ao Conselho Nacional de Assistência Social compete:
aprovar a Política Nacional de Assistência Social;
n - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de
natureza pública e privada no campo da assistência social;
In - fixar normas para a concessão de registro e certificado
de fins filantrópicos às entidades privadas prestadoras de serviços e
assessoramento de assistência social;
IV - conceder atestado de registro e certificado de entidades
de fins filantrópicos, na forma do regulamento a ser fixado, observado o disposto no art. 9' da Lei n' 8.742, de 1993;
V - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social;
VI - convocar ordinariamente a cada dois anos, ou extraordinariamente, por maioria absoluta e seus membros, a Conferência
Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
VII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de
Assistência Social;
Vlf] - aprovar critêrios de transferência de recursos para os
Estados, Municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto,
indicadores que informem sua regionalização mais eqüitativa, tais
como: população, renda per capita, mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de
recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem
prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
IX - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como
os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados;
X - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social
(FNAS);
XI - indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)junto ao Conselho Nacional da Seguridade Social;
I -
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XII - elaborar e aprovar seu regimento interno;
Xlfl - divulgar, no Diário Oficial da União, todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social
(FNAS) e os respectivos pareceres emitidos.
Art. 20. Ao Conselho de Recursos da Previdência Social compete a prestação jurisdicional e o controle das decisões do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), nos processos de interesse dos beneficiários e contribuintes do Regime Geral da Previdência Social.
Art. 21. Ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar compete deliberar, coordenar, controlar e avaliar a execução da
política de previdência complementar das entidades fechadas de
previdência privada, e, em especial, exercer as competências estabelecidas no art. 35, inciso I, da Lei nO 6.435, de 15 de julho de 1977.
Art. 22. Ao Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais compete supervisionar e fiscalizar os trabalhos de
implantação do Cadastro Nacional de Informações Sociais, bem
como sugerir as medidas legais e administrativas que viabilizem a
manutenção na Administração Pública Federal de cadastro completo dos trabalhadores e das empresas.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I
Do Secretário Executivo
Art. 23. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado o
plano de ação global do ministério;
Il - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do ministério;
In - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do ministério com os órgãos centrais dos sistemas, afetos à área de competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
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Seção 11
Dos Secretários
Art. 24. Aos secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar e controlar a execução, acompanhar e avaliar as atividades
de suas respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes
forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos secretários, exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.

Seção III
Dos demais Dirigentes
Art. 25. Ao Chefe do Gabinete do Ministro, ao Consultor
Jurídico, ao Inspetor-Geral, aos subsecretários, aos diretores de departamentos, aos presidentes dos conselhos, aos coordenadores-gerais e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e
exercer outras atribuições que lhes forem cometidas, em suas respectivas áreas de competência.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 26. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Previdência e Assistência Social
Cargos!

Unidade
---------------

Funções
n"
3
5
6

I

Denominação
Cargo/Função

Assessor Especial
Assessor do Ministro
Assessor

DAS!
FG
102.51
102.4
102.3
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,-

~binete

Denominação
Cargo/Função

Unidade

DAS!
FG

1
1

Chefe
Assistente

101.5
102.2

Divisão
Serviço

2
3

Chefe
Chefe

101.2
101.1

Assessoria de Comunicação Social
Divisão

1
2

Chefe da Assessoria
Chefe

101.4
101.2

Assessoria de Assuntos Parlamentares
Divisão

1
2

Chefe da Assessoria
Chefe

101.4
101.2

Assessoria de Assuntos Internacionais
Divisão

1
2

Chefe da Assessoria
Chefe

101.4
101.2

Secretaria Executiva
Gabinete

1
1
2

Secretário Executivo
Chefe
Assessor do Secretário
Executivo
Assessor

do Mínietro

4
74
79
100
Subsecretaria de Assuntos
Administrativos

NE
101.4
102.4
102.3
FG-l
FG-2
FG-3

1
2
1

Subsecretário
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.1

1
1
2
4

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

Serviço
Coordenação
Divisão

1
2
1
2
8

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.1
101.3
101.2

Coordenação-Geral de Modernização
e Informática

1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101. 3
101.2

Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Recursos Humanos

Coordenação
' Divisão

~~
..
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Unidade

I Cargos/ I
!

Funções

n"
Subsecretaria de Planejamento
e Orçamento
Coordenação-Geral de Planejamento
Setorial

Denominação
Cargo/Função

DA~

I~G

Subsecretário

101.5

1
1
2
4

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
2
4

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
2
1
2

Consultor Jurídico
Assistente
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.2
101.1

Previdenciário
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Direito
Administrativo
Coordenação
Divisão

1
2
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Secretaria da Previdência Social
Gabinete

1
1
4
1
3

Secretário
Chefe
Assistente
Coordenador
Chefe

101.6
101.4
102.2
101.3
101.1

1
1

Diretor
Chefe

101.5
101.1

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar

101.4
102.1

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Orçamento e
Finanças
Coordenação
Divisão

Consultoria Jurídica
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Direito

Coordenação
Serviço
Departamento do Regime Geral da
Previdência Social
Serviço
Coordenação-Geral de Estudos
Previdenciários
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços
Previdenciários

1

I
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~ - - - - - - - -. ~ ~..~-.--

1I

~

Unidade
--_.,---

I',

ff~~~~:~
n'

Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Estatística e
Atuária

Coordenação
Serviço
Departamento dos Regimes de Previdência
dos Estados e Municípios
Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento
Estatístico e Previdenciário
Coordenação
Coordenação-Geral de Acompanhamento
Legal-Institucional
Coordenação

Secretaria da Previdência Complementar
Gabinete
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Contabilidade
e Estudos Técnicos

Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Orientação
e Fiscalização
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento
e Sistemas de Informação

~z:~~~n~ção

-,---,
I

Denominação' DAS/,J'
Cargo/Função
FG

- - - - - - . - _..- _ . _ - - - - - - - - , - - -

Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Legislação e
Normas

I,

I',

.

._ _

3
2

Coordenador
Chefe

101.3
101.1

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1

Diretor
Chefe

101.5
101.1

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1
1
4
1
4

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Assistente
Coordenador
Chefe

101.6
101.5
101.4
102.2
101.3
101.1

1
1
2
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
2
7

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar

101.4
102.1

Ll g~~~~enador

~tL
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c--···
Unidade
-----

Coordenação-Geral de Atuária e Regimes
Especiais
Coordenação
Serviço

Secretaria da Assistência Social
Gabinete
Serviço
Departamento de Planejamento e Normas

Serviço
Coordenação-Geral da Política Nacional
de Assistência Social
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Descentralização
da Assistência Social
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de Gestão do Fundo
N acionaI de Assistência Social
Serviço
Coordenação-Geral de Orçamento e
Contabilidade
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Finanças
Divisão
Serviço
Departamento de Desenvolvimento
da Assistência Social

i

Serviço
Coordenação-Geral de Cadastro
Serviço

Cargos!
Funções

n'

Denominação
CargolFunção

DAS!

FG

I

~:

1
1
2
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
! Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
1
3
1
1
2
1

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Auxiliar
Chefe
Diretor
Chefe

101.6
101.5
101.4
102.1
101.1
101.5
102.2
101.1

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2

Diretor
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.1

1
1
1
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.3
102.1
101.1
101.4
101.2
101.1

1
1
2
1
1

Diretor
Assistente
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.5
102.2
101.1
101.4
101.1

Assistente
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i

Unidade

r

\

Coordenação-Geral de Ação Integrada
I
Coordenação
I
Serviço
Coordenação-Geral de Ações Continuadas, :
Acompanhamento e Controle
Coordenação
Serviço
Inspetoria-Geral da Previdência Social
Coordenação

Serviço
Coordenação-Geral de Coleta e Análise
de Dados
Coordenação
Coordenação-Geral de Inspeção em
Arrecadação e Assuntos Normativos
Coordenação
Coordenação-Geral de Inspeção de
Perícias Médicas
Coordenação
Coordenação-Geral de Administração
Coordenação
Coordenação-Geral de Inspeção
de Benefícios
Coordenação
Conselho Nacional de Assistência Social
Secretaria Executiva
Coordenação
Divisão
Serviço
Conselho de Recursos da Previdência
Social
I Câmara
I

IServiço
Junta
I Divisão
I Serviço

Cargos!

'I

I Funções I

n''

1
1
1

Denominação
Cargo I F
unçao

+Coordenador-Geral

DAS/

FG

Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.1

Inspetor-Geral
Coordenador
Assistente
Chefe

101.5
101.3
102.2
101.1

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
2
1
3
1

Coordenador-Geral
Coordenador
I, Coordenador-Geral
I Coordenador
I Assistente

101.4
101.3
101.4
101.3
102.2

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
3
4
1
10

Secretário Executivo
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.2
101.3
101.2
101.1

Presidente do Conselho
Presidente de Câmara
Auxiliar

101.4
101.2
102.1

1
1
1
1
10
1
4

1
8
1
4
20
2
1

I
I Chefe

101.1

Presidente de Junta
I Chefe
I Chefe

101.1
101.2
101.1

I
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b.1) Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Previdência e Assistência Social
I

Situação Atual

DAS
Unitário

Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
1011

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

Qtde.

Valor Total

100

3
11
36
64
52
88

3
12
38
68
52
89

19,56
59,28
117,04
84,32
57,72
8900

4.94
3,08
1,24
1,11
1,00

1
5
10
22
19

4,94
15,40
12,40
24,42
19,00

3
7
10
22
19

14,82
21,56
12,40
24,42
19,00

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

!

_

.---_•. .._,,- ..

Subtotal I
FG-1
FG-2
FG-3

Qtde.

1,11

J

I

Subtota12

Situação Nova

19,56
54,34
110,88
79.36
57,72
8800

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

!

,

I

0.31
0,24
0,19

311

.

74
79
100
I

ValorTotal

486,02

-

253
564

323

.-.---...- - - - - - -

519,12
._--~---

74
79
100

22,94
18,96
19,00

60.90

i

,

Total (1+2)

!

546,92

253

22,94
18,96
19,00

60,90

i

580,02

576

b.2) Remanejamento de Cargos do Ministério da Administração

Federal e Reforma do Estado para
o Ministério da Previdência e Assistência Social
Código

DAS Unitário

101.5
101.4
101.3
101.1
102.5
102.4

Total

Do Mare para o MPAS

Qtde.

DAS-Unit.

4,94
3,08
1,24
1,00

1
2
4
1

4,94
6,16
4,96
1,00

4,94
3,08

2
2

9,88
6,16

12

33,10
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Anexo UI
(Decreto n? 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Anexo LXXV
Quadro-Resumo Quantitativo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções de Confiança do Instituto Nacional do Seguro Social

L

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

C~dig~ __ ----1--_DAS Unitário _,~_~tde.

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.2
102.1

1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
1,11
1,00

I.

1
6
18
44
443
491
31
17

Valor total_i'
6,52
29,64
55,44
54,56
491,73
491,00
34,41
17,00

i
-------------1------------,
1,
Subtota~
___i--~~---I--~80,3~-__j
1

1

FG·1
FG·2
FG·3

I

I
1

0,31
0,24
0,19

I

I

1.125
2.791
4.858

:
1

348,75
669,84
923,02

1
1

r------------f----------------i

i

L-

Subtota.J.2.
~otal(1+2)

---J __ Jl:774 _ _ +-_.1:941,61..._",j
.-.l__ .~825._ _____"____3.121,9_1_.J

DECRETO N' 2.664, DE 10 DE JULHO DE 1998
Regulamenta a Lei n" 9.676, de 30 de
junho de 1998, que dispõe sobre a periodicidade de recolhimento das contribuições previdenciárias arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e de acordo com o disposto nas Leis n's 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e 9.676,
de 30 de junho de 1998,
DECRETA:
Art. F Os segurados empresário, trabalhador autônomo ou a
este equiparado e facultativo enquadrados na Classe 1 da escala de
salários-base de que trata o art. 29 da Lei n" 8.212, de 24 de julho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5249·5412, jul. 1998

5303
de 1991, poderão optar pelo recolhimento trimestral das contribuições previdenciárias, com vencimento no dia quinze do mês seguinte
ao de cada trimestre civil.
§ 1e Se não houver expediente bancário no dia quinze, o recolhimento será antecipado para o primeiro dia útil imediatamente anterior.
§ 2' Aplica-se o disposto neste artigo ao empregador doméstico relativamente aos empregados a seu serviço, cujos saláriosde-contribuição sejam inferiores ou iguais ao valor da Classe 1 da escala de salários-base.
§ 3' Ainscrição do segurado no segundo ou terceiro mês do trimestre civil não altera a data de vencimento referida no caput.
§ 4' Não se aplica o disposto no caput à contribuição relativa à
gratificação natalina (I3º salário) do empregado doméstico, que deverá ser recolhida até o dia vinte do mês de dezembro, observadas as
demais disposições que regem a matéria.
Art. 2' A opção prevista no caput do artigo anterior, não se
aplica aos segurados empresário, trabalhador autônomo ou a este
equiparado e facultativo que tenham solicitado qualquer beneficio
previdenciário, hipótese em que deverão comprovar o efetivo recolhimento das contribuições até a competência anterior ao mês do requerimento do benefício.
Parágrafo único. Na hipótese de requerimento de pensão por
morte, poderá ser dispensada a apresentação do comprovante a que
se refere o caput, caso em que a contribuição será descontada do valor do benefício.
Art. 3' Para efeito de carência, o período é contado a partir do
mês de inscrição do segurado, desde que efetuado o recolhimento da
contribuição até o prazo estipulado no caput do art. 1'.
Art. 4' O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) adotará as
medidas necessárias para o cmnprimento do disposto neste decreto.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
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DECRETO NQ 2.665, DE 10 DE JULHO DE 1998
Estabelece critérios para a percepção da
Gratificação de Desempenho de Atividade
de Ciência e Tecnologia pelos ocupantes de
cargos de nível superior das Carreiras de
Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e
Tecnologia e por servidores ocupantes de
cargos efetivos e de empregos de nível superior mencionados no art. 27 da Lei n Q 8.691,
de 28 dejulho de 1993.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição e tendo em vista o disposto no § 7Qdo art. P da Lei n? 9.638, de 20 de maio de 1998,
DECRETA:
Art. P Ficam estabelecidos critérios para a percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia
(GDCT), instituída pela Lei n Q 9.638, de 20 de maio de 1998, por
ocupantes de cargos efetivos de nível superior das Carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de
Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia e
por servidores ocupantes de cargos efetivos e de empregos de nível
superior mencionados no art. 27, não alcançados pelo art. 26, ambos
da Lei nQ8.691, de 28 de julho de 1993.
§ 1Q Os servidores de que trata o caput farão jus à GDCT
quando em exercício de atividades inerentes às atribuições das respectivas carreiras, cargos ou empregos nos órgãos e nas entidades a
que se refere o § 1Q, do art. 1Q, da Lei n" 8.691, de 1993.
Q
§ 2 A percepção da GDCT pelos servidores referidos no caput

implica em:
I - obrigação de prestar quarenta horas semanais de trabalho; e
II - impedimento de exercício de outra atividade remunerada,
pública ou privada, admitindo-se:
a) participação em órgãos de deliberação coletiva;
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b) participação em comissões julgadoras ou verificadoras relacionadas com a pesquisa e desenvolvimento tecnológico;

c) percepção de rendimentos decorrentes de direitos de propriedade intelectual;
d) colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de
sua especialidade, de acordo com normas aprovadas pelo Conselho
do Plano de Carreira de Ciência e Tecnologia.

§ 3' O impedimento de exercício de outra atividade remunerada de que trata o inciso n, do parágrafo anterior, se tornará efetivo
mediante opção expressa do servidor.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas
José Walter Vazquez Filho
DECRETO Nº 2.666, DE 10 DE JULHO DE 1998
Altera dispositivos do Decreto nº 2.548,
de 15 de abril de 1998, que aprova o Regimento Interno e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Escolas Agrotécnicas Federais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O caput do art. 10 do Decreto n'' 2.548, de 15 de abril de
1998, passa a ter a seguinte redação:
«Art. 10. À Procuradoria Jurídica, órgão vinculado à
Advocacia-Geral da União, compete>' (NR)
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DECRETO Nº 2.667, DE 10 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo
Nono Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n" 18, entre
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de
17 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional
por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu
de 1980, assinaram em 17 de dezembro de 1997, em Montevidéu, o
Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica n' 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que
formaliza, no âmbito da Aladi, o Regulamento Relativo à Aplicação
de Medidas de Salvaguarda às Importações Provenientes de Paises
não Membros do Mercado Comum do Sul (Mercosul);
Considerando que o Conselho do Mercado Comum do Mercosul
aprovou em sua XI Reunião, por meio da Decisão n' 17/96, o Regulamento Relativo à Aplicação de Medidas de Salvaguarda às Importações Provenientes de Países não Membros do Mercado Comum do
Sul (Mercosul);
Considerando que o Acordo Constitutivo da Organização Mundial de Comércio (OMC) e seus anexos, dentre eles o Acordo Geral
sobre Tarifas e Comércio (Gatt) 1994 e o Acordo sobre Salvaguardas,
foram firmados pelo Brasil em 12 de abril de 1994 e aprovados pelo
Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n? 30, de 15 de
dezembro de 1994,
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DECRETA:
Art. 1º O Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão integralmente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados naDO de 13.7.1998, págs. 3/10.

DECRETO Nº 2.668, DE 13 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre critérios para pagamento
da Gratificação de Estimulo à Docência lW Ma-

gistério Superior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.678, de 3 de julho de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Acomissãodequetratao§4ºdoart.1ºdaLeinº9.678,
de 3 de julho de 1998, será constituída em ato do Ministro de Estado
da Educação e do Desporto, com a atribuição de propor procedimentos de avaliação qualitativa do desempenho docente, bem como critérios de atribuição da pontuação a que se refere o inciso II do § 2º do
art. 1º da mesma lei, segundo a natureza das atividades na docência,
na pesquisa e na extensão.
§ 1º Os procedimentos a que se refere o caput deste artigo incluirão necessariamente mecanismos de avaliação interna e externa
à instituição.
§ 2º A composição e o funcionamento da comissão serão definidos em ato do Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
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Art. 2" O número total de pontos a distribuir anualmente, na
forma do inciso II do § 2º do art. 1º da Lei nº 9.678, de 1998, em cada
instituição, somente poderá ultrapassar a quarenta e cinco vezes o
número de docentes efetivos em atividade, com a autorização expressa do Ministro de Estado da Educação e do Desporto, mediante
justificativa apresentada pela instituição.
Parágrafo único. O número de pontos adicionais a serem distribuídos pelas autorizações concedidas pelo Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, nos termos do caput deste artigo, não poderá superar, a cada ano, dez vezes o número de docentes efetivos em
atividade no conjunto das instituições.
Art. 3º Fica assegurado aos docentes servidores ocupantes de
cargo em comissão e função de confiança a gratificação equivalente a
sessenta por cento do máximo de pontos fixados no § 1º do art. 1º da Lei
nº 9.678, de 1998, a eles não se aplicando o disposto no art. 57 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Art. 4º O disposto neste decreto aplica-se ao pessoal civil docente das Instituições Federais de Ensino Superior das Forças
Armadas.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
DECRETO Nº 2.669, DE 15 DE JULHO DE 1998
Promulga a Convenção nº 163 da OIT,
sobre o Bem-Estar dos Trabalhadores Marítimos no Mar e no Porto, assinada em Genebra,
em 8 de outubro de 1987.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
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Considerando que a Convenção n' 163 da 01T, sobre o
Bem-Estar dos Trabalhadores Marítimos no Mar e no Porto, foi assinada em Genebra, em 8 de outubro de 1987;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo n' 74, de 16 de agosto de 1996;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 3 de outubro de 1990;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação da convenção em 4 de março de 1997, passando a mesma a vigorar, para o Brasil, em 3 de março de 1998,
DECRETA:
Art. l' A Convenção n' 163 da OIT, sobre o Bem-Estar dos
Trabalhadores Marítimos no Mar e no Porto, assinada em Genebra,
em 8 de outubro de 1987, apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
Os anexos estão publicados no DO de 16.7.1998, págs.1I2.

DECRETO Nº 2.670, DE 15 DE JULHO DE 1998
Promulga a Convenção n9..166da 011',
sobre a Repatriação dos Trabalhadores Marítimos (revisada), assinada em Genebra,
em 9 de outubro de 1987.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
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Considerando que a Convenção n'' 166 da OIT, sobre a Repatriação dos Trabalhadores Marítimos (revisada), foi assinada em Genebra, em 9 de outubro de 1987;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo n" 74, de 16 de agosto de 1996;
Consíderando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 3 de julho de 1991;
Consíderando que o Governo brasileiro deposítou o instrumento
de ratificação da convenção em 4 de março de 1997, passando a mesma a vigorar, para o Brasil, em 3 de março de 1998,
DECRETA:
Art. l' A Convenção n' 166 da OIT, sobre a Repatriação dos
Trabalhadores Marítímos (revisada), assinada em Genebra, em 9 de
outubro de 1987, apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser
cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2' O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
Os anexos estão publicados no DO de 16.7.1998, págs. 3/4.

DECRETO N° 2.671, DE 15 DE JULHO DE 1998
Promulga a Convenção n f! 164 da O/T,
sobre a Proteção da Saúde e a Assistência
Médica aos Trabalhadores Marítimo.s, assinada em Genebra, em 8 de outubro de 1987.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
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Considerando que a Convenção n' 164 da OIT, sobre a Proteção
da Saúde e a Assistência Médica aos Trabalhadores Maritimos foi
assinada em Genebra, em 8 de outubro de 1987;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo n? 74, de 16 de agosto de 1996;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 11 de janeiro de 1991;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação da convenção em 4 de março de 1997, passando a mesma a vigorar, para o Brasil, em 3 de março de 1998,
DECRETA:
Art. l' A Convenção n' 164 da OIT, sobre a Proteção da Saúde
e a Assistência Médica aos Trabalhadores Marítimos, assinada em
Genebra, em 8 de outubro de 1987, apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2' O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
Os anexos estão publicados no DO de 16.7.1998, págs. 4/8.

DECRETO N' 2.672, DE 15 DE JULHO DE 1998
Dá nova redação a dispositivos do Estatuto da Empresa Gerencial de Projetos
Navais (Emgepron), aprovado pelo Decreto
n Q 98.160, de 21 de setembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n" 9.069, de 29 de junho de 1995, e nos Decretos n's 326,
de l' de novembro de 1991, e 1.091, de 21 de março de 1994,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5249-5412, jul. 1998

5313
DECRETA:
Art. 1º Os arts. 5º, 6º, 10, 11, 12, 16, 17,26,28 e 29 do Estatuto
da Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), aprovado pelo Decreto nº 98.160, de 21 de setembro de 1989, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5º O capital da Emgepron, subscrito e integralizado
pela União, é de R$ 17.954.118,51 (dezessete milhões, novecentos e cinqüenta e quatro mil, cento e dezoito reais e cinqüenta e
um centavos)." (NR)
«Art.6Q

Parágrafo único. O Ministro de Estado da Marinha especificará os recursos que devem ser levados à conta capital na forma
da legislação em vigor." (NR)
"Art. 10. .
.
II -

designados:

- três membros nomeados pelo Ministro de Estado da Marinha, sendo um deles indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
§ 5º Os conselheiros de Administração perceberão remuneração a ser fixada pelo Ministro de Estado da Marinha, observado o disposto na Lei nº 9.292, de 12 de julho de 1996." (NR)
"Art. 11.
.

x-

deliberar, após anuência do Ministério da Fazenda,

sobre:
a) alienação de ações do capital social;
b) abertura do capital;

c) aumento do capital social por subscrição de novas ações;
d) renúncia a direitos de subscrição;

e) lançamento de debêntures conversiveis em ações;

fJ venda de debêntures conversiveis em ações;
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g) emissão de quaisquer títulos ou valores mobiliários, no
País ou no exterior;
h) cisão, fusão ou incorporação de empresas;
i) permuta de ações ou outros valores mobiliários.» (NR)

«Art. 12.

.

..

§ 4' Além das demais hipóteses previstas em lei, considerar-se-á vago o cargo de membro do Conselho de Administração
que, sem causa justificada, deixar de exercer suas funções por
mais de 2 (duas) reuniões consecutivas ou três alternativas.»
(NR)
«Art. 16.
§ 6' Os conselheiros fiscais perceberão remuneração a ser
fixada pelo Ministro de Estado da Marinha, observado o disposto
na Lei n' 9.292, de 1996." (NR)
«Art. 17. O Conselho Fiscal reunir-se-á trimestralmente
em sessão ordinária 8, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente do Conselho de Administração, pelo Diretor-Presidente da Emgepron, ou pela maioria de seus membros.
§ 3' Além das demais hipóteses previstas em lei, considerar-se-á vago o cargo de membro do Conselho Fiscal que, sem
causa justificada, deixar de exercer suas funções por mais de
duas reuniões consecutivas ou três alternadas.» (NR)
«Art. 26. Do resultado do exercício, feita a dedução para
atender prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de
Renda, o Conselho de Administração fixará a sua destinação,
observando as parcelas de:
I - cinco por cento para a constituição da reserva legal,
até que alcance vinte por cento do capital social; e

II - vinte e cinco por cento, no mínimo, para o pagamento
de dividendos.» (NR)
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«Art. 28. O saldo remanescente, após as deduções e destinações previstas no art. 26, se houver, terá sua aplicação definida
pelo Conselho de Administração, ficando esta deliberação sujeita à prévia aprovação pelo Ministro de Estado da Fazonda.» (NR)
«Art. 29

.

§ 7' A contratação de funcionários dar-se-á mediante a
realização de concurso público de provas ou de provas e títulos,
ressalvadas as nomeações para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.» (NR)

Art. 2'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Mauro César Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Paulo Paiua
DECRETO Nº 2.673, DE 16 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre o pagamento, pelas empresas estatais federais, de dividendos ou dejuTOS sobre o capital próprio, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ressalvado o disposto em lei, os administradores das
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias
e controladas, bem assim das demais sociedades controladas direta
ou indiretamente pela União, convocarão assembléia geral de acionistas ou adotarão as providências que se fizerem necessárias, no
caso de o capital social pertencer exclusivamente à União, com vistas a inserir, nos seus estatutos sociais, dispositivos que determiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5249-5412, jul , 1998
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nem remuneração aos acionistas equivalente a, no mínimo, vinte e
cinco por cento do lucro líquido ajustado, apurado em cada exercício
social.
§ l'

Para efeito do pagamento da remuneração de que trata o

caput, poderá ser computado o valor pago ou creditado a título dejuros sobre o capital próprio, nos termos do art. 9', § 7', da Lei n" 9.249,
de 26 de dezembro de 1995.
§ 2' O recolhimento, ao Tesouro Nacional, de dividendos ou
juros, de que trata este decreto, far-se-á mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf), observados os prazos a seguir:
I - pelas sociedades por ações, no prazo máximo de dez dias, a
partir da data em que se iniciar o pagamento aos demais acionistas;
II - pelas empresas públicas, no prazo máximo de trinta dias,
a contar da data da publicação a que se refere o art. 4' deste decreto.
§ 3' As demais entidades a que se refere este artigo efetuarão
o pagamento dos dividendos ou juros à respectiva controladora e aos
demais acionistas no prazo máximo de dez dias, a partir da data em
que se iniciar o pagamento aos demais acionistas.
§ 4' Os valores dos dividendos e dos juros, a título de remuneração sobre o capital próprio, devidos ao Tesouro Nacional e aos demais acionistas, sofrerão incidência de encargos financeiros equivalentes à Taxa Selic, a partir do encerramento do exercício social até o
dia do efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejuízo da incidênciadejuros moratórios quando esse recolhimento não se verificar na
data fixada em lei, assembléia ou deliberação do Conselho Diretor.
§ 5' Os valores antecipados pelas empresas a seus acionistas,
a título de dividendos ou juros sobre o capital próprio, serão corrigidos pela Taxa Selic, desde a data do efetivo pagamento até o encerramento do respectivo exercício social.
Art. 2' Sobre os recursos transferidos pela União ou depositados por acionistas minoritários, para fins de aumento do capital de
empresa ou de sociedade de que trata o artigo anterior, incidirão encargos financeiros equivalentes à Taxa Selic, desde o dia da transferência até a data da capitalização.
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Art. 3º observado o limite mínimo referido no art. 1º deste decreto, o Procurador da Fazenda Nacional, nas assembléias de acionistas das sociedades de economia mista e demais entidades controladas pela União, bem assim os representantes destas e de empresas
públicas nas assembléias das respectivas subsidiárias e controladas, somente se manifestarão sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício quando expressamente autorizado pelo Ministro de Estado da Fazenda, à vista do pronunciamento da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Coordenação e Controle
das Empresas Estatais, ressalvado quanto à constituição de reservas obrigatórias por lei ou pelo estatuto social.
Art. 4º No caso de empresa pública, assim como de suas controladas ou subsidiárias não enquadradas na hipótese a que se refere o artigo anterior, a proposta sobre a destinação do lucro do exercício, após análise conclusiva dos órgãos internos da empresa, será
submetida à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda e publicada no Diário Oficial da União em até trinta dias, a contar da data em
que for aprovada, observado o limite mínimo fixado no art. 1º deste
decreto.
Art. 5º As sociedades promoverão os ajustes necessários em
seus estatutos sociais na primeira assembléia geral extraordinária
de acionistas que venha a ser convocada, devendo esta realizar-se no
prazo máximo de noventa dias, a contar da publicação deste decreto.
§ 1º Para as empresas públicas cujos estatutos sejam aprovados
por ato do Presidente da República, as alterações normativas veiculadas neste decreto consideram-se desde logo àqueles incorporadas.
§ 2º As demais empresas controladas indiretamente pela
União, bem assim suas subsidiárias e controladas, adotarão no prazo estabelecido no caput deste artigo as medidas necessárias à adaptação de seus estatutos sociais.

Art. 6º Competirá à Secretaria do Tesouro Nacional, às Secretarias de Controle Interno e aos conselhos fiscais ou órgãos equivalentes das entidades referidas no art. 1º a fiscalização do cumprimento das disposições deste decreto.
Art. 7º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 8' Revoga-se o Decreto n" 326, de l' de novembro de 1991.
Brasília, 16 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paioa
DECRETO N' 2.674, DE 16 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções
Gratificadas (FC) que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG):
I - do Mínistério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Ciência e Tecnologia, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, dois DAS 102.1;
II - do Ministério da Ciência e Tecnologia para o Minístério da
Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 102.3 e quatro
FG-3.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
II ao Decreto nº 1.753, de 20 de dezembro de 1995, passa a vigorar na
forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se o Decreto nº 2.260, de 24 de junho de 1997.
Brasília, 16 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
José Israel Vargas
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Anexo I
Remanejamento de Cargos
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Anexo n
(Decreto n" 1,753, de 20 de dezembro de 1995)

I

I
I

IGabinete do Ministro
I

Coordenação
Divisão
I Serviço
I Assessoria de Comunicação Social
II

I

Assessoria Parlamentar

I

Secretaria Executiva

I
I

I

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v.190, n. 7, t. 2, p. 5249-5412,jul. 1998

5320

- · - · · - · - - · - · - - -Cargos!
- - ,,: - - - -. · - 1;:;;,
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NEI I
Unidade
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,
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4

Divisão
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1
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1
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1
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1
1
1
2
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Chefe
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1
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1
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,------------,-----,------------l
Cargos/ .

Unidade

I

I

'.

DenOmlUaç~O
Cargo/Função

I, Funções I

I

I NEI
' DAS!

I

ns

Divisão
Serviço

I

2
9

Chefe
Chefe

Assessoria Especial de Assuntos

I

1
1
1
1
1
2

Chefe da Assessoria
Assistente
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.5
1102.2
101.1
101.4
102.1
101.2 [

1
1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
1
4
1
2

Consultor Jurídico
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.2
101.1

I

FG

J

I

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

Internacionais
Serviço
Coordenação-Geral de Cooperação Bilateral
Divisão
Coordenação-Geral de Cooperação
Multilateral
Divisão

Consultoria Jurídica
Coordenação
Divisão

Serviço
Secretaria de Acompanhamento e Avaliação
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Políticas e Planos

Divisão
Coordenação-Geral de Acompanhamento
Divisão

Secretaria de Desenvolvimento Científico
Coordenação

Serviço
Coordenação-Geral de Programas

Divisão
Coordenação-Geral de Ações em Áreas
Prioritárias

Divisão

I

101.2
101.1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.6
102.2
101.3
101.1
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

1
2
1
1
1
1
4

Secretário
Assistente
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.6
102.2
101.3
101.1
101.4
102.1
101.2

1
1
5

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

1
2
1
1
1
1
5
1
1
4

Secretário
Assistente
I Coordenador
I

Chefe

Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico
1
Secretário
I
~~---.LAssistente

1

1

' 0 ' .4
102.1
' 01.2

' 01.6
1 102.2
1

1
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·----·--··-I-cargo;T-D --.-.---1 NEIl
. Funções
C enomlFlllaç~o
DAS!

Unidade

I.

unçao

1

Chefe

101.1

Divisão

1
1
4

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.41
102.1
101.21

Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Tecnológico

1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

,
101.41
102.1
101.21

Secretário
Assistente
Coordenador
Chefe

101.6 [
102.2
101.3
101.1

Serviço

Coordenação-Geral de Modernização
I Tecnológica
I

1

o

--1~~

I

1
5

: Divisão
1

I

__

'

i

I

1

I

,~·COOrdenaçã-O----~------!--l----rCOOrdenad~-rI

FG

n?

1

argo

I'

.

•

Secretaria de Política de Informática e
Automação

1

Coordenação

2
2

Serviço

1

Coordenação-Geral de Informática e
Mícroeletrênica
Divisão

I'

101.4
102.1
101.2

1

1
1
4

Coordenador-Geral
Auxiliar
I Chefe

1
1
3
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Chefe

101. 4
102.1
101.2 [
101.1

1

I Diretor
, Assistente
Chefe da Assessoria
Chefe

101.5 1
102.2
101.3
101.3
FG·1
FG-2
FG·3
101.3
101.2
101.11

I

Coordenação-Geral de Software, Serviços
e Aplicações da Informática

Divisão
Serviço
Instituto Nacional de Pesquisas da
1

Amazônia

2

Assessoria
Gabinete

3
1

1

4

5
Coordenação
Divisão

6
17
11

Serviço

4

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

1
1
4
6

Assessoria
Êbinet_e_ .

~

1
1

Coordenador
Chefe
Chefe

1
'

Diretor
101.51·
Assistente
102.2
·1 Gerente de Programa
101.3
Gerente de Projeto
101.1
1
I Chefe da Assessoria
101.3
l Chefe
__ ~ 101~~
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~.

-

Cargos!
Unidade

Funções

n'

Coordenação
Centro Regional
Divisão
Serviço
Centro
Centro Regional
Laboratório Associado
Divisão
Laboratório
Coordenação-Geral de Meteorologia
Centro
Divisão
Coordenação-Geral de Ciências Espaciais
e Atmosféricas
Divisão
Coordenação-Geral de Observação da Terra
Divisão
Coordenação-Geral de Engenharia e
Tecnologia Espacial
Divisão

Serviço

Instituto Nacional de Tecnologia
Assessoria
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Engenharia Industrial
Divisão
Coordenação-Geral de Química Industrial
Divisão
Coordenação-Geral de Tecnologia de
Materiais
Divisão

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

6
6
8
5
1
1
9
3
1
1
4
2
1
1
1
4

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

FG·1
FG·2
FG·3
101.3
101.2
101.2
101.1
101.3
102.1
101.2
101.2
101.2
101.3
101.4
101.3
101.2

1
3
1
1
2

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
101.2
101.4
102.1
101.2

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

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Chefe
Diretor

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
101.5
102.2
101.3
101.3
101.2
101.1
FG·1
FG·2
FG·3
101A
101.2
101.4
101.2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
4

Assistente
Chefe de Assessoria
Coordenador
Chefe
Chefe
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b) Quadro-Resumo de Custos dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas no Ministério da Ciência e Tecnologia
'
I

,

.

Código

!

DAS

I

U itãri
m no

L~
Situação Atual
I

'

Qtde.

I

9
25
54
108
65
5
3
21
24

l-DAS 101.6-'-6~--t-~

I

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.4
102.3
102.2
102.1

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
3,08
1,24
1,11
1,00

~btotal1 (+)

FG-1
FG-2
FG·3

(~

lOtaI Geral

Valor Total

Situação Nova
.•

Qtde~alor Total

26,08
4
26,08
44,46
9
44,46
77,00
25
77,00
66,96
54
66,96
119,88
108
119,88
65,00
65
65,00
15,40
5
15,40
3,72
2
2,48
23,31
21
23,31
+_2.-'4,_o0__+-_._2_6_ _lf__2_6'-'00_

~_ _...:4:::6...:5,:::8",1_+--_",3,19

,

SubtotaI2

-+

I

0,31
0,24
0,19

37
39
44

1
I
I

11,47
9,36
8,36

37
39
40

~

29,19

116

1438!

495,00

435

I
I

!

~66,57

I
1

11,47
9,36
7,60

'I

I
I

I

I

I

I

1

I
I

I

28,43
1

495,00

1

DECRETO N' 2.675, DE 16 DE JULHO DE 1998
Promulga o Acordo, por troca de Notas,
que Incorpora os Parágrafos 4, 5 e 6 ao artigo V do Acordo para a Construção da Ponte
São 1bmé e São Borja, de 22 de agosto de
1989, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 17
de novembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Argentina firmaram, em Buenos Aires, em
17 de novembro de 1995, um Acordo, por troca de Notas, que Incorpora os Parágrafos 4, 5 e 6 ao artigo V do Acordo para a Construção
da Ponte São Tomé e São Borja, de 22 de agosto de 1989;
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Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio de Decreto Legislativo n' 30, de 18 de junho de 1997, publicado no Diário Oficial da União n" 115, de 19 de junho de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 5 de março de
1998, nos termos do seu penúltimo parágrafo,
DECRETA:
Art. l' O Acordo, por troca de Notas, que Incorpora os Parágrafos 4, 5 e 6 ao artigo V do Acordo para a Construção da Ponte de
São Tomé e São Borja, de 22 de agosto de 1989, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Argentina, em Buenos Aires, em 17 de novembro de 1995, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado naDO de 17.7.1998, pág. 4.
DECRETO N' 2.676, DE 16 DE JULHO DE 1998
Dá nova redação ao art. 68 do Decreto
nº 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, que regulamenta, para o Exército, a Lei n" 5.821,
de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre
as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, íncisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O art. 68 do Decreto n' 71.848, de 16 de fevereiro de
1973, que regulamenta, para o Exército, a Lei n" 5.821, de 10 de noCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5249-5412, jul. 1998
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vembro de 1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa
das Forças Armadas, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 68

.

b) Efetivos:

11 (onze) Oficiais-Generais Combatentes;
1 (um) Oficial-General Engenheiro Militar;
1 (um) Oficial-General Médico;
1 (um) Oficial-General Intendente.
......................................................................................" (NR)
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1998; 177 2 da Independência e 110 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO N2 2.677, DE 17 DE JULHO DE 1998
Promulga o Protocolo de Reforma da
Carta da OEA, «Protocolo de Manágua», assinado em Manágua, em 10 de junho de
1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição;
Considerando que o Protocolo de Reforma da Carta da OEA,
"Protocolo de Manágua", foi assinado em Manágua, em 10 de junho
de 1993;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo n" 98, de 3 de julho
de 1995;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 29 de janeiro de 1996;
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Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação do Protocolo de Reforma da Carta da OEA, "Protocolo
de Manágua", em 31 de agosto de 1995, passando o mesmo a vigorar,
para o Brasil, em 29 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' O Protocolo da Reforma da Carta da OEA «Protocolo
de Manágua", assinado em Manágua, em 10 de junho de 1993, apenso por cópia ao presente decreto, deverá ser cumprido tão inteiramente como nele se contém.

Art. 2' O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 17 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
Os anexos estão publicados no DO de 20.7.1998, pãgs. 1/2.

DECRETO N' 2.678, DE 17 DE JULHO DE 1998
Promulga o Acordo de Cooperação na
Área de Turismo, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Reino
da Espanha, em Brastlia, em 18 de abril de
1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que a República Federativa do Brasil e o Reino da
Espanha firmaram) em Brasília, em 18 de abril de 1997, um Acordo
de Cooperação na Area de Turismo;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio de Decreto Legislativo n' 35, de 7 de abril de 1998, publicado no Diário Oficial da União n? 67-E, de 8 de abril de 1998;
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Considerando que o acordo entrou em vigor em 20 de maio de
1998, nos termos do parágrafo I" de seu artigo 9',
DECRETA:
Art. l' O Acordo de Cooperação na Área de Turismo, firmado
entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, em
Brasília, em 18 de abril de 1997, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
Os anexos estão publicados no DO de 20.7.1998, págs. 2/3.

DECRETO N' 2.679, DE 17 DE JULHO DE 1998
Promulga as Emendas ao Protocolo de
Montreal sobre Substâncias que destroem a
Camada de Ozônio. assinadas em Copenhague, em 25 de novembro de 1992.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que as Emendas ao Protocolo de Montreal sobre
Substâncias que destroem a Camada de Ozônio foram assinadas em
Copenhague, em 25 de novembro de 1992;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo n' 51, de 29 de maio
de 1996;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 14 de junho de 1994;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5249-5412,jul. 1998

5329
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação das emendas em 25 de junho de 1997, passando as
mesmas a vigorar, para o Brasil, em 23 de setembro de 1997,
DECRETA:

Art. 1" As emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem a Camada de Ozônio, assinadas em Copenhague,
em 25 de novembro de 1992, apensas por cópia ao presente decreto,
deverão ser cumpridas tão inteiramente como nelas se contêm.
Art. 2" O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de julho de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
Os anexos estão publicados noDO de 20.7.1998, págs. 3/5.

DECRETO N" 2.680, DE 17 DE JULHO DE 1998
Altera a redação e acresce dispositivo ao
Decreto n'l433 J de 24 dejaneiro de 1992, que
dispõe sobre a aquisição de imóveis rurais,
para fins de reforma agrária, por meio de
compra e venda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 2", § 2º, alínea a, e 17, alínea c, da Lei n" 4.504,
de 30 de novembro de 1964, e na Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993,
DECRETA:
Art. P O art. 4" do Decreto nº 433, de 24 de janeiro de 1992,
com a alteração introduzida pelo Decreto n" 2.614, de 3 de junho de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art.4º Definidas as regiões do País que atendem ao disposto no art. 2º, o Incra procederá, diretamente ou por intermédio de
terceiros, à seleção dos imóveis rurais que pretende adquirir por
compra e venda, a fim de neles implantar projetos integrantes do
programa de reforma agrária, destinados a reduzir demandas de
acesso à terra ou aliviar tensões sociais ocorrentes na área.
§ 1º A seleção prevista neste artigo poderá ser precedida
de publicação e da divulgação de edital de chamamento de proprietários rurais interessados na alienação de imóveis que têm o
domínio.

............................................................................................." (NR)
Art. 2º O Decreto nº 433, de 1992, passa a vigorar acrescido do
seguinte artigo:
«Art. 16-A. Observado o disciplinamento previsto nesse decreto e as disposições do art. 12 da Lei nº 8.629, de 1993, a aquisição de imóveis rurais pelo Incra, por meio de compra e venda,
poderá ser intermediada por terceiros, segundo regulamentação
a ser por ele baixada." (NR)
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
DECRETO Nº 2.681, DE 21 DE JULHO DE 1998
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, na forma dos Anexos
I e II a este decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, um
DAS 101.5, três DAS 101.4 e cinco DAS 101.1;
II - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento para o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS
102.4.
Art. 2º Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o artigo anterior deverão ocorrer no
prazo de vinte dias, contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, O
Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento fará publicar
no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias, contados da data
de publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS)
a que se refere o Anexo lI, indicando, inclusive, o número de cargos
vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 3º Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento serão aprovados pelo Ministro de
Estado e publicados no Diário Oficial da União, no prazo de noventa
dias contados da data de publicação deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se os Decretos nOs 1.784, de 11 de janeiro de
1996, e 2.601, de 22 de maio de 1998.
Brasília, 21 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sérgio Turra
Cláudia Maria Costin
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Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
2

Art. 1 O Ministério da Agricultura e do Abastecimento, órgão
da Administração direta, tem como área de competência os seguintes assuntos;
I - política agrícola, abrangendo produção, comercialização, abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
II - produção e fomento agropecuário, inclusive das atividades pesqueira e da heveicultura;
III - mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
IV
informação agrícola;
V - defesa sanitária animal e vegetal;
VI - fiscalização dos insumos utilizados nas atividades
agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
VII - classificação e inspeção de produtos e derivados animais
e vegetais;
VIII - proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados
ao processo produtivo agrícola e pecuário;
IX
pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
X - meteorologia e climatologia;
XI
desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
XII
energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação
rural;
XIII
assistência técnica e extensão rural.
CAPITULO II
Da Estrutura Organizacional
Art. 22 O Ministério da Agricultura e do Abastecimento tem a
seguinte Estrutura Organizacional:
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I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria Executiva;
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
n - órgão setorial: Consultoria Jurídica;
In - órgãos específicos singulares:
a) Secretaria de Política Agrícola:
1. Departamento de Planejamento Agrícola;
2. Departamento de Economia Agrícola;
3. Departamento de Abastecimento Agropecuário;
b) Secretaria de Desenvolvimento Rural:
1. Departamento de Fiscalização e Fomento da Produção Animal;
2. Departamento de Fiscalização e Fomento da Produção Vegetal;
3. Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural;
4. Departamento de Infra-Estrutura Rural;
5. Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural;
6. Departamento de Pesca e Aqüicultura;
c) Secretaria de Defesa Agropecuária:
1. Departamento de Defesa Animal;
2. Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal;
3. Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal;
d) Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira;
e) Instituto Nacional de Meteorologia;
IV - unidades descentralizadas: Delegacias Federais de Agricultura;
V - órgãos colegiados:
a) Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA);
b) Comissão Especial de Recursos (CER);
VI - entidades vinculadas:
a) empresas públicas:
1. Companhia Nacional de Abastecimento (Conab);
2. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
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b)

sociedades de economia mista:

1. Companhia de Colonização do Nordeste (Colone);

2. Central de Abastecimento do Amazonas S.A. (Ceasa/Amazonas);
3. Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de
São Paulo (Ceagesp).

Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa
(Sornad), de Administração de Recursos da Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais (Sisg) e de Planejamento e Orçamento,
por intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e
de Planejamento e Orçamento, a ela subordinadas.
CAPÍTULO m
Da Competência dos Órgãos

Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro de
Estado
Art. 3' Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir o Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho
de seu expediente pessoal;
II - coordenar e promover o desenvolvimento de atividades
concernentes à relação do Ministério da Agricultura e do Abastecimento com O Congresso Nacional, especialmente no acompanhamento de projetos de interesse do ministério e no atendimento às
consultas e requerimentos por este formuladas ou por seus membros;
III - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
IV - coordenar e promover o desenvolvimento de atividades,
no âmbito internacional, nas áreas de cooperação, assistência técnica e financiamentos externos, em articulação com o Ministério das
Relações Exteriores, e outros órgãos da Administração Pública;
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v - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4' À Secretaria Executiva compete:
I - assistir o Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das secretarias integrantes da estrutura do ministério e das entidades a ele vinculadas;
II - supervisionar as atividades relacionadas com os sistemas federais de planejamento e orçamento, de organização e modernização administrativa, de recursos de informação e informática, de
recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
III - auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes
e na implementação das ações da área de competência do ministério;
IV - gerir os recursos do Fundo Federal Agropecuário.
Art. 5' À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar e coordenar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e modernização administrativa, de recursos de informação e informática, de recursos
humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas
federais referidos no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
III - promover a elaboração e consolidar programas e projetos
relativos a sua área de competência e submetê-los à decisão superior.
Art. 6' À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar e coordenar a execução das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento e orçamento no ãmbito
do ministério;
II - promover a articulação com o órgão central do sistema federal referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
III - coordenar a elaboração e a consolidação do plano plurianual e da programação orçamentária do ministério, e submetê-los à
decisão superior.
IV - acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades.
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Seção II
Do Órgão Setorial
Art. 7º À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, compete:
I - assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza jurídica;
II - exercer a coordenação das atividades dos órgãos jurídicos das entidades vinculadas;
III - fixar a interpretação da constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações e pareceres,
por solicitação do Ministro de Estado;
V - assistir o Ministro de Estado no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados oujá efetivados, e daqueles oriundos de órgãos ou entidades sob sua
coordenação jurídica;
VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do ministério:
a) os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos
contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;

b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa de licitação;
VII - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as autoridades do ministério quanto a seu exato cumprimento;
VIII - coligir elementos de fato e de direito e preparar as informações que devam ser prestadas por autoridades do ministério em
ações judiciais, bem como informações solicitadas pela Advocacia-Geral da União.
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Seção lII
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 8º À Secretaria de Política Agrícola compete:
I - formular as diretrizes de ação governamental para a política agrícola e para a segurança alimentar;
II - analisar e formular proposições de ação governamental
para o setor agropecuário;
III - supervisionar a elaboração e aplicação dos mecanismos
de intervenção governamental referentes ã comercialização e ao
abastecimento agropecuários;
IV - promover estudos e diagnósticos sobre o sistema produtivo agropecuário, bem como avaliar os efeitos da política macroeconômica sobre o setor;
V - administrar o sistema de informação agrícola;

VI - identificar prioridades, dimensionar e propor o direcionamento dos recursos para custeio ou investimento e para comercialização agrícolas, inclusive dos orçamentários, no âmbito do Sistema
Nacional de Crédito Rural;
VII - promover estudos relacionados com o seguro agrícola;

VIII - prover os serviços de secretaria executiva do Conselho
Nacional de Política Agrícola.
Art. 9º Ao Departamento de Planejamento Agrícola compete:
I - consolidar as diretrizes de ação governamental relativas
aos assuntos de competência do ministério, com vistas à formulação
da política agrícola;
II - avaliar os efeitos da política macroeconômica, nacional e
internacional, sobre a produção, a comercialização e o abastecimento
agropecuários;
III - coordenar a elaboração dos planos de safras, acompanhar e avaliar a sua execução;
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IV - elaborar proposições de política agrícola, para compor a
proposta do ministério, referente ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual;
V - realizar estudos e pesquisas referentes a problemas estruturais da cadeia produtiva agrícola e aos efeitos dos instrumentos
de política econõmica sobre a agropecuária;
,
VI - manter sistema de informação agrícola.
Art. 10.

Ao Departamento de Economia Agrícola compete:

I - elaborar atos regulamentadores relacionados com a operacionalização da política agrícola e acompanhar a sua execução;
II - proceder à análise conjuntural de segmentos do setor
agropecuário e agroindustrial;
III - realizar estudos econômicos pertinentes à programação
dos recursos, inclusive dos orçamentários, de custeio, de investimento e de comercialização agrícolas relativos ao Sistema Nacional de
Crédito Rural.

Art. 11.
compete:

Ao Departamento de Abastecimento Agropecuário

I - acompanhar e analisar os complexos agropecuários e
agroindustriais, nos mercados interno e externo, sob a ótica do abastecimento;
II - articular e promover a integração entre o setor público e
a iniciativa privada, nas atividades de abastecimento, comercialização e armazenamento de produtos agrícolas;
III - elaborar, acompanhar e avaliar as normas relativas à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e ao abastecimento
agropecuário;
IV - subsidiar a programação dos recursos, inclusive orçamentários, previstos no Sistema Nacional de Crédito Rural, relativos
à remoção, armazenagem e comercialização de estoques públicos.

Art. 12.

À Secretaria de Desenvolvimento Rural compete:

I - propor subsídios à formulação da política agrícola, no que
se refere à produção e ao fomento agropecuário, inclusive da pesca e
da heveicultura;
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II - supervisionar a execução de programas e ações nas áreas
de fomento à produção agropecuária, da pesca e da heveicultura,
de cooperativismo e associativismo rural, de infra-estrutura rural
e de proteção, manejo e conservação do solo e da água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário, inclusive agrícultura irrigada
e drenagem, em nível de propriedade rural;
III - normatizar, na forma da legislação específica, e supervisionar as atividades de:
a) preservação e melhoramento das espécies animais e vegetais
de interesse econômico;
b) fiscalização da produção e comércio de alimentos para animais, de materiais de reprodução animal, de sementes e mudas, de
corretivos, fertilizantes, inoculantes e biofertilizantes, da classificação de produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico, da prestação de serviços de reprodução animal, mecanização e
aviação agrícolas, bem como do funcionamento dos estabelecimentos
de promoções turfísticas e hípicas;

c) proteção de cultivares e do Cadastro Nacional dela decorrente, conforme previsto na Lei n" 9.456, de 25 de abril de 1997;
d) desenvolvimento e fomento à produção pesqueira e à heveicultura;
IV - elaborar estudos e implementar ações relacionadas
com o controle, avaliação e recomendação de cultivares;
V - implementar a execução e o acompanhamento da programação operacional dos recursos provenientes da Lei n" 9.456/97;
VI - promover estudos e compatibilizar ações para definição
de critérios de classificação de animais vivos, couros, peles e lãs para
comercialização;
VII - coordenar:
a) o Sistema Nacional de Informação Documental Agrícola
(SNIDA);
b) o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural (Sibrater);
VIII - promover a compatibilização das programações de pesquisa agropecuária e de assistência técnica e extensão rural.
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Art. 13. Ao Departamento de Fiscalização e Fomento da Produção Animal compete:
I - elaborar as diretrizes de ação governamental para a
produção e a promoção animal, com vistas a subsidiar a formulação
da política agricola;
U - implementar ações, elaborar, promover e avaliar a execução de programas e projetos de fomento pecuário;
UI - programar e promover a execução das atividades de:
a) fiscalização da produção e comercialização de alimentos
para animais, materiais de multiplicação animal e de prestadores de
serviços de reprodução animal;
b) desenvolvimento da eqüideocultura do Pais;
c) registro genealógico;
d) realização de provas zootécnicas;
e) sistema de marcas para animais;
fJ fiscalização do funcionamento de estabelecimentos de promoções turfísticas e hípicas;
IV - efetuar o acompanhamento do desenvolvimento da produção animal e manter bases de dados;
V - identificar necessidade de pesquisa pecuária no que se
refere à produção animal;
VI - implementar a execução e o acompanhamento da programação operacional dos recursos provenientes da Lei nº 7.291, de
19 de dezembro de 1984;
VII - realizar estudos e implementar ações relacionadas com
a classificação dos animais vivos de interesse econômico, para fins de
acabamento e terminação, nos termos do art. 37 da Lei nº 8.171, de 17
de janeiro de 1991;
VIU - promover auditorias técnico-fiscal e operacional das
atividades pertinentes à sua área de competência.

Art. 14. Ao Departamento de Fiscalização e Fomento da Produção Vegetal compete:
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1 - elaborar as diretrizes de ação governamental para a
produção e a promoção vegetal, bem como para o fomento da heveicultura, com vistas a subsidiar a formulação da política agrícola;
II ~ implementar ações, elaborar, promover e avaliar a execução de programas e projetos de fomento à produção agrícola e à heveicultura, de proteção, manejo e conservação do solo e da água,
voltados ao processo produtivo agropecuário, inclusive agricultura
irrigada e drenagem, em nível de propriedade rural;
III - programar e promover a execução das atividades de:
a) fiscalização da produção e comercialização de sementes e
mudas, de corretivos, fertilizantes, biofertilizantes e inoculantes,
bem COmo dos prestadores de serviços de mecanização e de aviação
agrícolas;
b) fiscalização da classificação de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico;
IV - promover o desenvolvimento e o ordenamento das
ações relacionadas com a heveicultura e a cultura de outras espécies
produtoras de borracha em áreas ecologicamente apropriadas;
V - efetuar o acompanhamento do desempenho técnico da
produção vegetal, da heveicultura e manter bases de dados;
VI - identificar necessidade de pesquisa científica no que se
refere à produção vegetal, solo e água, mecanização e aviação agrícolas, bem como produção da borracha;
VII - implementar a execução e o acompanhamento da
programação operacional dos recursos provenientes do Decreto-Lei
n' 1.899, de 21 de dezembro de 1981;
VIII - formular, disciplinar e executar as ações de incentivo
ao cultivo da borracha;
IX - promover auditorias técnico-fiscal e operacional das
atividades pertinentes à sua área de competência;

Art. 15. Ao Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural compete:
I - elaborar as diretrizes de ação governamental para o associativismo rural e o cooperativismo, com vistas a subsidiar a formulação da política agrícola;
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H - elaborar programas e projetos que tenham por objeto o
desenvolvimento do associativismo rural e do cooperativismo, bem
como promover e avaliar sua execução;
HI - administrar os recursos provenientes do Fundo Nacional
de Cooperativismo (Funacoop), instituído pelo Decreto-Lei nº 59, de
21 de novembro de 1966, e mantido pela Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
Art. 16. Ao Departamento de Infra-Estrutura Rural compete:
I - elaborar as diretrizes da ação governamental para infra-estrutura rural, com vistas a subsidiar a formulação da política
agrícola;
H - elaborar programas e projetos que tenham por objeto o
desenvolvimento da eletrificação rural, bem como promover e avaliar
sua execução;
IH - apoiar ações, em articulação com outros organismos governamentais, voltadas para a infra-estrutura rural.
Art. 17. Ao Departamento de Assistência Técnica e Extensão
Rural compete:
I - elaborar as diretrizes de ação governamental para a assistência técnica e a extensão rural, com vistas a subsidiar a formulação das políticas agrícola e agrária;
H - contribuir para a interiorização e execução de políticas
de interesse do Governo Federal, no âmbito do desenvolvimento rural, quando voltadas para o fortalecimento da agrícultura familiar;
HI - apoiar iniciativas dos Estados e Municípios que visem ao
desenvolvimento rural, com base no fortalecimento da agricultura
familiar;
IV - promover a modernização de processos de trabalho atualmente utilizados pelos extensionistas rurais, com vistas à melhoria da
qualidade dos serviços de assistência técnica e extensão rural;
V - promover ações de apoio à profissionalização dos participantes do Programa de Agricultura Familiar;
VI - elaborar programas e projetos de assistência técnica e extensão rural, bem como promover e avaliar sua execução, inclusive
das ações decorrentes de acordos de empréstimos internacionais;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5249-5412, jul. 1998

5343
VII - apoiar técnica e financeiramente o desenvolvimento de
projetos de pesquisa que visem suprir demandas de tecnologia agropecuária dos participantes do Programa de Agricultura Familiar;
VIII - promover e acompanhar a operacionalização do Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural (Sibrater).
Art. 18.

Ao Departamento de Pesca e Aqüicultura compete:

I - elaborar as diretrizes para o desenvolvimento e o fomento da produção pesqueira e aqüicola, com vistas a subsidiar a formulação da política agrícola;
II - promover a execução e a avaliação de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da pesca artesanal e industrial;
III - promover a execução e a avaliação de medidas, programas e projetos de apoio ao fomento da aqüicultura e ao povoamento e
repovoamento de coleção de água com espécies aquáticas;
IV - promover ações que visem à implantação de infra-estrutura de apoio à produção e comercialização do pescado;
V - supervisionar, coordenar e orientar as atividades referentes às infra-estruturas de apoio à produção e circulação do pescado e das estações e postos de aqüicultura;
VI - elaborar estudos e propor procedimentos e normas com
vistas ao aproveitamento adequado, racional e conveniente exploração dos recursos pesqueiros;
VII - supervisionar e implementar as ações de povoamento
de águas públicas da União;
VIII - identificar e indicar a necessidade de geração de novos
conhecimentos científicos e informações sobre o desenvolvimento da
pesca e da aqüicultura;
IX - desenvolver, adotar e difundir formas, mecanismos e
métodos para a classificação de produtos da pesca e da aqüicultura;
X - manter, em articulação com o Distrito Federal, estados
e municípios, programas racionais de exploração da aqürcultura em
águas públicas e privadas, e apoiar iniciativas visando agregar, de
forma sistemática, inovações tecnológicas, métodos de cultivo sustentáveis a capacitação técnica e o aperfeiçoamento da mão-de-obra;
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XI - definir e implementar programas de fomento setoriais,
regionalizados e segmentados, de forma compartilhada e descentralizada, tendo como base a premissa da interação institucional, participação comunitária e do cooperativismo;
XII - apoiar programas de estímulo à pesca esportiva atuando em sinergia com órgãos do governo federal, do Distrito Federal,
dos estados, municípios, comunidades locais e segmentos produtores
de bens, equipamentos eserviços;
XIII - subsidiar, assessorar e participar, em interação com o órgão público competente, de negociações e eventos que envolvam o comprometimento de direitos e a interferência em interesses nacionais
sobre a pesca, a produção e a comercialização do pescado e interesses
do setor neste particular, seja em nível nacional ou internacional.

Art. 19. À Secretaria de Defesa Agropecuária compete:
I - propor subsídios à formulação da política agrícola no que
se refere à defesa agropecuária;
II - normatizar e supervisionar, na forma da legislação específica, as atividades de:
a) defesa sanitária animal e vegetal;
b) inspeção de produtos derivados de origem animal e de bebidas, vinagres, vinhos e derivados do vinho e da uva;
c) fiscalização da produção, da comercialização e da utilização
de produtos veterinários e de agrotóxicos, seus componentes e afins;
d) análise laboratorial como suporte às ações de defesa sanitária, de inspeção de produtos de origem animal, de fiscalização de insumos agropecuários e de bebidas, vinagres, vinhos e derivados do
vinho e da uva;
III - implementar as ações decorrentes de decisões de organismos internacionais e acordos com governos estrangeiros relativas
aos assuntos de sua competência.

Art. 20.

Ao Departamento de Defesa Animal compete:

I - elaborar as diretrizes de ação governamental para a defesa sanitária animal, com vistas a subsidiar a formulação da política
agrícola;
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II -

programar e promover a execução das atividades de:

a) vigilância zoossanitária;

b) profilaxia e combate às doenças dos animais;

c) fiscalização do trânsito internacional e interestadual de animais, de produtos e derivados de origem animal e de materiais diversos
de uso na veterinária;
d) fiscalização da industrialização, comercialização e da utilização de produtos de uso veterinário;
e) promoção de campanhas de educação zoossanitária;
fJ apoio laboratorial voltado para as ações de defesa sanitária
animal, inspeção de produtos de origem animal e de fiscalização de insumos pecuários, bem como a produção, em caráter supletivo, de produtos biológicos;
III - promover auditorias técnico-fiscal e operacional das atividades pertinentes a sua área de competência.
Art. 21.

Ao Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal compete:

I - elaborar as diretrizes de ação governamental para a defesa sanitária vegetal e de inspeção de produtos de origem vegetal, com
vistas a subsidiar a formulação da política agricola;
II - programar e promover a execução das atividades de:
a) vigilância fitossanitária;

b) profilaxia e combate às doenças e pragas dos vegetais;

c) fiscalização do trãnsito internacional e interestadual de vegetais, partes de vegetais, seus produtos e subprodutos e de bebidas,
vinagres, vinhos e derivados do vinho e da uva;
d) fiscalização da produção e comercialização de agrotóxicos, de
seus componentes e afins, e de bebidas, vinagres, vinhos e derivados
do vinho e da uva;
e) promoção de campanhas de educação fitos sanitária;
fJ apoio laboratorial voltado para as ações de defesa sanitária
vegetal, de fiscalização de insumos agrícolas, de bebidas, vinagres,
vinhos e derivados da uva e do vinho e de produtos vegetais;
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III - promover auditorias técnico-fiscal e operacional das atividades pertinentes à sua área de competência.
Art. 22. Ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem
Animal compete:
I - elaborar as diretrizes de ação governamental para a inspeção de produtos e derivados de origem animal, com vistas a subsidiar a formulação da política agrícola;
II - programar e promover a execução das atividades de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal;
IH - promover auditorias técnico-fiscal e operacional das atividades pertinentes à sua área de competência.
Art. 23.
ra compete:

À Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacauei-

I - promover o aperfeiçoamento da lavoura cacaueira e o desenvolvimento da produção de cacau no País;
H - administrar os recursos provenientes do Fundo Geral do
Cacau (Fungecau), criado pelo Decreto nº 86.179, de 6 de julho de
1981.
Art. 24.

Ao Instituto Nacional de Meteorología compete:

I - promover a execução de estudos e levantamentos meteorológícos e climatológícos aplicados à agricultura e a outras atividades;
H - coordenar, elaborar e executar programas e projetos de
pesquisas agrometeorológícas e de acompanhamento das modificações climáticas e ambientais;
IH - elaborar e divulgar, diariamente, em nível nacional, a
previsão de tempo, avisos e boletins meteorológícos especiais;
IV - estabelecer, coordenar e operar as redes de observações
meteorológícas e de transmissão de dados meteorológicos, inclusive
aquelas integradas à rede internacional.

SeçãoN
Das Unidades Descentralizadas
Art. 25. Às Delegacias Federais de Agricultura compete, consoante orientações técnicas dos órgãos específicos singulares e setoriais do ministério, a execução:
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I - das atividades e programas de defesa agropecuária e
desenvolvimento rural;
II - da administração de recursos humanos e de serviços gerais;
III - da programação, acompanhamento e execução orçamentária e financeira.
Parágrafo único. As delegacias, têm jurisdição no âmbito de
cada Estado, podendo haver alteração desse limite, no interesse comum, para execução das atividades de defesa agropecuária e desenvolvimento rural, mediante ato do Ministro de Estado.

Seção V
Dos Órgãos Colegiados
Art. 26. Ao Conselho Nacional de Política Agricola (CNPA)
compete:
I
orientar a elaboração do Plano de Safra;
II - propor ajustamentos ou alterações na política agricola;
III - manter sistema de análise e informação sobre a conjuntura econõmica e social da atividade agricola;
IV - controlar a aplicação da política agricola, especialmente no que concerne ao fiel cumprimento dos seus objetivos e a adequada aplicação dos recursos destinados ao setor;
V - orientar na identificação das prioridades a serem estabelecidas no Plano de Diretrizes Agricolas, tendo em vista o disposto
no inciso anterior;
VI - opinar sobre a pauta dos produtos amparados pela política de garantia dos preços minimos estabelecidos pelo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, que deverão ser publicados, pelo
menos, sessenta dias antes do plantio, mantendo-se atualizados até
a comercialização da respectiva safra, considerando as sazonalidades regionais;
VII - assessorar o Ministério da Agricultura e do Abastecimento na fixação, anualmente, dos volumes minimos do estoque regulador e estratégico para cada produto, tipo e localização,
levando-se em conta as necessárias informações do Governo e da iniciativa privada.
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Parágrafo único. Ao Conselho Nacional de Política Agrícola
compete, ainda, coordenar a organização de Conselhos Estaduais. e
Municipais de Política Agrícola, com as mesmas finalidades, no âmbito de suas competências.
Art. 27. À Comissão Especial de Recursos (CER) compete decidir, em única instância administrativa, sobre recursos relativos à
apuração de prejuízos e respectivas indenizações no âmbito do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro),
Parágrafo único. Funcionará junto à CER O Comitê Permanente de Avaliação e Acompanhamento do Proagro, criado pelo Decreto nº 175, de 10 de julho de 1991.

CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário Executivo
Art. 28.

Ao Secretário Executivo incumbe:

I - coordenar e promover a consolidação do plano de ação
global do ministério e submetê-lo a aprovação do Ministro de Estado;
H - supervisionar e promover a avaliação da execução dos
projetos e atividades do ministério;
IH - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção II
Dos Secretários
Art. 29. Aos secretários incumbe administrar a execução das
atividades de suas respectivas unidades e exercer outras atribuições
que lhes forem cometidas em regimento interno.
§ 1º Incumbe, ainda, aos secretários exercer as atribuições
que lhes forem expressamente delegadas, admitida a subdelegação
à autoridade diretamente subordinada.
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§ 2º Ao Secretário de Política Agrícola incumbe, além das atribuições previstas neste artigo, exercer os encargos de Secretário
Executivo do Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA); na forma do disposto no § 3' do art. 5' da Lei n' 8.171, de 17 de janeiro de
1991.
Seção 111
Dos demais Dirigentes
Art. 30. Ao Chefe de Gabinete do Ministro, ao Consultor Jurídico, aos subsecretários, aos diretores de instituto, de comissão, de departamento e aos delegados incumbe administrar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que
lhes forem cometidas em suas respectivas áreas de competência.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 31. As Secretarias de Política Agrícola, de Defesa Agropecuária e de Desenvolvimento Rural prestarão apoio técnico ao
Conselho Nacional de Política Agrícola e à Comissão Especial de Recursos, consoante suas competências específicas.
Art. 32. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições dos seus dirigentes.

Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Agricultura e do Abastecimento
,

Unidade

N'

Cargos!
i Funções
7

Gabinete do Ministro

4
2
1
4
9

i

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

!

NE/

DAS/

FG
102.4
102.3
102.2
101.5
102.2
102.1
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N'

Unidade

Cargos!
Funções

NE/
DAS/

Denominação
Cargo/Função

FG

I
I

.

.

I

I

I

I

.

_ _ _ _"----_U
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NO

I

Unidade

Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão
Serviço

Cargos/
. Funções

i

Denominação
Cargo/Função

Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
2
1

Subsecretário
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.1

1
1
2

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

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-3

1
2
1
3
1
2
4
1
1

Consultor Jurídico
Assistente
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
1
2
2
1
1
2

Secretário
Assessor do Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe
Coordenador
Chefe

101.6
102.4
102.2
102.1
101.4
101.3
101.1

5
1
1
2
4
5
29
7

13
Subsecretaria de Planejamento
e Orçamento
Serviço

NE/
DAS/
FG

Coordenação-Geral de Orçamento
e Finanças

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento
Coordenação
Divisão
Serviço

Consultoria Jurídica
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Política Agrícola

Gabinete
Coordenação
Serviço

4

2
1
1
2
2
1
10
4
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~

. "" dade

, Departamento de Planejamento Agrícola

; Coordenação-Geral de Planos e Políticas
Setoriais
Coordenação-Geral de Estatísticas
e Informações Agrícolas

rC"~""
Funções

Denominação
Cargo/Função
Diretor

NE/
DAS/
FG

1
1
4
4

Auxiliar
Gerente de Programa
Gerente de Projeto

101.5
102.1
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1

101.4

Departamento de Economia Agrícola

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Diretor
Auxiliar
Gerente de Programa
Gerente de Projeto

Coordenação-Geral de Análise Econômica
Coordenação-Geral de Política e Acordos
Comerciais
Departamento de Abastecimento

1

Coordenador-Geral

101.5
102,1
101.2
101.1
101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

Agropecuário

1
1
4
4

Diretor
Auxiliar
Gerente de Programa
Gerente de Projeto

101.5
102.1
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1
13
5
10

Coordenador-Geral

101.4
FG-1
FG-2
FG-3

1
3
2

Secretário
Assessor do Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe do Serviço
Auxiliar
Coordenador

101.6
102.4
102,2
102,1
101.4
101.3
101.1
101.4
102.1
101.3

1
1
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Acompanhamento
de Mercado
Coordenação-Geral de Políticas de
Abastecimento Agropecuário

, Secretaria de Desenvolvimento Rural

1
11

3
1

Gabinete
Coordenação
Serviço
Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
i Coordenação
Coordenação-Geral de Informação
Documental Agrícola
Divisão
Serviço

1
1
2
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Unidade

N'
Cargos! ;
Funções

Denominação
Cargo/Função

-

Departamento de Fiscalização e Fomento
da Produção Animal

:;:;,
FG

1
3
3

Diretor

Gerente de Programa
Gerente de Projeto

101.5
101.2
101.1 '

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral

101.4
101.4

1
3
4

Diretor

Gerente de Programa
Gerente de Projeto

101.5
101.2
101.1

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral

101.4
101.4

1
2
4

Diretor

Gerente de Programa
Gerente de Projeto

101.5
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Melhoramento
Animal

Coordenação-Geral de Promoção Animal
i Departamento de Fiscalização e Fomento
da Produção Vegetal

Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Vegetal
Coordenação-Geral de Solo e Água
Departamento de Cooperativismo
e Associativismo Rural

Coordenação-Geral de Desenvolvimento
das Organizações Assoctativístas
Coordenação-Geral de Apoio à Gestão das
Organizações Associativistas
i Departamento de Infra-Estrutura Rural

Deparatmento de Assistência Técnica
e Extensão Rural
! Coordenação
Departamento de Pesca e Aqüicultura
Serviço
Coordenação-Geral de Aqüicultura
Coordenação-Geral de Fomento à Pesca

i:

Secretaria de Defesa Agropecuária

1
1
2
2

Coordenador-Geral
Diretor
Gerente de Programa
I Gerente de Projeto

101.4
101.5
101.2
101.1

I

1
2
8
1
1
1
2
1
2
15
7
14
1
1
3

Diretor
Coordenador
Gerente de Projeto
Diretor
Chefe
Coordenador-Geral
Gerente de Projeto
Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

101.5
101.3
101.1

Secretário
Assessor
Assistente

101.6
102.3
102.2

101.5
101.1
101.4
101.1
101.4
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
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NO
Unidade

Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento de Defesa Animal
Coordenação
Divisão

Serviço
Laboratório Regional
Laboratório de Apoio Animal
Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal
Coordenação

Divisão
Serviço
Laboratório Regional

Laboratório de Apoio Vegetal
Departamento de Inspesão de Produtos
de Origem Animal

Divisão
Serviço

Cargos/
Funções
2
1
1
3
2
1
1
5
3
4
6
3
2
1
1
5
4
6
6
2
4
1
1
4

9

Denominação
Cargo/Função

Gerente de Programa
Chefe
Coordenador

Chefe
Chefe
Diretor
Auxiliar

: Gerente de Projeto
Coordenador

Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

Diretor
Auxiliar
Gerente de Projeto

Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

Diretor
' Auxiliar

Chefe
Chefe

47
16
23

NE/
DAS/
FG

101.2
101.4
101.3
101.2
10Ll
101.5
1021
10Ll
101.3
101.2
10Ll
101.2
10Ll
101.5
102.1
10Ll
101.3
101.2
10Ll
101.2
10Ll
101.5
102.1
101.2
10Ll
FG-l
FG-2
FG-3

Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira
Superintendência Regional
Divisão
Centro
Serviço

Instituto Nacional de Meteorologia
Distrito

1
2
3
2
2
11
33
11
23

Diretor
Auxiliar
Superintendente
Chefe
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.3
101.2
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

1
1
10

Diretor
Auxiliar
Chefe

101.5
102.1
101.2
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Unidade

N'
Cargos!

Funções

Denominação
CargolFunção

NE/
DAS/
FG

Coordenação-Geral de Sistemas de
Comunicação
Divisão
Serviço

1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Agrometeorologia
Centro
Divisão

1
1
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.2

1
1
1
39
8
22

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

7
7
7
14
56
100
29

Delegado
Auxiliar
Gerente de Projeto
Chefe
Chefe

101.3
102.1
101.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2

Coordenação-Geral de Apoio Operacional
Divisão
Serviço

Delegacias Federais de Agricultura
Delegacia de Classe A (Estados do RS,
PR, SP, MG, se, RJ eGO)

Divisão
Serviço

Delegacia de Classe B (Estados do CE,
PE, MA, MS, MT, PA, AL, ES, PB, BA e
DF)
Serviço

Delegacia de Classe C (Estados do AC,
RO, RR, AM, AP, TO, RN, SE e PI)
Serviço

Comissão Especial de Recursos
Secretaria
Divisão
Serviço

Delegado

101.3

11

33
11
92
44

Chefe
Gerente de Projeto

101.1
101.1
FG-1
FG-2

9
9
9
13
54
45

Delegado
Gerente de Projeto
Chefe

101.3
101.1
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Secretário Executivo
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1
FG-2
FG-3

1
2
2
1
1
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b) Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Agricultura e do Abastecimento
b .1) Situação Atual e Nova
Código

~S 1 0 1 . 6 - - , - - - - - - + - ' - - - - + - - - - - - l - - - - - - + - - - - - 1
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

0,31
0.24
0,19

Subtotal2

---

Total (1+2)

b.2) Remanejamento de Cargos

l

I----~I·

I
I

Do Mare para o MAA(a)
DAS Unitário . I

Código

DAS 101.5

1

DAS 101.4
DAS 101.1.1
DAS 102.4,

4,94
3,08
1,00
3,08

-+ Q';~
1
.

3
5

1

~--=-'

Valo:.::'al
9,24
5,00

-

I
I Q:-=-~I

Do MAApara o Mare •
~

valo:otal

I

1

I

1
1

'~~~~e~:&t---f4----iB;-I--~---1

I

3,08
3,08

J
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DECRETO Nº 2.682, DE 21 DE JULHO DE 1998
Promulga a Convenção nº 168 da O/T,
relativa à Promoção do Emprego e à Proteção contra o Desemprego.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que a Convenção nº 168 da OIT, relativa à Promoção do Emprego e à Proteção contra o Desemprego, foi assinada em
Genebra, em 1º de junho de 1988;
Considerando que o ato multilateral em epigrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 89, de 10 de dezembro de 1992;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 17 de outubro de 1991;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação da convenção em 24 de março de 1993, passando a
mesma a vigorar, para o Brasil, em 23 de março de 1994,
DECRETA:
Art. 1º A Convenção nº 168 da OIT, relativa à Promoção do
Emprego e à Proteção contra o Desemprego, assinada em Genebra,
em 1º de junho de 1988, apensa por cópia ao presente decreto, deverá
ser cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2º
blicação.

O presente decreto entra em vigor na data de sua pu-

Brasília, em 21 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 22.7.1998, págs. 7/10.
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DECRETO N' 2.683, DE 21 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento, em caráter temporário, do cargo em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. lº Fica remanejado, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, até 31 de dezembro de 1998, um cargo em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, DAS 102.4.
§ lº O cargo em comissão objeto deste remanejamento será
alocado à Secretaria Executiva e não integrará a Estrutura Regimental do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, devendo
constar do ato de nomeação seu caráter de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.

§ 2' Findo o prazo estipulado no caput deste artigo, o cargo em
comissão ora remanejado será restituído ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerado exonerado o
titular nele investido.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sérgio Turra
Cláudia Maria Costin.
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DECRETO Nº 2.684, DE 22 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre os cargos privativos de
Oficial-General do Exército em Tempo de
Paz e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 46 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
na Lei n'' 7.150, de l' de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1e São privativos de Oficial-General os seguintes cargos
no Exército:
I - do posto de General-de-Exército:
a) Chefe do Estado-Maior do Exército;
b) Chefe de Departamento;
c) Comandante Militar de Área, exceto Comandante Militar do
Planalto;
d) Secretário de Economia e Finanças;
e) Secretário de Ciência e Tecnologia;
j) Comandante de Operações Terrestres;
II - do posto de General-de-Divisão Combatente:
a) Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército;
b) Vice-Chefe de Departamento;
c) Comandante Militar do Planalto;
d) Comandante Militar de Área e Região Militar;
e) Comandante Militar de Área e Divisão de Exército;
j) Subsecretário de Economia e Finanças;
g) Subsecretário de Ciência e Tecnologia;
h) Comandante de Divisão de Exército;
i) Comandante de Região Militar e Divisão de Exército;
j) Secretário de Tecnologia da Informação;
l) I" Subchefe do Comando de Operações Terrestres;
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UI - do posto de General-de-Divisão ou de General-de-Brigada
Combatente, conforme conste dos respectivos Quadros de Organização, de Lotação de Pessoal Militar ou de Distribuição:
a) Comandante de Região Militar;
b) Chefe do Gabinete do Ministro do Exército;
c) Secretário-Geral do Exército;
d) Diretor de Órgão de Apoio;
e) Diretor do Centro de Avaliações do Exército;
fJ Subchefe do Estado-Maior do Exército;
g) Diretor de Material de Comunicações, Eletrônica e Informática;
h) Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército;
i) Chefe do Centro de Inteligência do Exército;
IV - do posto de General-de-Brigada Combatente:
a) Chefe de Gabiente do Estado-Maior do Exército;
b) Comandante da Academia Militar das Agulhas Negras;
c) Comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército;
d) Comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais;
e) Comandante da Escola de Sargentos das Armas;
fJ Comandante de Brigada;
g) Comandante de Artilharia Divisionária;
h) Comandante de Grupamento de Engenheiros de Construção;
i) Chefe do Estado-Maior do Comando Militar de Área, exceto
do Comando Militar do Planalto, do Comando Militar do Oeste e 9'
Divisão de Exército e de Comando Militar de Área e Região Militar;
j) Comandante de Apoio Regional;
1) Comandante de Aviação do Exército;
m) Comandante do Grupamento de Unidades-Escolal9ª Brigada de Infantaria Motorizada;
n) Comandante do Centro de Capacitação Física do Exército/Forte São João;
o) 2' Subchefe do Comando de Operações Terrestres;
p) 3' Subchefe do Comando de Operações Terrestres;
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v - do posto de General-de-Divisão ou de General-de-Brigada
Engenheiro Militar, conforme conste dos respectivos Quadros de
Organização, de Lotação de Pessoal Militar ou de Distribuição:
a) Chefe do Centro Tecnológico do Exército;

Diretor de Obras Militares;
c) Diretor de Fabricação e Recuperação;
d) Diretor do Serviço Geográfico;
e) Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados;
fJ Diretor de Instituto de Projetos Especiais;
g) Diretor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento;
h) Comandante do Instituto Militar de Engenharia;
VI - do posto de General-de-Brigada Engenheiro Militar:
b)

Diretor do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro;
Diretor do Campo de Provas da Marambaia;
c) Chefe do Centro de Desenvolvimento de Sistemas;
d) Chefe do Centro Integrado de Telemática do Exército;
VII - do posto de General-de-Divisão ou General-de-Brigada
Intendente:
a)

b)

a) Diretor de Subsistência;

Diretor de Contabilidade;
c) Diretor de Material de Intendência;
d) Diretor de Transportes;
e) Chefe do Centro de Pagamento do Exército;
fJ Diretor de Auditoria;
VIII - do posto de General-de-Divisão Médico:
b)

a) Diretor de Saúde;

IX a)

b)

do posto de General-de-Brigada Médico:

Subdiretor de Saúde;
Inspetor de Saúde de Comando Militar de Área.
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Parágrafo único. Poderão ser ocupados, por Generais-de-Brigada
não possuidores do Curso de Altos Estudos Militares, até sete cargos,
assim especificados:
I - no Quadro de Combatentes, os cargos abaixo:
a) Diretor de Patrimônio;
b) Diretor de Pessoal Civil;
U - no Quadro de Engenheiros Militares, até três cargos,
dentre os abaixo:
a) Diretor do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro;
b) Diretor do Campo de Provas da Marambaia;
c) Diretor de Fabricação e Recuperação;
d) Diretor do Serviço Geográfico;
e) Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados;
fJ Chefe do Centro de Desenvolvimento de Sistemas;
g) Chefe do Centro Integrado de Telemática do Exército;
lU - no Serviço de Saúde, até um cargo;
IV - No Serviço de Intendência, até um cargo, dentre os abaixo:
a) Diretor de Contabilidade;
b) Diretor de Material de Intendência;
c) Diretor de Transportes;
d) Chefe do Centro de Pagamento do Exército.

Art. 2' As nomeações de Oficiais-Generais para os cargos previstos no artigo anterior serão feitas por decreto do Poder Executivo,
respeitados os limites fixados para os efetivos do Exército em tempo
de paz.
Art. 3' Os cargosde natureza militar privativosde Oficial-General,
em órgãos estranhos ao Ministério do Exército, são regulados em legislação específica.
Art. 4' O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
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Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Fica revogado o Decreto nO 2.531, de 27 de março de
1998.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177° da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO Nº 2.685, DE 23 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre a Corregedoria-Geral do
Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1° O Coordenador da Corregedoria-Geral do Departamento de Polícia Federal será nomeado pelo Ministro de Estado da
Justiça, após aprovação de seu nome pelo Conselho Superior de Polícia, por periodo de três anos, podendo ser reconduzido.
Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo deverá constar do ato de nomeação do servidor, somente cessando a investidura
em razão de decisão proferida em processo administrativo disciplinar, condenação judicial transitada em julgado ou a pedido.
Art. 2° Os responsáveis pelas Corregedorias Regionais de Polícia serão designados pelo Diretor do Departamento de Polícia Federal, após aprovação de seus nomes pelo Coordenador da Corregedoria-Geral.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de julho de 1998; 177º da Independência e 110° da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Renan Calheiros
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DECRETO Nº 2.686, DE 23 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento do cargo
em comissão que menciona e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. F Fica remanejado, na forma deste artigo e do Anexo I a
este decreto, do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Justiça, um cargo em comissão do Grupo-Direção e assessoramento Superiores, DAS 102.5, oriundo da extinção de órgãos da Administração Pública Federal.
Art. 2º Em decorrência do disposto no artigo anterior, O Anexo
II ao Decreto nº 1. 796, de 24 de janeiro de 1996, passa a vigorar na
forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Decreto nº 2.351, de 17 de outubro de 1997.
Brasília, 23 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Renan Calheiros
Cláudia Maria Costin

Código
DAS 102.5
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Anexo II
(Decreto n 1. 796, de 24 de janeiro de 1996)
Q

Anexo II
Ministério da Justiça
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão

e Funções Gratificadas
-_

I: Cargos!
NO
~Denominação

- - -

Unidade

Funções

Cargo/Função

----"~=~-

3
1

1

2
4
4
Gabinete do Ministro

1

2
4

Coordenação-Geral do Gabinete
Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Social
Coordenação
Serviço

1
1
1
1
1
1

Assessoria de Assuntos Parlamentares

1

Divisão
Serviço

1
1

Assessoria Internacional

1

Divisão
Serviço

1
1

: Assessor Especial do
Ministro
Assessor do Ministro
Assistente do Ministro
Assistente
Auxiliar
Chefe
Assessor do Chefe de
Gabinete
Assistente
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Coordenador
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe

3
4

Secretaria Executiva
Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço

3
1
4
1

2
1
3
2
5

Secretário Executivo
Assessor do Secretário
Executivo
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe

NE! ,
DAS! '
FG
102.5
102.4
102.3
102.2
102.1
101.5
102.4
102.2
101.4
101.2
101.1
101.4 ,
101.3 '
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
NE
102.4
101.4 ,

i~i:~ i

101.1
FG-1
FG-2
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Unidade

[ Cargos/
W
Funções

Denominação
Cargo/Função

Subsecretaria de Assuntos

Administrativos

1
3
3
2
2
5
1
1
1
1
4
4
3
1
4
1
1
2
5
2
7
4
7
1
1
4

1Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Serviços
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Recursos Humanos

Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Informática
Coordenação
Divisão

11

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral

Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Gerente de Programa
Coordenador
Chefe

4

1
1

Coordenação-Geral de Orçamento
e Finanças
Coordenação
Divisão
Serviço

I

1
1
3
1
1
3
5
2
2
2
2

D

Subsecretário
[101 5[
Assistente do Subsecretáno 101.3
Assistente
1102.2
Chefe
101.2 [
Chefe
101.1

9

Subsecretaria de Planejamento
e Orçamento

I DAS!
NE! [

Subsecretário
Gerente de Programa

Coordenador-Geral
Coordenador
. Chefe
Chefe

I FG-l
FG-2
. FG-3
10 1.4
1
102.1
10
1.2
1
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.3
101.2
FG-l
FG-2

101.5
101.3
F(}..1
FG-3
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
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N'
Unidade
Coordenação-Geral de Planejamento
Setorial
Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento Nacional de Trânsito

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento
Normativo e Estratégico do Sistema
Nacional de Trânsito
Coordenação-Geral de Planejamento
Operacional do Sistema Nacional de
Trânsito
Coordenação-Geral de Informatização
e Estatística
Coordenação-Geral de Qualificação do
Fator Humano no Trânsito
Coordenação-Geral de Infra-estrutura
de Trânsito
Coordenação-Geral de Instrumental
Jurídico e da Fiscalização

Consultoria Juridica
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria Nacional dos Direitos
Humanos
Gabinete
Serviço

Cargos!
Funções

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

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

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Diretor
Assistente do Diretor
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.3
102.1
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1
1
4
6
1
4
3
6

Coordenador-Geral
Consultor Jurídico
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
1
1
1
1
4
5
9

Secretário
Assessor do Secretário
Assistente
Chefe
Chefe

101.6
102.4
102.2
101.4
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
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I

Unidade

f-

N°

Denominação
Cargo/Função

~INE/.

~I-'F=-cu=a~=~cc~=:~=-+-I---------ID:gl I

Coordenação-Geral dos Direitos da Pessoa
I

Coordenação-Geral da Igualdade de
Gênero
Coordenação
I, Departamento dos Direitos Humanos

I

Coordenação-Geral dos Direitos
Humanos
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Gestão do
Programa Nacional de Direitos
Humanos
Coordenação
Divisão
Departamento da Criança e do Adolescente

I Coordenação-Geral da Criança e do
1Adolescente
Coordenação
Divisão
Coordenadoria Nacional para Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência

1
2

·1

Coordenador-Geral
Assistente

101.4
102.2
1

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Diretor
Auxiliar

, 101.4
101.3
101.5
102.1

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1
2
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Diretor
Auxiliar

1
3
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101. 41.
101.3
101.2

1
1

Coordenador Nacional
Auxiliar

101.51

1

Coordenador-Geral

101.4

1
4
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

1
1
1

Secretário
Auxiliar
Chefe

101.4
101.2
101.1
101.6
102.1
101.4

1
1
2
1
4
7
6

Coordenador-Geral
Gerente de Programa
Chefe
Chefe

1

101.4
101.3
101.2
101.5
102.1

1

1Coordenação-Geral de Articulação
Institucional e Desenvolvimento
[ Coordenação-Geral de Planejamento e
Programação
Divisão
Serviço
Secretaria de Justiça

I

1Gabinete
Coordenação-Geral de Justiça, Outorgas
e Títulos

I

Divisão

IServiço

I

102.1

101. 4
101.3
101.2

I'

[
.
[
[.

1.

I

101.1
FG-1
FG 2
- .
FG-3

lifU

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

N'
Cargos!

Denominação
Cargo/Função

Funções
: Departamento Penitenciário Nacional

Coordenação-Geral de Assuntos
Penitenciários

Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento de Classificação Indicativa
Coordenação

Serviço
Departamento de Estrangeiros

Coordenação
Divisão

Serviço
I

Secretaria Nacional de Segurança
Pública

Gabinte
Coordenação
Divisão

Serviço

1
1

Diretor

Auxiliar

1
1
4
1

Coordenador-Geral

1
1
1
3

Diretor
Auxiliar
Coordenador

1
1
1
4
1

Coordenador

Chefe
Chefe

Chefe
Diretor
Auxiliar
Coordenador

Chefe
Chefe

NE/ I
DAS/ '
FG
10L5
102,1

10L4
10L3
10L2
101.1
10L5 '
102,1
10L3
101.1
10L5
102,1
10L3
10L2
101.1
,

1
3
1
1
1
2
3
2
2
4

Secretário
Assistente do Secretário
Chefe
Assistente

1
1
2
2
1
2
2
2

Diretor
Auxiliar
Coordenador

Chefe
Chefe

10L5
102.1
10L3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
2

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

Coordenador

Chefe
Chefe

10L6 '
102,3
10L4
102.2
10L3
10L2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Departamento de Assuntos de segurança
Pública

Coordenação
Divisão

Serviço

Departamento de Entorpecentes
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I

I
Unidade

Coordenação-Geral de Operações Técnicas
Coordenação
Divisão

Departamento de Polícia Rodoviária
Federal

Divisão

Coordenação-Geral de Operações
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral da Administração
Coordenação
Divisão
Superintendência Regional
Delegacia
Distrito Regional
Departamento de Polícia Ferroviária
Federal

Secretaria de Direito Econômico
Gabinete
Coordenação
Serviço

Inspetoria-Geral
Inspetoria Regional
Departamento de Proteção e Defesa
Econômica

N'
Cargos!
Funções
1
3
6
2
1
1
1
2
2
99
271
384
1
2
6
1
2
6
22
156
5
1
1
1
1
1
1
3
2
5
2
2
1
2
5
1
1
1
1

I

Denominação
Cargo/Função

I DAS/
NE/
FG

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
FG·1
FG·2
FG·3

Diretor
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.2
FG·1
FG·2
FG·3
101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2
101.3
FG·1
101.1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Superintendente
Chefe
Chefe
Diretor
Assistente
Secretário
Assistente do Secretário
Auxiliar
Chefe
Coordenador
Chefe

Inspetor-Chefe
Auxiliar
Inspetor Regional

Diretor
Assistente
Auxiliar

101.5
102.2
101.6
102.3
102.1
101.4
101.3
101.1
FG·1
FG·2
FG·3
101.4
102.1
101.2
FG·1
101.5
102.2
102.1
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Unidade

, Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos

Divisão
Coordenação-Geral de Controle de
. Mercado

Divisão
Coordenação-Geral de Práticas Infrativas
; Divisão
Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor

N'
Cargos/
Funções

Denominação

Cargo/Função

3
1
1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

1
1
3
1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
! Auxiliar
Chefe

1
1
1

, Divisão
Coordenação-Geral de Políticas e Relações
de Consumo

2

1
1

Divisão
, Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos

2
1
1

Divisão

2

Secretaria de Assuntos Legislativos

1

1
Gabinete
Coordenação

1

2
1
1

Serviço
Departamento de Análise
e de Elaboração Legislativa

IDivisão

2
2
1

2
1
1

FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.2
101.4 '
102.1
101.2
101.4
102.1.
101.2
101.5
102.2
102.1
FG-2
FG-3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

1
1
1

DAS!
, FG

Diretor
Assistente
Auxiliar

3
Coordenação-Geral de Supervisão e
Controle

~'

Secretário
Assistente do Secretário
Chefe
Coordenador
. Auxiliar
Gerente de Projeto
Chefe

, 101.6
102.3
101.4
101.3
102.1
101.2

101.1
FG-2

Diretor
Auxiliar
Chefe
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Unidade

N'
Cargos!

Denominação
Cargo/Função

Funções

Departamento de Estudos
e Acompanhamento Legislativo

NE!
DAS!
FG

1
2
1
1

Diretor
Auxiliar

Chefe

101.5
102.1
101.2
FG-2

1
4

Serviço

20
25

Diretor
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.2
101.1

Superintendência Regional- Classe A

14

Chefe

101.2

Superintendência Regional- Classe B

13
204
245
319

Chefe

101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
2
8
25

Diretor-Geral
Assistente
Coordenador

101.5
102.2
101.3
FG-1

1
2
1
1

Diretor-Geral
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.2
FG-3

Coordenador-Geral

101.4
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

Divisão

Departamento de Polícia Federal

Coordenação
Divisão

Arquivo Nacional
Coordenação

Imprensa Nacional
Divisão

Coordenação-Geral de Produção
Industrial
Divisão

11

1
4
6
7
7

Chefe

Coordenação-Geral de Administração
Divisão

1
5
5
5
8

Coordenador-Geral
Chefe

Defensoria Pública da União

1

Subdefensoria Pública da União

1

Defensor Público-Geral da
União
Subdefensor Público-Geral
da União

101.4
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

NE
NE
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b) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Justiça
Situação Atual e Nova

•

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

Situação Atual

DAS
Unitário

Código

1016
101.5
1014
1013
1012
101.1
102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

Qtde.

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94 .
3,08
1,24
1,11

1,00

Subtotal 1(+)

.

FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

!

Subtotal âf-)

, .._,-- _.-Total
..._."...

~.,_

...__...-

5
22
36
89
158
81
2
8
10
29
34

32.60
108,68
110,88
110,36
175,38
81,00
9,88
24,64
12,40
32,19
34,00

474

732,01

561
595
776
1932

._._-

..........

Situação Nova

Qtde.

Valor Total

173,91
142,80
147,44
!

i

,

464,15

~?,406=r2196,16

5
22
42
86
153
81
3
8
16
29
33

Valor Thtal

32,60
108,68
129,36
106,64
169,83
81,00
14,82

!

24,64
19,84
32,19
33,00

478

752,60

551
588
771

170,81
141,12
146,49

191O

458,42

....._----, ...

-,~,-,,~

2.388

1.211,02

DECRETO W 2.687, DE 27 DE JULHO DE 1998
Suspende a exploração da espécie mogno (Swietenia Macrophylla King) na Região
Amazônica, pelo período de dois anos, e dá

outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica suspensa a exploração da espécie mogno (Swietenia Macrophylla King) na Região Amazônica, pelo período de dois
anos.

Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo
não se aplica às autorizações de exploração da espécie em planos de
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manejo florestal sustentável, devidamente aprovados até a data da
publicação do Decreto nº 1.963, de 25 de julho de 1996, bem como às
explorações da espécie quando oriunda de florestas plantadas.
Art. 2º O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) editarão, no prazo de noventa dias, normas técnicas que condicionem a exploração sustentável
da virola (Virola Surinamensis Warb), estabelecendo diâmetros mínimos de corte, intensidade de exploração por hectare e a densidade
de porta-sementes, dentre outros requisitos, indispensáveis para a
autorização da exploração da espécie nas florestas de várzeas da Região Amazônica.

Art. 3º Os créditos e incentivos oficiais para empreendimentos produtivos na Região Amazônica deverão, preferencialmente,
ser destinados às áreas já convertidas para fins agropecuários.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revoga-se o Decreto nº 1.963, de 25 de julho de 1996.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
José Israel Vargas
Gustavo Krause
DECRETO Nº 2.688, DE 28 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre a execução, em território na-

cional, das sanções contra a União Nacional
para a Independência Total de Angola estabelecidas pela Resolução nº 1.173 (1998) do

Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Tendo em vista a entrada em vigor, em 1º de julho de 1998, das
sanções contra a União Nacional para a Independência Total de
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Angola (Unita) previstas nos parágrafos 11 e 12 da Resolução nº 1.173,
(1998) adotada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em
12 de junho de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Todas as pessoas ou entidades no território nacional
que detenham fundos e recursos financeiros da Unita como organização ou de dirigentes da Unita ou dos membros adultos de suas famílias imediatas devem congelar tais fundos e recursos financeiros e
assegurar que eles não se tornem disponíveis direta ou indiretamente à Unita como organização ou aos dirigentes da Unita ou aos membros adultos de suas famílias imediatas.
Art. 2º Ficam proibidos todos os contatos oficiais com a liderança da Unita em áreas de Angola às quais não foi estendida a administração estatal.
Art. 3º Fica proibida a importação direta ou indireta de diamantes procedentes de Angola que não estejam controlados pelo regime de certificados de origem do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional.
Art. 4º Ficam proibidas a venda ou a prestação a pessoas ou
entidades situadas em áreas de Angola às quais não foi estendida a
Administração estatal, por nacionais ou do território nacional, ou
mediante a utilização de aeronaves ou embarcações com bandeira
nacional, de equipamento ou serviços de mineração.
Art. 5º Ficam proibidas a venda ou prestação a pessoas ou
entidades situadas em áreas de Angola às quais não foi estendida a
administração estatal, por nacionais ou do território nacional, ou
mediante a utilização de aeronaves ou embarcações com bandeira
nacional, de veículos ou embarcações a motor ou de peças de reposição para tais veículos ou de serviços de transporte terrestre ou de
navegação marítima ou interior.
Art. 6º Os ministérios e demais órgãos competentes da Administração Pública tomarão as medidas cabíveis para assegurar o
cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 8' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
DECRETO N' 2.689, DE 28 DE JULHO DE 1998
Promulga o Protocolo de Integração
Educacional, Revalidação de Diplomas,
Certificados, Títulos e de Reconhecimento
de Estudos de Nível Médio Técnico, assinado em Assunção, em 28 de julho de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Protocolo de Integração Educacional, Revalidação de Diplomas, Certificados, Títulos e de Reconhecimento de
Estudos de Nível Médio Técnico foi assinado em Assunção, em 28 de
julho de 1995;
Considerando que o Congresso Naciona! aprovou o ato multilateral em epígrafe por meio do Decreto Legislativo n? 116, de 3 de dezembro de 1996;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação do Protocolo em 25 de junho de 1997, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 26 de julho de 1997,
DECRETA:
Art. I" O Protocolo de Integração Educacional, Revalidação de
Diplomas, Certificados, Títulos e de Reconhecimento de Estudos de
Nível Médio Técnico, assinado em Assunção, em 28 de julho de 1995,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de julho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o texto do protocolo está publicado no DO

de 29.7.1998, págs. 14/15.
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DECRETO N' 2.690, DE 28 DE JULHO DE 1998
Promulga o Acordo sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Paraguai em
Brasília, em 23 de outubro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Paraguai firmaram, em Brasília, em 23
de outubro de 1996, um Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio de Decreto Legislativo n' 36, de 19 de agosto de 1997, publicado no Diário Oficial da União n" 159, de 20 de agosto de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 13 de novembro
de 1997, nos termos do parágrafo l' de seu artigo VI,
DECRETA:
Art. l' O Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasília, em 23 de outubro de 1996, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o texto do acordo está publicado no DO

de 29.7.1998, págs. 15/16.
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DECRETO Nº 2.691, DE 28 DE JULHO DE 1998
Promulga o Acordo sobre Cooperação Turística, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Santiago, em 26 de março de
1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Chile, celebraram em Santiago, em 26
de março de 1993, um Acordo sobre Cooperação Turística;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio de Decreto Legislativo n" 50, de 11 de abril de 1995, publicado no Diário Oficial da União n" 75, de 19 de abril de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 28 de maio de
1998, nos termos do parágrafo 10do seu artigo XI,
DECRETA:
Art. 1" O Acordo sobre Cooperação Turística, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Santiago, em 26 de março de 1993, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o texto do acordo está publicado no DO

de 29.7.1998, págs. 16/17.

DECRETO N' 2.692, DE 28 DE JULHO DE 1998
Promulga o Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre o Governo

da República Federatioa do Brasil e o
Governo da República Arabe da Síria, em
Brasília, em 25 de fevereiro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v.190, n. 7, t. 2, p. 5249-5412,jul. 1998

5379
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Arabe da Síria firmaram, em Brasília, em
25 de fevereiro de 1997, um Acordo de Cooperação Cultural e Educacional;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio de Decreto Legislativo n? 2, de 9 de janeiro de 1998, publicado no Diário Oficial da União nº 21-E, de 30 de janeiro de 1998;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 25 de fevereiro
de 1998, nos termos do parágrafo 10 de seu artigo 14,
DECRETA:
Art. 1º O Acordo de Cooperação Cultural e Educacional celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Arabe da Síria, em Brasília, em 25 de fevereiro de
1998, apenso por cópia ao presente decreto deverá ser cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2º
blicação.

O presente decreto entra em vigor na data de sua pu-

Brasília, 28 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o texto

do acordo está publicado no DO de 29.7.1998, págs. 17/18.

DECRETO Nº 2.693, DE 28 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre os procedimentos para pagamento da extensão da vantagem de vinte e
oito vírgula oitenta e seis por cento aos servidores públicos do Poder Executivo Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? Os procedimentos para pagamento da extensão da vantagem de vinte e oito virgula oitenta e seis por cento de que trata o art.
F da Medida Provisória n' 1.704, de 30 de junho de 1998, devida a
partir de I" de janeiro de 1993, são os disciplinados neste decreto.
Parágrafo único. São alcançados por este decreto os integrantes dos cargos e carreiras constantes do anexo a este decreto.
Art. 2' Para fim de pagamento da extensão, serão adotados os
percentuais resultantes da diferença entre o percentual de que trata
o artigo anterior e as variações percentuais ocorridas em decorrência da aplicação da Lei n" 8.627, de 19 de fevereiro de 1993.
§ l' Os percentuais resultantes do cálculo indicado no caput
serão aplicados aos valores das tabelas de vencimento anexas à Lei
n' 8.622, de 19 de janeiro de 1993, e, sucessivamente, às alterações
posteriormente introduzidas,
§ 2' O valor obtido pela aplicação do disposto neste artigo, a
ser pago em rubrica específica, constituirá parcela complementar do
vencimento do servidor a compor a base de cálculo das vantagens pecuniárias que incidam sobre o vencimento básico.
Art. 3' Os ocupantes dos cargos em comissão de Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) 4, 5 e 6 e de Natureza Especial farão jus ao percentual a que se refere o art. l' deste decreto, aplicado
sobre os valores efetivamente pagos a partir de I" de janeiro de 1993
até 28 de fevereiro de 1995.

Art. 4' Os ocupantes dos cargos em comissão de Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) 1,2 e 3 e das funções de confiança
farão jus ao percentual a que se refere o art. l' deste decreto, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de F de janeiro de
1993.
Art. 5' Os ocupantes dos Cargos de Direção e Funções Gratificadas, níveis 1 a 6 das instituições federais de ensino, farão jus ao
percentual a que se refere o art. I" deste decreto, aplicado sobre os
valores efetivamente pagos a partir de l' de janeiro de 1993 até 4 de
maio de 1998.
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Parágrafo único. Os ocupantes das Funções Gratificadas, níveis 7 a 9 das instituições federais de ensino, farão jus ao percentual
a que se refere o art. 1º deste decreto, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de I" de janeiro de 1993.
Art. 6º A parcela da remuneração do servidor percebida na
forma do art. 15 da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, será
atualizada pelos correspondentes critérios estabelecidos neste decreto para os cargos em comissão.
Art. 7º Na hipótese de acumulação legal de cargos, aplicar-se-á o disposto neste decreto distintamente a cada um desses
cargos.
Art. 8º As diferenças devidas em decorrência da aplicação
deste decreto, correspondentes ao período entre 1º de janeiro de 1993
e 30 de junho de 1998, serão pagas, em até sete anos, nos meses de
fevereiro e agosto, mediante acordo firmado individualmente pelo
servidor até 30 de dezembro de 1998.
§ 1º Os valores devidos até 30 de junho de 1994 serão convertidos em Unidade Real de Valor (URV), até aquela data, pelo fator de
conversão vigente nas datas de crédito do pagamento do servidor público do Poder Executivo.
§ 2º Os valores de que trata o § 1º e os devidos após 30 de junho de 1994 serão, posteriormente a esta data, atualizados monetariamente pela variação da Unidade Fiscal de Referência (Ufir) do
mês seguinte ao de competência da folha de pagamento.
§ 3º Mediante critérios a serem definidos pelo Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado e ouvidos os Ministérios
da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, o prazo de que trata o
caput deste artigo poderá ser reduzido, a fim de antecipar a liquidação de passivos de pequeno valor.

§ 4º O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, em conjunto com a Advocacia-Geral da União, elaborarão e
disponibilizarão aos órgãos setoriais e seccionais do Sistema de Pessoal Civil (Sipec) os termos do acordo de que trata o caput.
Art. 9º Ao servidor que se encontre em litígio judicial visando
ao pagamento da vantagem de que cuida este decreto é facultado reCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5249-5412, jn!. 1998
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ceber os valores devidos até 30 de junho de 1998, pela via administrativa, firmando transação, até 30 de dezembro de 1998, a ser homologada em juízo competente.
§ 1º Para efeito do cumprimento do disposto neste decreto, a
Advocacia-Geral da União e as Procuradorias Jurídicas das autarquias e fundações públicas federais ficam autorizadas, observadas
as condições ora estabelecidas, a celebrar transação nos processos
movidos contra a União ou suas entidades que tenham o mesmo objeto do mandado de segurança referenciado no art. 1º da Medida Provisória nº 1.704, de 1998.
§ 2º As unidades jurídicas responsáveis pela transação encaminharão cópia da decisão homologatória à unidade de recursos humanos do servidor.

Art. 10. Em nenhuma hipótese será admitido o pagamento simultâneo da extensão administrativa de que trata este decreto e do
relativo ao cumprimento de decisão judicial versando sobre o mesmo
título ou fundamento.
Art. 11. É responsabilidade das unidades de recursos humanos
adequar os procedimentos deste decreto ao reposicionamento realizado
em decorrência do disposto na Lei nº 8.627, de 1993, e fazer publicar
no boletim interno do órgão, no prazo máximo de noventa dias, a evolução funcional de cada servidor, com indicação da sua posição no cargo
ou carreira em janeiro de 1993 e dos reposicionamentos praticados.
Art. 12. O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) disponibilizarão aos órgãos setoriais ou seccionais do Sipec sistema informatizado para fins de cálculo do passivo devido a cada servidor.
Art. 13. Mediante requerimento do interessado, o órgão setorial
ou seccional do Sipec procederá à apuração dos valores devidos na forma deste decreto a servidores exonerados ou demitidos, instruindo processo específico de reconhecimento de dívida, por interessado.
Art. 14. A Secretaria Federal de Controle, nos seus programas de auditoria e fiscalização, fará incluir item de verificação da
regularidade dos procedimentos adotados para fins de aplicação
deste decreto.
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Art. 15. O disposto neste decreto aplica-se aos proventos de
aposentadoria e às pensões decorrentes de falecimento de servidores.
Art. 16. O órgão central do Sipec responderá a consultas que
versem sobre a extensão da vantagem de que trata este decreto, após
manifestações do órgão seccional e respectivo setorial do sistema.
Art. 17. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Cláudia Maria Costin
Anexo
Carreiras/Cargos

Advogado da União;
Analista de Comércio Exterior;
Assistente de Chancelaria;
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União;

Auditoria do Tesouro Nacional;
Defensor Público da União;

Desenvolvimento Tecnológico;
Diplomata;
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;

Finanças e Controle;
Fiscal de Defesa Agropecuária;
Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia;

Magistério de lº e 2º graus;
Magistério Superior;
Oficial de Chancelaria;
Pesquisa em Ciência e Tecnologia;
Planejamento e Orçamento;
Policial Federal;

Policial Civil do Distrito Federal;
Policial Civil dos Extintos Territórios Federais;
Policial Rodoviário Federal;
Procuradoria da Fazenda Nacional;
[ Supervisor Médico Pericial;
Tecnologia Militar;
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L
.
_
_Carreiras/Cargos
'"
J
Ca~gos do Sistema de ClassifIcação de cargos instituídos pelas Leis nQs~4517;--1
I'

(PCC) e 6.550178 (PCCE);
, Dos órgãos: Susep, CVM, Ipea;
I Dos órgãos: FCBR, FJN, Fundacentro, FNS, Capes, IBGE, CNPq, CNEN, Ftocruz,
, SAE que não integram a carreira de Ciência e Tecnologia;
,I Dos órgãos extintos: FCBIA, LBA, FAE, Roquette Pinto;
I Dos órgãos: Ibama, Embratur, lucra, CFIAer, Iphan, Funarte, FBN, FCP, Funai,
; Pag, Enap, FNDE, SUDAM, Suframa, Sudene, Ceplac, dos servidores
I técnico-administrativos das Ifes (art. 3º e seguintes da Lei n" 7.596/87) e integrantes
I das Tabelas de Especialistas.
I

---

DECRETO Nº 2.694, DE 29 DE JULHO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1'1 do
Decreto n Q 2.015, de 26 de setembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado, até 30 de outubro de 1998, o prazo estabelecido no art. 1º do Decreto nº 2.015, de26 de setembro de 1996.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 2.287, de 30 de julho de 1997.
Brasilia, 29 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua
Cláudia Maria Costiri
DECRETO Nº 2.695, DE 29 DE JULHO DE 1998
Promulga oAcordo sobre Segurança Técnica Relacionada ao Desenvolvimento Conjunto
dos Satélites e Recursos Terrestres, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular da China.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
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Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular da China, firmaram, em Beijing,
em 13 de dezembro de 1995, um Acordo sobre Segurança Técnica Relacionada ao Desenvolvimento Conjunto dos Satélites e Recursos
Terrestres;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo nº 16, de 16 de abril de 1997, publicado no Diário Oficial da União nº 73, de 17 de abril de 1997;
Considerando que o Acordo sobre Segurança Técnica Relacionada ao Desenvolvimento Conjunto dos Satélites e Recursos Terrestres
entrou em vigor em 29 de junho de 1998, nos termos de seu artigo
VII, parágrafo 1º,
DECRETA:
Art. 1º O Acordo sobre Segurança Técnica Relacionada ao Desenvolvimento Conjunto dos Satélites e Recursos Terrestres, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular da China, em Beijing, em 13 de dezembro de
1995, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO

de 30.7.1998, págs. 21/22.

DECRETO Nº 2.696, DE 29 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre o levantamento da proibição da exportação ao Governo de Serra Leoa
de armamento bélico, nos termos da Resolução nº 1.171 (1998) do Conselho de Segurança
das Nações Unidas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
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Considerando a adoção, em 5 dejunho de 1998, da Resolução n' 1.171
(1998) do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
DECRETA:

Art. l' Ficam encerradas todas as proibições estabelecidas
pela Resolução n" 1.132 (1997) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cuja execução em território nacional foi regulada por
Decreto de 14 de novembro de 1997, publicado no Diário Oficial da
União de 17 de novembro de 1997.
Art. 2' Fica proibida a venda ou suprimento à Serra Leoa, por
brasileiros ou a partir do território nacional, ou mediante o emprego
de navios ou aeronaves com bandeira nacional, de armamentos e
material conexo de todo tipo, inclusive armas e munições, veículos
e equipamentos militares, equipamento paramilitar e peças de reposição para o mencionado material, para qualquer entidade distinta
do Governo de Serra Leoa.
Art. 3' A venda de armamentos e material conexo ao Governo
de Serra Leoa deverá ingressar pelos seguintes pontos daquele país:
I

aeroporto internacional de Lungi (em Freetown);

II III -

cais «Queen Elizabeth Ih, Cline Town (em Freetown);
Kambia e Kabala (na fronteira com a República da Guiné);

IV -

Bo-Waterside e Koindu (na fronteira com a Libêria).

Art. 4' As restrições mencionadas no art. 2' deste decreto não
se aplicam à venda ou suprimento de armamentos e material
conexo destinados ao uso exclusivo em Serra Leoa pelo Grupo de
Observadores Militares da Comunidade Econômica dos Países da
África Ocidental (Ecomog) ou pelas Nações Unidas.
Art. 5' Toda a exportação de armamentos ou material conexo
à Serra Leoa deve ser notificada o Comitê de Sanções do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, estabelecido por meio da Resolução
n' 1.132 (1997).
Art. 6' Fica proibida a entrada ou trânsito em território nacional
dos dirigentes da ex-junta militar e da Frente Revolucionária Unida,
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salvo nos casos de autorização pelo Comitê de Sanções do Conselho
de Segurança das Nações Unidas, estabelecido por meio da Resolução n' 1.132 (1997).

Art. 7' Os Ministérios e demais órgãos competentes da Administração Pública tomarão as medidas cabíveis para assegurar o
cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 8' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
DECRETO N' 2.697, DE 30 DE JULHO DE 1998
Dispõesobrea execução doAcordo-Quadro
para a Promoção do Comércio Mediante a
Superação das Barreiras Técnicas ao Comércio, entre Brasil, Argentina, Bolívia,
Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru e Venezuela, de 8 de dezembro de
1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legíslativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo-Quadro para a Promoção do Comércio;
Considerando que os Plenípotenciários da República Federativa do
Brasil, da República Argentina, da República da Bolívia, da República
do Chile, da República da Colômbia, da República do Equador, dos Estados Unídos Mexicanos, da República do Paraguai, da República do Peru
e da República da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu de
1980, assinaram em 8 de dezembro de 1997, em Montevidéu, o AcordoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5249-5412,jul. 1998
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Quadro para a Promoção do Comércio Mediante a Superação das
Barreiras Técnicas ao Comércio, entre Brasil, Argentina, Bolívia,
Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru e Venezuela,
DECRETA:
Art. l' O Acordo-Quadro para a Promoção do Comércio Mediante a Superação das Barreiras Técnicas ao Comércio, entre Brasil,
Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai,
Peru e Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
DECRETO N' 2.698, DE 30 DE JULHO DE 1998
Promulga o Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e
Tecnologia do Espaço Exterior, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular da China.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular da China firmaram, em Beijing,
em 8 de novembro de 1994, um Acordo-Quadro sobre Cooperação em
Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n' 191, de 15 de dezembro de 1995,
publicado no Diário Oficial da União n' 241, de 18 de dezembro de
1995;
Considerando que o Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior entrou
em vigor em 29 de junho de 1998, nos termos de seu artigo VII;
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DECRETA:
Art. 1º O Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior, firmado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China em Beijing, em 8 de novembro de 1994, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o

acordo está publicado no DO de 31. 7.1998, págs. 19/20.

DECRETO Nº 2.699, DE 30 DE JULHO DE 1998
Promulga a Emenda ao Protocolo de
Montreal sobre Substâncias que Destroem a
Camada de Ozônio, assinada em Londres,
em 29 de junho de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que a Emenda ao Protocolo de Montreal sobre
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio foi assinada em
Londres, em 29 de junho de 1990;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 32, de 16 de junho de 1992;
Considerando que a emenda em tela entrou em vigor internacional em 10 de agosto de 1992;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação da emenda em 1º de outubro de 1992, passando a mesma a vigorar, para o Brasil, em 30 de dezembro de 1992;
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DECRETA:
Art. 1º A Emenda ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias
que Destroem a Camada de Ozônio, assinada em Londres, em 29 de
junho de 1990, apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser
cumprida tão inteiramente como nela se contém.

Art. 2º O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
A emenda está publicada no DO de 31. 7.1998, págs. 20/23.

DECRETO Nº 2.700, DE 30 DE JULHO DE 1998
Promulga o Ajuste Complementar ao
Acordo de Cooperação Científica, Técnica e
Tecnológica para Cooperação na Área de
Transportes, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
daRepública de Cuba, em Havana, em 30 de
janeiro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e oGoverno da República de Cuba firmaram, em Havana, em 30 de
janeiro de 1996, um Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação
Científica, Técnica e Tecnológica para a Cooperação na Area de
Transportes;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio de Decreto Legislativo n" 23, de 7 de maio de 1997, publicado no Diário Oficial da União n? 85, de 8 de maio de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 3 de junho de
1997, nos termos do parágrafo 1 de seu artigo V,
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DECRETA:
Art. 1º O Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica para a Cooperação na Área de Transportes, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República de Cuba, em Havana, em 30 de janeiro de
1996, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º "Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1998; 177º da Independência e Ll.O" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o ajuste complementar ao acordo está publicado no DO de 31.7.1998, pág. 23.
DECRETO Nº 2.701, DE 30 DE JULHO DE 1998
Estabelece as características dos Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal
interna e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 1.697-56, de 29 de julho de 1998,
DECRETA:
Art. 1º As Letras do Tesouro Nacional (LTN) terão as seguintes características:
I
II
III
IV
V

-

prazo: mínimo de vinte e oito dias;
modalidade: nominativa e negociável;
valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
rendimento: definido pelo deságio sobre o valor nominal;
resgate: pelo valor nominal, na data de vencimento.
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Parágrafo UnICO. As LTN's serão emitidas, adotando-se uma
das seguintes formas, a ser definida pelo Ministro de Estado da Fazenda:
I - oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser ao
par, com ágio ou deságio;
U - direta, em operações com autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração
Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado
da Fazenda, não podendo ser colocadas por valor inferior ao par.
Art. 2º As Letras Financeiras do Tesouro (LFT) terão as seguintes características:
I
Ir

prazo: mínimo de vinte e oito dias;
modalidade: nominativa e negociável;

UI
valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
N - rendimento: taxa média ajustada dos financiamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos públicos federais, dívulgada pelo Banco Central
do Brasil, calculada sobre o valor nominal;
V - resgate: pelo valor nominal, acrescido do respectivo rendimento.
Parágrafo úníco. As LFT's serão emitidas, adotando-se uma
das seguintes formas, a ser definida pelo Ministro de Estado da Fazenda:
I - oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser ao
par, com ágio ou deságio;
Ir - direta, em operações com autarquia, fundação, empresa
pública ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração
Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado
da Fazenda, não podendo ser colocadas por valor inferior ao par.

Art. 3º As Notas do Tesouro Nacional (NTN) serão emitidas
em quinze séries distintas: NTN Série A - NTN-A; NTN Série B NTN-B; NTN Série C - NTN-C; NTN Série D - NTN-D; NTN Série
E - NTN-E; NTN Série F - NTN-F; NTN Série H - NTN-H;
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NTN Série I - NTN-I; NTN Série J - NTN-J; NTN Série L NTN-L; NTN Série M - NTN-M; NTN Série P ~ NTN-P; NTN Série R - NTN-R; NTN Série T - NTN-T e NTN Série U - NTN-U.
Art. 4º A NTN-A, a ser utilizada na operação de troca por
Brazil Investment Bond (BIB), de acordo com o inciso UI do art. 1º da
Medida Provisória nº 1.697-56/98, e pelos demais títulos emitidos
em decorrência de acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, será emitida em nove subséries distintas: NTN-A 1 , NTN-A2,
NTN-As, NTN-A.í, NTN-A5, NTN-As, NTN-A7, NTN-As, NTN-Ag.
§ 1º A NTN-A 1 , a ser utilizada nas operações de troca por
Brazil Investment Bond (BIB),terá as seguintes características:
I - prazo: até dezesseis anos, observado o cronograma remanescente de vencimento do BIB utilizado na operação de troca;
U - taxa de juros: seis por cento ao ano, calculada sobre o
valor nominal atualizado;
UI - forma de colocação: direta, em favor do interessado, podendo ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
IV - modalidade: nominativa e negociável;
V - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
VI - atualização do valor nominal: pela variação da cotação
de venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de
cãmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as taxas médias do dia útil imediatamente anterior
às datas da emissão e do vencimento do título;
VU - pagamento de juros: todo dia quinze dos meses de março e setembro, com ajuste no primeiro período de fluência, quando
couber;
VIU - resgate do principal: nas mesmas condições observadas
para o pagamento do BIB que originou a operação de troca, com ajuste no primeiro periodo de fluência, quando couber.
§ 2º A NTN-A2, a ser utilizada nas operações de troca por Interest Due and Unpaid Bond (IDU), terá as seguintes caracteristicas:

I - prazo: até quatro anos, observado o cronograma remanescente de vencimento do IDU utilizado na operação de troca;
U - taxa de juros: London Inter-Bank Offered Rate (Libor) semestral, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo considerada
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a taxa referente ao segundo dia útil anterior ao da repactuação,
acrescida de spread de oito mil, cento e vinte e cinco décimos de milésimos por cento ao ano, calculada sobre o valor nominal atualizado,
respeitado o limite de doze por cento ao ano;
III - forma de colocação: direta, em favor do interessado, podendo ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
N
modalidade: nominativa e negociaI;
V - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
VI - atualização do valor nominal: pela variação da cotação
de venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de
câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as taxas médias do dia útil imediatamente anterior
às datas da emissão e do vencimento do título;
VII - pagamento dejuros: todo dia primeiro dos meses dejaneiro e julho, com ajuste no primeiro período de fluência, quando couber;
VIII - resgate do principal: nas mesmas condições observadas
para o pagamento do IDU que originou a operação de troca, com ajuste no primeiro período de fluência, quando couber.
§ 3" A NTN -A 3, a ser utilizada nas operações de troca por Par
Bond, terá as seguintes características:

I - prazo: até vinte e sete anos, observado o cronograma remanescente de vencimento do Par Bond utilizado na operação de troca;
II - taxa de juros, calculada sobre o valor nominal atualizado, da seguinte forma:
a) até 14 de abril de 1998: cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento ao ano;
b) de 15 de abril de 1998 a 14 de abril de 1999; cinco inteiros e
cinco décimos por cento ao ano;
c) de 15 de abril de 1999 a 14 de abril de 2000: cinco inteiros e
setenta e cinco centésimos por cento ao ano;
d) de 15 de abril de 2000 até o vencimento: seis por cento ao ano;

III - forma de colocação: direta, em favor do interessado, podendo ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
N - modalidade: nominativa e negociável;
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v-

valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
VI - atualização do valor nominal: pela variação da cotação
de venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de
cãmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as taxas médias do dia útil imediatamente anterior
às datas da emissão e do vencimento do titulo;
VII - pagamento de juros: todo dia quinze dos meses de abril e
outubro, com ajuste no primeiro periodo de fluência, quando couber;
VIII - resgate do principal: nas mesmas condições observadas
para o pagamento do Par Bond, que originou a operação de troca, com
ajuste no primeiro periodo de fluência, quando couber.
§ 4' ANTN-~, a ser utilizada nas operações de troca por Discount Bond, terá as seguintes caracteristicas:

I - prazo: até vinte e sete anos, observado o cronograma remanescente de vencimento do Discount Bond utilizado na operação
de troca;
II - taxa de juros: Libor semestral, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, sendo considerada a taxa referente ao segundo dia
útil anterior ao da repactuação, acrescida de spread de oito mil, cento e
vinte e cinco décimos de milésimos por cento ao ano, calculada sobre o
valor nominal atualizado, respeitado o limite de doze por cento ao ano;
III - forma de colocação: direta, em favor do interessado, podendo ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
IV - modalidade: nominativa e negociável;
V - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
VI - atualização do valor nominal: pela variação da cotação
de venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de
câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo considerada as taxas médias do dia útil imediatamente anterior
às datas da emissão e do vencimento do titulo;
VII - pagamento de juros: todo dia quinze dos meses de abril e
outubro, com ajuste no primeiro periodo de fluência, quando couber;
VIII - resgate do principal: nas mesmas condições observadas
para o pagamento do Discount Bond que originou a operação de troca, com ajuste no primeiro periodo de fluência, quando couber.
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§ 5º A NTN-A5, a ser utilizada nas operações de troca por
Front Loaded Interest Reduction Bond (FLIRB), terá as seguintes

características:

I - prazo: até doze anos, observado o cronograma remanescente de vencimento do FLIRB utilizado na operação de troca;
U - taxa de juros, calculada sobre o valor nominal atualizado, da seguinte forma:
a) até 14 de abril de 1998: quatro inteiros e cinco décimos por
cento ao ano;
b) de 15 de abril de 1998 a 14 de abril de 1999: cinco por cento

ao ano;

c) de 15 de abril de 1999 a 14 de abril de 2000: cincopor cento ao ano;
d) de 15 de abril de 2000 até o vencimento: Libor semestral, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo considerada a taxa referente ao segundo dia útil anterior ao da repactuação, acrescida de
spread de oito mil, cento e vinte e cinco décimos de milésimos por
cento ao ano, respeitado o limite de doze por cento ao ano;
UI - forma de colocação: direta, em favor do interessado, podendo ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
IV - modalidade: nominativa e negociável;
V - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
VI - atualização do valor nominal: pela variação da cotação
de venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de
cãmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo considerada as taxas médias do dia útil imediatamente anterior
às datas da emissão e do vencimento do título;
VII - pagamento de juros: todo dia quinze dos meses de abril e
outubro, com ajuste no primeiro período de fluência, quando couber;
VIU - resgate do principal: nas mesmas condições observadas
para o pagamento do FLIRB que originou a operação de troca, com
ajuste no primeiro período de fluência, quando couber.

§ 6º A NTN-As, a ser utilizada nas operações de troca por
Front Loaded Interest Reduction Bond With Capitalieation.
(C-Bond), terá as seguintes características:
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I - prazo; até dezessete anos, observado o cronograma remanescente de vencimento do C-Bond utilizado na operação de troca;
II - taxa de juros, calculada sobre o valor nominal atualizado da seguinte forma;
a) até 14 de abril de 1998; quatro inteiros e cinco décimos por
cento ao ano;
b) de 15 de abril de 1998 a 14 de abril de 2000; cinco por cento
ao ano;
c) de 15 de abril de 2000 até o vencimento; oito por cento ao ano;
d) a diferença entre as taxas de juros vigentes até 14 de abril de
2000 e a taxa de oito por cento ao ano será capitalizada nas datas de pagamento;
III - forma de colocação; direta, em favor do interessado, podendo ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
IV
modalidade; nominativa e negociável;
V - valor nominal; múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
VI - atualização do valor nominal: pela variação da cotação
de venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de
câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as taxas médias do dia útil imediatamente anterior
às datas da emissão e do vencimento do titulo;
VII - pagamento de juros; todo dia quinze dos meses de abril e
outubro, com ajuste no primeiro periodo de fluência, quando couber;
VIII - resgate do principal; nas mesmas condições observadas
para o pagamento do C-Bond que originou a operação de troca, com
ajuste no primeiro periodo de fluência, quando couber.

§ 7º ANTN-A7 , a ser utilizada nas operações de troca por Debt
Conversion Borul (DCB), terá as seguintes características;
I - prazo: até quinze anos, observado o cronograma remanescente de vencimento do DCB utilizado na operação de troca;
II - taxa de juros: Libor semestral, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo considerada a taxa referente ao segundo dia útil
anterior ao da repactuação, acrescida de spread de oitocentos e setenta e cinco milésimos por cento ao ano, calculada sobre o valor nominal atualizado, respeitado o limite de doze por cento ao ano;
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lU - forma de colocação: direta, em favor do interessado, podendo ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
IV - modalidade: nominativa e negociável;
V - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
VI - atualização do valor nominal: pela variação da cotação
de venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de
câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as taxas médias do dia útil imediatamente anterior
às datas da emissão e do vencimento do título;
VII - pagamento de juros: todo dia quinze dos meses de abril e
outubro, com ajuste no primeiro período de fluência, quando couber;
VIU - resgate do principal: nas mesmas condições observadas
para o pagamento do DCB que originou a operação de troca, com
ajuste no primeiro período de fluência, quando couber.
§ 8º

A NTN-As, a ser utilizada nas operações de troca por

New Money Bond (NMB), terá as seguintes características:

I - prazo: até doze anos, observado o cronograma remanescente de vencimento do NMB utilizado na operação de troca;
U - taxa de juros: Libor semestral, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, sendo considerada a taxa referente ao segundo dia
útil anterior ao da repactuação, acrescida de spread de oitocentos e
setenta e cinco milésimos por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado, respeitado o limite de doze por cento ao ano;
UI - forma de colocação: direta, em favor do interessado, podendo ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
IV
modalidade: nominativa e negociável;
V - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
VI - atualização do valor nominal: pela variação da cotação
de venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de
câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as taxas médias do dia útil imediatamente anterior
às datas da emissão e do vencimento do título;
VII - pagamento de juros: todo dia quinze dos meses de abril e
outubro, com ajuste no primeiro período de fluência, quando couber;
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VIII - resgate do principal: nas mesmas condições observadas
para o pagamento do NMB que originou a operação de troca, com
ajuste no primeiro período de fluência, quando couber.
§ 92

A NTN-Ag, a ser utilizada nas operações de troca por
Eligible Interest Bond (EIBond), terá as seguintes características:
I - prazo: até nove anos, observado o cronograma remanescente de vencimento de EIBond utilizado na operação de troca;
II - taxa de juros: Libor semestral, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, sendo considerada a taxa referente ao segundo dia
útil anterior ao da repactuação, acrescida de spread de oito mil, cento e
vinte e cinco décimos de milésimos por cento ao ano, calculada sobre o
valor nominal atualizado, respeitado olimite de doze por cento ao ano;
III - forma de colocação: direta, em favor do interessado, podendo ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
IV
modalidade: nominativa e negociável;
V - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
VI - atualização do valor nominal: pela variação da cotação
de venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de
câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as taxas médias do dia útil imediatamente anterior
às datas da emissão e do vencimento do título;
VII - pagamento dejuros: todo dia quinze dos meses de abril e
outubro, com ajuste no primeiro período de fluência, quando couber;
VIII - resgate do principal: nas mesmas condições observadas
para o pagamento do EIBond que originou a operação de troca, com
ajuste no primeiro período de fluência, quando couber.
Art. 52 A NTN-B terá as seguintes características:
I - prazo: mínimo de doze meses;
II - taxa de juros: seis por cento ao ano, calculada sobre o valor nominal atualizado;
lU
modalidade: nominativa e negociável;
IV - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
V - atualização do valor nominal: pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), do mês anterior, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas;
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VI - pagamento de juros: na data do resgate;
VII - resgate do principal: em parcela única, na data do seu
vencimento.
Art. 6' A NTN-C terá as seguintes características:
I
prazo: mínimo de doze meses;
II
taxa de juros: seis por cento ao ano, calculada sobre o
valor nominal atualizado;
III
modalidade: nominativa e negociável;
IV - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
V - atualização do valor nominal: pela variação do IGP-M
do mês anterior, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas;
VI - pagamento de juros: semestralmente, com ajuste no
primeiro período de fluência, quando couber;
VII - resgate do principal: em parcela única, na data do seu
vencimento.
Art. 7' ANTN-D terá as seguintes características:
I
prazo: mínimo de três meses;
II
taxa de juros: seis por cento ao ano, calculada sobre o
valor nominal atualizado;
III
modalidade: nominativa e negociável;
IV - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
V - atualização do valor nominal: pela variação da cotação
de venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de
câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as taxas médias do dia útil imediatamente anterior
às datas da emissão e do vencimento do título;
VI - pagamento de juros: semestralmente, com ajuste no
primeiro período de fluência, quando couber;
VII - resgate do principal: em parcela única, na data do seu
vencimento.
Art. 8' ANTN-E terá as seguintes características:
I
prazo: até trinta anos;
II
modalidade: nominativa e negociável;
III
valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
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IV - rendimento: por índice calculado com base na Taxa Básica Financeira (TBF), divulgada pelo Banco Central do Brasil, desde a data da emissão até a data do vencimento do título;
V - pagamento de rendimento: semestralmente, com ajuste no primeiro período de fluência, quando couber;
VI - resgate do principal: em parcela única, na data do seu
vencimento.
§ l' Caso a data de emissão da NTN-E não seja coincidente
com o dia do mês correspondente ao do seu vencimento, será realizado ajuste pro rata no fator de rendimento do título.
§ 2º A Secretaria do Tesouro Nacional definirá os cálculos necessários ao ajuste referido no parágrafo anterior.
Art. 9º A NTN-F, a ser emitida para fins de cumprimento do
disposto no art. 2º da Lei nº 8.352/91, alterada pela Lei nº 8.904/94,
terá as seguintes características:
I - prazo: até seis anos;
II - taxa de juros: cinco por cento ao ano, calculada sobre o
valor nominal atualizado;
III
modalidade: nominativa e inegociável;
IV - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
V - atualização do valor nominal: por índice calculado com
base na Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, desde a data da emissão até a data do vencimento do título;
VI
pagamento de juros: na data do resgate;
VII - resgate do principal: em parcela única, na data do vencimento.
Art. 10. ANTN-H terá as seguintes características:
I
prazo: mínimo de três meses;
II
modalidade: nominativa e negociável;
UI
valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
IV
atualização do valor nominal: por índice calculado com
base na TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, desde a data da
emissão até a data do vencimento do título;
V - resgate do principal: em parcela única, na data do seu
vencimento.
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Art. 11. ANTN-I, a ser utilizada na captação de recursos para
o pagamento de equalização das taxas de juros dos financiamentos à
exportação de bens e serviços nacionais amparados pelo Programa
de Financiamento às Exportações (Proex), de que trata a Medida
Provisória nº 1.700-16, de 30 de julho de 1998, quando previsto na
Lei Orçamentária Anual, terá as seguintes características:
I
prazo: até vinte e cinco anos;
H
modalidade: nominativa e inegociável;
HI
valor nominal: múltiplo de R$ 1,00 (um real);
IV
atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de câmbio
de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as taxas médias do dia útil imediatamente anterior às datas
da emissão e do vencimento do título;
V - resgate do principal: até a data de vencimento da correspondente parcela de juros do financiamento à exportação.
Parágrafo único. A emissão da NTN-I será realizada após a
comprovação pela instituição beneficiária da equalização ou por seu
representante legal:
I - nas operações com recursos em moeda estrangeira: do embarque das mercadorias, bem como da liquidação dos contratos de
câmbio relativos à totalidade do valor da exportação, na modalidade
International Commercial Terms (Incoterms) negociada;
H - nos financiamentos concedidos com recursos em moeda nacional: do embarque das mercadorias, do crédito em conta corrente
bancária titulada pelo exportador dos valores em moeda nacional correspondentes ao montante negociado, bem como da liquidação dos
contratos de câmbio de exportação relativos à parcela não financiada.
Art. 12. A NTN-J terá as seguintes características:
I
prazo: até quinze anos;
H
modalidade: nominativa e negociável;
IH
valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
IV
taxas de juros:
a) taxa média de rentabilidade das LTN's, colocadas junto ao público no início de cada período de fluência da taxa de juros, cuja quantidade
seja mais representativa, considerando o conjunto das LTN's de prazos
distintos emitidas no mercado primário em mesma data;
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b) caso não haja emissão primária de LTN junto ao público, no
início de um período de fluência qualquer, a NTN-J passará a ser remunerada pela taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Selic para títulos públicos federais, divulgada pelo Banco Central do Brasil, até que seja retomada a emissão de LTN junto
ao público.

V - período de fluência das taxas de juros: equivalente ao
prazo de vencimento das LTN's a que se refere a alínea a do inciso IV;
VI - pagamento dos juros: ao final de cada período de fluência, após o término do prazo de carência de três anos, sendo que:
a) os juros, até o término do prazo de carência, serão incorporados ao principal;
b) caso o término do prazo de carência ocorra em data situada
entre duas repactuações, serão capitalizados, pro rata dias úteis, os
juros correspondentes ao período compreendido entre a data da última repactuaçâo, inclusive, e a data do término do prazo de carência,
exclusive, sendo a parcela restante paga na data da repactuação seguinte;
c) caso o prazo de vencimento da LTN que servirá de base à repactuação que precede o resgate do principal seja superior ao prazo
a decorrer até o vencimento do título, a NTN-J passará a ser remunerada pela taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Selic para títulos públicos federais, pelo prazo remanescente;
VII - resgate do principal: em parcela única, na data do seu
vencimento.
Art. 13. ANTN-L, a ser emitida para fins de realização de troca
de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional na carteira do Banco Central do Brasil, até o limite do passivo externo da Autarquia a ser
assumido pelo Tesouro Nacional nos termos do Plano Brasileiro de Refinanciamento e Clube de Paris, terá as seguintes características:
I - prazo: até dois anos;
II - taxa de juros: cinco por cento ao ano, calculada sobre o valor nominal atualizado;
III
modalidade: nominativa e inegociável;
IV - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
V - atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de câmbio
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de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as taxas médias do dia útil imediatamente anterior às taxas
da emissão e do vencimento do título;
VI - pagamento de juros: na data do resgate do título;
VII - resgate do principal: em parcela única, na data do seu
vencimento, podendo ser resgatada antecipadamente em decorrência da assunção, pelo Tesouro Nacional, da dívida externa atualmente de responsabilidade do Banco Central do Brasil.
Art. 14. ANTN-M, a ser adquirida com os recursos decorrentes das capitalizações realizadas ao amparo do Contrato de Troca e
Subscrição do Bônus de Dinheiro Novo e de Conversão de Dívida, datado de 29 de novembro de 1993, terá as seguintes características:

I - prazo: quinze anos;
II - taxa de juros: Libor semestral, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, sendo considerada a taxa referente ao segundo dia
útil anterior ao da repactuação, acrescida de spread de oitocentos e
setenta e cinco milésimos por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado, até o limite de doze por cento ao ano;
III - forma de colocação: direta, em favor do interessado e
imediatamente expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par, em quantidade equivalente ao necessário para atender à demanda decorrente
do Contrato de Troca e Subscrição do Bõnus de Dinheiro Novo e de
Conversão da Dívida, datado de 29 de novembro de 1993;
IV - modalidade: nominativa e inegociável;
V - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
VI - atualização do valor nominal: pela variação da cotação
de venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de
câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as taxas médias do dia útil imediatamente anterior
às datas da emissão e do vencimento do título;
VII - pagamento de juros: semestralmente, com ajuste no
primeiro período de fluência quando couber;
VIII - resgate do principal: em dezessete parcelas semestrais
e consecutivas, a partir do sétimo aniversário, a contar de 15 de abril
de 1994, inclusive.
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Parágrafo único. ANTN-M poderá ser utilizada, ao par, como
meio de pagamento para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), nos termos
da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997.
Art. 15. A NTN-P, a ser emitida para atender ao disposto no
inciso II do art. 1º da Medida Provisória n? 1.697-56/98, terá as seguintes características:
I - prazo: minimo de quinze anos, a contar da data da liquidação financeira da alienação ocorrida no âmbito do PND;
II - taxa de juros: seis por cento ao ano, calculada sobre o
valor nominal atualizado;
III - modalidade: nominativa e inegociável, observado o disposto no § 2' deste artigo;
IV - valor nominal: múltiplo de R$ 1,00 (um real);
V - atualização do valor nominal: por indice calculado com
base na TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, desde a data da
emissão até a data do vencimento do título;
VI
pagamento dos juros: na data do resgate do título;
VII - resgate do principal: em parcela única, na data do vencimento.
§ 1º Os recursos em moeda corrente provenientes da emissão
da NTN-P serão utilizados para amortizar a Dívida Pública Mobiliária Federal de emissão do Tesouro Nacional e para custear programas e projetos na área da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa
nacional, da segurança pública e do meio ambiente, aprovados pelo
Presidente da República.
§ 2' Os detentores das NTN-P poderão utilizá-las, ao par,
para, mediante expressa anuência do credor:
I - pagamento de dívidas próprias vencidas ou vincendas
para com a União ou com entidades integrantes da Administração
Pública Federal;
II - pagamento de dívidas de terceiros vencidas ou vincendas
para com a União ou com entidades integrantes da Administração
Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de
Estado da Fazenda e dos Ministros de Estado sob cuja supervisão se
encontrem as entidades envolvidas;
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UI - transferência, a qualquer titulo, para entidade integrante da Administração Pública Federal.
§ 3º Observados os privilégios legais, terão preferência, para
efeito de pagamento, as dividas vencidas com o Tesouro Nacional ou
aquelas decorrentes de avais honrados pela União.

§ 4º O disposto no § 2' não se aplica às dividas de origem tributária para com a Fazenda Nacional.

§ 5º Nas operações a que se refere este artigo, a NTN-P será
recebida ao par, valorizada pro rata dias úteis.
§ 6' É vedada a utilização das NTN-P como meio de pagamento para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do PND.
§ 7º Os Conselhos de Administração ou órgãos competentes
das sociedades de economia mista, das empresas públicas e de outras entidades da Administração Federal, titulares de ações e bens
alienados de acordo com o PND, adotarão as providências necessárias
no sentido de que os recursos recebidos em moeda corrente, pela
alienação daqueles bens, sejam aplicados na aquisição das NTN-P.

§ 8' Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os recursos
em moeda corrente recebidos pelos alienantes de ações, bens e direitos no âmbito do PND, serão atualizados pela taxa de remuneração
das aplicações realizadas, por intermédio do Banco Central do Brasil, pelas empresas abrangidas pelo Decreto-Lei nº 1.290, de 3 de dezembro de 1973, desde a data da liquidação financeira do respectivo
leilão de privatização até a data da aquisição da NTN-P, na forma
deste decreto.
Art. 16. A NTN-R, a ser utilizada para fins de aquisição por
parte das entidades fechadas de previdência privada que tenham
por patrocinadoras, exclusivas ou não, empresas públicas, sociedades de economia mista, federais ou estaduais, autarquias, inclusive
as de natureza especial, e fundações instituidas pelo Poder Público,
será emitida em duas subséries distintas, RI e R2:
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I - a NTN -RI terá as seguintes características:
prazo: dois anos;
b) taxa de juros: oito por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;
c) modalidade: nominativa e negociável;
d) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
e) atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo
consideradas as taxas médias do dia útil imediatamente anteríor às
datas da emissâo e do vencimento do título;
fJ pagamento de juros: na data do resgate;
g) resgate do principal: em, parcela única, na data do seu vencimento;
II - a NTN-R z terá as seguintes características:
a) prazo: dez anos;
b) taxa de juros: doze por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;
c) modalidade: nominativa e negociável;
d) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
e) atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados unidos da América no mercado de câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo
consideradas as taxas médias do dia útil imediatamente anterior às
datas da emissão e do vencimento do título;
fJ pagamento de juros: mensalmente;
g) resgate do principal: em dez parcelas anuais, iguais e sucessivas.
Parágrafo único. Fíca facultada a aquisição de NTN-R por
parte das demais entidades fechadas de previdência privada, bem
assim pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização e
entidades abertas de previdência privada.
Art. 17. ANTN-T terá as seguintes características:
I - prazo: até quinze anos;
a)
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U - taxa de juros: cinco por cento ao ano, calculada sobre o
valor nominal atualizado;
lU
modalidade: nominativa e negociável;
IV - valor nominal: múltiplos de R$ 1.000,00 ( mil reais);
V - atualização do valor nominal: por índice calculado com
base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), divulgada pelo Banco
Central do Brasil, desde a data da emissão até a data do vencimento do título;
VI
pagamento dos juros: na data de resgate do título;
VII - resgate do principal: em parcela única, na data do vencimento.
Art. 18. A NTN-U terá as seguintes características:
I - prazo: até quinze anos;
U - taxa de juros: seis inteiros e cinqüenta e três centésimos por cento ao ano, calculada sobre o valor nominal atualizado;
UI - modalidade: nominativa e negociável;
IV - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
V - atualização do valor nominal: por índice calculado com
base na TJLP, divulgada pelo Banco Central do Brasil, desde a data
da emissão até a data do vencimento do título;
VI - resgate do principal ejuros; em parcelas mensais e consecutivas, sendo cada uma delas de valor correspondente ao resultado obtido pela divisão do saldo remanescente, atualizado e
capitalizado, existente na data do seu vencimento pelo número de
parcelas vincendas, inclusive a que estiver sendo paga.

Art. 19. As NTN's serão emitidas adotando-se uma das seguintes formas, a ser definida pelo Ministro de Estado da Fazenda:
I - oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser ao
par, com ágio ou deságio;
U - direta,.em operações com autarquia, fundação, empresa
pública ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro
de Estado da Fazenda, não podendo ser colocadas por valor inferior
ao par;
lU - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não poCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p- 5249-5412, jn!. 1998
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dendo ser colocadas por valor inferior ao par, quando se tratar de
emissão para atender ao Proex e nas operações de troca por Brazil
Investment Bonde (EIE), de que trata o inciso III do art. 1º da Medida
Provisória n? 1.697-56/98;
N - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocadas por valor inferior ao par nas operações de troca
para utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro e doações ao Fundo Nacional da Cultura, de que trata o inciso V
do art. 1º da Medida Provisória n' 1.697-56/98, e colocadas ao par,
com ágio ou deságio nas demais operações de troca por titulas emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa.
Art. 20. As NTN's poderão ser utilizadas como meio de pagamento para a aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do
PND.
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda, por intermédio da
Secretaria do Tesouro Nacional, fixará as condições para o cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 21. É criado o Certificado do Tesouro Nacional (CTN),
destinado a prover recursos necessários à cobertura de déficits orçamentários, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo.
§ 12 O CTN poderá ser colocado ao par, com ágio ou deságio,
em favor de interessado específico, o qual deverá utilizá-lo para fins
de garantia em operações de crédito, de que trata a Resolução n''
2.471, de 26 de fevereiro de 1998, do Conselho Monetário Nacional.
§ 2' O valor de face dos títulos a serem adquiridos pelos devedores deve corresponder ao saldo devedor da operação de crédito.
§ 3' Para emissão do título mencionado no caput, serão observadas as seguintes condições:
I - limite de emissão: definido pela Secretaria do Tesouro Nacional, observando-se que:
a) as emissões anuais de títulos pelo Tesouro Nacional não poderão ultrapassar o montante correspondente às amortizações de principal dos créditos securitizados indexados a índices gerais de preços,
deduzidas do volume de novas securitizações efetuadas no mesmo
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exercício, mediante o registro de créditos escriturais indexados aos
citados índices;
b) para fins de cálculo das emissões permitidas na forma da alínea anterior, não serão computadas as securitizações efetuadas a
partir de 1998, e suas respectivas amortizações, realizadas ao amparo das Leis nº 9.364, de 16 de dezembro de 1996, nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e das Medidas Provisórias nº 1.702-27, de 30 de julho de 1998, e nº 1.615-31, de 27 de julho de 1998;

II -

III -

data de emissão: dia primeiro de cada mês;
prazo: vinte anos;
forma de colocação: direta, em favor de interessado es-

N pecífico;
V - valor nominal: R$ 1.000,00 (mil reais);
VI - preço unitário: calculado à taxa de desconto de doze por
cento ao ano sobre o valor nominal atualizado;
VII - atualização: com base na variação do IGP-M, divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice que venha a
substituí-lo;
VIII - opção de recompra pelo emissor: com base no preço unitário, devidamente atualizado até a data da recompra, que poderá
ser exercida a partir da liberação da garantia;
IX - modalidade: negociável, observando-se que:
a) os títulos serão cedidos a instituição financeira credora da
operação de renegociação da dívida, em garantia do principal, com
cláusula resolutiva, os quais deverão permanecer bloqueados enquanto constituírem garantia e não houver manifestação do Tesouro Nacional acerca do exercício da opção de recompra;
b) no caso de transferência dos títulos a instituição financeira,
em decorrência de execução da garantia, os títulos passarão a ser
considerados inegociáveis, mediante substituição dos referidos ativo
pela Secretaria do Tesouro Nacional, especificando esta nova característica;
X - resgate: em parcela única, da data de vencimento do
título.

Art. 22. No caso de resgate antecipado da dívida, o mutuário,
por intermédio da instituição financeira custodiante, deverá soliciCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t, 2, p. 5249-5412, ju!. 1998
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tar à Secretaria do Tesouro Nacional manifestação acerca do interesse de recompra do CTN.
Parágrafo único. Na hipótese da recompra não se efetivar pela
Secretaria do Tesouro Nacional, o titulo passa a ser negociável em mercado no prazo de até quinze dias úteis após o recebimento da solicitação
de manifestação de recompra especificada no caput deste artigo.
Art. 23. Os títulos a que se refere este decreto poderão, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser resgatados antecipadamente, observado o disposto no art. 3' da Medida Provisória n'
1.697-56/98.
Art. 24. O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a:
I - disciplinar as formas de operacionalização para emissão e
resgate dos títulos da dívida pública de responsabilidade do Tesouro
Nacional, inclusive dispondo sobre o registro em sistema centralizado de liquidação e custódia;
II - celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação e resgate dos títulos referidos neste decreto.
Art. 25. O Ministro de Estado da Fazenda baixará os demais
atos necessários para o fiel cumprimento deste decreto.
Art. 26. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 27. Ficam revogados os Decretos n' 2.414, de 8 de dezembro de 1997, n" 2.628, de 15 de junho de 1998, e n' 2.647, de 30 de junho de 1998.
Brasília, 30 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO N' 2.702, DE 30 DE JULHO DE 1998
Remaneja cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5249-5412, jul. 1998
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DECRETA:

Art. 1º Fica remanejado, em caráter temporário, até 31 de outubro de 1998, do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
- Iphan, um cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), código DAS 102.4.
§ I" O cargo em comissão objeto deste remanejamento não integrará a Estrutura Regimental do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), devendo constar do ato de nomeação
seu caráter de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste
artigo.
§ 2º Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, o cargo
em comissão ora remanejado será restituído ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerado exonerado o titular nele investido.
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort
Cláudia Maria Costin
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1)

DECRETO DE 1º DE JULHO DE 1998
Autoriza a ACDINoca a instalar-se no
Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § I" do art. 11 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942
- Lei de Introdução ao Código Civil, e o que consta do Processo
nº 08000.001163/98-71, do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a instalar-se no Brasil a ACDINoca,
organização estrangeira de assistência a cooperativas, com sede em
Washington, D.C., EUA.
Art. 2º As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
Art. 3º Fica a instituição referida no art. 1º obrigada a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano, relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, acompanhado de demonstrativo das receitas e
despesas realizadas no período.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jn!. 1998
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Os anexos estão publicados no DO de 2.7.1998, págs. 11/15.

(2) DECRETO DE l' DE JULHO DE 1998
Autoriza a remissão dos aforamentos dos
terrenos nacionais interiores que menciona,
localizados no Município de Porto Nacional,
no Estado do Thcantins.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 103 do Decreto-Lei n' 9.760, de 5 de setembro de 1946,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 32 da Lei n' 9.636, de 15 de
maio de 1998,
DECRETA:

Art. l' É autorizada a remissão dos aforamentos dos terrenos
nacionais interiores contidos na área de 274.221,00m2 (duzentos e
setenta e quatro mil, duzentos e vinte e um metros quadrados), localizados no Bairro Alto da Colina, no Município de Porto Nacional, no
Estado do Tocantins, com as características e confrontações constantes do registro e da Matrícula n' R-l/10.656, à fl. 211 do Livro 2-AO,
do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca, de conformidade com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n' 14235.000007/98-97.
Art. 2' A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional representará a União nos atos relativos à remição dos aforamentos de que
trata o presente decreto, cabendo à Secretaria do Patrimônio da
União a lavratura dos respectivos contratos.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(3) DECRETO DE l' DE JULHO DE 1998
Credencia o Centro Universitário Nossa
Senhora do Patrocínio, com sede nas Cidades de Itu e Salto, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9', § 2', da Lei n' 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995; no art. 46
da Lei n' 9.649, de 27 de maio de 1998, no Decreto n'' 2.306, de 19 de
agosto de 1997, e tendo em vista os Processos n's
23001.001062/90-54 e 23033.000707/97-12, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação das Faculdades Nossa Senhora do Patrocínio, o Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, mantido pela Sociedade de
Educação Nossa Senhora do Patrocínio, com sede nas Cidades de Itu
e Salto, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(4) DECRETO DE l' DE JULHO DE 1998
Credencia o Centro Universitário da
Grande Dourados, com sede na Cidade de
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto no
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art. 9', § 2', da Lei n' 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei n? 9.131, de 24 de novembro de 1995, no art. 46 da
Lei n' 9.649, de 27 de maio de 1998, no Decreto n" 2.306, de 19 de
agosto de 1997, e tendo em vista os Processos n's
23001.000090/90-54 e 23001.000191/98-19, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação das Faculdades Integradas de Dourados, o Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran), mantido pela Sociedade Civil
de Educação da Grande Dourados, com sede na Cidade de Dourados,
Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
(5)

DECRETO DE l' DE JULHO DE 1998
Transfere para a Portal Radiodifusão
Ltda., a concessão outorgada à Rádio Princesa do Jacuí Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo n' 53790.001461/97,
DECRETA:
Art. I" Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Princesa do Jacuí Ltda., pela Portaria MVOP n" 274, de 15 de abril de
1958, publicada no Diário Oficial da União, em 26 subseqüente, reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998

5417
novada pela Portaria nº 1.252, de 3 de novembro de 1976, publicada
no Diário Oficial da União, em 9 subseqüente, para a Portal Radiodifusão Ltda. explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(6) DECRETO DE 1º DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédi-

to suplementar no valor de R$ 9.500.000,00,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso II, da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas, no âmbito da
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mesma subatividade, indicados no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I" de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 2.7.1998, pág. 16.

(7) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar na valor de R$ 520.950,00, em
favor do Ministério da Justiça, para reforço de
dotação consignada 1W vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso Iv, alínea d, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 520.950,00 (quinhentos e vinte mil,
novecentos e cinqüenta reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de incorporação de doação.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1998; 177' da Independência e 110Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO de 3.7.1998, pãg. 4.
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(8)

DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 20.048.458,00, em favor do Ministério
da Previdência eAssistência Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso lI, da Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 20.048.458,00 (vinte milhões, quarenta e oito mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesa, no âmbito das mesmas
subatividades indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na forma indicada
nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 3.7.1998, págs. 5/7.
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(9) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de
R$ 1.756.000,00, em favor da Presidência da
República e do Ministério da Justiça, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n? 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor da Presidência da República
e do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor global de
R$ 1. 756.000,00 (um milhão, setecentos e cinqüenta e seis mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo U deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2', fica alterada a receita da Empresa Brasileira de Comunicação S.A. (Radiobras), na forma indicada no Anexo lU deste decreto, no montante especificado.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa
Os anexos estão publicados no DO de 3.7.1998, págs. 8/9.
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(10) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 761.250,00,
em favor do Ministério da Justiça, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso VI, da Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. l ' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 761.250,00 (setecentos e sessenta e
um mil, duzentos e cinqüenta reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo U deste decreto, no montante especificado.

Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l ' e 2', fica alterada a receita do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) na forma indicada no Anexo lU deste decreto, no montante
especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 3.7.1998, págs. 9/10.
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(11) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social
da União crédito suplementar no valor de
R$ 3.562.700,00, em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 3.562.700,00 (três milhões, quinhentos e sessenta e dois
mil e setecentos reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados naDO de 3.7.1998, pág.l0.

(12) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Franco de Baixo, situado no Municipio de
Indiaroba, Estado de Sergipe, e dá outras

providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de
1964,2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Franco de
Baixo, com área de duzentos e noventa e oito hectares, setenta e sete
ares e quarenta e seis centiares, situado no Município de Indiaroba,
objeto da Matrícula n" 598, fi. 105, Livro 2-C, do Cartório do l' Ofício
do Registro de Imóveis da Comarca de Umbaúba, Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(13)

DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Carmo, situado no Município de
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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termos, dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e2' daLei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio Carmo, com
área de setecentos e sessenta e seis hectares e cinqüenta e seis ares,
situado no Município de Mossoró, objeto dos Registros n" R-2-5.281,
fl. 83, Livro 2-51; R-1-5.433, fl. 34, Livro 2-53 e R-1-6.946, fl. 47, Livro 2-68, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de Mossoró,
Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de que
trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de
julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771,
de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma
a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(14)

DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Agua da Serra, conhecido por Gleba
Bagagem Il, situado nos Municípios de PedraPreta e São José do Povo, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' daLei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, ce d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.62.9, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda.Agua da
Serra, conhecido por Gleba Bagagem Il, com área de quatrocentos. e
quarenta hectares, situado nos Municípios de Pedra Preta e São
João do Povo, objeto do Registro n" R-2-45.681, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do l' Ofício da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Beleris Jungmann Pinto
(15)

DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Ipê Roxo, situado no Município
de Cdceree, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, ju!. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Ipê Roxo,
com área de um mil, duzentos e quarenta e dois hectares e quarenta
e nove ares, situado no Município de Cáceres, objeto do Registro
n" R-6-13.500, fi. 280v, Livro 2-J-5, do Cartório de Regístro de Imóveis
do I" Ofício da Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes,
as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevísta na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(16)

DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Ricalila li, situado no Municipio de Matos Costa, Estado de Santa
Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituíção, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Ricalila lI,
com área de duzentos e noventa hectares, sessenta e três ares e setenta e um centiares, situado no Municipio de Matos Costa, objeto da Matrícula nº 14.548, Ficha 14.548, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Porto União, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 3 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(17)

DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Cabeça
da Vaca/Cabeça da Boi/Sombrio, situado nos Municípios de Sossego e Baraúna, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998

5428
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Cabeça da Vaca/Cabeça
de Boi/Sombrio, com área de um mil e quatrocentos hectares, situado
nos Municípios de Sossego e Baraúna, objeto dos Registros n's
R-3-1.920, fi. 114, Livro 2-K e R-4-1.920, fi. 114v, Livro 2-K, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Picuí, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de
reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(18)

DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Grotão, situado no Município
de Alagoa Grande, Estado da Paraíba, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Grutão,
com área de cento e cinqüenta hectares, situado no Município de
Alagoa Grande, objeto do Registro nº R-I-2.402, Livro 21N, do Cartório do 1º Ofício de Notas e Privativo do Registro Imobiliário da Comarca de Alagoa Grande, Estado da Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(19)

DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda São João, situado no M unicipio de Mariluz, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda São
João, com área de cinco mil, quinhentos e noventa e oito hectares,
vinte e cinco ares e cinqüenta e oito centiares, situado no Município
de Mariluz, objeto das Transcrições n's 23.166, pág. 66, Livro 3-L;
13.595, pág. 95, Livro 3-C; 23.167, pág. 67, Livro 3-L; 23.169, pág.
69, Livro 3-L; 23.172, pág. 72, Livro 3-L, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Mourão; 5.455, pág. 55; Livro
3-C; 537, pág. 37, Livro 3; 1.810, pág. 10, Livro 3-A; 4.148, pág. 48,
Livro 3-B; 5.141, pág. 41, Livro 3-C; 8.824, pág. 24, Livro 3-F; 9.492,
pág. 92, Livro 3-G; 1.823, pág. 23, Livro 3-A, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Goioerê e Matrículas nºs 8.411 e
8.544, ambas do Livro 2, Ficha 1, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542,ju!. 1998
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(20)

DECRETO DE 6 DE JULHO DE 1998
Outorga à Fundação Século Vinte e Um
concessão para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins
exclusivamente educativos, na Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223, caput, da Constituição, de acordo
com o art. 14, § 2', do Decreto-Lei n' 236, de 28 de fevereiro de 1967, e
tendo em vista o que consta do Processo n" 29.000.003304/90-40.
DECRETA:
Art. l' Fica outorgada à Fundação Século Vinte e Um concessão para executar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' O contrato decorrente desta concessão será celebrado
em sessenta dias contados da publicação da deliberação do Congresso Nacional, sob pena de nulidade do ato de outorga.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998

5432
(21) DECRETO DE 6 DE JULHO DE 1998
Outorga concessão à Fundação Cultural Nossa Senhora de Lourdes de Maringá,
para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Maringá,
Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, de
acordo com o art. 14, § 2', do Decreto-Lei n" 236, de 28 de fevereiro de
1967, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
29105.000999/87,
DECRETA:

Art. l' Fica outorgada concessão à Fundação Cultural Nossa
Senhora de Lourdes de Maringá, para executar, pelo prazo de 15
(quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos,
na Cidade de Maringá, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' O contrato decorrente desta concessão será celebrado
no prazo de sessenta dias contados da publicação da deliberação do
Congresso Nacional, sob pena de tornar-se nulo o ato de outorga.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, ju!. 1998
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(22) DECRETO DE 6 DE JULHO DE 1998
Outorga concessão à Fundação Agripino Lima, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins
exclusivamente educativos, na Cidade de
Presidente Prudente, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223, caput, da Constituição, de
acordo com o art. 14, § 2', do Decreto-Lei n? 236, de 28 de fevereiro de
1967, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
29.000.004730/89,
DECRETA:
Art. l' Fica outorgada concessão à Fundação Agripino Lima,
para executar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com
fins exclusivamente educativos, na Cidade de Presidente Prudente,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' O contrato decorrente desta concessão será celebrado no prazo de sessenta dias contados da publicação da deliberação do Congresso Nacional, sob pena de tornar-se nulo o ato
de outorga.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998

5434
(23)

DECRETO DE 6 DE JULHO DE 1998
Outorga concessão à Fundação Champagnat, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins
exclusivamente educativos, na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, de
acordo com o art. 14, § 22 , do Decreto-Lei n 2 236, de 28 de fevereiro de
1967, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n''
29740.000632/92,
DECRETA:
Art. 1 Fica outorgada concessão à Fundação Champagnat,
para executar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com
fins exclusivamente educativos, na Cidade de Curitiba, Estado do
Paraná.
2

Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 32 O contrato decorrente desta concessão será celebrado no prazo de sessenta dias contados da publicação da deliberação do Congresso Nacional, sob pena de tornar-se nulo o ato
de outorga.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de julho de 1998; 177 2 da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jnl. 1998

5435
(24) DECRETO DE 6 DE JULHO DE 1998
Outorga concessão à Fundação João
Paulo II, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins
exclusivamente educativos, na Cidade de
Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição,
de acordo com o art. 14, § 2º, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53830.002047/97,
DECRETA:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Fundação João Paulo Il,
para executar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com
fins exclusivamente educativos, na Cidade de Cachoeira Paulista,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º O contrato decorrente desta concessão será celebrado no prazo de sessenta dias contados da publicação da deliberação do Congresso Nacional, sob pena de tornar-se nulo o ato
de outorga.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

V.

190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, ju1. 1998
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(25) DECRETO DE 8 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de re{alma agrária, o imóvel rural constituído pelo
Loten' 7, do QuinhàJJ nO 1, do Fazenda Línhares
e/ou SãoFelijlEYSãoJoaquim, situado no Município
de Teixeira Soares, Estado do Paraná, e dá OU~
tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
inciso VI, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelo Lote nº 7, do Quinhão n? 1, da Fazenda Linhares e/ou
São Felipe I São Joaquim, com área de duzentos e dois hectares
e cinqüenta ares, situado no Município de Teixeira Soares,
objeto do Registro nº R-1-2.450, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Teixeira Soares, Estado do
Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, ju!. 1998
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Art. 42

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de julho de 1998; 177 2 da Independência e 1102 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(26) DECRETO DE 8 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelo Lote nº 6, do Quinhão nº 1, da Fazenda
Linhares e/ou São Felipe/São Joaquim,
situado no Município de Teixeira Soares,
Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,
22 da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar n 2 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
2

Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelo Lote n 2 6, do
Quinhão n 2 1, da Fazenda Linhares e/ou São Felipe/São Joaquim,
com área de duzentos e dois hectares e cinqüenta ares, situado no
Município de Teixeira Soares, objeto do Registro n 2 R-1-2.449, Ficha
1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Teixeira
Soares, Estado do Paraná.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes,
as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de julho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(27) DECRETO DE 8 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelo Lote nº 5, do Quinhão n" 1, da Fazenda
Linhares e/ou São Felipe/São Joaquim
situado no Município de Teixeira Soares,
Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelo Lote n" 5, do
Quinhão nº 1, da Fazenda Linhares e/ou São Felipe / São Joaquim,
com área de duzentos e dois hectares e cinqüenta ares, situado no
Município de Teixeira Soares, objeto do Registro n? R-I-2-448, Ficha
1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Teixeira Soares, Estado do Paraná.
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes,
as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementarnº 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(28)

DECRETO DE 8 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelo Lote nº 4, do Quinhão nº 1, da Fazenda
Linhares e/ou São Felipe/São Joaquim,
situado no Município de Teixeira Soares,
Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da.Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelo Lote nº 4, do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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Quinhão n" 1, da Fazenda Linhares e/ou São Felipe/São Joaquim,
com área de duzentos e dois hectares e cinqüenta ares, situado no
Município de Teixeira Soares, objeto do Registro n" R-1-2.447, Ficha
1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Teixeira
Soares, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes,
as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes
aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(29)

DECRETO DE 8 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelo Lote n ª 3, do Quinhão nº 1, da Fazenda
Línhares e/ou São Felipe/São Joaquim,
situado no Município de Teixeira Soares,
Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542,jnl. 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelo Lote n? 3, do
Quínhão n? 1, da Fazenda Linhares e/ou São Felipe/São Joaquim,
com área de duzentos e dois hectares e cinqüenta ares, situado no
Município de Teixeira Soares, objeto do Registro n" R-1-2.446, Ficha
1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Teixeira
Soares, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes,
as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de julho de 1998; 177Q da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(30)

DECRETO DE 8 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social,para fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelo
Lote nº 2, do Quinhão nº 1, da Fazenda Linhares e/ou São Felipe/São Joaquim, situado 1W
Municípiode Teixeira Soares,Estado do Paraná,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições.que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos ter'
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelo Lote n" 2, do
Quinhão n' 1, da Fazenda Linhares e/ou São Felipe/São Joaquim,
com área de duzentos e dois hectares e cinqüenta ares, situado no
Município de Teixeira Soares, objeto do Registro n' R-1-2.445, Ficha
1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Teixeira
Soares, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes,
as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(31)

DECRETO DE 8 DE JULHO DE 1998
Dedarade interesse social, parafins de refOrma
agrária, o imocei rural. constituido pelo LotenO 1, do
QuinhãJJ nO 1, do Fazenda Iãnhares e/ou São FeIipeSão Joaquim, situado no Munidpio de 1eWra
Soares; Estado do Parará; e dá outros providi!ru:ias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, ju!. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelo Lote nº 1, do
Quinhão nº 1, da Fazenda Linhares e/ou São Felipe/São Joaquim,
com área de duzentos e três hectares, oitenta e um ares e setenta e
cinco centiares, situado no Município de Teixeira Soares, objeto do
Registro nº R-1-2.444, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Teixeira Soares, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6
de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(32)

DECRETO DE 8 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelo Lote n Q 1, do Quinhão nº 2, da Fazenda
Linhares e/ou São Felipe/São Joaquim, situado no Município de Teixeira Soares, Estado
do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542,jul. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelo Lote nº 1, do
Quinhão nº 2, da Fazenda Linhares e/ou São Felipe/São Joaquim,
com área de cento e setenta e quatro hectares, sessenta ares e trinta
e três centiares, situado no Município de Teixeira Soares, objeto do
Registro n" R-2-2.451, Ficha 1v, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Teixeira Soares, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(33)

DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa

da Terra Indígena Coroa vermelha; localizada
nos Municípios de Porto Seguro e Santa Cruz
Cabrália, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflla, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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19, § 1', da Lei n'' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5' do Decreto n' 1. 775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Pataxó, a seguir
descrita:
a Terra Indígena denominada Coroa Vermelha, com superfície
de um mil, quatrocentos e noventa e três hectares, noventa e nove
ares e quarenta e um centiares e perímetro de vinte e cinco mil, trezentos e trinta e um metros e vinte e sete centímetros, situada nos
Municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia, circunscreve-se aos seguintes limites: Gleba A - superfície:
77,2140ha (setenta e sete hectares, vinte e um ares e quarenta centiares) e perímetro: 7.183,48m (sete mil, cento e oitenta e três metros
e quarenta e oito centímetros). Norte: partindo do Marco M-01, de
coordenadas geográficas geodésicas 16°19'35,6566"S e
39°01'13,4320"WGr., localizado na interseção da faixa de domínio da
Rodovia BR-367 com o Rio Mutari; segue por este, a jusante, até uma
curva à direita, no Ponto P-01, de coordenadas geográficas geodésicas 16°19'33,2779"S e 39°01'07 ,6940''WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância planos 27°02'12,2" e 11,36 metros, até
o Marco M-02, de coordenadas geográficas geodésicas
16°19'32,9485" S e 39°01'07,5198"WGr., localizado na orla marítima.
Leste: do marco antes descrito, segue pela orla marítima, sentido
Ponta do Mutá e Ponta Grande, até o Marco M-03, de coordenadas
geográficas geodésicas 16°20'41,4638" S e 39°00'29,5339"WGr., localizado na divisa dos Municípios de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro; Sul: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta, na divisa dos citados Municípios, com azimute e distância planos
309°48'25,6" e 28,27 metros, até o Marco M-04, de coordenadas geográficas geodésicas 16°20'40,8747"S e 39°00'30,2680"WGr., localizado na faixa de domínio da Rodovia BR-367, lado direito, sentido Porto Seguro/Santa Cruz Cabrália; Oeste: do marco antes descrito, segue pela faixa de domínio, no sentido de Santa Cruz Cabrália, passando pelo acesso a Coroa Vermelha, até o Marco M-05, de coordenadas geográficas geodésicas 16°20'06,0605"S e 39°00'37,3712"WGr.,
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localizado na interseção da citada faixa com o prolongamento da linha divisória entre os Lotes nºs 09, 10 e 42 da Quadra "A" do Loteamento Coroa Vermelha, Aldeia Nina; daí, segue pela citada linha,
com azimute e distância planos 12"56'57,2" e 123,09 metros, até o
Marco M-06, de coordenadas geográficas geodésicas
16°20'02,1566"8 e 39°00'36,4413"WGr.; daí, segue pela Rua Quilha
de Prata, junto à Praça da Calmaria, com azimute e distância planos
279°21'11,6" e 36,09 metros, até o Marco M-07, de coordenadas geográficas geodésicas 16°20'01,9656"8 e 39°00'37,6417"WGr., daí, segue contornando a referida praça, com azimute e distância planos
05°10'59,8" e 102,57 metros, até encontrar a linha divisória dos Lotes nºs 1 e 16 da Quadra "B" do mencionado loteamento, chegando
ao Marco M-08, de coordenadas geográficas geodésicas
16°19'58,6414"8 e 39°00'37,3292"WGr.; daí, segue pela citada linha,
com azimute e distância planos 95°44'06,3" e 33,72 metros, até o alinhamento de uma rua sem denominação, junto a uma praça, chegando ao Marco M-09, de coordenadas geográficas geodésicas
16°19'58,7511"8 e 39°00'36,1983"WGr.; daí, segue pela Rua Cruz de
Malta, com azimute e distância planos 04º49'28,6" e 84,50 metros,
até encontrar o Marco M-10, de coordenadas geográficas geodésicas
16°19'56,0108"8 e 39°00'35,9586"WGr., situado na Avenida Tempo
Náutico; daí, segue pela referida avenida, com azimute e distância
planos 300°20'17,5" e 179,80 metros, até encontrar o Marco M-11, de
coordenadas geográficas geodésicas 16°19'53,0550"8 e
39°00'41,1884"WGr.; daí, segue ainda pela Avenida Tempo Náutico,
com azimute e distância planos 291"22'41,9" e 192,96 metros, até encontrar o Marco M-12, de coordenadas geográficas geodésicas
16°19'50,7655"8 e 39°00'47,2441"WGr., situado na Avenida dos Navegantes; dai, segue pela citada avenida, com azimute e distância
planos 188°49'16,6" e 413,86 metros, até encontrar a faixa de domínio da BR-367, chega-se ao Marco M-13, de coordenadas geográficas
geodésicas 16°20'04,0749"8 e 39°00'49,3841"WGr.; daí, segue pela
citada faixa de domínio, no sentido de Santa Cruz Cabrália, passando pelo Rio Jardim, chega-se ao Marco M-01, início da descrição
deste perímetro; Gleba B - superfície: 1.416,7801ha (um mil, quatrocentos e dezesseis hectares, setenta e oito ares e um centiare) e
perímetro: 18.147,79m (dezoito mil, cento e quarenta e sete metros
e setenta e nove centímetros). Norte: partindo do Marco M-01, de
coordenadas geográficas geodésicas 16°19'44,9630"8 e
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39'04'12,8832'WGr., localizado em um mourão, canto de uma cerca
de arame; segue pela citada cerca, com azimute e distância planos
70'59'15,2" e 1.982,91 metros, confrontando-se com as terras dos
Srs. Paulo Rocha, Roberto Caldeira, Alão, Cássio Pires, Paulo Roberto, Rui Brito e Loteamento Porto Belo, até o Marco M-02, de coordenadas geográficas geodésicas 16'19'23,9584"8 e
39'03'09,6931"WGr., localizado junto à mencionada cerca; Leste: do
marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância planos 172'22'46,5" e 1.199,72 metros, até encontrar uma cerca de arame, localizada nas proximidades da margem direita do Rio
Mutari, no Ponto P-0403, de coordenadas geográficas geodésicas
16'20'02,6589"8 e 39'03'04,3413"WGr.; daí, segue pela citada cerca,
com azimute e distância planos 165'37'35,7" e 1.765,07 metros, confrontando-se com as terras dos Srs. Brasil Colônia, Azis Ramos e Cazuza Benfica, até o Marco M-03, de coordenadas geográficas geodésicas 16'20'58,3072"8 e 39'02'49,5869'WGr., localizado na margem
esquerda do Rio Jardim; daí, segue por este, a jusante, até o ponto
digitalizado P-01, de coordenadas geográficas geodésicas
16'21'08,2912"8 e 39'Ol'46,5636"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Jardim; daí, segue por uma linha reta até o Marco
M-04, de coordenadas geográficas geodésicas 16'21'14,3084"8 e
39'Ol'43,9997'WGr., localizado junto à parte mais baixa de uma encosta; daí, segue confrontando-se com as terras da Góes Cohabita,
acompanhando a parte mais baixa da encosta, até encontrar o Marco
M-05, de coordenadas geográficas geodésicas 16'21'59,3676"8 e
39'Ol'51,2068"WGr.; daí, segue acompanhando a parte mais baixa
da encosta, ainda confrontando-se com o mesmo proprietário, chegando ao Marco M-06, de coordenadas geográficas geodésicas
16'22'16,1886"8 e 39'Ol'58,2344"WGr., daí, segue por uma linha
reta até o ponto digitalizado P-02, de coordenadas geográficas geodésicas 16'22'20,9140"8 e 39'02'00,6023"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Itinga; 8ul: do marco antes descrito, segue pelo
Rio Itinga, a montante, até o Marco M-07, de coordenadas geográficas geodésicas 16'22'29,9494"8 e 39'03'43,2640"WGr., localizado na
sua margem esquerda, na divisa com as terras do 8r. Antônio Pellegrini; Oeste: do marco antes descrito, segue por uma cerca de arame,
que em alguns trechos encontra-se destruída, com azimute e distância planos 349'00'13,1" e 607,03 metros, confrontando com as terras
do Sr. Antônio Pellegrini, até o Marco M-08, de coordenadas geográfiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542,jul. 1998
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cas geodésicas 16°22'10,5558"S e 39°03'47,1611'WGr.; deste, segue por
uma linha reta, com azimute e distância planos 320°06'06,2" e 252,98
metros, até o Marco M-09, de coordenadas geográficas geodésicas
16"22'04,2380"S e 39°03'52,6290'WGr., confrontando com as terras do
Sr. Antônio Pellegrini; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância planos 300°32'16,4" e 220,86 metros, até o Marco M-10, de coordenadas geográficas geodésicas 16°22'00,5839"S e
39°03'59,0401'WGr., confrontando-se com as terras dos Srs. Antônio
Pellegrini e Litio Santana e irmãos; deste, segue por uma linha reta,
com azimute e distância planos 05°32'31,7" e 1.252,07 metros, até o
Marco M-11, de coordenadas geográficas geodésicas 16°21'20,0280"S e
39°03'54,9504'WGr., localizado em um mourão, canto de cerca, nas
proximidades da margem direita do Rio Jardim; daí, segue pela citada
cerca, com azimute e distância planos 349°39'29,7" e 2.969,15 metros,
passando pelo Rio Jardim, confrontando-se com as terras dos Srs. Litio
Santana e irmãos, Hélio Vaz Cedro e Paulo Rocha, até o Marco M-01,
inicio da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas: SE.24-V-B-III - Escala 1:100.000 (Sudene) -1977.
Art. 2º A Terra Indígena Coroa Vermelha incide na área delimitada pelo Decreto n" 1.874, de 22 de abril de 1996, denominada Museu
Aberto do Descobrimento, correspondente à primeira descrição geográfica do Brasil.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(34)

DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Rincão, situado no Município
de Tibagi, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, ju!. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Rincão, com área
de setecentos e quarenta e sete hectares, dez ares e trinta centiares, situado no Municipio de Tibagi, objeto dos Registros n's R-3-620, Ficha
Iv; R-4-107, Ficha 2 e R-1-5.015, Ficha 1, todos do Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Tibagi, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1998; 177'da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(35)

DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa, situado no Município de Paracatu, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, ju!. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Rosa, com área de dois mil, oitocentos e vinte e sete hectares, situado
no Município de Paracatu, objeto dos Registros nºs R-7-4.841, Ficha
4. 134-A; R-56-955, Ficha 173-J e R-3-5.179, Ficha 4.484, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paracatu,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(36)

DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Saturnino, situado nos Municípios de Cáceres e Mirassol D'Oeste, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964,
22 da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar n 2 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Saturnino, com área de dois mil, novecentos e vinte e sete hectares e quarenta ares, situado nos Municípios de Cáceres e Mirassol D'Oeste,
objeto dos Registros nOs R-1-8.268, R-2-8.268, R-3-8.268, R-4-8.268 e
R-5-8.268, fls. 162/162v, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
do 12 Ofício da Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 deju1ho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n 2 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1998; 177' da Independência e 110 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(37)

DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído de
oito glebas de terras denominado Fazenda
Conjunto Santa Cruz, situado no Município
de Rio do Prado, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído de oito glebas de terras denominado Fazenda Conjunto Santa Cruz, com área de um mil,
cinqüenta e três hectares, vinte e quatro ares e sete centiares, situado no Município de Rio do Prado, objeto dos Registros nOs 5.776, fi.
279, Livro 3-C; 10.179, fi. 259, Livro 3-G; 8.754, fi. 261, Livro 3-F;
6.802, fi. 256, Livro 3-D e Matrículas nOs 1.190, fi. 1.190, Livro 2 e
1.191, fi. 1.191, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Almenara, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
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(38) DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1998
Declara de utilidade pública o Abrigo
São José de Oltmpio, com sede na Cidade de
Olímpia (SP), e outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Abrigo São José de Olímpia, com sede na Cidade de Olímpia, Estado de São Paulo, portador do CGC n' 46.864.039/0001-58 (Processo MJ n' 8.486/97-88);
II - Asilo São Vicente de Paulo de Mandaguaçu, com
sede na Cidade de Mandaguaçu, Estado do Paraná, portador do
GCG n' 95.642.302/0001-70 (Processo MJ n' 26.474/95-19);
III - Associação Beneficente de Amparo aos Idosos, com sede
na Cidade de Guaraciaba, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n' 19.712.785/0001-53 (Processo MJ n' 15.546/98-31); .
N - Associação de Promoção do Menor, com sede na
Cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, portadora do CGC
n' 77.813.541/0001-63 (Processo MJ n" 4.027/97-99);
V - Centro Artesanal Agrícola de Nuporanga, com
sede na Cidade de Nuporanga, Estado de São Paulo, portador
do CGC n' 47.060.157/0001-76 (Processo MJ n' 15.966/93-90);
VI - Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia, com
sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portador do
CGC n' 54.153.598/0001-88 (Processo MJ n' 17.199/95-15);
VII - Centro Infantil «Mãe Chica», com sede na Cidade
de Cláudio, Estado de Mínas Gerais, portador do CGC
n' 23.764.988/0001-60 (Processo MJ n' 4.998/96-67);
VIII - Congregação Santa Isabel, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC
n' 33.529.264/0001-96 (Processo MJ n' 13.224/94-38);
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IX - Conselho de Pais Criança Feliz, com sede na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador do CGC
n Q 23.843.428/0001-00 (Processo MJ n" 08015.000188/97-26);
X - Creche "Frei Gabriel de Frazaano», com sede na
Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n Q 20.751.038/0001-03 (Processo MJ n Q 12.196/94-69);
Xl - Hospedaria de Emaús, com sede na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 46.649.372/0001-44
(Processo MJ n" 19.108/93-79);
XlI - Hospital Senhora Aparecida, com sede na Cidade de
Luz, Estado de Minas Gerais, portador do CGC n'' 22.216.477/0001-41
(Processo MJ n" 939/98-18);
XlII - Instituto Ayrton Senna, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n" 00.328.072/0001-62
(Processo MJ n Q 2.820/98-16);
XIV - Jardim de Infância Dona Luize Heidrich, com sede na
Cidade de Taió, Estado de Santa Catarina, portador do CGC
n Q 79.355.236/0001-09 (Processo MJ n" 18.096/97-80);
XV - Lar do Idoso Padre Lino José Correr, com sede na
Cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, portador do CGC
n Q 23.091.630/0001-14 (Processo MJ n Q 13.588/98-88);
XVI - Núcleo Assistencial e Educacional da Criança e do Adolescente, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portador do CGC n Q 67.156.09110001-20 (Processo MJ n" 4757/97-71);
XVII - Recanto Somasquinho, com sede na Cidade de Santo
André, Estado de São Paulo, portador do CGC n" 50.940.956/0001-41
(Processo MJ n Q 16.839/93-16);
XVIII - SBA - Sociedade Beneficente de Anchieta, com sede
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do
CGC n? 28.676.005/0001-58 (Processo MJ n' 08015.000054/97-60);
XIX - Sociedade Beneficente Hospital Guarujá, com sede na
Cidade de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, portadora do
CGC n" 83.835.736/0001-07 (Processo MJ n' 2.545/94-80);
XX - Sociedade Pestalozzi de Conceição de Macabu, com
sede na Cidade de Conceição de Macabu, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n? 36.294.999/0001-76 (Processo MJ
n Q 20.340/97-00);
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XXI - Sociedade Pestalozzi de Ouro Preto do Oeste, com sede
na Cidade de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, portadora do
CGC n" 05.882.048/0001-94 (Processo MJ n'' 18.388/97-95).
Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5" do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de
1935.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de julho de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Affonso Martins de Oliveira
(39)

DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1998
Restabelece os títulos de utilidade pública federal da Fundação Joana Gomes da
Silva, com sede na Cidade de Pentecoste
(CE), e de outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1"da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e 1" do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1" São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal das seguintes instituições:
I - Fundação Joana Gomes da Silva, com sede na Cidade de
Pentecoste, Estado do Ceará, portadora do CGC n" 06.947.014/0001-01
(Processo MJ n" 767/96-01);
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II - Liga das Senhoras Católicas de Curitiba, com sede
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC
n' 76.689.835/0001-62 (Processo MJ n" 3.974/96-63);
III ~ Mocidade Espírita Emille des Touches, com sede na Cidade de Campos dos Goitacazes, Estado do Rio de Janeiro, portadora
do CGC n" 28.975.753/0001-31 (Processo MJ n' 3.938/96-08);
IV - Sociedade Civil de Assistência a Menores - Casa da
Dinda, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, portadora do CGC n' 33.585.407/0001-87 (Processo MJ
n? 3.917/96-20).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e aLei n'' 91, de 28 de agosto de 1935.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Affonso Martins de Oliveira
(40)

DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro o aumento da participação societária estrangeira no Banco Sudameris Brasil
S.A., e suas controladas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, ju!. 1998
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DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira, até cem por cento, no capital social do Banco Sudameris
Brasil S.A., sediado em São Paulo (SP), com o conseqüente reflexo
nos capitais sociais do Banco Financeiro e Industrial de Investimento S.A., Sudameris Distribuidora de Titulas e Valores Mobiliários
S.A., Sudameris Arrendamento Mercantil S.A. e Sudameris Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., bem como a expansão da
rede de agências do Banco Sudameris Brasil S.A., até o limite de 186
agências.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(41)

DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1998
Reconhece cOmo de interesse do Governo brasileiro o aumento da participação societária estrangeira no Banco América do
Sul S.A., e suas controladas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro a participaçãoestrangeira, até cem por cento, no capital social do Banco América do
Sul S.A., sediado em São Paulo (SP), com o conseqüente reflexo nos
capitais sociais da América do Sul Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., América do Sul Leasing S.A., Arrendamento MerCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998

5458
cantil e Companhia América do Sul Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A., bem como a expansão da rede de agências
do Banco América do Sul S.A., até o limite de 314 agências.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(42)

DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Patos/Vale do Rio Cristalino/São Jorge, situado no Município de
Alagoa Grande, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas PatosNale do Rio Cristalino/São Jorge, com área de trezentos e noventa e três hectares, dez ares e trinta e quatro centiares, situado no
Município de Alagoa Grande, objeto dos Registros n's R-2-1.125;
R-2-1.194, Ficha 1.194 e Matrícula n'' 1.195, Ficha 1.195, todos do
Livro 2-F, do Serviço Privativo do Registro Imobiliário da Comarca
de Alagoa Grande, Estado da Paraíba.
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 13 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(43) DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Umari, situado no Município de
Dona Inês, Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Umari,
com área de quinhentos hectares, situado no Municipio de Dona
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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Inês, objeto dos Registros nOs R-1-536, fi. 35, Livro 2-C e R-2-536, fi.
35, Livro 2-C, do Cartório Henrique Lucena da Costa, da Comarca
de Bananeiras, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de julho de 1998; 177' da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(44)

DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Luís, situado no Município
de Sossego, Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2" da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
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da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Luís,
com área de um mil, duzentos e sessenta e seis hectares e cinqüenta
ares, situado no Município de Sossego, objeto da Matrícula n' 1.578,
11. 110, Livro 2-G, do Cartório do 2' Ofício da Comarca de Cuité,
Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pínto
(45)

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Encargos Financeiros da União
- Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, crédito especial no valor de
R$ 9.242.311,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. l' da Lei n'' 9.671, de 24 de junho de 1998,
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997) crédito especial no valor de R$ 9.242.311,00
(nove milhões, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e onze reais),
em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 15.7.1998, págs. 1/2.

(46) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de
R$ 9.534.740,00, em favor do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a, II e IV, alínea d, da Lei
n' 9.598 de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento e do Ministério da Indústria, do Comércio e do TuCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jn!. 1998
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rismo, crédito suplementar no valor global de R$ 9.534.740,00 (nove
milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta reais),
para atender às programações constantes do Anexo I deste decreto.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:
I - anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste
decreto, nos montantes especificados;
II - doações no valor de R$ 341.880,00 (trezentos e quarenta e
um mil, oitocentos e oitenta reais).
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) e do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro), na forma indicada nos Anexos III e
IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 15.7.1998, págs. 2/5.

(47)

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 1.216.338,00,
para o reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, e inciso lI, da Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997,
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DECRETA:
Art. lº Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 1.216.338,00 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e oito reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias do
órgão, conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), conforme indicado no Anexo III deste decreto.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados noDO de 15.7.1998, págs. 6/7.

(48) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 415.079.117,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.672, de 24 de junho de 1998,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 415.079.117,00
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(quatrocentos e quinze milhões, setenta e nove mil, cento e dezessete reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação, indicada no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada nos
Anexos III e IV deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 14 de julho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados naDO de 15.7.1998, pága. 7/8.

(49) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 20.032.740,00,
em favor da Justiça Federal, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.670, de 24 de junho de 1998,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no valor de R$ 20.032.740,00 (vinte milhões, trinta e dois
mil, setecentos e quarenta reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes de anulação parcial de dotação, indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 15.7.1998, pág. 8.

(50)

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda 72, situado no Município de Ladário, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda 72, com
área de dois mil, duzentos e sessenta e um hectares e cinqüenta e
três ares, situado no Município de Ladário, objeto das Matrículas nºs
1.598, I1s. 232/235, livro 2; 791, 11. 236, Livro 2; 671, 11. 671, Livro 2 e
258, 11. 50v, Livro 3, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1998; 177 Q da Independência e 110Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(51) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Brasília, situado no Município de
Estreito, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2Q da Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n" 76, de 6 dejulho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Brasília,
com área de um mil, seiscentos e vinte e quatro hectares, dez ares e
trinta e seis centiares, situado no Município de Estreito, objeto do
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Registro.n? R-1-306, fl. 6, Livro 2A-6, do Cartório do I" Oficio da Comarca de Estreito, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(52) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Cedro/Fazenda Jequitibá, situado
no Município de Machadinha D'Oeste, Estado de Rondônia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária; nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4,504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cedro IFazenda Jequitibá, com área de seis mil, cento e dez hectares, situado
no Município de Machadinho D'Oeste, objeto das Matrículas n's 117,
Ficha 117, Livro 2-A, e 210, Ficha 10, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ariquemes, Estado de Rondônia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(53)

DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Burity e Burity, situado no Município de Paracatu, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Burity e Burity, com área de quatro mil, quinhentos e oitenta e seis hectares, vinte e sete ares e setenta e quatro centiares, situado no Município de Paracatu, objeto dos Registros n's R-11·141, Ficha 3.375-A, R-19-2.677,
Ficha 1.913-F, R-21-2.678, Ficha 1.914-F, R-17-2.679, Ficha 1.915-E,
e R-17-2.680, Ficha 1.916-E, todos do Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(54)

DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Espinheiro, situado no Município de
Bento Fernandes, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Espinheiro, com
área de dois mil e setecentos hectares, situado no Municipio de Bento Fernandes, objeto do Registro nº R-I-420, fi. lOv, Livro 2-C, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de João Cãmara, Estado do
Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias, existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(55) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Capivara, situado no Município
de Touros, Estado daRia Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lein' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e2' daLei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Capivara,
com área de duzentos e vinte e quatro hectares, vinte e quatro ares e
cinqüenta e quatro centiares, situado no Município de Touros, objeto
dos Registros n's 1.232, fls. 2v/3, Livro 3; 1.265, fls. 5v/6, Livro 3 e
1.266, fls. 6v/7, Livro 3, do Cartório do Primeiro Ofício de Notas da
Comarca de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias, existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(56)

DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
RecantolUmburanas/Casinha situado nos
Municípios de Angicos, Santana do Matos e
Cerro-Corá, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.
J

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Recanto/Umburanas/Casinha, com área de quinhentos e vinte e seis hectares e quarenta e três ares, situado nos Municípios de Angicos, Santana do
Matos e Cerro-Corá, objeto dos Registros nOs R-3-306, fi. 95, Livro
2-D; R-3-308, fi, 96, Livro 2-D e R-2-307, fi. 27, Livro 2-E, do Cartório Judiciário U nico de Cerro-Corá, Comarca de Currais Novos,
Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias, existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Com'
plementar nº 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar O assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.,
Brasília, 15 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
(57)

DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1998
Cria a Embaixada do Brasil em Astana, República do Casaquistão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VII, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 10 Fica criada a Embaixada do Brasil em Astana, República do Casaquistão.
Art. 2' A Missão de que trata o artigo anterior será cumulativa com a Embaixada do Brasil em Moscou.
Art. 3' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
(58)

DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária (Infraero), crédito suplementar
no valor de R$ 1.922.740,00, para os fins que
específica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 11 da Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 10 Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n'' 9.598, de 30 de dezembro de 1997, crédito suplementar
no valor de R$ 1.922.740,00 (um milhão, novecentos e vinte e dois
mil e setecentos e quarenta reais), em favor da Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa
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I

Anexo I

Crédito Suplementar
Anexo

~

C_Ó~.i."gO,,---_ _

21202.030870523.8012
21202.030870 523.8012.0003
21202.030870523.6012.0005
21202.030870523.5012.0014
21202.160870624.5278

21202.160870524.5278.00 O1

Especificação

Valor

, Ministério da Aeronáutica
1.922.740
Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária
1.922.740
Coordenação e Manutenção
da Infra-Estrutura Operacional
1.787.310
Aquisição de Veículos Operacionais
467.020
Reaparalhamento e Melhoria
de Instalações Operacionais
986.910
Modernização das Instalações
353.380
Modernização dos Sistemas
de Proteção ao Vôo e Telefonia
Aeroportuária
135.430
Melhoria e Revitalização
135.430
do Sistema de Proteção ao_V"ô::o'---__ !__--::==:_--j
Total

1.922.740

R$ 1,00

Crédito Suplementar

Anexo II

Investimento

Anexo

I

Cancelamento

---"

Código
Especificação
Valor
F---=-='"'-----·-~-----====.::.----·i---===-
Ministério da Aeronáutica
1.922.740
i

21202.030870523.8012
21202.030870523.8012.0002
21202.030870523.6012.0004

Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária
Coordenação e Manutenção
da Infra-Estrutura Operacional
Construção da 3ª Pista do Aeroporto
Internacional Afonso Pena (PR)
ReformaiAmpliação/Conservação
do Aerop. Internacional de Macapá
(AP)

1.922.740
1.922.740
1.553.660

I

369.090

Total

1.922.740

i

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998

5476
(59)

DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Marilândia, situado no Município de Paramoti, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Marilãndia,
com área de um mil, duzentos e noventa e cinco hectares, trinta e cinco ares e vinte e quatro centiares, situado no Município de Paramoti,
objeto da Matricula n' 76, fls. l/lv, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis de Paramoti, Comarca de Caridade, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, ju!. 1998
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(60)

DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Paulo, situado no Município de
Paramo ti, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Leí nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Paulo,
com área de três mil, oitocentos e setenta e oito hectares, quarenta e
seis ares e noventa e seis centiares, situado no Município de Paramoti, objeto da Matrícula n? 3.026, fi. 1, Livro 2-Ficha, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Canindé, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agcária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542,jul. 1998
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(61)

DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda São Luiz, situado nos Municípios de Santo Inácio e Cafeara, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda São
Luiz, com área de novecentos e noventa e oito hectares e trinta e
quatro ares, situado nos Municípios de Santo Inácio e Cafeara, objeto das Transcrições n's 2.178, Livro 3-C, 6.222, Livro 3-H, 6.223, Livro 3-H, 6.772, Livro 3-1, e Registro n? R-1-12.475, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colorado, Transcrições n's
17.699, Livro 3-R, 18.354, Livro 3-R, e Matrícula n' 2.391, Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de J aguapitã e Registro
n'R-01-3.903, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Centenário do Sul, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(62)

DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Tamakavy, situado no Município de ltaouircu, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Tamakavy,
com área de três mil, trezentos e vinte e quatro hectares, noventa e
sete ares e sessenta e seis centiares, situado no Município de Itaquiraí, objeto das Matrículas nOs 9.278, fi. 1, Livro 2, 9.279, fi. 1, Livro 2,
7.860, fi. 1, Livro 2, e 673, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei CompleCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542,jul. 1998
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mentar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(63) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Pinheira II, situado no Município de Palmeira, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Pinheiral lI, com área de duzentos e setenta hectares, trinta e sete ares e
setenta e cinco centiares, situado no Município de Palmeira, objeto
do Registro nº R-6-2.548, Ficha 2.548/2, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmeira, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(64)

DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Mulungu, situado no Município de Pendências, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Mulungu, com área
de um mil, cento e oitenta e oito hectares, situado no Município de
Pendências, objeto da Matrícula n'' 531, fi. 71, livro 2-J, do Primeiro
Cartório Judiciário da Comarca de Pendências, Estado do Rio Grande do Norte.
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Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente
em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 16 de julho de 1998; 177" da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(65) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Serra Nova, situado no Município de Fiorânia, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Serra Nova, com
área de um mil, duzentos e dezoito hectares, situado no Município de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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Florânia, objeto do Registro n" R-9-173, fi. 10, Livro 2-C, do Primeiro
Cartório Judiciário da Comarca de Florãnia, Estado do Rio Grande
do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Leí n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasílía, 16 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(66) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jussara, conhecido por Fazenda Tamburil, situado no Munictpio de Novo
São Joaquim, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
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da Lei nº 9.094, de 14 de setembro de 1995, e tendo em vista o
disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº 1.678, de 22 de fevereiro de
1979,

cões

DECRETA:
Art. 1º O art. 1º do Decreto de 24 de outubro de 1996, que autoriza o Banco do Nordeste do Brasil S.A. a promover aumento de
seu capital social, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. autorizado a promover aumento de seu capital social, mediante subscrição de novas ações, no valor de até R$ 320.000.000,00 (trezentos
e vinte milhões de reais)." (NR)
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paioa
(70)

DECRETO DE 17 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valordeR$ 6õ.000. 000, 00,
em favor da Justiça Eleitoral, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição Federal, e tendo em vista
a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.681, de 6 de julho de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor da Justiça Eleitoral, crédito
suplementar no valor de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação, indicada no
Anexo Il deste decreto, no montante especificado.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
(71)

DECRETO DE 17 DE JULHO DE 1998
Autoriza o Município de Astalfo Dutra,
Estado de Minas Gerais, a desapropriar a
área de terra que menciona, localizada na·
quele Município.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 2º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941,
DECRETA:
Art. lº O Município de Astolfo Dutra, Estado de Minas Gerais, fica autorizado a desapropriar uma área de terra de oitenta e sete
mil, seiscentos e trinta e oito virgula setecentos e setenta e cinco metros quadrados, situada na Fazenda Paraíso naquele Município, de
propriedade da Companhia Açucareira Riobranquense, inscrita no
Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases, Estado de Minas
Gerais, no Livro 2, R 235, de 15 de março de 1976.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Botafogo Gonçalves
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(72)

DECRETO DE 21 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 789.150,00, em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor
de R$ 789.150,00 (setecentos e oitenta e nove mil, cento e cinqüenta reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 21 de julho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados noDO de 22.7.1998, págs.lü/ll.

(73)

DECRETO DE 21 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito
suplementar no valor de R$ 4.662.648,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
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disposto no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar
no valor de R$ 4.662.648,00 (quatro milhôes, seiscentos e sessenta e
dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas ao referido órgão, conforme indicado no Anexo H
deste decreto.

Art. 3' Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterada a receita do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, na forma indicada no Anexo IH deste decreto.
Art. 4'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 21 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.7.1998, págs. 11/12.

(74)

DECRETO DE 21 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 17. 739.000,00,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso IV, alínea c, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 17.739.800,00 (dezessete
milhões, setecentos e trinta e nove mil e oitocentos reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no arti,
go anterior são oriundos de operação de crédito externo, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada
a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 21 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.7.1998, pág. 13.

(75)

DECRETO DE 21 DE JULHO DE 1998
Modifica fontes de recursos de dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no
que concerne ao Ministério da Fazenda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', § 7', inciso I, da Lei n" 9.473, de 22 de julho
de 1997, e, ainda, considerando a necessidade de adequar as fontes
de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 1998 às exigências da execução orçamentária do exercício,
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DECRETA:
Art. l' Ficam modificadas, na forma dos Anexos I e II deste
decreto, as fontes de recursos de dotações constantes do Orçamento
Fiscal da União, de que trata a Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de
1997, no que concerne ao Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), vinculado ao Ministério da Fazenda.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados naDO de 22.7.1998, págs. 13/14.

(76)

DECRETO DE 21 DE JULHO DE 1998
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre
S.A. (Trensurb), imóveis constituídos de terrenos, benfeitorias e acessões, no Município
de São Leopoldo, no Estado do Rio Grande
do Sul.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 2', caput, 5', alíneas h ej, e 6' do Decreto-Lei n' 3.365, de 21
de junho de 1941, e no Decreto-Lei n'' 1.075, de 22 dejaneiro de 1970,
DECRETA:

Art. 1Q Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, pela
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb), os imóveis
constituídos de terrenos, benfeitorias e acessões, de propriedade particular, necessários à implantação do sistema metro-ferroviário de
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transportes coletivo, no subtrecho Sapucaia do Sul - São Leopoldo, no
Município de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, perfazendo uma
área total de mil, novecentos e quinze virgula oitenta e nove metros quadrados, conforme a seguir identificados:
I - imóvel situado à Rua Desembargador Espiridião de
Medeiros, nº 2, matriculado sob o nº 41.929, fl. 1, Livro 2, do Ofício do
Registro de Imóveis da Comarca de São Leopoldo;
II - imóvel situado à Rua Desembargador Espiridião de
Medeiros, nº 8, registrado conforme Transcrições das Transmissões,
fl. 46, Livro 3-AP, de acordo com a certidão do Ofício do Registro de
Imóveis da Comarca de São Leopoldo;
III - imóvel situado à Rua Desembargador Espiridião de
Medeiros, n" 14, matriculado sob o nº 46.476, fls. 1 e Iv, Livro 2, do
Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de São Leopoldo;
IV - imóveis situados à Rua Desembargador Espiridião de
Medeiros, nOs 50 e38, matriculado sob onº47.791,fl. 1, Iv, 2, 2ve3, Livro 2, do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de São Leopoldo;
V - Imóvel situado à Rua Desembargador Espiridião de
Medeiros, nº 77, registrado conforme Transcrição das Transmissões,
fl. 184, Livro 3-BX, de acordo com a certidão do Ofício do Registro de
Imóveis da Comarca de São Leopoldo;
VI - imóvel situado à Rua Desembargador Espiridião de
Medeiros, nº 89, Registrado conforme Transcrição das Transmissões,
fl. 17, Livro 3-BF, de acordo com a certidão do Ofício do Registro de
Imóveis da Comarca de São Leopoldo;
VII - imóvel situado na Quadra 502, da planta geral da cidade, compreendida entre a Avenida Mauá, via sem denominação e Rua
Desembargador Espiridião de Medeiros, matriculado sob o nº 3.790,
fls. 1, Iv, 2, 2v, Livro 2, do Oficio do Registro de Imóveis da Comarca
de São Leopoldo;
VIII - imóvel situado à Rua São Miguel, nº 60, matriculado
sob o nº 4.942, fls. 1, Lv e 2, Livro 2, do Oficio do Registro de Imóveis
da Comarca de São Leopoldo;
IX - imóvel situado à Rua São Miguel, nº 70, Registrado conforme Transcrição das Transmissões, fl. 64, Livro 3-CG, de acordo
com a certidão do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de São
Leopoldo;
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x-

Imóvel situado à Rua José Bonifácio, nº 1.182, matriculado sob o nº 47752, fi. 1, Livro 2, do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de São Leopoldo;
XI - imóvel situado à Rua Clemente Barreira esquina com a
Rua São Miguel, matriculado sob o nº 866, fi. 1, Livro 2, do Oficio do
Registro de Imóveis da Comarca de São Leopoldo.
Art. 2º AEmpresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb)
fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação, ou a instituição de servidão de passagem, de que trata o artigo anterior, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, para fins de imissão provisória na posse do bem,
nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e do Decreto-Lei nº 1.075, de 22 de janeiro de 1970.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Eliseu Padilha
(77)

DECRETO DE 21 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Judas Tadeu, situado no
Município de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Judas
Tadeu, com área de quatrocentos e setenta e seis hectares e sessenta
ares, situado no Município de Rio Brilhante, objeto do Registro
n" R-2-8.439, fi. 213, Livro 2-AE, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de julho de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(78)

DECRETO DE 21 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Castanheira, situado no Município de Brejo Grande do Araguaia, Estado
do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2" da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jn!. 1998
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Castanheira, com área de três mil, oitocentos e noventa e quatro hectares, oitenta e dois ares e nove centiares, situado no Município de Brejo
Grande do Araguaia, objeto da Matrícula nº 15.938, fi. 1/1v, Livro Ficha 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá,
Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(79)

DECRETO DE 21 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Maria, situado no Município
de Guia Lopes da Laguna, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, ju!. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, com área de novecentos e oitenta e dois hectares e cinqüenta e
nove ares, situado no Município de Guia Lopes da Laguna, objeto do
Registro n" 12.417, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Jardim, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(80) DECRETO DE 21 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Salada, situado no Município
de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542,jul. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Salada,
com área de um mil e duzentos hectares, situado no Municipio de Rio
Brilhante, objeto do Registro n' 8.442, fi. 246, Livro 2-AE, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Brilhante, Estado do
Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de julho de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(81)

DECRETO DE 21 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santo Antonio, situado no Município de Guia Lopes da Laguna, Estado do
Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antonio, com área de um mil, duzentos e setenta e seis hectares, noventa e nove ares e trinta e quatro centiares, situado no Município
de Guia Lopes da Laguna, objeto do Registro n'' 12.395, fi. 1, Livro 2,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jardim, Estado
do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(82)

DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda União, situado no Município de
Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, [ul. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º daLei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda União,
com área de 499,1250ha (quatrocentos e noventa e nove hectares,
doze ares e cinqüenta centiares), situado no Município de Canguçu,
objeto dos Registros nºs R-19-1.374, fi. 4; R-20-1.374, fi. 4;
R-21-1.374, fi. 4v; R-22-1.374, fi. 4ve R-23-1.374, fi. 4v, todos do Livro 2, do Ofício de Regístro de Imóveis da Comarca de Canguçu,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(83)

DECRETO DE 21 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Estância da Capivara, situado no Município de Sant'Ana do Livramento, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos terCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jn!. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Estância
da Capivara, com área de 693,8513ha (seiscentos e noventa e três
hectares, oitenta e cinco ares e treze centiares), situado no Município de Sant'Ana do Livramento, objeto do Registro n' R-08/16.211, fi.
2v, Livro 2 e das Transcrições n's 40.929, fi. 260, Livro 3-AK
e 40.924, fi. 259, Livro 3-AK, do Ofício de Registro de Imóveis
da Comarca de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542,jul. 1998
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(84)

DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Umbuzeiro, situado no Município de
Carnaubais, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Umbuzeiro, com
área de 811,0000ha (oitocentos e onze hectares), situado no Município de Carnaubais, objeto dos Registros n's R-1-1.241"R-2-1.239,
R-2-1.238 e R-1-1.240, todos do Livro 2-M, do Cartório Unico Judiciário de Carnaubais, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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(85) DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Umbuzeiro, situado no Município de
Carnaubais, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Umbuzeiro, com
área de 2.580,0000ha (dois mil, quinhentos e oitenta hectares), situado no Município de Carnaubais, objeto dos Registros n's R-4-1.275,
Livro 2-M; R-6.494, Livro 2-M; R-10-493, Livro 2-1;e R-1O-492, Livro
2-H, do Cartório Unico Judiciário de Carnaubais, Estado do Rio
Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 22 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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(86)

DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Arroio das Pedras, situado no
Município de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Arroio
das Pedras, com área de 566,8864ha (quinhentos e sessenta e seis
hectares, oitenta e oito ares e sessenta e quatro centiares), situado
no Município de Canguçu, objeto do Registro nº AV-7/19.335, fls. 2v e
3, Livro 2, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Canguçu,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, ju!. 1998
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(87) DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote n" 18 da primeira parte do Projeto
Fontoniílas, conhecido por Fazenda Vale do
Seringal- VI situado no Município de Castanheira, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote nº 18 da primeira parte do Projeto Fontanillas, conhecido por Fazenda Vale do Seringal- VI, com área de dois mil hectares e nove centiares, situado
no Municipio de Castanheira, objeto do Registro nº R-2-1O.251, fi. 1v,
Livro 2-AB, do Cartório de Registro de Imóveis do 6º Oficio da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes; as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agcária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(88) DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba Ouro Preto/Rio Vermelho/Lote
n'' 17/Gleba Ouro Negro/Gleba Rio Vermelho, conhecido por Fazenda Vale do Seringal - H, situado no Município de
Castanheira, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gleba Ouro Preto/Rio Vermelho/Lote n' 17/Gleba Ouro Negro/Gleba Rio Vermelho,
conhecido por Fazenda Vale do Seringal-lI, com área de onze mil,
oitocentos e setenta e oito hectares, quarenta e três ares e setenta e
seis centiares, situado no Município de Castanheira, objeto dos Registros n's R-I-14.070, fi. 1, Livro 2-AP; R-2-20.891, fi. Iv, Livro
2-BO; R-I-9.743, fi. Iv, Livro 2-2; R-2-23.946, fi. Lv, Livro 2-CB e
R-2-16.495, fi. Iv; Livro 2-AY, do Cartório de Registro de Imóveis do
6' Ofício da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes,
as máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(89)

DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes nss 12 e 8 da primeira parte do Projeto Fontanillas, conhecido por Fazenda
Vale do Seringal- V, situado no Município
de Castanheira, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lotes n ºs 12 e 8 da
primeira parte do Projeto Fontanillas, conhecido por Fazenda Vale
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Seringal- V, com área de um mil, trinta hectares, um are e vinte e
dois centiares, situado no Município de Castanheira, objeto dos Registros n's R-2-9.683, fi. 2, Livro 2-Z e R-1-9.679, fi. 1v, Livro 2-Z, do
Cartório de Registro de Imóveis do 6' Ofício da Comarca de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(90)

DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, situado no Município de Ivinhema, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n 2 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, com área de dois mil, novecentos e sessenta e oito hectares,
nove ares e setenta e três centiares, situado no Município de Ivinhema, objeto dos Registros n 2s 7.581, Ficha 1 e 7.582, Ficha 1, ambos
do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ivinhema, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n 2 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 22 de julho de 1998; 1772 da Independência e 1102 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(91) DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Capão Redondo, situado no Município de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, ju]. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Capão Redondo, com área de um mil, cento e trinta e quatro hectares, situado
no Município de Rio Brilhante, objeto do Registro n' R-2-8.440, fi.
244, Livro 2-AE, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Institute Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica auterizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decrete, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamente com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
(92) DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Carrapicho, situado no Município
de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
. Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Carrapicho, com área de um mil e duzentos hectares, situado no Município
de Rio Brilhante, objeto do Registro nº R-2-8,441, fi. 245, Livro 2-AE,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Brilhante,
Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(93) DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Glebas Ouro Negro e Rio Vermelho, conhecido por Fazenda Vale do Seringal- IV, situa"
do no Município de Castanheira, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Glebas Ouro Negro
e Rio Vermelho, conhecido por Fazenda Vale do Seringal - IV, com
área de nove mil, novecentos e oitenta e nove hectares, sete ares e oitenta e um centiares, situado no Município de Castanheira, objeto
dos Registros n's R-2-14.069, fl. 1v, Livro 2-AP; R-2-16.670, fl. 1v, Livro 2-AZ; R-2-14.867, fl. 1v, Livro 2-AS e R-1-16.496, fls. l/lv, Livro
2-AY, do Cartório de Registro de Imóveis do 6' Ofício da Comarca de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conclliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(94) DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda SantanaIBoa-Fé, situado no Município de Araputanga, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2°da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n?4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santana/Boa-Fé,
com área de quatro mil, quinhentos e cinqüenta e um hectares e doze
ares, situado no Município de Araputanga, objeto das Matrículas
nOs 5.921, fi. 3, Livro 2-E-1; 5.923, fi. 19, Livro 2-E-2, do Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício da Comarca de Cáceres, e Registro
n" R-1-2.752, fi. Iv, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
do 1°Ofícioda Comarca de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso.

Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
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Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177 Q da Independência e 110Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(95) DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República, do Ministério da Marinha
e do Senado Federal, crédito suplementar no
valor global de R$ 52.496.315,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1" da Lei n" 9.679, de 6 de julho de 1998,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n Q 9.598 de 30 de dezembro de 1997), em favor da
Presidência da República, do Ministério da Marinha e do Senado Federal, crédito suplementar no valor global de R$ 52.496.315,00 (cinqüenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e
quinze reais), para atender às programações indicadas no Anexo I
deste decreto.
Art. 2 OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - do excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas, no montante de R$ 46.388.388,00 (quarenta e seis milhões,
trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais);
n - docanoelamentode dotações novalor globaldeR$ 6.107.927,00
(seis milhões, cento e sete mil, novecentos e vinte e sete reais), conforme Anexo n deste decreto.
Art. 3Q Em decorrência do disposto nos arts. 1" e 2Q , fica alterada a receita da Indústrias Nucleares do Brasil S.A., na forma
indicada no Anexo In deste decreto, nos montantes especificados.
Q
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Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177Q da Independência e 110Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 23.7.1998, págs. 6/8.

(96) DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Autoriza a empresa Transportes Gargono Sociedad Anônima a estabelecer filial na
República Federativa do Brasil, sob a
denominação social de Transportes Gargano
Sociedad Anônima, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 64 do Decreto-Lei n Q 2.627, de 26 de setembro de 1940,
mantido pelo art. 300 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o
que consta no Processo MICT n Q 52700-000391/97-93,
DECRETA:
Art. 1 Fica a empresa Transportes Gargano Sociedad Anónima, com sede em Buenos Aires, República Argentina, autorizada a
funcionar no Brasil, por intermédio da filial Transportes Gargano
Sociedad Anónima, tendo como objeto social as atividades de carga,
distribuição, armazenamento, importação e exportação de mercadorias, inclusive frete no ãmbito do território da República Federativa
do Brasil, tendo sido destacado o capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o desempenho de suas operações no território nacional,
obrigando-se a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2Q Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
I - a empresa Transportes Gargano Sociedad Anónima é obrigada a ter permanentemente um representante legal no Brasil, junQ
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to à filial Transportes Gargano Sociedad Anónima, com plenos e
ilimitados poderes para tratar quaisquer questões e resolvê-las
definitivamente, podendo ser demandado e receber citação inicial
pela sociedade;
II - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeito às leis
e aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa a referida empresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus estatutos;
III - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus estatutos vedadas às sociedades estrangeiras e
somente poderá exercer as que dependam de aprovação prévia de órgão governamental, sob as condições autorizadas;
IV - dependerá de aprovação do governo brasileiro qualquer
alteração nos estatutos da empresa, que implique na mudança de
condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada
a providenciar o arquivamento, najunta comercial da unidade
federativa onde se localizar, das folhas do Diário Oficial da
União e dos documentos que instruíram o requerimento desta
autorização;
VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresentar àjunta comercial da unidade federativa onde estiver localizada, para anotação nos registros, folha do Diário Oficial da União, do
Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso, e dojornal de grande circulação, contendo as publicações obrigatórias por força do
art. 70 e parágrafo único do Decreto-Lei n? 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido pelo art. 300 da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VII - a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade da falta, com cassação da autorização.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Jobim Filho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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(97) DECRETO DE 23 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito
especial no valor de R$ 9.869.046,00, para os
fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. l' da Lei n' 9.673, de 24 de junho de 1998,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito especial no
valor de R$ 9.869.046,00 (nove milhões, oitocentos e sessenta e nove
mil, quarenta e seis reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de remanejamento de dotações orçamentárias
indicadas no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Martus Antonio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados no DO de 24.7.1998, pág. 5.

(98) DECRETO DE 23 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 400.000,00,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542,jul. 1998
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confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.680, de 6 de julho de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Martus Antonio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados no DO de 24.7.1998, pág. 6.

(99) DECRETO DE 23 DE JULHO DE 1998
Abre Ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 517.484.344,00,
em favor de Operações Oficiais de Crédito Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada rw
vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE, no exercício do cargo de PRESIDENTE
DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art.
1º da Lei nº 9.685, de 6 de julho de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor de Operações Oficiais de CrédiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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to - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 517.484.344,00 (quinhentos e dezessete
milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta
e quatro reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de Recursos das Operações Oficiais de Crédito, no montante especificado.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Martus Antonio Rodrigues Tavares

o anexo está publicado no DO de 24.7.1998, pág. 7.
(100)

DECRETO DE 23 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, créditoespecial no valor de R$ 5.000.000,00,
para os fins que especifica.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. l' da Lei n' 9.683, de 6 de julho de 1998,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997) crédito especial no valor de R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais), em favor de Operações Oficiais de Crédito Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de operações de crédito externas, em moeda,
no montante especificado.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Martus Antonio Rodrigues Tavares

o anexo está publicado no DO de 24.7.1998, pág.

7.

(101) DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Invernada dos Terneiros, situado no Município de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' . Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Invernada dos
Terneiras, com área de setecentos e quarenta e oito hectares, trinta e
um ares e cinqüenta centiares, situado no Município de Tupanciretã,
objeto da Transcrição n' 24.169, fl. 6, Livro 3-AD, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tupanciretã, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias exisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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tentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 22 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(102)

DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Miolo, situado no Município de
Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro. de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Miolo,
com área de duzentos e dezesseis hectares, cinqüenta e um ares e setenta e seis centiares, situado no Município de Canguçu, objeto do
CoL Leis Rep, Fed, Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, juL 1998
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Registro n' R-1-7.227, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(103)

DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Fé, situado no Município
de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t, 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Fé,
com área de seiscentos e nove hectares, quarenta e quatro ares e cinqüenta centiares, situado no Município de Canguçu, objeto da Matrícula n'' 19.374, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba úníca, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(104)

DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Glebas Rio Vermelho e Iracema, conhecido por Fazenda Vale do Seringal- III, situado no Município de Castanheira, Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Glebas Rio Vermelho e Iracema, conhecido por Fazenda Vale do Seringal - UI, com
área de cinco mil, quatorze hectares, cinqüenta e dois ares e trinta e
cinco centiares, situado no Município de Castanheira, objeto dos Registros nOs R-2-16.276, fI. Iv, Livro 2-AY e R-2-18.962, fl. Lv; Livro
2-BI, do Cartório de Registro de Imóveis do 6" Ofício da Comarca de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(105)

DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Tabajara, situado no Município de
Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul." 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Tabajara,
com área de 1.321,6000ha (um mil, trezentos e vinte e um hectares e
sessenta ares), situado no Município de Macaíba, objeto das Matrículas n's 5.726, fls. 5726; 6.483, fls. 6483; 6.482, fls. 6482 e 6.266, fls.
6266, todas do Livro 2, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca
de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrãria
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na
Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(106)

DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declarade interesse eccicd. paro fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Granja
SantaRosade Lima e Invernada dosBois,situado
no Município de Tupanciretã, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998

5526
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Granja Santa
Rosa de Lima e Invernada dos Bois, com área de dois mil, cento e
vinte e quatro hectares, nove ares e oitenta e sete centiares, situado
no Município de Tupanciretã, objeto das Transcrições nOs 24.168, fi.
5, Livro 3-AD e 24.169, fi. 6, Livro 3-AD, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(107)

DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido por
Invernada das Vacas, situado no Município
de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Invernada das Vacas, com área de seiscentos e nove hectares, oitenta e quatro ares e
quarenta centiares, situado no Município de Tupanciretã, objeto da
Transcrição nº 24.169, fi. 6, Livro 3-AD, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(108)

DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Maraú de Cima e Fazenda Maraú, conhecido por Fazenda Maraú, situado nos Municípios de Sapé e Cruz do Espírito Santo, Estado
da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5413-5542, jul. 1998
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Maraú de Cima e
Fazenda Maraú, conhecido por Fazenda Maraú, com área de
1. 179,0000ha (um mil, cento e setenta e nove hectares), situado nos
Municípios de Sapé e Cruz do Espírito Santo, objeto dos Registros
nOs R-1-5.096, fi. 248v, Livro 2-T e R-1-3.190, fi. 216, Livro 2-M, ambos do Cartório Único de Registro de Imóveis da Comarca de Sapé,
Estado da Paraíba.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(109)

DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1998
Concede indenização à família de pessoa
desaparecida ou morta em razão de participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de
1961 a 15 de agosto de 1979.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 11 da Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, e o
parecer da Comissão Especial instituída pelo art. 4º da citada lei,
DECRETA:
Art. 1º Ficam concedidas, na forma dos arts. 10 e 11 da Lei
nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, as indenizações aos beneficiários
constantes do anexo a este decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Renan Calheiros

o anexo está publicado no DO de 22.7.1998, pág. 1.
(110) DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes n's 9, 10, 11, 13 e 14 da primeira
parte do Projeto Fontanillas, conhecido por
Fazenda Vale do Seringal - I, situado no
Município de Castanheira, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 daLein'4.504, de30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lotes n's 9, 10, 11,
13 e 14 da primeira parte do Projeto Fontanillas, conhecido por Fazenda Vale do Seringal - I, com área de seis mil, setenta e quatro
hectares, setenta e sete ares e cinqüenta e um centiares, situado no
Município de Castanheira, objeto dos Registros n's R-2-14.071, fi.
Iv, Livro 2-AP; R-2-10.253, fi. Iv, Livro 2-AB; R-2-9.680, fi. 2, Livro
2-Z; R-2-10.252, fi. Iv, Livro 2-AB; R-2-9.681, fi. 2, Livro 2-Z e
R-2-9.682, fi. Lv, Livro 2-Z, do Cartório de Registro de Imóveis do 6'
Ofício da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann. Pinto
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(111) DECRETO DE 27 DE JULHO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira em
banco múltiplo e sociedade de arrendomento mercantil a serem constituídos pela N ew
Holland N.V., e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. 1" É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira, até cem por cento, no capital social de banco múltiplo e de
sociedade de arrendamento mercantil a serem constituídos no País
pela New Holland N. v., sediada em Amsterdã (Holanda).
Art. 2" O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(112) DECRETO DE 27 DE JULHO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 9.000.000,00,
em favordo Ministério doJustiça, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6", inciso I, alínea b, da Lei n" 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
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DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações da reserva
de contingência, na forma indicada no Anexo II deste decreto no
montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal, de acordo com o Anexo
III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 28.7.1998, pág. 23.

(113)

DECRETO DE 27 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre o cancelamento de filiais do

CitibankN.A., e dá outras providências.

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

Art. l' Ficam canceladas, a pedido, as autorizações concedidas ao Citibank N.A., instituição financeira sediada em Nova Iorque, Estados Unidos da América do Norte, para a instalação de vinte
filiais no País.

Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Ficam revogados os Decretos n's 24.589, de 26 de fevereiro de 1948,46.187, de 11 de junho de 1959, 49.392, de l' de dezembro de 1960, 96.088, de 24 de maio de 1988, 96.901, de 3 de outubro
de 1988, e 98.093, de 23 de agosto de 1989.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(114) DECRETO DE 27 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre o cancelamento de filiais do
BankBostonN.A., e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso Iv; da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam canceladas, a pedido, as autorizações concedidas ao BankBoston N.A. instituição financeira sediada em Boston,
Estados Unidos da América do Norte, para a instalação de vinte filiais no Pais.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Ficam revogados os Decretos n's 48.963, de 22 de setembro de 1960, 94.423, de 10 de junho de 1987, e 96.399, de 22 de
julho de 1988.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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(115) DECRETO DE 27 DE JULHO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a participação societária estrangeira no capital do Banco de Investimentos Garantia S.A. e em suas controladas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira, até cem por cento, no capital do Banco de Investimentos
Garantia S.A. e em suas controladas Banco garantia S.A., Garantia
S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Garantia Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Fica revogado o Decreto de 30 de dezembro de 1997,
que reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira no capital social de um banco múltiplo a ser constituído no País pelo Credit Suisse First Boston.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(116) DECRETO DE 27 DE JULHO DE 1998
Outorga à Centrais Elétricas do Pará
S.A. (CelpaJ concessões para geração e distribuição de energia elétrica em Municípios
do Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, nos termos da Lei n' 8.987,
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de 13 de fevereiro de 1995, dos arts. 27, 28 e 30 da Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995, e do art. 150 do Decreto nº 24.643, de 10 dejulho de 1934,
e tendo em vista o que consta do Processo nº 48500.000190/98-56,
DECRETA:

Art. 1º Fica outorgada à Centrais Elétricas do Pará S.A.
(Celpa), concessão para geração de energia elétrica, pelo aproveitamento hidrelétrico de trecho do Rio Curuá-Una, onde se encontra
implantada a Usina Hidrelétrica Curuá-Una, no Município de Santarém, Estado do Pará.
Art. 2º Ficam outorgadas à Centrais Elétricas do Pará S.A.
(Celpa) concessões para distribuição de energia elétrica nos seguintes Municípios do Estado do Pará: Abaetetuba, Abel Figueiredo,
Acará, Afua, Agua Azul do Norte, Alenquer, Almeirim, Altamira,
Anajás, Anapu, Ananindeua, Augusto Corrêa, Aurora do Pará, Aveiro, Bagre, Baião, Bannach, Barcarena, Belém, Belterra, Benevides,
Bom Jesus do Tocantins, Bonito, Bragança, Brasil Novo, Brejo
Grande do Araguaia, Breu Branco, Breves, Bujaru, Cachoeira do
Arari, Cachoeira do Piriá, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema,
Capitão Poço, Castanhal, Chaves, Colares, Conceição do Araguaia,
Concórdia do Pará, Cumaru do Norte, Curionópolis, Curralinho,
Curuá, Curucá, Dom Eliseu, Eldorado dos Carajás, Faro, Floresta
do Araguaia, Garrafão do Norte, Goianésia do Pará, Gurupá, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Inhangapi, Ipixuna do Pará, Irituia, Itaituba,
Itupiranga, Jacareacanga, Jacundá, Juruti, Limoeiro do Ajuru, Mãe
do Rio, Magalhães Barata, Marabá, Maracanã, Marapanim, Marituba, Medicilândia, Melgaço, Mocajuba, Moju, Monte Ale"re, Muaná, Nova Esperança do Piriá, Noya Ipixuna, Nova Timboteua, Novo
Progresso, Novo Repartimento, Obidos, Oeiras do Pará, Oriximiná,
Ourém, Ourilândia do Norte, Pacajá, Palestina do Pará, Paragominas, Parauapebas, Pau D'Arco, Peixe-Boi, Piçarra, Placas, Ponta de
Pedras, Portei, Porto de Moz, Prainha, Primavera, Quatipuru, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, Rurópolis, Salinópolis, Salvaterra, Santa Bárbara do Pará, Santa Cruz do Arari, Santa Isabel do
Pará, Santa Luzia do Pará, Santa Maria das Barreiras, Santa Maria
do Pará, Santana do Araguaia, Santarém, Santarém Novo, Santo
Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Araguaia, São Domingos do Capim, São Félix do Xingu, São Francisco
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do Pará, São Geraldo do Araguaia, São João da Ponta, São João de
Pirabas, São João do Araguaia, São Miguel do Guamá, São Sebastião da Boa Vista, Sapucaia, Senador José Porfírio, Soure, Tailândia, Terra Alta, Terra Santa, 'I'omé-Açu, Tracuateua, Trairão,
Tucumã, Tucuruí, Ulianópolis, Uruará, Vigia, Viseu, Vitória do Xingu e Xinguara.
Parágrafo único. As concessões de que trata este artigo não
conferem à Centrais Elétricas do Pará S.A. (Celpa) exclusividade de
fornecimento aos consumidores alcançados pelos arts. 15 e 16 da Lei
n" 9.074/95.

Art. 3' Fica a Celpa autorizada a promover, no Estado do
Pará, a implantação de linhas de transmissão associadas aos serviços de distribuição de energia elétrica em sua área de concessão,
compreendida pelos municípios indicados no art. 2' deste decreto.
Art. 4' A exploração dos serviços de produção e distribuição de
energia elétrica, outorgados neste decreto, constitui concessão individualizada para a central geradora, constante do art. 1', e para as
localidades reagrupadas, nos termos da Resolução Aneel n" 232, de
16 de julho de 1998, relacionadas no art. 2' deste decreto, para todos
os efeitos contratuais e legais, em especial para fins de eventual declaração de caducidade, intervenção, encampação ou extinção.

Art. 5' As concessões outorgadas por este decreto vigorarão
pelo prazo de trinta anos, mas somente terão eficácia a partir da
data de assinatura do respectivo contrato de concessão.
Paragrafs único. O contrato de concessão deverá conter
cláusula de renúncia, por parte da concessionária, a direitos preexistentes que contrariem a Lei n' 8.987/95.
Art. 6' A Centrais Elétricas do Pará S.A. (Celpa) deverá:
I - assinar o contrato de concessão no prazo determinado
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);
H - cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos;
IH - satisfazer as exigências acautelatórias dos usos múltiplos das águas, especialmente o controle das cheias;
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IV - caso pretenda a prorrogação, requerê-la ao poder concedente
até trinta e seis meses antes do término do prazo fixado no art. 5º deste
decreto, mediante as condições que vierem a ser estabelecidas.
Art. 7º Os bens e instalações existentes em função dos serviços de geração e distribuição de energia elétrica são vinculados aos
serviços públicos de energia elétrica concedidos, vedada sua alienação, cessão, transferência ou dação em garantia, sem prévia e expres-

sa autorização do poder concedente.
Parágrafo único. Findo o prazo das concessões, os bens e instalações que no momento existirem em função dos serviços concedidos
reverterão à União, na forma prevista em lei.
Art. 8º Ficam declaradas extintas as concessões anteriormente
outorgadas à Celpa, bem como os direitos reconhecidos de exploração
dos serviços públicos de energia elétrica preexistentes a este decreto,
renunciando a União, de conformidade com o art. 28 da Lei nº 9.074195,
à reversão dos bens e instalações vinculados a essas concessões.
Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(117) DECRETO DE 28 DE JULHO DE 1998
Declara de utilidade pública aAção Social Missão, com sede na Cidade de Florianópolis (SC), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
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I - Ação Social Missão, com sede na Cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, portadora do CGC nº 72.291.198/0001-10
(Processo MJ nº 20.952/96-77);
II - AlvorecerAçãoSociale Educacional, comsede na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 68.591.445/0001-27
(Processo MJ nº 14.300/96-11);
III - Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente de Jales, com sede na Cidade de J ales, Estado de São Paulo, portadora do
CGC nº 65.713.612/0001-77 (Processo MJ nº 1.271/96-82);
N - Associação de Caridade São João de Deus, com sede na
Cidade de Senador Firmino, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC nº 24.966.160/0001-58 (Processo MJ nº 600/95-04);
V - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
de Cruz Machado, com sede na Cidade de Cruz Machado, Estado do
Paraná, portadora do CGC nº 78.170.263/0001-36 (Processo MJ
nº 25.740/94-14);
VI - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Rebouças, com sede na Cidade de Rebouças, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 75.656.520/0001-56 (ProcessoMJ nº 4.090/98-14);
VII - Associação Jardim Irmã Eleonora, com sede na
Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 44.261.808/0001-06 (Processo MJ nº 10.988/94-26);
VIII - Associação Luizas de Marillac de Paraguaçu Paulista, com sede na Cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São
Paulo, portadora do CGC nº 53.639.696/0001-67 (Processo MJ
nº 15.214194-55);
IX - Associação Ruth Schrank de Assistência a Portadores
de Deficiência Física Não Sensorial, com sede na Cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, portadora do CGC nº 81.917.767/0001-81 (Processo
MJ nº 7.292/97-56);
X - Centro de Apoio à Vida, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC nº 52.566.858/0001-11
(Processo MJ nº 24.939/96-51);
XI - Cepros - Centro de Estudos e Promoção Social,
com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, portador do CGC
nº 37.381.902/0001-25 (Processo MJ nº 27.617/97-71);
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XII - Centro Social Guararapes, com sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, portador do CGC nº 10.668.366/0001-97
(Processo MJ nº 13.384/98-38);
XIII - Conselho Particular Nossa Senhora da Conceição da
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de J aboticatubas, Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº 18.327.585/0001-14
(Processo MJ nº 19.837/94-70);
XIV - Escola Profissionalizante de Alevinicultura e Piscicultura, com sede na Cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 64.487.010/0001-86 (Processo MJ nº 6.233/97-51);
XV - Hospital Divinense, com sede na Cidade de Divino,
Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº 19.578.376/0001-06
(Processo MJ nº 26.119/97-39);
XVI - Hospital e Casa de Saúde de Russas, com sede na Cidade
de Russas, Estado do Ceará, portador do CGC nº 07.770.001/0001-64
(Processo MJ nº 25.427/97-65);
XVII - Hospital e Maternidade Imaculada Conceição, com
sede na cidade de São João do Triunfo, Estado do Paraná, portador do
CGC nº 76.021.476/0001-70 (Processo MJ nº 13.007/97-72);
XVIII - Hospital São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Firaúba, Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº 19.760.107/0001-66
(Processo MJ nº 27.440/97-02);
XIX - Lar São Vicente de Paulo de Apucarana, com sede na
C i d a de de Apucarana, Estado do Paraná, portador do CGC
:rí' 75.295.212/0001-42 (Processo MJ nº 5.823/97-30);
XX - Núcleo Assistencial Dom Bosco, com sede na Cidade de
Nerópolis, Estado de Goiás, portador do CGC nº 01.068.303/0001-09
(Processo MJ nº 10.344/98-15);
XXI - Núcleo Assistencial Fraterno, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC nº 49.826.902/0001-70
(Processo MJ nº 27.498/97-84);
XXII - Obras Sociais do CEGAL, com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, portadora do CGC nº 25.105.651/0001-77 (Processo MJ nº 4.353/98-13);
XXIII - Pronovi - Projeto Nova Vida, com sede na Cidade
de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, portador do
CGC nº 59.971.655/0001-50 (Processo MJ nº 26.915/96-63);
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XXIV - Sociedade de Educação e Cultura, com sede na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC nO 81.501.140/0001-45
(Processo MJ nO 758/95-21);
XXV - Sociedade de Proteção aos Menores de Paraguaçu Paulista, com sede na Cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo,
portadora do CGCn"53.640.116/0001-51 (Processo MJ nO 17.739/97-22);
XXVI - Sociedade Espírita Beneficente «Dr, Adolfo Bezerra de
Menezes», com sede na Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo,
portadora doCGCnO 49.650.963/0001-20 (ProcessoMJ nO 27.307/95-12).
Art. 2° As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5° do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nO 91, de 28 de agosto de
1935.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de julho de 1998; 177° da Independência e 110° da
República.
.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(118) DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1998
Qualifica o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
como Agência Executiva.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 51 da Lei n" 9.649, de 27 de maio de 1998,
DECRETA:
Art. 1° Fica qualificado como Agência Executiva o Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial,
Autarquia Federal criada pela Lei n" 5.966, de 11 de dezembro de 1973.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Botafogo Gonçalves
Cláudia Maria Costin
(119) DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1998
Altera o Anexo I do Decreto de 5 dejunho
de 1998, que abriu aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da
Agricultura e do Abastecimento, e do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de
R$ 824.000.000,00.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a programação constante do Anexo I da Medida Provisória nº 1.686-2, de
29 de julho de 1998,
DECRETA:
Art. 1º A programação de que trata o Anexo I do Decreto de 5 de
junho de 1998, que abriu aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor dos
Ministérios do Planejamento e Orçamento, da Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 824.000.000,00 (oitocentos
e vinte e quatro milhões de reais), passa a ser a constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO de 30.7.1998, págs. 23/24.
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(120) DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1998
Abre ao OrçamentoFiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 52.897.090,00,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 62 , inciso Iv, alínea c, da Lei n 2 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. 12 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no vaor de R$ 52.897.090 (cinqüenta e
dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil e noventa reais), para
atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de incorporação de recursos oriundos de operações de crédito externas.

Art. 32 Em decorrência do disposto nos arts. 12 e 22 , fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na
forma indicada no Anexo Ir deste decreto, no montante especificado.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1998; 1772 da Independência e 1102 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no no de 31.7.1998, págs. 28/29.
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RETIFICAÇÕES

DECRETOS
DECRETO NO 2.634, DE 24 DE JUNHO DE 1998 (*)
Altera os Anexos I, 11, In N e Ve os arts.
5º e 14 do Decreto nº 2.451, de 5 de janeiro de
1998, e dá outras providências.

Retificação

Por terem saído com incorreção, os Anexos I e III do referido decreto, publicado no DO de 25.6.1998, Seção 1, pág. 8, estão republicados no DO de 1".7.1998, Seção 1, págs. 25/26.
DECRETO NO 2.654, DE 12 DE JULHO DE 1998 ('*)
Dispõe sobre a inclusão, no Programa Na-

cional de Desestatização (PND), da Centrais
Geradoras do Sul do Brasil SA. (Gerasul).

Retificação

No DO de 3.7.1998, Seção 1, pág. 2, onde se lê: DECRETO Nº 2.654,
DE 12 DE JULHO DE 1998, leia-se: DECRETO NO 2.654, DE 2 DE
JULHO DE 1998.
(*) Publicado no DO de 25.6.1998 (v. Coleção das Leis, 190(6, t.2):4406, jun.

1998).
(**) Publicado no DO de 3.7.1998 (pág. 5254 desta obra).
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DECRETO NÃO NUMERADO
(49) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1998 (')
Declara de utilidade pública o Asilo Coro-

nel Gustavo Ribeiro, com sede na Cidade de
Caconde (SP), e outras entidades.

Retificação
Na retificação do decreto de utilidade pública publicada no Diário
Oficial da União de 26 de junho de 1998, Seção 1, página 56, na epígrafe:
Onde se lê: Decreto de 25 de junho de 1998;
Leia-se: Decreto de 25 de maio de 1998.

(*) Publicado no DO de 26.5.1998 (v. Coleção das Leis, 190(5, t.2):3611, maia

1998).
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de julho de 1998.
2.701 - Decreto de 30 dejulho de 1998 - Estabelece as características dos
Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna e dá outras providências. Publicado noDO de 31 de julho de 1998.
2.702 - Decreto de 30 de julho de 1998 - Remaneja cargo em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona, e dá
outras providências. Publicado no DO de 31 de julho de 1998.

5389

5390

5391

5411

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) Decreto de 1Q de julho de 1998 - Autoriza a ACDINoca a instalar-se no
BrasiL Publicado no DO de 2 de julho de 1998.
(2) Decreto de 1Q dejulho de 1998 -Autoriza a remição dos aforamentos dos
terrenos nacionais interiores que menciona, localizados no Município
de Porto Nacional, no Estado do Tocantins. Publicado no DO de 2 de
julho de 1998.
(3) Decreto de 1il dejulho de 1998 - Credencia o Centro Universitário Nossa
Senhora do Patrocínio, com sede nas Cidades de Itu e Salto, Estado de
São Paulo. Publicado no DO de 2 de julho de 1998.
(4) Decreto de F de julho de 1998 - Credencia o Centro Universitário da
Grande Dourados, com sede na Cidade de Dourados, Estado de Mato
Grosso do SuL Publicado no DO de 2 de julho de 1998.
(5) Decreto de 1Q de julho de 1998 - Transfere para a Portal Radiodifusão
Ltda. a concessão outorgada à Rádio Princesa do Jacuí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 2 de
julho de 1998.
(6) Decreto de lº de julho de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 9.500.000,00, em favor do Ministério
da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 2 de julho de 1998.
(7) Decreto de 2 de julho de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 520.950,00, em favor do Ministério
da Justiça, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado naDO de 3 de julho de 1998.

5413

5414

5415

5415

5416

5417

5418
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(8) Decreto de 2 de julho de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor de R$ 20.048.458,00, em

favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 3
de julho de 1998.
(9) Decreto de 2 de julho de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor global de R$ 1.756.000,00, em favor da

5419

Presidência da República e do Ministério da Justiça, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 3 de
julho de 1998.

5420

(10) Decreto de 2 dejulho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 761.250,00, em favor do Ministério
da Justiça, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.
Publicado no DO de 3 de julho de 1998.

5421

(11) Decreto de 2 de julho de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor de R$ 3.562.700,00, em
favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado naDO de 3 de
julho de 1998.

5422

(12) Decreto de 3 dejulho de 1998- Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Franco de Baixo,
situado no Município de Indiaroba, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de julho de 1998.

5422

(13) Decreto de 3 dejulho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Carmo, situado no
Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de julho de 1998.
(14) Decreto de 3 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Agua da Serra,
conhecido por Gleba Bagagem II, situado nos Municípios de Pedra
Preta e São José do Povo, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de julho de 1998.

5424

(15) Decreto de 3 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Ipê Roxo, situado no Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de julho de 1998.

5425

(16) Decreto de 3 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Ricalila lI, situado no Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, e
dá outras providências. Publicado noDO de 6 de julho de 1998. ....
(17) Decreto de 3 dejulho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Cabeça da Vaca / Cabeça
de Boi/ Sombrio, situado nos Municípios de Sossego e Baraúna, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de julho
de 1998.

5423

5426

5427
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(18) Decreto de 3 dejulho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Grutão, situado
no Município de Alagaa Grande, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de julho de 1998.

5428

(19) Decreto de 3 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda São João, situado no Município de Mariluz, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de julho de 1998.

5429

(20) Decreto de 6 de julho de 1998- Outorga à Fundação Século Vinte e Um
concessão para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 7 de julho de

1998.
(21) Decreto de6 de julho de 1998 - Outorga concessão à Fundação Cultural Nossa Senhora de Lourdes de Maringá, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente
educativos, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná. Publicado no
DO de 7 de julho de 1998.

5431

5432

(22) Decreto de 6 de julho de 1998 - Outorga concessão à Fundação Agripino Lima, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na Cidade de
Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 7 de

julho de 1998.

5433

(23) Decreto de 6 de julho de 1998 - Outorga concessão à Fundação Champagnat, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Curitiba,
Estado do Paraná. Publicado no DO de 7 de julho de 1998.

5434

(24) Decreto de 6 de julho de 1998 - Outorga concessão à Fundação João
Paulo II, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Cachoeira
Paulista, Estado de São Paulo. Publicado noDO de 7 dejulho de 1998. ..

5435

(25) Decreto de 8 dejulhc de 1998 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído pelo Lote nº 7, do Quinhão nº
1, da Fazenda Linhares e/ou São Felipe / São Joaquim, situado
no Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de julho de 1998.

5436

(26) Decreto de 8 dejulho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído pelo Lote nº 6, do Quinhão
ns 1, daFazendaLinhares e/ou São Felipe/ São Joaquim, situado no Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, e dá outras providências.
Publicado no DO de 9 de julho de 1998.
(27) Decreto de 8 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelo Lote nº 5, do

5437
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Quinhão nº 1, da Fazenda Linhares e/ou São Felipe/São Joaquim,
situado no Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de julho de 1998.
(28) Decreto de 8 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído pelo Lote n" 4, do Quinhão
n'' 1, da Fazenda Linhares e/ou São Felipe/São Joaquim, situado no

5438

Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de julho de 1998.

5439

(29) Decreto de 8 dejulho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído pelo Lote nº 3, do Quinhão
n" 1, da Fazenda Linhares e10u São Felipe/São Joaquim, situado no Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, e dá outras providências.
Publicado no DO de 9 de julho de 1998.

5440

(30) Decreto de 8 dejulho de 1998 -Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído pelo Lote ns 2, do Quinhão
n" 1, da Fazenda Linhares e/ou São Felipe/ São Joaquim, situado no Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, e dá outras providências.
Publicado no DO de 9 de julho de 1998.

5441

(31) Decreto de 8 dejulho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído pelo Lote n" 1, do Quinhão
n'' 1, da Fazenda Linhares e/ou São Felipe/São Joaquim, situado no
Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de julho de 1998.

5442

(32) Decreto de 8 dejulho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído pelo Lote ns 1, do Quinhão
n" 2, da Fazenda Linhares e/ou São Felipe/São Joaquim, situado no
Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de julho de 1998.

5443

(33) Decreto de 9 de julho de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Coroa Vermelha, localizada nos Municípios de
Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia, Publicado no
DO de 10 de julho de 1998.

5444

(34) Decreto de 9 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Rincão, situado no Município de Tibagi, Estado do Paraná, e dá outras providências.
Publicado no DO de 10 de julho de 1998.

5448

(35) Decreto de 9 dejulho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa, situado no Município de Paracatu, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de julho de 1998.

5449

(36) Decreto de 9 de julho de 1998 -Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Saturnino,
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situado nos Municípios de Cãceres e Mirassol D'Oeste, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado noDO de 10 dejulho
de 1998.

5450

(37) Decreto de 9 dejulho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído de oito glebas de terras denominado Fazenda Conjunto Santa Cruz, situado no Município de Rio
do Prado, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado noDO de 10 de julho de 1998.

5451

(38) Decreto de 13 de julho de 1998 - Declara de utilidade pública o Abrigo
São José de Olímpia, com sede na Cidade de Olímpia (SP), e outras entidades. Publicado noDO de 14 de julho de 1998
"...........

5453

(39) Decreto de 13 dejulho de 1998 - Restabelece os títulos de utilidade pública federal da Fundação Joana Gomes da Silva, com sede na Cidade
de Pentecoste (CE), e de outras entidades. Publicado no DO de 14 de

julho de 1998.

5455

(40) Decreto de 13 de julho de 1998 - Reconhece como de interesse do Governo brasileiro o aumento da participação societária estrangeira no
Banco Sudameris Brasil S.A., e suas controladas, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de julho de 1998.

5456

(41) Decreto de 13 de julho de 1998 - Reconhece como de interesse do Governo brasileiro o aumento da participação societária estrangeira no
Banco América do Sul S.A., e suas controladas, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de julho de 1998.

5457

(42) Decreto de 13 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Patos / Vale
do Rio Cristalirw/São Jorge, situado no Município de Alagoa Grande,
Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 14
(43)

(44)

(45)

(46)

de julho de 1998.
Decreto de 13 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Umari, situado no Município de Dona Inês, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de julho de 1998.
Decreto de 13 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Luís, situado no Município de Sossego, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de julho de 1998.
Decreto de 14 de julho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de R$
9.242.311,00, para os fins que especifica. Publicado noDO de 15 dejulho de 1998.
Decreto de 14 de julho de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
crédito suplementar no valor global de R$ 9.534.740,00, em favor do

5458

5459

5460

5461
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(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de julho de
1998.
Decreto de 14 de julho de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor
de R$ 1.216.338,00, para o reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 15 de julho de 1998.
Decreto de 14 de julho de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 415.079.117,00, em
favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de julho de
1998.
Decreto de 14 de julho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$ 20.032.740,00, em favor da Justiça Federal, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de julho de 1998.
Decreto de 14 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda 72, situado no
Município de Ladário, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de julho de 1998.
Decreto de 15 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Brasília, situado no Município de Estreito, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de julho de 1998.
Decreto de 15 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cedro/Fazenda Jequitíbá, situado no Município de Machadinha D'Oeste, Estado de
Rondônia, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de julho de
1998.
Decreto de 15 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Burity e Burity, situado no Município de Paracatu, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de julho de 1998.
Decreto de 15 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Espinheiro, situado no
Município de Bento Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de julho de 1998.
Decreto de 15 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Capivara, situado no Município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências. Publicado naDO de 16 de julho de 1998.
Decreto de 15 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado RecantolUmbura-

5462

5463

5464

5465

5466

5467

5468

5469

5470

5471
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nas/Casinha, situado nos Municípios de Angicos, Santana do Matos e
Cerro Corá, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.
Publicado no DO de 16 de julho de 1998.

5472

(57) Decreto de 15 de julho de 1998 - Cria a Embaixada do Brasil em Astana, República do Casaquistão. Publicado no DO de 16 de julho de

1998.

5473

(58) Decreto de 16 de julho de 1998 - Abre ao Orçamento de Investimento,
em favor da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
(lnfraero), crédito suplementar no valor de R$1.922.74ú,OO, para os
fins que especifica. Publicado no DO de 17 de julho de 1998.

5474

(59) Decreto de 16 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Marilândia,
situado no Município de Paramoti, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de julho de 1998.

5476

(60) Decreto de 16 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Paulo,
situado no Município de Paramoti, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de julho de 1998.

5477

(61) Decreto de 16 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda São Luiz,
situado nos Municípios de Santo Inácio e Cafeara, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de julho de

1998.

5478

(62) Decreto de 16 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Tamakavy,
situado no Município de Itaquiraí, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 17 de julho de 1998.

5479

(63) Decreto de 16 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Pinheiral
11, situado no Município de Palmeira, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de julho de 1998.

5480

(64) Decreto de 16 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Mulungu, situado no
Município de Pendências, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de julho de 1998.

5481

(65) Decreto de 16 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Serra Nova, situado no
Município de Florânia, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de julho de 1998.

5482

(66) Decreto de 16 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jussara,
conhecido por Fazenda Tamburil, situado no Município de Novo São
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(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

Joaquim, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de julho de 1998.
Decreto de 16 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Serra do Meio, situado
no Município de Santana do Matos, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências. Publicado no DO de 17 de julho de 1998. .....
Decreto de 16 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Acauã, situado no Município de Santana do Matos, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências. Publicado no DO de 17 de julho de 1998. ..
Decreto de 16 de julho de 1998 - Altera o Decreto de 24 de outubro de
1996, que autoriza o Banco do Nordeste do Brasil S.A. a promover aumento de capital sociaL Publicado no DO de 17 de julho de 1998...
Decreto de 17 de julho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$ 65.000.000,00, em favor da Justiça Eleitoral, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 20 de julho de 1998.
Decreto de 17 de julho de 1998 - Autoriza o Município de Astolfo Dutra, Estado de Minas Gerais, a desapropriar a área de terra que menciona, localizada naquele Município. Publicado no DO de 20 de julho
de 1998.
Decreto de 21 de julho de 1998 -Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 789.150,00, em favor
do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de julho de 1998.
Decreto de 21 de julho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 4.662.648,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de jrrlho de 1998.
Decreto de 21 de julho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$17. 739.800,00, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de julho de 1998.
Decreto de 21 de julho de 1998 - Modifica fontes de recursos de dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no que concerne ao Ministério da Fazenda. Publicado no DO de 22 de julho de 1998.."........
Decreto de 21 dejulho de 1998 - Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.
(Trensurb), imóveis constituídos de terrenos, benfeitorias e acessões, no Município de São Leopoldo, no Estado do Rio Grande do SuL
Publicado no DO de 22 de julho de 1998.

5483

5484

5485

5486

5487

5488

5489

5489

5490

5491

5492
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5558
(77) Decreto de 21 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Judas
Tadeu, situado no Município de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de julho de

1998.
(78) Decreto de 21 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Castanheira,
situado no Município de Brejo Grande do Araguaia, Estado do Pará, e
dá outras providências. Publicado no DO de 22 de julho de 1998. .....

5494

5495

(79) Decreto de 21 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, situado no Município de Guia Lopes da Laguna, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado noDO de 22 deju-

lho de 1998.
(80) Decreto de 21 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Salada, situado no Município de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 22 de julho de 1998.

5496

5497

(81) Decreto de 21 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santo Antonio, situado no Município de Guia Lopes da Laguna, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de ju-

lho de 1998.
(82) Decreto de 22 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda União, situado no Município de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras
providências. Publicado no DO de 23 de julho de 1998.

5498

5499

(83) Decreto de 22 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Estância da Capivara, situado no Município de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 deju-

lho de 1998.

5500

(84) Decreto de 22 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Umbuzeiro, situado no
Município de Carnaubais, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências. Publicado no DO de 23 de julho de 1998.

5502

(85) Decreto de 22 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Umbuzeiro, situado no
Município de Carnaubais, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências. Publicado no DO de 23 de julho de 1998.

5503

(86) Decreto de 22 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por FazendaArroio das
Pedras, situado no Município de Canguçu, Estado do Rio Grande
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do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de julho de
1998.

5504

(87) Decreto de 22 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado «Lote n" 18» da primeira parte do Projeto Fontanillas, conhecido por Fazenda Vale do Seringal - VI, situado no Município de Castanheira, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de julho de
1998.

5505

(88) Decreto de 22 dejulho de 1998 - Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba Ouro Preto / Rio Vérmelho/Lote nº 17/Gleba Ouro Negro/Gleba Rio Vennelho, conhecido por
Fazenda Vale do Seringal - 11, situado no Município de Castanheira,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 23
de julho de 1998.

5506

(89) Decreto de 22 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado «Lotes nvs 12 e 8» da
primeira parte do Projeto Fontanillas, conhecido por Fazenda Vale do
Seringal- V, situado no Município de Castanheira, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de julho de
1998.

5507

(90) Decreto de 22 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, situado no Município de Ivinhema, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado naDO de 23 dejulho de
1998.

5508

(91) Decreto de 22 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Capão Redondo, situado no Município de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de julho de
1998.

5509

(92) Decreto de 22 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Carrapicho,
situado no Município de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul,
e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de julho de 1998...

5510

(93) Decreto de 22 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Glebas Ouro Negro e
Rio Vermelho, conhecido por Fazenda Vale do Seringal-IV; situado no
Município de Castanheira, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado naDO de 23 de julho de 1998
,
,

5511

(94) Decreto de 22 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santana/Boa Fé, situado no Município de Araputanga, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de julho
de 1998.

5513
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5560
(95) Decreto de 22 dejulho de 1998-Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República, do Ministério da Marinha e do Senado Federal, crédito suplementar no
valor global de R$ 52.496.315,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 23 de julho de 1998.

5514

(96) Decreto de 22 de julho de 1998 - Autoriza a empresa Transportes Gargano Sociedad Anônima a estabelecer filial na República Federativa
do Brasil, sob a denominação social de Transportes Gargano 8ociedad Anônima, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de ju-

lho de 1998.

5515

(97) Decreto de 23 de julho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, crédito especial no valor de R$ 9.869.046,00, para os
fins que especifica. Publicado no DO de 24 de julho de 1998.

5517

(98) Decreto de 23 de julho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$ 400.000,00, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotação consignada
no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de julho de 1998.

5517

(99) Decreto de 23 de julho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$ 517.484.344,00, em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de julho de 1998.

5518

(100) Decreto de 23 de julho de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão
do Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de R$
5.000.000,00, para os fins que especifica. Publicado naDO de 24 deju-

lho de 1998.

5519

(101) Decreto de 22 dejulho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Invernada dos Terneiros, situado no Município de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 dejulho de 1998. .

5520

(102) Decreto de 22 dejulho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Miolo, situado no Município de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras
providências. Publicado no DO de 24 de julho de 1998.

5521

(l03) Decreto de 22 dejulho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Fé,
situado no Município de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul, e
dá outras providências. Publicado naDO de 24 de julho de 1998...

5522

(104) Decreto de 22 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Glebas Rio Vermelho e
Iracema conhecido por Fazenda Vale do Seringal - lU, situado no
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Município de Castanheira, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de julho de 1998.

5523

(105) Decreto de 22 dejulho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Tabajara, situado no Município de Macafba, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Pnblicado no DO de 24 de julho de 1998.
(106) Decreto de 22 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Granja Santa Rosa
de Lima e Invernada dos Bois, situado no Município de Tupanciretã,
Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no
DO de 24 de jnlho de 1998.

5525

(107) Decreto de 22 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Invernada das Vacas,
situado no Município de 'Iupanciretâ, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 24 de julho de 1998.

5526

(108) Decreto de 22 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Maraú de Cima e Fazenda Maraú, conhecido por Fazenda Maraú, situado nos Municípios
de Sapé e Cruz do Espírito Santo, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de julho de 1998.

5527

(109) Decreto de 24 de julho de 1998 - Concede indenização à família de
pessoa desaparecida ou morta em razão de participação, ou acusação
de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro
de 1961 a 15 de agosto de 1979. Publicado noDO de 28 dejulho de 1998.
(110) Decreto de 24 de julho de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes n ºs 9, 10, 11, 13 e
14 da primeira parte do Projeto Fontanillas, conhecido por Fazenda
Vale do Seringal-I, situado no Município de Castanheira, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado noDO de 28 dejulho
de 1998.
(111)

5524

5529

5529

Decreto de 27 dejulho de 1998 -Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira em banco múltiplo e socíedade de arrendamento mercantil a serem constituídos pela New
Holland N. V, e dá outras providências. Publicado naDO de 28 dejulho de 1998.

5531

(112) Decreto de 27 de julho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$ 9.000.000,00, em favor do Ministério da Justiça, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de julho de 1998.

5531

(113) Decreto de 27 dejulho de 1998 - Dispõe sobre o cancelamento de miais
do Citibank N.A., e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de
jnlho de 1998.

5532

(114) Decreto de 27 dejulho de 1998 - Dispõe sobre o cancelamento de miais
do BankBoston N.A., e dá outras providências. Publicado no DO de 28
de julho de 1998.

5533
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5562
(115) Decreto de 27 de julho de 1998 - Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação societária estrangeira no capital do
Banco de Investimentos Garantia S.A. e em suas controladas, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de julho de 1998.
(116) Decreto de 27 dejulho de 1998 - Outorga à Centrais Elétricas do Pará
S.A. (Celpa), concessões para geração e distribuição de energia elétrica em Municípios do Estado do Pará. Publicado no DO de 28 de julho
de 1998.
(117) Decreto de 28 de julho de 1998 ~ Declara de utilidade pública a Ação
Social Missão, com sede na Cidade de Florianópolis (SC), e outras entidades. Publicado no DO de 29 de julho de 1998.
(118) Decreto de 29 dejulho de 1998 - Qualifica o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial como Agência Executiva. Publicado no DO de 30 de julho de 1998.
(119) Decreto de 29 dejulho de 1998 -Altera o Anexo I do Decreto de 5 dejunho de 1998, que abriu aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento,
da Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no
valor de R$ 824.000.000,00. Publicado no DO de 30 de julho de
1998.
(120) Decreto de 30 dejulho de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$ 52.897.090,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de julho de 1998.

5534

5534

5537

5540

5541

5542

RETIFICAÇÕES
DECRETOS
2.634 - Decreto de 24 de junho de 1998 - Altera os Anexos I, H, IH, IV e V
e os arts. 5º e 14 do Decreto n'' 2.451, de 5 de janeiro de 1998, e dá oU
tras providências. Publicado naDO de 25 de junho de 1998 e retificado
no DO de l' de julho de 1998.
2.654 - Decreto de 12 de julho de 1998 - Dispõe sobre a inclusão, no Programa
NacionaI de Desestatização (PND), da Centrais Geradoras do Sul do Brasil
S.A. (Gerasul). Publicado no DO de 3 de julho de 1998
Retificado no DO de 7 de julho de 1998.
M

5543

5254
5543

DECRETO NÃO NUMERADO
(49) Decreto de 25 de junho de 1998 - Declara de utilidade pública o Asilo
Coronel Gustavo Ribeiro, com sede na Cidade de Caconde (SP), e outras
entidades. Publicado no DO de 26 de maio de 1998 e rerretificado no
DO de I'' de julho de 1998........................................................................

5544
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ABRIGO SÃO JOSÉ DE OLÍMPIA, OLÍMPIA (SP)
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998

.

5453

AÇÃO SOCIAL MISSÃO, FLORIANÓPOLIS (SC)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998 ...

5537

ACDIIVOCA
Instalação, autorização
(1) Decreto de 1Q de julho de 1998

.

5413

Oitavo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Argentina
Decreto nº 2.651, de 1º de julho de 1998....................................................

5252

ACORDO COMERCIAL N' 17B, SETOR DA INDÚSTRlA DE APARELHOS
ELÉTRICOS, MECÃNICOS E TÉRMICOS DE USO DOMÉSTICO

ACORDO COMERCIAL N' 18, SETOR DA INDÚSTRlA FOTOGRÃFICA
Vigésimo Quarto Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina,
Uruguai e Venezuela
Decreto nº 2.650, de 12 de julho de 1998................................................

5251

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONOMICAN' 18
Décimo Nono Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
Decreto n" 2.667, de 10 de julho de 1998.............................................

5307
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5564
ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÓMICA N' 36
Ata de Retificação, execução; Estados-Partes do Mercosul e Bolívia
Decreto nº- 2.656, de 3 de julho de 1998...........................................

5266

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
Promulgação; Brasil e República Árabe da Síria
Decreto nº 2.692, de 28 de julho de 1998.........................

5378

ACORDO DE COOPERAÇÃO NA ÃREA DE TURISMO
Promulgação; Brasil e Espanha
Decreto nº 2.678, de 17 de julho de 1998

.

5327

ACORDO DE COOPERAÇÃO NA LUTA CONTRA O CRIME O~GANI
ZADO E Q TRAFICO DE ENTORPECENTES E SUBSTANCIAS
PSICOTROPICAS
Promulgação; Brasil e Itália
Decreto n Q 2.649, de 1'< de julho de 1998................................................

5250

ACORDO PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE SÃO TOMÉ E SÃO BORJA
Promulgação; Brasil e Argentina
Decreto nº 2.675, de 16 de julho de 1998...............................................

5324

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO TURÍSTICA
Promulgação; Brasil e Chile
Decreto nº" 2.691, de 28 de julho de 1998...............................................

5378

ACO~~~~~Bg~ 0DEE~JWb~~J?:SA1J~;r~1?§~~}l~~fi,~~t~rC0t,
CONSULAR, ADMINISTRATIVO E TECNICO

Promulgação; Brasil e Paraguai
Decreto n'l2.690, de 28 de julho de 1998...............................................

5377

ACORDO SOBRE SEGURANÇA TÉCNICA J;ELACIONADA AO
DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DOS SATELITES E RECURSOS
TERRESTRES
Promulgação
Decreto n'l 2.695, de 29 de julho de 1998...............................................

5384

ACORDO-QUAP.RO PARA PROMOÇÃO, DO COMÉRCIO I.:lEDIANTE A
SUPERAÇAO DAS BARREIRAS TECNICAS AO COMERCIO
Execução; Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru e Venezuela
Decreto nº 2.697, de Sü de julho de 1998..................................................

5387
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5565
ACORDO-QUADRO SOBRE A COOPERAÇÃO EM APLICAÇÕES PACÍFICAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPAÇO EXTERIOR
Promulgação; Brasil e China
Decreto n Q 2.698, de 30 de julho de 1998....

5388

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Cargo, nomeação; Servidor público civil aposentado; Militar reformado; Decreto nf' 2.027/96, alteração
Decreto nº 2.658, de 6 de julho de 1998........

5268

Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia
(GDCT), normas
Decreto n Q 2. 665, de 10 de julho de 1998.........

5302

AGÊNCIA EXECUTIVA
Qualificação
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial
(118) Decreto de 29 de julho de 1998.................................................

5540

AJUSTE COMPLEMENTAR AO ACORDO DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA, TÊCNICA E TECNOLÓGICA PARA COOPERAÇÃO NA
ÃREADETRANSPORTES
Promulgação; Brasil e Cuba
Decreto nº 2. 700, de ao de julho de 1998 .."

5390

.

ALVORECER AÇÃO SOCIAL E EDUCACIONAL, CURITIBA (PAl
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998......................

5537

AMAZÕNIA
Monitoramento, prevenção, educação ambiental e prevenção de incêndios florestais, normas
Decreto nó! 2.662, de 8 de julho de 1998.....................................................

5280

Mogno, exploração, suspensão
Decreto nó! 2.687, de 27 de julho de 1998

"..

5373

Independência total; Resolução n'' 1.173/98; Conselho de Segurança
das Nações Unidas
Decreto n."2.688, de 28 de julho de 1998

5374

"

"

"

"

ANGOLA
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5566
ARGENTINA
Acordo Comercial n" 17B, Setor da Indústria de Aparelhos Elétricos,
Mecânicos e Térmicos de Uso Doméstico; Oitavo Protocolo Adicional,
execução; Brasil
Decreto nº 2.651, de I'' de julho de 1998
Acordo Comercial ns 18, Setor da Indústria Fotográfica; Vigésimo
Quarto Protocolo Adicional, execução; Brasil, Uruguai e Venezuela
Decreto nº 2.650, de 1" de julho de 1998

5251

Acordo de Complementação Econômica n" 18; Décimo Nono Protocolo
Adicional, execução; Brasil, Paraguai e Uruguai
Decreto nº 2.667, de 10 de julho de 1998

5307

Acordo para a Construção da Ponte São Tomé e São Borja
Decreto n!! 2.675, de 16 de julho de 1998

5324

Acordo-Quadro para Promoção do Comércio mediante a Superação das
Barreiras Técnicas ao Comércio, execução; Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru e Venezuela
Decreto n' 2.697, de 30 de julho de 1998.................................

5387

ARMAS
Serra Leoa; Exportação, proibição
Decreto ri!! 2.696, de 29 de julho de 1998

5252

.

5385

ASILO CORONEL GUSTAVO RIBEIRO E OUTROS, CACONDE (SPl
Utilidade pública, declaração
(49) Decreto de 25 de maio de 1998
Publicado no DO 26 de maio de 1998 e retificado no DO de 1Q de julho
de 1998
5544
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE MANDAGUAÇU, MANDAGUAÇU
(PR)
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998...........................................................

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
GUARACIABA(MG)

DE

5453

AMPARO AOS IDOSOS,

Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998...........................................................

5453

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE JALES,
JALES (SP)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998.........................................................

5537
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5567
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOÃO DE DEUS, SENADOR
FIRMINO (MG)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998.........................................................

5537

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO MENOR, FOZ DO IGUAÇU (PR)
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998...........................................................

5453

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÀNClA DE
CRUZ MACHADO, CRUZ MACHADO (PA)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998
.,
.

5537

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÀO À MATERNIDADE E À INFÀNClA DE
REBOUÇAS, REBOUÇAS (PA)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998

.

5537

ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA, GUARULHOS (SP)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998...........................................

5537

ASSOCIAÇÃO LUÍZAS DE MARILAC DE PARAGUAÇU PAULISTA,
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)
Utilidade pública
(117) Decreto de 28 de julho de 1998...........................

5537

ASSOCIAÇÃO RUTH SCHRANK DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA NÃO SENSORIAL
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998
.

5537

ATIVIDADE POLÍTICA
Pessoa desaparecida ou morta
Período 2.9.1961 a 15.8.1979; Indenização, concessão
(109) Decreto de 24 de julho de 1998.................................................

5529

ATO INTERNACIONAL
Acordo Comercial nº 17B, Setor da Indústria de Aparelhos Elétricos,
Mecânicos e Térmicos de Uso Doméstico; Oitavo Protocolo Adicional,
execução; Brasil e Argentina
Decreto nº 2.651, de 1º de julho de 1998
,
".........

5252

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5563-5617,juI. 1998

5568
Acordo Comercial n" 18, Setor da Indústria Fotográfica; Vigésimo
Quarto Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela
Decreto nº 2.650, de L" de julho de 1998

5251

Acordo de Complementação Econômica nº 18; Décimo Nono Protocolo
Adicional, execução; Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
Decreto nº 2.667, de 10 de julho de 1998

5307

Acordo de Complementação Econômico nº 36; Ata de Retificação, execução; Estados-Partes do Mercosul e Bolívia
Decreto nº 2.656, de 3 de julho de 1998

5266

Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, promulgação; Brasil e
República Árabe da Síria
Decreto n Q 2.692, de 28 de julho de 1998..................................................

5378

Acordo de Cooperação na Área de Turismo, promulgação; Brasil e Espanha
Decreto n Q 2.678, de 17 de julho de 1998

5327

Acordo de Cooperação na Luta Contra o Crime Organizado e o Tráfico
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, promulgação; Brasil e
Itália
Decreto n Q 2.649, de 1Q de julho de 1998....................................................

5250

Acordo para a Construção da Ponte São Tomé e São Borja, promulgação; Brasil/Argentina
Decreto n Q 2.675, de 16 de julho de 1998...........................................

5324

Acordo sobre Cooperação Turística; Promulgação; Brasil e Chile
Decreto n Q 2.691, de 28 de julho de 1998...................................................

5378

Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico,
promulgação; Brasil e Paraguai
Decreto n Q 2.690, de 28 de julho de 1998...................................................

5377

Acordo sobre Segurança Técnica relacionada ao Desenvolvimento Conjunto dos Satélites e Recursos Terrestres, promulgação; Brasil e China
Decreto n" 2.695, de 29 de julho de 1998...................................................

5384

Acordo-Quadro para Promoção do Comércio mediante a Superação das
Barreiras Técnicas ao Comércio, execução; Brasil, Argentina, Bolívia,
Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru e Venezuela
Decreto n Q 2. 697, de 30 de julho de 1998...................................................

5387

Acordo-Quadro sobre a Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência
e Tecnologia do Espaço Exterior, promulgação; Brasil e China
Decreto n Q 2.698, de 30 de julho de 1998...................................................

5388

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5563-5617, jn!. 1998

5569
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Científica, Técnica e
Tecnológica para Cooperação na Área de Transportes, promulgação;
Brasil e Cuba
Decreto nº 2.700, de 30 de julho de 1998...................................................

5390

Convenção nº 164 da OIT, sobre a Proteção das Saúde e a Assistência
Médica aos Trabalhadores Marítimos, promulgação
Decreto nº 2.671, de 15 de julho de 1998

5311

Convenção n" 166 da OIT, sobre a Repatriação dos Trabalhadores Marítimos, promulgação
Decreto nº 2.670, de 15 de julho de 1998
;......................

5310

Convenção nº 163 da OIT, sobre o Bem-Estar dos Trabalhadores Marítimos no Mar e no Porto, promulgação
Decreto nº 2. 669, de 15 de julho de 1998

5309

Convenção nº 168 da OIT, relativa à Promoção do Emprego e à Proteção
contra o Desemprego, promulgação
Decreto nº 2.682, de 21 de julho de 1998

5357

Convenção n" 170 da OIT, relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho, promulgação
Decreto nº 2.657, de 3 de julho de 1998
-

5367

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, promulgação
Decreto n" 2.652, de 1º de julho de 1998....................................................

5253

Emenda ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a
Camada de Ozônio, promulgação
Decreto nº 2.699, de 30 de julho de 1998
Protocolo da Convenção de Segurança Nuclear, promulgação
Decreto nº 2.648, de 1º de julho de 1998.........................................

5249

Protocolo de Integração Educacional, Revalidação de Diplomas, Certificados, Titulos e de Reconhecimento de Estudos de Nível Médio Técnico,
promulgação; Brasil e Paraguai (Assunção)
Decreto nº 2. 689, de 28 de julho de 1998

5376

Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem a Camada de
Ozônio, promulgação
Decreto nº 2.679, de 17 de julho de 1998

5328

Reforma da Carta da OEA «Protocolo de Manágua», promulgação
Decreto nº 2.677, de 17 de julho de 1998......

5326

AUMENTO DE CAPITAL
Banco América do Sul S.A.
(41) Decreto de 13 de julho de 1998............

5457

Banco Sudameris Brasil S.A.
(40) Decreto de 13 de julho de 1998...........................................................

5456

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, P. 5563-5617,juL 1998

5570
AVEIA
Preço mínimo básico, normas
Decreto nº"2.660, de 7 de julho de 1998

.

5270

.

5457

B
BANCO AMÉRICA DO SUL S.A.
Aumento de capital
(41) Decreto de 13 de julho de 1998

BANCO DE INVESTIMENTOS GARANTIA S.A.
Participação estrangeira; Interesse do Governo brasileiro
(115) Decreto de 27 de julho de 1998...............

5534

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Capital social; Decreto Não Numerado (141), de 24.10.1996, alteração
(69) Decreto de 16 de julho de 1998................................

5486

BANCO SUDAMERIS BRASIL SA.
Aumento de capital
(40) Decreto de 13 de julho de 1998..................................................

5456

BANKBOSTON N.A.

Filiais, cancelamento
(114) Decreto de 27 de julho de 1998

.

5533

.

5254

Acordo de Complementação Econômica n" 36; Ata de Retificação, execução; Estados-Partes do Mercosul
Decreto nº 2.656, de 3 de julho de 1998.....................................................

5266

Acordo-Quadro para Promoção do Comércio mediante a Superação das
Barreiras Técnicas ao Comércio, execução; Brasil, Argentina, Chile,
Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru e Venezuela
Decreto nº 2.697, de 30 de julho de 1998...................................................

5387

BOA VISTA ENERGIA S.A.

Inclusão
Programa Nacional de Desestatização
Decreto n 2.653, de 1Q de julho de 1998
Q

BOLíVIA

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, u. 7, t. 2, p. 5563-5617, jul. 1998

5571

c
CABEÇA DE VACAlCABEÇADE BOI/SOMBRIO, SOSSEGO E BARAÚNA
(PBl
Interesse social, declaração
(7) Decreto de 3 de julho de 1998

.

5427

CANOLA
Preço mínimo básico, normas
Decreto nº 2.660, de 7 de julho de 1998

o ••

5270

CAPITAL SOCIAL
Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Decreto Não Numerado (141), de
24.10.1996, alteração
(69) Decreto de 16 de julho de 1998...........................................................

5486

CARGO EM COMISSÃO
Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério
da Previdência e Assistência Social
Decreto nº 2.663, de 9 de julho de 1998

5582

Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Decreto nº2.681, de 21 de julho de 1998...................................................

5330

Remanejamento
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Decreto n" 2.683, de 21 de julho de 1998
Ministério da Ciência e Tecnologia
Decreto n Q 2.674, de 16 de julho de 1998...........................................
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
CIPHANl
Decreto n Q 2.702, de 16 de julho de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento; Decreto n"2.015, alteração
Decreto n Q 2.694, de 29 de julho de 1998

5358
5318

5411
5384

CARGO
Escolas Agrotécnicas Federais; Decreto ns 2.548, alteração
Decreto n" 2. 666, de 10 de julho de 1998..................................................

5305

Oficial-General; Exército; Tempo de paz
Decreto n Q 2.684, de 22 de julho de 1998...................................................

5359

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5563-5617, jul. 1998

5572
Remanejamento
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Ministério da Justiça
Decreto n" 2.686, de 23 de julho de 1998

5364

CARTA DA OEA "PROTOCOLO DE MANAGUÁ"
Protocolo de Reforma, promulgação
.
Decreto nº 2.677, de 17 de julho de 1998

5326

CELPA ver CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A.
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÀS.A.(CELPA)
Energia elétrica, serviço, ~oncessão
(116) Decreto de 27 de julho de 1998

5534

.

CENTRAIS GERADORAS DO SUL DO BRASIL S.A. (GERASUL)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização
Decreto nº 2.654, de 2 de julho de 1998
Publicado naDO de 3.7.1998...................................................
Retificado naDO de 7.7.1998

5254

5543

CENTRO ARTESANAL AGRÍCOLA DE NUPORANGA, NUPORANGA(SP)
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998...........................................................

5453

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM SANTA LÚCIA, CAMPINAS (SP)
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998
.

5453

CENTRO DE APOIO À VIDA, SÀO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998

5537

.

CENTRO INFANTIL "MÃE CHICA", CLÁUDIO (MG)
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998

.

5453

CENTRO SOCIAL GUARARAPES, RECIFE (PE)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998

.

5537

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS
Credenciamento
(4) Decreto de 1º de julho de 1998.....................................................

5415

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5563-5617,jul. 1998

5573
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO
Credenciamento
(3) Decreto de 1º de julho de 1998
,........................

5415

CEPROS - CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO SOCIAL, GOIÃNIA
(GOl
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998

CEVADA
Preço mínimo básico, normas
Decreto nº 2.660, de 7 de julho de 1998

.

o

"

.

CHILE
Acordo-Quadro para Promoção do Comércio mediante a Superação das
Barreiras Técnicas ao Comércio, execução; Brasil, Argentina, Bolívia,
Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru e Venezuela
Decreto nº 2.697, de 30 de julho de 1998
,.................
Acordo sobre Cooperação Turística, promulgação; Brasil
Decreto n~ 2.691, de 28 de julho de 1998..........................................

5537

5270

5387
5378

CHINA
Acordo sobre Segurança Técnica relacionada ao Desenvolvimento Conjunto dos Satélites e Recursos Terrestres, promulgação; Brasil
Decreto nº 2. 695, de 29 de julho de 1998

5384

Acordo-Quadro sobre a Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência
e Tecnologia do Espaço Exterior, promulgação; Brasil
Decreto n g2.698, de 30 de julho de 1998

5388

CITIBANK NA.
Filiais, cancelamento
(113) Decreto de 27 de julho de 1998

.

5532

CÓDIGO FLORESTAL
Normas; Lei nº 4.771/65, regulamentação
Decreto n Q 2. 661, de 8 de julho de 1998.

5272

COLÓMBIA
Acordo-Quadro para Promoção do Comércio mediante a Superação das
Barreiras Técnicas ao Comércio, execução; Brasil, Argentina, Bolívia,
Chile, Equador, México, Paraguai, Peru e Venezuela
Decreto n" 2.697, de 30 de julho de 1998

5387

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5563-5617, jul. 1998

5574
COMPANHIA AÇUCAREIRA RIOBRANQUENSE
Imóvel rural, desapropriação
Fazenda Paraíso; Astolfo Dutra (MG)
(71) Decreto de 17 de julho de 1998

5488

.

CONGREGAÇÃO SANTA IZABEL, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998

.

CONSELHO DE PAIS CRIANÇA FELIZ, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998
.
CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS
Angola, independência total; Resolução n" 1.173/98
Decreto nº 2.688, de 28 de julho de 1998

5453

5453

.

Material bélico; Exportação, proibição; Serra Leoa
Decreto n" 2.696, de 29 de julho de 1998

5374
5385

CONSELHO PARTICULAR NOSSA SENHORA DA CONCEiÇÃO DA
SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO, JABOTICATUBAS (MG)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998.........................................................

5537

CONSELHO SUPERIOR DE ECONOMIA E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(R-8)

Regulamento, aprovação; Decreto n" 989/93, alteração
Decreto nº 2.659, de 7 de julho de 1998...........

5269

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÃRIA
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Lei n'' 9.676/98, regulamentação
Decreto nº 2. 664, de 10 de julho de 1998.......
CONVENÇÃO DE SEGURANÇA NUCLEAR
Promulgação
Decreto nº 2.648, de 1º de julho de 1998
CONVENÇÃO N' 164 DA OIT, SOBRE A PROTEÇÃO DA SAúDE E A
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS TRABALHADORES MARÍTIMOS
Promulgação
Decretonª2.671, de 15 de julho de 1998..............................................

5302

.

5249

5311

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5563-5617,jnl. 1998

5575
CONVENÇÃO N' 163 DA OIT, SOBRE O BEM-ESTAR DOS TRABALHADORES MARÍTIMOS NO MARE NO PORTO
Promulgação
Decreto n'l2.669, de 15 de julho de 1998...................................................

5309

CONVENÇÃO NO 166 DA OIT, SOBRE A REPATRIAÇÃO DOS
TRABALHADORES MARÍTIMOS
Promulgação
Decreto nº 2.669, de 15 de julho de 1998

.

5309

CONVENÇÃO N' 168 DA OIT, RELATIVAÀPROMOÇÃO DO EMPREGO E
À PROTEÇÃO CONTRA O DESEMPREGO
Promulgação
Decreto n Q 2.682, de 21 de julho de 1998

5357

CONVENÇÃO NO 170 DA OIT, RELATIVA À SEGURANÇA NA
UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO TRABALHO
Promulgação
Decreto nº 2.657, de 3 de julho de 1998

5267

CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO
CLIMA
Promulgação
Decreto nº 2.652, de l Q de julho de 1998

.

5253

CRECHE "FREI GABRIEL DE FRAZZANÓ", UBERABA (MG)
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998...........................................................

5453

CRÉDITO ESPECIAL
Encargos financeiros; Ministério da Fazenda, supervisão
(45) Decreto de 14 de julho de 1998...........................................................
Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(100) Decreto de 23 de julho de 1998.........................................................
CRÉDITO EXTRAORDINÃRIO
Ministério da Agricultura e do Abastecimento; Decreto (30) Não Numerado de 5.6.1998, alteração
(119) Decreto de 29 de julho de 1998.........................................................
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Le
gal; Decreto Não Numerado (30) de 5.6.1998, alteração
(119) Decreto de 29 de julho de 1998

5461
5519

5541

M

5541

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Erasilia, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5563-5617, jul. 1998

5576
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
Ministério do Planejamento e Orçamento; Decreto Não Numerado (30)
de 5.6.1998, alteração
(119) Decreto de 29 de julho de 1998.................................................

5541

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Justiça Eleitoral
(70) Decreto de 17 de julho de 1998

.

5487

Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(46) Decreto de 14 de julho de 1998...........................................................

5462

Ministério da Ciência e Tecnologia
(74) Decreto de 21 de julho de 1998...........................................................

5490

Ministério da Educação e do Desporto
(120) Decreto de 30 de julho de 1998...............................................
(6) Decreto de 1Q de julho de 1998....................................................

5542
5417

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(46) Decreto de 14 de julho de 1998...........................................................

5462

Ministério da Justiça
(10) Decreto de 2 de julho de 1998.............................................................
(7) Decreto de 2 de julho de 1998...........................
(9) Decreto de 2 de julho de 1998...............................................................

5421
5418
5420

Ministério da Marinha
(95) Decreto de 22 de julho de 1998...........................................................

5514

Ministério da Previdência e Assistência Social
(8) Decreto de 2 de julho de 1998...............................................................
(11) Decreto de 2 de julho de 1998.............................................................
(72) Decreto de 21 de julho.........................................................................

5419
5422
5489

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
(73) Decreto de 21 de julho de 1998...........................................................

5489

Ministério do Planejamento e Orçamento
(98) Decreto de 23 de julho de 1998...................

5517

Operações Oficiais de Crédito
Ministério da Fazenda, supervisão
(99) Decreto de 23 de julho de 1998......................

5518

Orçamento da Seguridade Social
Ministério da Saúde
(48) Decreto de 14 de julho de 1998...................................................

5464

Orçamento de Investimento
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero)
(58) Decreto de 16 de julho de 1998...................................................

5474

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5563-5617, jul. 1998

5577
Orçamento Fiscal
Justiça Federal
(49) Decreto de 14 de julho de 1998................
Ministério da Justiça
(112) Decreto de 27 de julho de 1998.........................................................

5531

Ministério dos Transportes
(47) Decreto de 14 de julho de 1998...........................................................

5463

Presidência da República
(9) Decreto de 2 de julho de 1998...............................................................
(95) Decreto de 22 de julho de 1998...........................................................

5420
5514

Senado Federal
(95) Decreto de 22 de julho de 1998....................................

5514

CUBA
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Científica, Técnica e
Tecnológica para Cooperação na Área de Transportes, promulgação;
Brasil
Decreto nº 2. 700, de 30 de julho de 1998

5465

5390

D
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
Ministério da Justiça
Corregedoria-Geral, normas
Decreto nº 2.685, de 23 de julho de 1998
DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel; Reforma agrária
Cabeça de Vaca/Cabeça de Boi/Sombrio, Sossego e Baraúna (PB)
(17) Decreto de 3 de julho de 1998.....................................................
Engenho Grutão, Alagoa Grande (PB)
(lS) Decreto de 3 de julho de 1998
Estância da Capivara, Sant'Ana do Livramento (RS)
(S3) Decreto de 22 de julho de 1998...................................................
Fazenda Acauã, Santana do Matos (RN)
(6S) Decreto de 16 de julho de 1998...................................................
Fazenda Água da Serra, Pedra Preta e São José do Povo (MT)
(14) Decreto de 3 de julho de 1998.....................................................
Fazenda Arroio das Pedras, Canguçu (RS)
(S6) Decreto de 22 de julho de 1998...................................................
Fazenda Brasília, Estreito (MA)
(51) Decreto de 15 de julho de 1998...................................................

5363

5427
5428
5500
5485
5424
5504
5467

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5563-5617, ju!. 1998

5578
Fazenda Burity e Burity, Paracatu (MG)
(53) Decreto de 15 de julho de 1998.................................
Fazenda Capão Redondo, Rio Brilhante (MS)
(91) Decreto de 22 de julho de 1998...................................................
Fazenda Capivara, Touros (RN)
(55) Decreto de 15 de julho de 1998...................................................
Fazenda Carrapicho, Rio Brilhante (MS)
(92) Decreto de 22 de julho de 1998
Fazenda Castanheira, Brejo Grande do Araguaia (PA)
(78) Decreto de 21 de julho de 1998...................................................
Fazenda Cedro/Fazenda Jequitibá, Machadinha D'Oeste (RO)
(52) Decreto de 15 de julho de 1998................................
Fazenda Conjunto Santa Cruz, Rio do Prado (MG)
(37) Decreto de 9 de julho de 1998
Fazenda Espinheiro, Bento Fernandes (RN)
(54) Decreto de 15 de julho de 1998..................................................
Fazenda Ipê Roxo, Cáceres (MT)
(15) Decreto de 3 de julho de 1998
,.........................................
Fazenda Jussara, Fazenda Tamburil, Novo São Joaquim (MT)
(66) Decreto de 16 de julho de 1998
Fazenda Linhares, Lote n'' 1 - Quinhão n" 1, Teixeira Soares (PR)
(31) Decreto de 8 de julho de 1998.....................................................
Fazenda Linhares, Lote ns 1 - Quinhão n'' 2, Teixeira Soares (PR)
(32) Decreto de 8 de julho de 1998......................................................
Fazenda Linhares, Lote n" 2, Teixeira Soares (PR)
(30) Decreto de 8 de julho de 1998.....................................................
Fazenda Linhares, Lote n" 3, Teixeira Soares (PR)
(29) Decreto de 8 de julho de 1998.....................................................
Fazenda Linhares, Lote n'' 4, Teixeira Soares (PR)
(28) Decreto de 8 de julho de 1998.....................................................
Fazenda Linhares, Lote n" 5, Teixeira Soares (PR)
(27) Decreto de 8 de julho de 1998
Fazenda Linhares, Lote n" 6, Teixeira Soares (PR)
(26) Decreto de 8 de julho de 1998
Fazenda Linhares, Lote ns 7, Teixeira Soares (PR)
(25) Decreto de 8 de julho de 1998
Fazenda Marilândia, Paramoti (CE)
(59) Decreto de 16 de julho de 1998...................................................
Fazenda Miolo, Canguçu (RS)
(02) Decreto de 23 de julho de 1998.................................................
Fazenda Mulungu, Pendências (RN)
(64) Decreto de 16 de julho de 1998...................................................

5469
5509
5471
5510

5495
5468
5451
5470

5425
5483
5442

5443
5441
5440
5439

5438
5437
5436

5476
5521
5481
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5579
Fazenda Palmeiral Il, Palmeira (PR)
(63) Decreto de 16 de julho de 1998.....
Fazendas PatosNale do Rio Cristalino/São Jorge, Alagoa Grande
(PBI
(42) Decreto de 13 de julho de 1998
Fazenda Recanto, Cerro Corá (RN)
(56) Decreto de 15 de julho de 1998
Fazenda Ricalila 11, Matos Costa (SC)
(16) Decreto de 3 de julho de 1998.....................................................
Fazenda Rincão, Tibagi (PR)
(34) Decreto de 9 de julho de 1998
Fazenda Salada, Rio Brilhante (MS)
(80) Decreto de 21 de julho de 1998
Fazenda Santa Fé, Canguçu (RS)
(103) Decreto de 23 de julho de 1998.................................................
Fazenda Santa Maria, Guia Lopes da Laguna (MS)
(79) Decreto de 21 de julho de 1998...................................................
Fazenda Santa Rosa, Paracatu (MG)
(35) Decreto de 9 de julho de 1998
Fazenda SantanaIBoa Fé, Araputanga (MT)
(94) Decreto de 22 de julho de 1998...................................................
Fazenda Santo Antonio, Guia Lopes da Laguna (MS)
(81) Decreto de 21 de julho de 1998...................................................
Fazenda São João, Mariluz (PR)
(19) Decreto de 3 de julho de 1998.....................................................
Fazenda São Judas Tadeu, Rio Brilhante (MS)
(77) Decreto de 21 de julho de 1998
Fazenda São Luiz, Santo Inácio e Cafeara COE)
(61) Decreto de 16 de julho de 1998
,..................................
Fazenda São Luís, Sossego (PB)
(44) Decreto de 13 de julho de 1998 ..,................................................
Fazenda São Paulo, Paramoti (CE)
(60) Decreto de 16 de julho de 1998...................................................
Fazenda São Saturnino, Cáceres e Mirassol D'Oeste (MT)
(36) Decreto de 9 de julho de 1998
Fazenda São Sebastião, Ivinhema (MS)
(90) Decreto de 22 de julho de 1998...................................................
Fazenda Serra do Meio, Santana do Matos (RN)
(67). Decreto de 16 de julho de 1998...................................................
Fazenda Serra Nova, Florânia (RN)
(65) Decreto de 16 de julho de 1998...................................................

5480

5458
5472
5426
5448
5497
5522
5496

5449
5513
5498
5429
5494
5478
5460
5477
5450
5508
5484

5482
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5580
Fazenda 'I'abajara, Macaíba(RN)
(105) Decreto de 22 de julho de 1998.................................................

5524

Fazenda Tamakavy, Itaquiraí (MS)
(62) Decreto de 16 de julho de 1998...................................................

5479

Fazenda Umari, Dona Inês (PB)
(43) Decreto de 13 de julho de 1998...................................................

5459

Fazenda União, Canguçu mS)
(82) Decreto de 22 de julho de 1998.............................................

5499

Fazenda Vale do Seringal-I, Castanheira (MT)
(110) Decreto de 27 de julho de 1998...........................................

5529

Fazenda Vale do Seringal-H, Castanheira (MT)
(88) Decreto de 22 de julho de 1998........................................

5506

Fazenda Vale do Seringal-IH, Castanheira (MT)
(104) Decreto de 22 de julho de 1998......................................

5523

Fazenda Vale do Seringal-IV, Castanheira (MT)
(93) Decreto de 22 de julho de 1998........................................

5511

Fazenda Vale do Seringal-V, Castanheira (MT)
(89) Decreto de 22 de julho de 1998

5507

Fazenda Vale do Seringal-VI, Castanheira (MT)
(87) Decreto de 22 de julho de 1998...................................................

5505

Franco de Baixo, Indiaroba (SE)
(12) Decreto de 3 de julho de 1998

5422

Granja Santa Rosa de Lima e Invernada dos Bois, Tupanciretã
(RS)

(106) Decreto de 22 de julho de 1998................................................

5525

Invernada das Vacas, Tupanciretã CRS)
(107) Decreto de 22 de julho de 1998

5526

Invernada dos 'I'erneiros, Tupanciretã (RS)
(101) Decreto de 23 de julho de 1998.................................................

5520

Umbuzeiro, Carnaubais (RN)
(84) Decreto de 22 de julho de 1998
(85) Decreto de 22 de julho de 1998

5502
5503

Sítio Carmo, Mossoró (RN)
(13) Decreto de 3 de junho de 1998....................................................

5423

DESAPROPRIAÇÃO
Servidão
Terrenos, benfeitorias e acessões, São Leopoldo (RS); Empresa de
Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb)
(76) Decreto de 21 de julho de 1998

5492
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5581

E
EMBAIXADA DO BRASIL
Criação
Astana, República do Casaquietão
(57) Decreto de 15 de julho de 1998

.

5473

"

5389

EMENDA AO PROTOCOLO DE MONTREAL SOBRE SUBSTÂNCIAS
QUE DESTROEM A CAMADADE OZ6NIO
Promulgação
Decreto n~ 2.699, de 30 de julho de 1998

,

EMGEPRON ver ESTATUTO DA EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS
NAVAIS
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
(INFRAERO)
Orçamento de investimento, crédito suplementar
(58) Decreto de 16 de julho de 1998

.

5474

EMPRESADE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. (TRENSURB)
Imóvel; Utilidade pública, declaração; Servidão de passagem, desapropriação
(76) Decreto de 21 de julho de 1998............

5492

EMPRESA ESTRANGEIRA
Instalação, autorização; Transporte Gargano Sociedad Anónima
(96) Decreto de 22 de julho de 1998...................................

5515

EMPRESAS PÚBLICAS
Capital próprio; Dividendos e juros, pagamento
Decreto nº 2.673, de 16 de julho de 1998

5315

ENERGIA ELÉTRICA
Operação Nacional do Sistema Elétrico, normas; Lei n" 9.648/98, alteração
Decreto n" 2.655,2 de julho de 1998
-.......

5255

Serviço, concessão, distribuição
Centrais Elétricas do Pará S.A.
(116) Decreto de 27 de julho de 1998........................................

5534
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5582
ENGENHO GRUTÃO, ALAGOA GRANDE (PBl
Interesse social, declaração
(18) Decreto de 3 de julho de 1998.............................................................

5428

ENSINO SUPERIOR
Gratificação de Estímulo à Docência no Magistério, pagamento
Decreto n Q 2.668, de 13 de julho de 1998..........................

5308

EQUADOR
Acordo-Quadro para Promoção do Comércio mediante a Superação das
Barreiras Técnicas ao Comércio, execução; Brasil, Argentina, Bolívia,
Chile, Colômbia, México, Paraguai, Peru e Venezuela
Decreto n Q 2.697, de 30 de julho de 1998
,................................

5387

ESCOLA PROFISSIONALIZANTE ALEVINICULTURA E PISCICULTURA,
FORMIGA (MGl
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998.........................................................

5537

ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS
Regimento Interno; Decreto n" 2.548/98, alteração
Decreto n' 2. 666, de 10 de julho de 1998

5305

ESPANHA
Acordo de Cooperação na Área de Turismo, promulgação; Brasil e Espanha
Decreto nº 2.678, de 17 de julho de 1998...................................................

5327

ESTADOS-PARTES DO MERCOSUL
Acordo de Complementação Econômica nº 36; Ata de Retificação, execução; Bolívia
Decreto nº 2.656, de 3 de julho de 1998.....................................................

5266

ESTÃNCIA DA CAPIVARA, SANT'ANA DO LIVRAMENTO (RS)
Interesse social, declaração
(83) Decreto de 22 de julho de 1998...........................................................

5500

ESTATUTO DA EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS
(EMGEPRONl
Normas; Decreto n" 98.160/89, alteração
Decreto nº 2.672, de 15 de julho de 1998...................................................

5312
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5584
FAZENDA CARRAPICHO, RIO BRILHANTE (MS)
Interesse social, desapropriação
(92) Decreto de 22 de julho de 1998

.

5510

Interesse social, declaração
(78) Decreto de 21 de julho de 1998..................................................

5495

FAZENDA CASTANHEIRA, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA (PA)

FAZENDA CEDROIFAZENDA JEQUITIBÁ, MACHADINHO D'OESTE
(RO)

Interesse social, declaração
(52) Decreto de 15 de julho de 1998

.

5468

.

5451

FAZENDA CONJUNTO SANTA CRUZ, RIO DO PRADO (MG)
Interesse social, declaração
(37) Decreto de 9 de julho de 1998

FAZENDA ESPINHEIRO, BENTO FERNANDES (RN)
Interesse social, declaração
(54) Decreto de 15 de julho de 1998

..

5470

FAZENDA IPÊ ROXO, CÁCERES (MT)
Interesse social, declaração
(15) Decreto de 3 de julho de 1998

o ••

5425

FAZENDA JUSSARAIFAZENDA TAMBURIL, NOVO SÃO JOAQUIM (MT)
Interesse social, declaração
(66) Decreto de 16 de julho de 1998...........................................................

5483

FAZENDA LINHARES, LOTE N' 1- QUINHÃO N' 1, TEIXEIRA SOARES
(PR)
Interesse social, declaração
(31) Decreto de 8 de julho de 1998

.

5442

FAZENDALINHARES, LOTE N' 1 - QUINHÃO N' 2, TEIXEIRA SOARES
(PR)
Interesse social, declaração
(32) Decreto de 8 de julho de ·1998

.

5443

FAZENDA LINHARES, LOTE N' 2, TEIXEIRA SOARES (PR)
Interesse social, declaração
(30) Decreto de 8 de julho de 1998.............................................................

5441
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5585
FAZENDA UNHARES, LOTE N' 3, TEIXEIRA SOARES (PR)
Interesse social, declaração
(29) Decreto de 8 de julho de 1998.............................................................

5440

FAZENDA LINHARES, LOTE N' 4, TEIXEIRA SOARES (PR)
Interesse social, declaração
(28) Decreto de 8 de julho de 1998...............................................

5439

FAZENDA UNHARES, LOTE N' 5, TEIXEIRA SOARES (PR)
Interesse social, declaração
(27) Decreto de 8 de julho de 1998

,.

5438

Interesse social, declaração
(26) Decreto de 8 de julho de 1998.............................................................
(25) Decreto de 8 de julho de 1998.............................................................

5437
5436

FAZENDALINHARES, LOTE N' 7, TEIXEIRA SOARES (PR)

FAZENDAMARAÚ, SAPÉ E CRUZ DO ESPÍRITO SANTO (PB)
Interesse social, declaração
(l08) Decreto de 22 de julho de 1998

.

5527

.

5476

.

5521

.

5481

.

5480

,......................................

5472

,..,..................................................

5426

FAZENDAMARILÂNDlA, PARAMOTI (CE)
Interesse social, declaração
(59) Decreto de 16 de julho de 1998

FAZENDAMlüLO, CANGUÇU (RS)
Interesse social, declaração
(102) Decreto de 23 de julho de 1998

FAZENDA MULUNGU, PENDÉNCIAS (RN)
Interesse social, declaração
(64) Decreto de 16 de julho de 1998

FAZENDA PALMEIRAL 11,PALMEIRA (PR)
Interesse social, declaração
(63) Decreto de 16 de julho de 1998

FAZENDA RECANTO, CERRO cORÁ (RN)
Interesse social, declaração
(56) Decreto de 15 de julho de 1998

FAZENDA RlCALILA 11,MATOS COSTA (SC)
Interesse social, declaração
(16) Decreto de 3 de julho de 1998
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5586
FAZENDA RINCÃO, TIBAGI (PR)
Interesse social, declaração
(34) Decreto de 9 de julho de 1998

o ••

5448

FAZENDA SALADA, RIO BRILHANTE (MS)
Interesse social, declaração
(80) Decreto de 21 de julho de 1998....

5497

FAZENDA SANTA FÉ, CANGUÇU (RS)
Interesse social, declaração
(l03) Decreto de 23 de julho de 1998

.

5522

FAZENDA SANTA MARIA, GUIA LOPES DA LAGUNA (MS)
Interesse social, declaração
(79) Decreto de 21 de julho de 1998................................................

5496

FAZENDA SANTA ROSA, PARACATU (MG)
Interesse social, declaração
(35) Decreto de 9 de julho de 1998 .."

..

5449

FAZENDA SANTANAlBOA FÉ, ARAPUTANGA (MT)
Interesse social, desapropriação
(94) Decreto de 22 de julho de 1998

5513

.

FAZENDA SANTO ANTONIO, GUIA LOPES DA LAGUNA (MS)
Interesse social, declaração
(81) Decreto de 21 de julho de 1998

.

5498

FAZENDA SÃO JOÃO, MARILUZ (PR)
Interesse social, declaração
(19) Decreto de 3 de julho de 1998...................................................

5429

FAZENDA SÃO JUDAS TADEU, RlO BRILHANTE (MS)
Interesse social, declaração
(77) Decreto de 21 de julho de 1998

,.............................................

5494

FAZENDA SÃO LUÍS, SOSSEGO (PB)
Interesse social, declaração
(44) Decreto de 13 de julho de 1998.............................

FAZENDA SÃO LUIZ, SANTO 1NÃClO E CAFEARA(CE)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 16 de julho de 1998...........................................................

5460

5478
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5587
FAZENDA SÃO PAULO, PARAMOTI (CE)
Interesse social, declaração
(60) Decreto de 16 de julho de 1998...........................................................

5477

FAZENDA SÃO SATURNINO, CÁCERES E MIRASSOL D'OESTE (MT)
Interesse social, declaração
(36) Decreto de 9 de julho de 1998.............................................................

5450

FAZENDA SÃO SEBASTIÃO, MNHEMA (MS)
Interesse social, declaração
(90) Decreto de 22 de julho de 1998

.

5508

FAZENDA SERRA DO MEIO, SANTANA DO MATOS (RN)
Interesse social, declaração
(67) Decreto de 16 de julho de 1998...........................................................

5484

FAZENDA SERRA NOVA, FLORÃNlA (RN)
Interesse social, declaração
(65) Decreto de 16 de julho de 1998...........................................................

5482

"

FAZENDA 72, LADÁRlO (MS)
Interesse social, declaração
(50) Decreto de 14 de julho de 1998

,

.

5466

..

5524

Interesse social, declaração
(62) Decreto de 16 de julho de 1998...........................................................

5479

FAZENDA TABAJARA, MACAÍBA(RN)
Interesse social, declaração
(105) Decreto de 22 de julho de 1998
FAZENDA TAMAKAVY, lTAQUlRAÍ (MS)

FAZENDA UMARI, DONA INÊS (PB)
Interesse social, declaração
(43) Decreto de 13 de julho de 1998...........................................................

5459

FAZENDA UNIÃO, CANGUÇU (RS)
Interesse social, declaração
(82) Decreto de 22 de julho de 1998...........................................................

5499

FAZENDA VALE DO SERINGAL-I, CASTANHEIRA (MT)
Interesse social, declaração
(110) Decreto de 27 de julho de 1998.........................................................

5529

FAZENDA VALE DO SERINGAL-lI, CASTANHElRA(MT)
Interesse social, declaração
(88) Decreto de 22 de julho de 1998...........................................................

5506
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5588
FAZENDA VALE DO SERINGAL-III, CASTANHEIRA (MT)
Interesse social, declaração
(104) Decreto de 22 de julho de 1998

.

FAZENDA VALE DO SERINGAL-IV, CASTANHEIRA (MT)
Interesse social, declaração
(93) Decreto de 22 de julho de 1998.....................................................
FAZENDA VALE DO SERINGAL-V, CASTANHEIRA (MT)
Interesse social, declaração
(89) Decreto de 22 de julho de 1998

5523

5511

.

5507

FAZENDA VALE DO SERINGAL-VI, CASTANHEIRA (MT)

Interesse social, declaração
(87) Decreto de 22 de julho de 1998.................................................

5505

FAZENDAS PATOSNALE DO RIO CRISTALINO/SÃO JORGE, ALAGOA
GRANDE (PB)

Interesse social, declaração
(42) Decreto de 13 de julho de 1998
FLORESTA ver CÓDIGO FLORESTAL

.

5458

FORÇA TAREFA PARA COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS NA
AMAZÔNIA LEGAL
Criação, normas
Decreto nº 2.662, de 8 de julho de 1998.........................................

5280

FORÇAS ARMADAS
Exército; Oficiais da ativa, promoção; Decreto n'' 71.848/73, alteração
Decreto nº 2.676, de 16 de julho de 1998

5324

FRANCO DE BAIXO, INDIAROBA (SE)
Interesse social, declaração
(12) Decreto de 3 de julho de 1998

5422

..

FUNÇÃO GRATIFICADA
Escolas Agrotécnicas Federais; Decreto nº 2.548/98, alteração
Decreto nº 2.666, de 10 de julho de 1998...........................................
Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério
da Previdência e Assistência Social
Decreto nº 2.663, de 9 de julho de 1998
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Decreto nº 2.681, de 21 de julho de 1998...................................................

5305

5282
5330
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5589
Remanej amento
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Decreto n' 2.683, de 21 de julho de 1998...........................................
Ministério da Ciência e Tecnologia
Decreto nº 2.674, de 16 de julho de 1998................................

FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA, PRESIDENTE PRUDENTE (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão
(22) Decreto de 6 de julho de 1998
FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT, CURITIBA (PR)

.

Radiodifusão; Serviço, concessão
(23) Decreto de 6 de julho de 1998.......................

5318

5433

5434

FUNDAÇÃO JOANA GOMES DA SILVA,PENTECOSTE (CE)
Utilidade pública, restabelecimento
(39) Decreto de 13 de julho de 1998........................................................
FUNDAÇÃO JOÃO PAULO lI, CACHOEIRA PAULISTA (SP)

5455

Radiodifusão; Serviço, concessão
(24) Decreto de 6 de julho de 1998.............................................................
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES, MARINGÁ (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão
(21) Decreto de 6 de julho de 1998.................................................
FUNDAÇÃO SÉCULO VINTE E UM, CAMPINAS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão
(20) Decreto de 6 de julho de 1998..............................
FUNDO ESPACIAL DE DESENVOLVIME_NTO E APERFEIÇOAMENTO
DAS ATNIDADES DE FISCALIZAÇAO (FUNDAF)
Ministério da Fazenda
Exercício de 1998; Lei n" 9.598/97, alteração
(75) Decreto de 21 de julho de 1998

5358

n......................

5435

5432

5431

5491

G
GRANJA SANTA ROSA DE LIMA E INVERNADA DOS BOIS,
TUPANCIRETÃ(RS)
Interesse social, declaração
(l06) Decreto de 22 de julho de 1998

n

.

5525

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATNIDADE DE CIÉNCIA E
TECNOLOGIA (GDCT)
Normas
Decreto n Q2.665, de 10 de julho de 1998

..

5302
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5590
GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO Ã DOCÊNCIA NO MAGISTÉRIO
SUPERIOR
Pagamento, normas
Decreto n Q 2.668, de 13 de julho de 1998

.

5308

.

5453

.

5537

HOSPITAL E CASA DE SAÚDE DE RUSSAS, RUSSAS (CE)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998.........................................................

5537

HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, SÃO JOÃO
DO TRIUNFO (PA)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998
.

5537

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PIRAÚBA (MG)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998......................................................

5537

HOSPITAL SENHORA APARECIDA, LUZ (MG)
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998...........................................................

5453

H
HOSPEDARIA EMAÚS, RIO CLARO (SP)
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998
HOSPITAL DIVINENSE, DIVINO (MG)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998

I
IMÓVEL RURAL
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); Aquisição, compra e venda; Decreto n'' 433/92, alteração
Decreto n Q2.680, de 17 de julho de 1998.............................................

5329

IMÓVEL
Interesse social; Reforma agrária
Cabeça de Vaca/Cabeça de Boi/Sombrio, Sossego e Baraúna (PB)
(17) Decreto de 3 de julho de 1998.....................................................

5427
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5591
Engenho Grutão, Alagoa Grande (PB)
(l S) Decreto de 3 de julho de 1998
Estância da Capivara, Sant'Ana do Livramento (RS)
(83) Decreto de 22 de julho de 1998

o..

5428
5500

Fazenda 72, Ladário (MS)
(50) Decreto de 14 de julho de 1998

5466

Fazenda Acauã, Santana do Matos (RN)
(68) Decreto de 16 de julho de 1998

5485

Fazenda Água da Serra, Pedra Preta e São José do Povo (MT)
(14) Decreto de 3 de julho de 1998.....................................................

5424

Fazenda Arroio das Pedras, Canguçu (RS)
(86) Decreto de 22 de julho de 1998

5504

Fazenda Brasília, Estreito (MA)
(51) Decreto de 15 de julho de 1998
Fazenda Burity e Burity, Paracatu (MG)
(53) Decreto de 15 de julho de 1998
Fazenda Capão Redondo, Rio Brilhante (MS)
(91) Decreto de 22 de julho de 1998...................................................
Fazenda Capivara, Touros (RN)
(55) Decreto de 15 de julho de 1998
Fazenda Carrapicho, Rio Brilhante (MS)
(92) Decreto de 22 de julho de 1998...................................................
Fazenda Castanheira, Brejo Grande do Araguaia (PA)
(78) Decreto de 21 de julho de 1998
~......................
Fazenda CedrolFazenda Jequitibá, Machadinho D'Oeste mO)
(52) Decreto de 15 de julho de 1998
Fazenda Conjunto Santa Cruz, Rio do Prado (MG)
(37) Decreto de 9 de julho de 1998
Fazenda Espinheiro, Bento Fernandes (RN)
(54) Decreto de 15 de julho de 1998
Fazenda Ipê Roxo, Cáceres (MT)
(15) Decreto de 3 de julho de 1998
Fazenda JussaralFazenda Tamburil, Novo São Joaquim (MT)
(66) Decreto de 16 de julho de 1998
Fazenda Linhares, Lote nº 1- Quinhão nº 1, Teixeira Soares (PR)
(31) Decreto de 8 de julho de 1998
Fazenda Linhares, Lote n'' 1- Quinhão n'' 2, Teixeira Soares (PR)
(32) Decreto de 8 de julho de 1998
Fazenda Linhares, Lote n" 2, Teixeira Soares (PR)
(30) Decreto de 8 de julho de 1998

5467
5469
5509
5471
5510
5495
5468
5451

5470
5425
5483
5442
5443
5441
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5592
Fazenda Linhares, Lote n" 3, Teixeira Soares (PR)
(29) Decreto de 8 de julho de 1998............................................
Fazenda Linhares, Lote nº 4, Teixeira Soares (PR)
(28) Decreto de 8 de julho de 1998.............................................
Fazenda Linhares, Lote n" 5, Teixeira Soares (PR)
(27) Decreto de 8 de julho de 1998............................................
Fazenda Linhares, Lote n'' 6, Teixeira Soares (PR)
(26) Decreto de 8 de julho de 1998
Fazenda Linhares, Lote n" 7, Teixeira Soares (PR)
(25) Decreto de 8 de julho de 1998
Fazenda Maraú, Sapé e Cruz do Espírito Santo (PB)
(108) Decreto de 22 de julho de 1998.................................................
Fazenda Marilândia, Paramoti (CE)
(59) Decreto de 16 de julho de 1998
Fazenda Miolo, Canguçu (RS)
(102) Decreto de 23 de julho de 1998.................................................
Fazenda Mulungu, Pendências (RN)
0>.......................
(64) Decreto de 16 de julho de 1998
Fazenda Palmeiral Il, Palmeira (PR)
(63) Decreto de 16 de julho de 1998.....................................
Fazenda Recanto, Cerro Corá (RN)
(56) Decreto de 15 de julho de 1998......................................
Fazenda Ricalila Il, Matos Costa (SC)
(16) Decreto de 3 de julho de 1998.............................................
Fazenda Rincão, Tibagi (PR)
(34) Decreto de 9 de julho de 1998
Fazenda Salada, Rio Brilhante (MS)
(80) Decreto de 21 de julho de 1998
Fazenda Santa Fé, Canguçu (RS)
(103) Decreto de 23 de julho de 1998.................................................
Fazenda Santa Maria, Guia Lopes da Laguna (MS)
(79) Decreto de 21 de julho de 1998
Fazenda Santa Rosa, Paracatu (MG)
(35) Decreto de 9 de julho de 1998
Fazenda Santana!Boa Fé, Araputanga (MT)
(94) Decreto de 22 de julho de 1998...................................................
Fazenda Santo Antonio, Guia Lopes da Laguna (MS)
(81) Decreto de 21 de julho de 1998...................................................
Fazenda São João, Mariluz (PR)
(19) Decreto de 3 de julho de 1998......................................................
Fazenda São Judas Tadeu, Rio Brilhante (MS)
(77) Decreto de 21 de julho de 1998...................................................

5440
5439
5438
5437
5436
5527
5476

5521
5481
5480
5472
5426
5448
5497
5522
5496
5449
5513
5498
5429
5494
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5593

I

Fazenda São Luís, Sossego (PB)
(44) Decreto de 13 de julho de 1998.....

5460

Fazenda São Luiz, Santo Inácio e Cafeara CCE)
(61) Decreto de 16 de julho de 1998.....

5478

Fazenda São Paulo; Paramoti CCE)
(60) Decreto de 16 de julho de 1998......

5477

Fazenda São Saturnino, Cáceres e Mirassol D'Oeste (MT)
(36) Decreto de 9 de julho de 1998

5450

Fazenda São Sebastião, Ivinhema (MS)
(90) Decreto de 22 de julho de 1998...........

5508

Fazenda Serra do Meio, Santana do Matos (RN)
(67) Decreto de 16 de julho de 1998

5484

Fazenda Serra Nova, Florânia (RN)
(65) Decreto de 16 de julho de 1998

5482

Fazenda Tabajara, Macaíba (RN)
(l05) Decreto de 22 de julho de 1998......................................

5524

Fazenda Tamakavy, Itaquiraí (MS)
(62) Decreto de 16 de julho de 1998........................................

5479

Fazenda Umari, Dona Inês (PB)
(43) Decreto de 13 de julho de 1998...................................................

5459

Fazenda União, Canguçu (RS)
(82) Decreto de 22 de julho de 1998...................................................

5499

Fazenda Vale do Seringal-I, Castanheira (MT)
(110) Decreto de 27 de julho de 1998

5529

Fazenda Vale do Seringal-H, Castanheira (MT)
(88) Decreto de 22 de julho de 1998....

5506

Fazenda Vale do Seringal-IH, Castanheira (MT)
(104) Decreto de 22 de julho de 1998.................................................

5523

Fazenda Vale do Seringal-IV, Castanheira (MT)
(93) Decreto de 22 de julho de 1998..........................

5511

Fazenda Vale do Seringal-V, Castanheira (MT)
(89) Decreto de 22 de julho de 1998

5507

Fazenda Vale do Seringal-VI, Castanheira (MT)
(87) Decreto de 22 de julho de 1998
Fazendas Patos/Vale do Rio Cristalino/São Jorge, Alagoa Grande

5505

(PB)

(42) Decreto de 13 de julho de 1998...................................................

5458

Franco de Baixo, Indiaroba (SE)
(12) Decreto de 3 de julho de 1998

5422
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5594
Granja Santa Rosa de Lima e Invernada dos Bois, Tupanciretã

(RS)
(106) Decreto de 22 de julho de 1998
Invernada das Vacas, Tupanciretã (RS)
(107) Decreto de 22 de julho de 1998
Invernada dos Terneiros, Tupanciretã (RS)
(lOl) Decreto de 23 de julho de 1998
Sítio Carmo, Mossoró (RN)
(13) Decreto de 3 de junho de 1998
Umbuzeiro, Carnaubais (RN)
(84) Decreto de 22 de julho de 1998
(85) Decreto de 22 de julho de 1998
União Federal; Aforamento; Porto Nacional (TO)
(2) Decreto de 1Q de julho de 1998

.

5525

.

5526

.

5520

.

5423
.
.

5502
5503

.

5414

Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998...........................................................

5453

INSTITUTO AYRTON SENNA, SÃO PAULO (SP)

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
(IPHAN)
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nº 2.702, de 16 de julho de 1998

5411

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÃRIA
(INCRA)
Imóvelrural;Aquisição, compra e venda; Decreto n" 433/92, alteração
Decreto nº 2.680, de 17 de julho de 1998 ..,................................................

5329

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL
Agência Executiva, qualificação
(118) Decreto de 29 de julho de 1998.........................................................

5540

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Contribuição previdenciária; Lei n'' 9.676/98, regulamentação
Decreto nº 2.664, de 10 de julho de 1998

5302

INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Aumento de capital
Banco América do Sul S.A.
(41) Decreto de 13 de julho de 1998...................................................
Banco Sudameris Brasil S.A.
(40) Decreto de 13 de julho de 1998...................................................

5457
5456
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5595
Capital social, participação
(111) Decreto de 27 de julho de 1998...............
(115) Decreto de 27 de julho de 1998............

lNTERESSE SOCIAL
Declaração
Cabeça de Vaca/Cabeça de Boi/Sombrio, Sossego e Baraúna (PB)
(17) Decreto de 3 de julho de 1998............
.
.
Engenho Grutão, Alagou Grande (PE)
(18) Decreto de 3 de julho de 1998............
.
.
Estância da Capivara, Sant'Ana do Livramento (RS)
(83) Decreto de 22 de julho de 1998
.
Fazenda 72, Ladário (MS)
(50) Decreto de 14 de julho de 1998
..
Fazenda Acauã, Santana do Matos (RN)
(68) Decreto de 16 de julho de 1998
..
Fazenda Água da Serra, Pedra Preta e São José do Povo (MT)
(14) Decreto de 3 de julho de 1998
.
Fazenda Arroio das Pedras, Canguçu (RS)
(86) Decreto de 22 de julho de 1998............................... ..
..
Fazenda Brasília, Estreito (MA)
(51) Decreto de 15 de julho de 1998
.
Fazenda Burity e Burity, Paracatu (MG)
(53) Decreto de 15 de julho de 1998
.
Fazenda Capão Redondo, Rio Brilhante (MS)
(91) Decreto de 22 de julho de 1998
..
Fazenda Capivara, Touros (RN)
(55) Decreto de 15 de julho de 1998
.
Fazenda Carrapicho, Rio Brilhante (MS)
(92) Decreto de 22 de julho de 1998
.
Fazenda Castanheira, Brejo Grande do Araguaia (PA)
(78) Decreto de 21 de julho de 1998
.
Fazenda Cedro!Fazenda Jequitibá, Machadinho D'Oeste (RO)
(52) Decreto de 15 de julho de 1998
..
Fazenda Conjunto Santa Cruz, Rio do Prado (MG)
(37) Decreto de 9 de julho de 1998
..
Fazenda Espinheiro, Bento Fernandes (RN)
(54) Decreto de 15 de julho de 1998
.
Fazenda Ipê Roxo, Cáceres (MT)
(15) Decreto de 3 de julho de 1998...................
..
..
Fazenda JussaralFazenda 'I'amburil, Novo São Joaquim (MT)
(66) Decreto de 16 de julho de 1998 ..;
.

5531
5534

5427
5428
5500
5466
5485
5424
5504
5467
5469
5509
5471
5510
5495
5468
5451
5470
5425
5483
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5596
Fazenda Linhares, Lote n? 1 -Quinhão n" 1, Teixeira Soares (PR)
(31) Decreto de 8 dejulho de 1998
.
Fazenda Linhares, Lote n" 1- Quinhão ns 2, Teixeira Soares (PR)
(32) Decreto de 8 de julho de 1998
.
Fazenda Linhares, Lote n'' 3, Teixeira Soares (PR)
(29) Decreto de 8 de julho de 1998
.
Fazenda Linhares, Lote nº 4, Teixeira Soares (PR)
(28) Decreto de 8 de julho de 1998
.
Fazenda Linhares, Lote n" 5, Teixeira Soares (PR)
(27) Decreto de 8 de julho de 1998
.
Fazenda Linhares, Lote ns 6, Teixeira Soares (PR)
(26) Decreto de 8 de julho de 1998
.
Fazenda Linhares, Lote n" 7, Teixeira Soares (PR)
(25) Decreto de 8 de julho de 1998
.
Fazenda Linhares, Lote n" 2, Teixeira Soares (PR)
(30) Decreto de 8 de julho de 1998
.
Fazenda Maraú, Sapé e Cruz do Espírito Santo (PB)
(108) Decreto de 22 de julho de 1998
.
Fazenda Marilândia, Paramotd (CE)
(59) Decreto de 16 de julho de 1998
.
Fazenda Miolo, Canguçu (RS)
(102) Decreto de 23 de julho de 1998
.
Fazenda Mulungu, Pendências (RN)
(64) Decreto de 16 de julho de 1998
.
Fazenda Palmeiral Il, Palmeira (PR)
(63) Decreto de 16 de julho de 1998
.
Fazenda Recanto, Cerro Corá (RN)
(56) Decreto de 15 de julho de 1998
.
Fazenda Ricalila Il, Matos Costa (SC)
(16) Decreto de 3 de julho de 1998
.
Fazenda Rincão, Tibagi (PR)
(34) Decreto de 9 de julho de 1998
.
Fazenda Salada, Rio Brilhante (MS)
(80) Decreto de 21 de julho de 1998
.
Fazenda Santa Fé, Canguçu (RS)
(103) Decreto de 23 dejulho de 1998
.
Fazenda Santa Maria, Guia Lopes da Laguna (MS)
(79) Decreto de 21 de julho de 1998
.
Fazenda Santa Rosa, Paracatu (MG)
(35) Decreto de 9 de julho de 1998
.
Fazenda Santana!Boa Fé-Araputanga (MT)
(94) Decreto de 22 de julho de 1998
.

5442
5443
5440
5439
5438
5437
5436
5441
5527
5476
5521
5481
5480
5472
5426
5448
5497
5522
5496
5449
5513
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5597
Fazenda Santo Antonio, Guia Lopes da Laguna (MS)
(81) Decreto de 21 de julho de 1998
..

5498

Fazenda São João, Mariluz (PR)
(l9) Decreto de 3 de julho de 1998
.
Fazenda São Judas Tadeu, Rio Brilhante (MS)
(77) Decreto de 21 de julho de 1998
.

5494

Fazenda São Luís, Sossego (PB)
(44) Decreto de 13 de julho de 1998

5460

5429

.

Fazenda São Luiz, Santo Inácio e Cafeara (CE)
(61) Decreto de 16 de julho de 1998
Fazenda São Paulo, Pararnoti (CE)
(60) Decreto de 16 de julho de 1998

5478

.

5477

.

Fazenda São Saturnino, Cáceres e Mirassol D'Oeste (MT)
(36) Decreto de 9 de julho de 1998
Fazenda São Sebastião, Ivinherna (MS)
(90) Decreto de 22 de julho de 1998
Fazenda Serra do Meio, Santana do Matos (RN)
(67) Decreto de 16 de julho de 1998 ........

.

5450

.

5508
5484

Fazenda Serra Nova, Florânia (RN)
(65) Decreto de 16 de julho de 1998 ........
Fazenda 'I'abajara, Macaíba (RN)
(l05) Decreto de 22 de julho de 1998
Fazenda Tarnakavy, ltaquiraí (MS)
(62) Decreto de 16 de julho de 1998 ..

5482
5524

..

5479

Fazenda Urnari, Dona Inês (PB)
(43) Decreto de 13 de julho de 1998 ....
Fazenda União, Canguçu (RS)
(82) Decreto de 22 de julho de 1998
Fazenda Vale do Seringal-I, Castanheira (MT)
(l10) Decreto de 27 de julho de 1998

5459
5499

.

5529

..

Fazenda Vale do Seringal-H, Castanheira (MT)
(88) Decreto de 22 de julho de 1998...........................

..

.

5506

..

5511

.

5507

.

5505

Fazenda Vale do Seringal-IlI, Castanheira (MT)
(104) Decreto de 22 de julho de 1998
Fazenda Vale do Seringal-Iv, Castanheira (MT)
(93) Decreto de 22 de julho de 1998
Fazenda Vale do Seringal-V, Castanheira (MT)
(89) Decreto de 22 de julho de 1998
Fazenda Vale do Seringal-VI, Castanheira (MT)
(87) Decreto de 22 de julho de 1998
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5598
Fazendas Patos/Vale do Rio Cristalino/São Jorge, Alagoa Grande
(PBl
(42) Decreto de 13 de julho de 1998...................................................
Franco de Baixo, Indiaroba (SE)
(12) Decreto de 3 de julho de 1998
Granja Santa Rosa de Lima e Invernada dos Bois, Tupanciretã
(RS)
(106) Decreto de 22 de julho de 1998....................................
Invernada das Vacas, Tupanciretã (RS)
(107) Decreto de 22 de julho de 1998....................................
Invernada dos 'I'erneiros, Tupanciretã (RS)
(101) Decreto de 23 de julho de 1998.................................................
Sítio Carmo, Mossoró (RN)
(13) Decreto de 3 de junho de 1998....................................................
Umbuzeiro, Carnaubais (RN)
(84) Decreto de 22 de julho de 1998
(85) Decreto de 22 de julho de 1998

5458
5422

5525
5526
5520
5423
5502
5503

INVERNADA DAS VACAS, TUPANC1RETÃ (RS)
Interesse social, desapropriação
(l07) Decreto de 22 de julho de 1998

.

5526

INVERNADA DOS TERNEIROS, TUPANClRETÃ (RS)
Interesse social, declaração
(lOl) Decreto de 23 de julho de 1998

.

5520

ITÁLIA
Acordo de Cooperação na Luta contra o Crime Organizado e o Tráfico
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, promulgação; Brasil
Decreto nº 2.649, de 1º de julho de 1998
"

5250

J
JARDIM DE INFÃNCIADONALUIZE HElDR1CH, TAI6 (SC)
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998...........................................................

5453

JUSTIÇA ELEITORAL
Orçamento Fiscal, crédito suplementar
(70) Decreto de 17 de julho de 1998

.

5487

JUSTIÇA FEDERAL
Orçamento Fiscal, crédito suplementar
(49) Decreto de 14 de julho de 1998..................................................

5465
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5599

L
LAR DO IDOSO PADRE LINO JOSÉ CORRER, ITUIUTABA(MG)
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998...............................................

5453

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE APUCARANA, APUCARANA (PA)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998

0.0

5537

.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL (LTN)
Títulos da dívida pública mobiliária, normas
Decreto nº2.701, de 30 de julho de 1.998

.

5391

LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE CURITIBA, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, restabelecimento
(39) Decreto de 13 de julho de 1998

.

5455

M
MÉXICO
Acordo-Quadro para Promoção do Comércio mediante a Superação das
Barreiras Técnicas ao Comércio, execução; Brasil, Argentina, Bolívia,
Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela
Decreto nº 2.697, de 30 de julho de 1998..

5387

MILITAR REFORMADO
Nomeação; Administração pública; Decreto n" 2.027/96, alteração
Decreto nº 2.658, de 6 de julho de 1998.

5268

MINISTÉRIO DAADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMADO ESTADO
(MARE)

Cargo em comissão, remanejamento
Ministério da Ciência e Tecnologia
Decreto nº 2.674, de 16 de julho de 1998
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
Decreto nº 2. 702, de 16 de julho de 1998......

5411

Função gratificada, remanejamento
Ministério da Ciência e Tecnologia
Decreto nº 2.674, de 16 de julho de 1998.

5318

5318
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5600
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Decreto nº 2.683, de 21 de julho de 1998
Ministério da Justiça
Decreto nº 2.686, de 23 de julho de 1998

5358

.

5364

.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Cargo em comissão; Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo,

aprovação
Decreto nº2.681, de 21 de julho de 1998

..

5330

Função gratificada; Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo,
aprovação
Decreto n'! 2.681, de 21 dejulho de 1998
.

5330

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(46) Decreto de 14 de julho de 1998

5462

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário; Decreto Não Numerado (30), de 5.6.1998, alteração
(119) Decreto de 29 de julho de 1998
.

5541

Remanejamento temporário
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Decreto nº 2.683, de 21 de julho de 1998

.

5358

MINISTÉRIO DA CIÉNCIA E TECNOLOGIA
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n" 2.674, de 16 de julho de 1998 ......
Orçamento Fiscal, crédito suplementar
(74) Decreto de 21 de julho de 1998

5318
5490

.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Gratificação de Estímulo à Docência no Magistério Superior, pagamento
Decreto nº 2.668, de 13 de julho de 1998....
..
..

5308

Orçamento Fiscal, crédito suplementar
(6) Decreto de F de julho de 1998
..

5417

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(120) Decreto de 30 de julho de 1998...

5542

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Operações Oficiais de Crédito; Crédito especial
(100) Decreto de 23 de julho de 1998
Operações Oficiais de Crédito; Crédito suplementar
(99) Decreto de 23 de julho de 1998

.
.

5519
5518
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5601
Orçamento Fiscal, normas; Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf); Exercício de 1998;
Lei ns 9.598/97, alteração
(75) Decreto de 21 de julho de 1998...............................

5491

Orçamento Fiscal; Crédito especial, supervisão
(45) Decreto de 14 de julho de 1998...............................

5461

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
Orçamento Fiscal, crédito suplementar
(46) Decreto de 14 de julho de 1998

.

5462

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Cargo; Remanejamento
Decreto n Q 2.686, de 23 de julho de 1998 ....

5364

Crédito suplementar
(112) Decreto de 27 de julho de 1998..........

5531

Departamento de Polícia Federal; Corregedoria-Geral, normas
Decreto n Q 2.685, de 23 de julho de 1998...

5363

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(lO) Decreto de 2 de julho de 1998.............................................................
(7) Decreto de 2 de julho de 1998.................
(9) Decreto de 2 de julho de 1998.

5421
5418
5420

MINISTÉRIO DA MARINHA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(95) Decreto de 22 de julho de 1998......................................

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA E ASSISTÉNCIA SOCIAL
Cargo em comissão; Estrutura Regimental, aprovação
Decreto n" 2.663, de 9 de julho de 1998................................
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(8) Decreto de 2 de julho de 1998.........
(11) Decreto de 2 de julho de 1998........
(72) Decreto de 21 de julho de 1998.....

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(48) Decreto de 14 de julho de 1998.....................................

5514

5282
5419
5422
5489

5464

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA
AMAZÔNIA LEGAL
Força Tarefa para Combate a Incêndios Florestais na Amazônia Legal;
Criação, normas
Decreto nº 2.662, de 8 de julho de 1998
;
".........

5280

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5563-5617, jul. 1998

5602
Orçamento Fiscal, crédito suplementar
(73) Decreto de 21 de julho de 1998............

..... H...............

5489

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário; Decreto Não Numerado (30), de 5.6.1998, alteração
(119) Decreto de 29 de julho de 1998............................

5541

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(98) Decreto de 23 de julho de 1998..............................

5517

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário; Decreto Não Numerado (30), de 5.6.1998, alteração
(119) Decreto de 29 de julho de 1998..

5541

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento Fiscal, crédito suplementar
(47) Decreto de 14 de julho de 1998

5463

.

MOCIDADE ESPÍRITA EMILLE DE TOUCHES, CAMPOS DOS
GOITACAZES (RJ)
Utilidade pública, restabelecimento
(39) Decreto de 13 de julho de 1998
.

5455

MOGNO
Região Amazônica; Floresta nativa, exploração, suspensão
Decreto n Q 2.687, de 27 de julho de 1988

5373

.

N
NEW HOLLAND N.V.
Participação estrangeira; Interesse do governo brasileiro
(111) Decreto de 27 de julho de 1998
.
NÚCLEO ASSISTENCIAL DOM BOSCO, NERÓPOLIS (GO)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998

5531

.

5537

NÚCLEO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, CAMPINAS (SP)
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998....

NÚCLEO ASSISTENCIAL !'RATERNO, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998
.

5453

5537
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5603

o
OBRAS SOCIAIS DO SEGAL, GOIÂNIA (GO)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998..

5537

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO
Normas; Lei n!! 9.648/98, alteração
Decreto n!! 2.655, 2 de julho de 1998

.,

.

5255

.

5419
5422
5489

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Ministério da Previdência e Assistência Social
(8) Decreto de 2 de julho de 1998
.
(11) Decreto de 2 de julho de 1998
.
(72) Decreto de 21 de julho de 1998
Ministério da Saúde
(48) Decreto de 14 de julho de 1998
.
Ministério da Previdência e Assistência Social
(72) Decreto de 21 dejulhode 1998
.

5464
5489

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Crédito suplementar
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero)
(58) Decreto de 16 de julho de 1998

5474

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
(45) Decreto de 14 de julho de 1998...................................................
Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(100) Decreto de 23 de julho de 1998.....
Crédito suplementar
Justiça Eleitoral
(70) Decreto de 17 de julho de 1998.........
Justiça Federal
(49) Decreto de 14 de julho de 1998...................................................
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(46) Decreto de 14 de julho de 1998.......................
Ministério da Ciência e Tecnologia
(74) Decreto de 21 de julho de 1998.....................

5461

5519

5487
5465

5462
5490
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5604
Ministério da Educação e do Desporto
(6) Decreto de I'' de julho de 1998........
(120) Decreto de 30 de julho de 1998............................
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(46) Decreto de 14 de julho de 1998..............................
Ministério da Justiça
(10) Decreto de 2 de julho de 1998
"...
(7) Decreto de 2 de julho de 1998.......
(9) Decreto de 2 de julho de 1998.
(112) Decreto de 27 de julho de 1998

5417
5542
5462
5421
5418
5420
5531

.,

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(73) Decreto de 21 de julho de 1998..........

5489

Ministério do Planejamento e Orçamento
(98) Decreto de 23 de julho de 1998 ..

5517

Ministério dos Transportes
(47) Decreto de 14 de julho de 1998

.

Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(99) Decreto de 23 de julho de 1998...........................................
Presidência da República
(9) Decreto de 2 de julho de 1998

5463
5518

.

5420

ORÇAMENTO
Normas; Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das
Atividades de Fiscalização (Fundaf); Exercício de 1998; Lei n" 9.598/97,
alteração
(75) Decreto de 21 de julho de 1998...............................

5491

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito extraordinário
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(119) Decreto de 29 de julho de 1998..........................
Ministério do Planejamento e Orçamento
Decreto Não Numerado (30), de 5.6.1998, alteração
(119) Decreto de 29 de julho de 1998.............................

5541

5541

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
Decreto Não Numerado (30), de 5.6.1998, alteração
(119) Decreto de 29 de julho de 1998....................................

5541
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5605
Crédito suplementar
Ministério da Marinha

5514

(95) Decreto de 22 de julho de 1998 ....

Presidência da República
(95) Decreto de 22 de julho de 1998
Senado Federal
(95) Decreto de 22 de julho de 1998

:

5514

..
.

5514

p
PARAGUAI
Acordo de Complementação Econômica ns 18; Décimo Nono Protocolo
Adicional, execução; Brasil, Argentina, e Uruguai
Decreto nº 2.667, de 10 de julho de 1998.....................

5307

Acordo-Quadro para Promoção do Comércio mediante a Superação das
Barreiras Técnicas ao Comércio, execução; Brasil, Argentina, Bolívia,
Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Venezuela
Decreto nº 2.697, de 30 de julho de 1998..........................

5387

Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico;
Promulgação; Brasil
Decreto n" 2.690, de 28 de julho de 1998
".....................

5377

Protocolo de Integração Educacional, Revalidação de Diplomas, Certificados, Títulos e de Reconhecimento de Estudos de Nível Médio Técnico;
Promulgação
Decreto nº 2.689, de 28 de julho de 1998...

5376

PERU
Acordo-Quadro para Promoção do Comércio mediante a Superação das
Barreiras Técnicas ao Comércio, execução; Brasil, Argentina, Bolívia,
Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai e Venezuela
Decreto nº 2.697, de 30 de julho de 1998.

5387

PESSOA DESAPARECIDA OU MORTA
Atividade política
Período 2.9.1961 a 15.8.1979; Indenização, concessão
(109) Decreto de 24 de julho de 1998

.,

.

5529

PODER EXECUTIVO
Servidor público; Pagamento, vantagem e extensão dos 28,86 por cento
Decreto nº 2.693, de 28 de julho de 1998

5379
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5606
PORTAL RADIODIFUSÃO LTDA., PORTO ALEGRE (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Rádio Princesa do Jacuí Ltda., Porto Alegre (RS)
(5) Decreto de 1º de julho de 1998

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(9) Decreto de 2 de julho de 1998

.

5416

.

5420

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(95) Decreto de 22 de julho de 1998....................................

5514

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Inclusão
Boa Vista Energia S.A, inclusão
Decreto n Q 2.653, de 1º de julho de 1998
Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A. (Gerasul)
Decreto n" 2.654, de 12 de julho de 1998
Publicado naDO de 3.7.1998.......................................
Retificado no DO de 7.7.1998

5254

.

5254
5543

.

5537

PRONOVI - PROJETO VIDA NOVA, RIBEIRÃO PIRES (SP)
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998

PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO EDUCACIONAL, REVALIDAÇÃO DE
DIPLOMAS, CERTIFICADOS, TÍTULOS E DE RECONHECIMENTO
DE ESTUDOS DE NÍVEL MÉDIO TÊCNICO
Promulgação; Brasil e Paraguai
Decreto n" 2.689, de 28 de julho de 1998

.

5376

.

5328

.

5416

PROTOCOLO DE MONTREAL SOBRE SUBSTÂNCIAS QUE DESTROEM
A CAMADA DE OZÔNIO
Promulgação
Decreto nº 2.679, de 17 de julho de 1998

R
RÃDIO PRINCESA DO JACUÍ LTDA., PORTO ALEGRE (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Portal Radiodifusão Ltda., Porto Alegre (RS)
(5) Decreto de 1Q de julho de 1998
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5607
RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão
Fundação Agripino Lima; Presidente Prudente (SP)
(22) Decreto de 6 de julho de 1998..........................................
Fundação Champagnat, Curitiba (PR)
(23) Decreto de 6 de julho de 1998
Fundação João Paulo Il, Cachoeira Paulista (SP)
(24) Decreto de 6 de julho de 1998
Fundação Nossa Senhora de Lourdes, Maringá (PR)
(21) Decreto de 6 de julho de 1998
Fundação Século Vinte e Um, Campinas (SP)
(20) Decreto de 6 de julho de 1998.:.......................

5433
5434
5435

5432
5431

Serviço, concessão, transferência
Portal Radiodifusão Ltda.; Rádio Princesa do Jacuí Ltda., Porto

Alegre (RS)
(5) Decreto de F de julho de 1998...........................

5416

RECANTO SOMASQUINO, SANTO ANDRÉ (SP)
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998

.

5453

REFORMAAGRÃRIA
Imóvel, desapropriação
Cabeça de Vaca/Cabeça de Boi/Sombrio, Sossego e Baraúna (PB)
(17) Decreto de 3 de julho de 1998.....................................................
Engenho Grotão, Alagoa Grande (PB)
(18) Decreto de 3 de julho de 1998
Estância da Capivara, Sant'Ana do Livramento (RS)
(83) Decreto de 22 de julho de 1998...................................................
Fazenda Acauã, Santana do Matos (RN)
(68) Decreto de 16 de julho de 1998...................................................
Fazenda Água da Serra, Pedra Preta e São José do Povo (MT)
(4) Decreto de 3 de julho de 1998.....
Fazenda Arroio das Pedras, Canguçu (RS)
(86) Decreto de 22 de julho de 1998...................................................
Fazenda Brasília, Estreito (MA)
(51) Decreto de 15 de julho de 1998..............................
Fazenda Burity e Burity, Paracatu (MG)
(53) Decreto de 15 de julho de 1998..............................
Fazenda Capão Redondo, Rio Brilhante (MS)
(91) Decreto de 22 de julho de 1998...................................................

5427

5428
5500

5485
5424
5504

5467
5469
5509

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 7, t. 2, p. 5563-5617, jul. 1998

5608
Fazenda Capivara, Touros (RN)
(55) Decreto de 15 de julho de 1998
.
Fazenda Carrapicho, Rio Brilhante (MS)
(92) Decreto de 22 de julho de 1998
.
Fazenda Castanheira, Brejo Grande do Araguaia (PA)
(78) Decreto de 21 de julho de 1998
.
Fazenda Cedro/Fazenda Jequitibá, Machadinha D'Oeste (RÚ)
(52) Decreto de 15 de julho de 1998
.
Fazenda Conjunto Santa Cruz, Rio do Prado (MG)
(37) Decreto de 9 de julho de 1998
.
Fazenda Espinheiro, Bento Fernandes (RN)
(54) Decreto de 15 de julho de 1998
..
Fazenda Ipê Roxo, Cáceres (MT)
(15) Decreto de 3 de julho de 1998
.
Fazenda Jussara, Fazenda 'I'amburil, Novo São Joaquim (MT)
..
(66) Decreto de 16 de julho de 1998
Fazenda Linhares, Lote nº 1 - Quinhão nº 1, Teixeira Soares (PR)
(31) Decreto de 8 de julho de 1998
.
Fazenda Linhares, Lote ns 2, Teixeira Soares (PR)
(30) Decreto de 8 de julho de 1998
..
Fazenda Linhares, Lote n" 3, Teixeira Soares (PR)
(29) Decreto de 8 de julho de 1998
..
Fazenda Linhares, Lote n" 4, Teixeira Soares (PR)
(28) Decreto de 8 de julho de 1998
.
Fazenda Línhares, Lote nº 5, Teixeira Soares (PR)
(27) Decreto de 8 de julho de 1998
.
Fazenda Linhares, Lote n'' 6, Teixeira Soares (PR)
(26) Decreto de 8 de julho de 1998
.
Fazenda Linhares, Lote nº'7, Teixeira Soares (PR)
(25) Decreto de 8 de julho de 1998
..
Fazenda Marilândia, Paramoti (CE)
(59) Decreto de 16 de julho de 1998
.
Fazenda Miolo, Canguçu (RS)
(102) Decreto de 23 de julho de 1998....
Fazenda Mulungu, Pendências (RN)
(64) Decreto de 16 de julho de 1998
..
Fazenda Palmeiral Il, Palmeira (PR)
(63) Decreto de 16 de julho de 1998..................
..
.
Fazendas Patos/Vale do Rio Cristalino/São Jorge, Alagoa Grande

5471
5510
5495
5468
5451
5470
5425
5483
5442
5441
5440
5439
5438
5437
5436
5476
5521
5481
5480

(PE)

(42) Decreto de 13 de julho de 1998

.

5458
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5609
Fazenda Recanto, Cerro Corá (RN)
(56) Decreto de 15 de julho de 1998

.

Fazenda Ricalila lI, Matos Costa (SC)
(16) Decreto de 3 de julho de 1998
.
Fazenda Rincão, Tibagi (PR)
(34) Decreto de 9 de julho de 1998
Fazenda Salada, Rio Brilhante (MS)
(80) Decreto de 21 de julho de 1998.
Fazenda Santa Fé, Canguçu (RS)
(103) Decreto de 23 de julho de 1998

5426

5448

.

5497
5522

.

Fazenda Santa Maria, Guia Lopes da Laguna (MS)
(79) Decreto de 21 de julho de 1998
Fazenda Santa Rosa, Paracatu (MG)
(35) Decreto de 9 de julho de 1998
Fazenda Santana!Boa Fé, Araputanga (MT)
(94) Decreto de 22 de julho de 1998
.
Fazenda Santo Antonio, Guia Lopes da Laguna (MS)
.
(81) Decreto de 21 de julho de 1998
Fazenda São João, Mariluz (PR)
(l9) Decreto de 3 de julho de 1998
Fazenda São Judas Tadeu, Rio Brilhante (MS)
(77) Decreto de 21 de julho de 1998
Fazenda São Luiz, Santo Inácio e Cafeara (CE)
(61) Decreto de 16 de julho de 1998
Fazenda São Luís, Sossego (PB)
(44) Decreto de 13 de julho de 1998
Fazenda São Paulo, Paramoti (CE)
(60) Decreto de 16 de julho de 1998
Fazenda São Saturnino, Cáceres e Mirassol D'Oeste (MT)
(36) Decreto de 9 de julho de 1998
Fazenda São Sebastião, Ivinhema (MS)
(90) Decreto de 22 de julho de 1998
Fazenda Serra do Meio, Santana do Matos (RN)
(67) Decreto de 16 de julho de 1998
Fazenda Serra Nova, Florânia (RN)
(65) Decreto de 16 de julho de 1998
Fazenda Tabajara, Macaíba (RN)
(lOS) Decreto de 22 de julho de 1998..........
Fazenda Tamakavy, Itaquiraí (MS)
(62) Decreto de 16 de julho de 1998.............

5472

.

5496
5449

.

5513
5498
..

5429

.

5494

..

5478

.

5460

..

5477

.

5450

.

5508

..

5484

.

5482

..

..

5524

..

..

5479
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5610
Fazenda Umari, Dona Inês (PB)
(43) Decreto de 13 de julho de 1998.....................................
Fazenda União, Canguçu (RS)
(82) Decreto de 22 de julho de 1998.............................................
Fazenda Vale do Seringal-I, Castanheira (MT)
(110) Decreto de 27 de julho de 1998..........................................
Fazenda Vale do Seringal-lI, Castanheira (MT)
(88) Decreto de 22 de julho de 1998.....................................
Fazenda Vale do Seringal-IIl, Castanheira (MT)
(104) Decreto de 22 de julho de 1998..................................
Fazenda Vale do Seringal-IV, Castanheira (MT)
(93) Decreto de 22 de julho de 1998...................................................
Fazenda Vale do Seringal-V, Castanheira (MT)
(89) Decreto de 22 de julho de 1998............................
Fazenda Vale do Seringal-VI, Castanheira (MT)
(87) Decreto de 22 de julho de 1998............................
Franco de Baixo, Indiaroba (SE)
(12) Decreto de 3 de julho de 1998
Granja Santa Rosa de Lima e Invernada dos Bois, Tupanciretã

5450
5499

5529
5506

5523

5511
5507

5505
5422

(RS)

(106) Decreto de 22 de julho de 1998................................................
Invernada das Vacas, Tupanciretã (RS)
(l07) Decreto de 22 de julho de 1998.................................................
Invernada dos Terneiros, Tupanciretã (RS)
(101) Decreto de 23 de julho de 1998.................................................
Umbuzeiro, Carnaubais (RN)
(84) Decreto de 22 de julho de 1998.........................................
(85) Decreto de 22 de julho de 1998.........................................
Sítio Carmo, Mossoró (RN)
(l3) Decreto de 3 de junho de 1998....................................................
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); Compra e
venda, aquisição; Decreto n'' 433/92, alteração
Decreto nº 2,680, de 17 de julho de 1998.

5525
5526

5520
5502
5503
5423

5329

REPÚBLICAÀRABE DA SÍRIA
Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, promulgação; Brasil
Decreto n" 2.692, de 28 de julho de 1998................

5378

REPÚBLICA DO CASAQUISTÃO
Embaixada do Brasil, criação
(57) Decreto de 15 de julho de 1998

.

5473
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5612
SOCIEDADE ESPÍRITA BENEFICENTE "DR. ADOLFO BEZERRA DE
MENESES", VOTUPORANGA (SPl
Utilidade pública, declaração
(117) Decreto de 28 de julho de 1998

5537

..

SOCIEDADE PESTALOZZIDE CONCEIÇÃO DE MACABU, CONCEIÇÃO
DE MACABU (RJ)
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998

.

5453

.

5453

SOCIEDADE PESTALOZZI DE OURO PRETO DO OESTE, OURO PRETO
DO OESTE (ROl
Utilidade pública, declaração
(38) Decreto de 13 de julho de 1998

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão
Fundação Agripino Lima, Presidente Prudente (SP)
(22) Decreto de 6 de julho de 1998..............................
Fundação Champagnat, Curitiba (PR)
(23) Decreto de 6 de julho de 1998
o..
Fundação João Paulo Ií, Cachoeira Paulista (SP)
(24) Decreto de 6 de julho de 1998.....................................................
Fundação Nossa Senhora de Lourdes, Maringá (PR)
(21) Decreto de 6 de julho de 1998.....................................................
Fundação Século Vinte e Um, Campinas (SP)
(20) Decreto de 6 de julho de 1998.....................................................
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Portal Radiodifusão Ltda.; Rádio Princesa do J acuí Ltda., Porto
Alegre (RS)
(5) Decreto de 102 de julho de 1998.......

5433
5434

5435
5432
5431

5416

TERRA INDÍGENA
Demarcação
Porto Seguro e Santa Cruz de Cabr álía (BA)
(33) Decreto de 9 de julho de 1998
..

5444

TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA
Normas
Decreto n 02 2.701, de 30 de julho de 1998..........................................

5391
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5614
Ação Social Missão, Florianópolis (SC)
(117) Decreto de 28 de julho de 1998

5537

.

Alvorecer Ação Social e Educacional, Curitiba (PR)
(117) Decreto de 28 de julho de 1998
.

Asilo Coronel Gustavo Ribeiro e outros, Caconde (SP)
(49) Decreto de 25 de maio de 1998

5537
.

5465

Asilo São Vicente de Paulo de Mandaguaçu, Mandaguaçu (PR)
(38) Decreto de 13 de julho de 1998...........................

5453

Associação Beneficente de Amparo aos Idosos, Guaraciaba (MG)
(38) Decreto de 13 de julho de 1998,.

5453

Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente de J ales, J ales (SP)
(l17) Decreto de 28 de julho de 1998.....

5537

Associação de Caridade São João de Deus, Senador Firmino (MG)
(l17) Decreto de 28 de julho de 1998.............................

5537

Associação de Promoção do Menor, Foz do Iguaçu (PR)
(38) Decreto de 13 de julho de 1998...................................

5453

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cruz Machado, Cruz Machado (PA)
(l17) Decreto de 28 de julho de 1998......

5537

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Rebouças,

Rebouças (PA)
(117) Decreto de 28 de julho de 1998.....................

5537

Associação Jardim Irmã Eleonora, Guarulhos (SP)
(l17) Decreto de 28 de julho de 1998
.

5537

Associação Luízas de Marilac de Paraguaçu Paulista, Paraguaçu
'Paulista (SP)
(117) Decreto de 28 de julho de 1998...........................................

5537

Associação Ruth Schrank de Assistência a Portadores de Deficiência Física Não Sensorial
(117) Decreto de 28 de julho de 1998..................................................

5537

Centro Artesanal Agrícola de Nuporanga, Nuporanga (SP)
(38) Decreto de 13 de julho de 1998....................................

5453

Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia, Campinas (SP)
(38) .Decreto de 13 de julho de 1998...............

5453

Centro de Apoio à Vida, São Paulo (SP)
(l17) Decreto de 28 de julho de 1998 ......

5537

Centro Infantil "Mãe Chica", Cláudio (MG)
(38) Decreto de 13 de julho de 1998

5453
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5615
Centro Social Guararapes, Recife (PE)
(117) Decreto de 28 de julho de 1998...
Cepros - Centro de Estudos e Promoção Social, Goiânia (GO)
(117) Decreto de 28 de julho de 1998.................
Congregação Santa Izabel, Rio de Janeiro (RJ)
(38) Decreto de 13 de julho de 1998 ..;............
Conselho de Pais Crianca Feliz, Belo Horizonte (MG)
(38) Decreto de 13 deju'lho de 1998........
Conselho Particular Nossa Senhora da Conceição da Sociedade
São Vicente de Paulo, Jaboticatubas (MG)
(117) Decreto de 28 de julho de 1998.
Creche "Frei Gabriel de Frazzanó", Uberaba (MG)
(38) Decreto de 13 de julho de 1998....................
Escola Profissionalizante Alevinicultura e Piscicultura, Formiga

5537
5537
5453

5453

5537
5453

(MG)

(117) Decreto de 28 de julho de 1998...........
Hospedaria Emaús, Rio Claro (SP)
(38) Decreto de 13 de julho de 1998.........
Hospital Divinense, Divino (MG)
(117) Decreto de 28 de julho de 1998....
Hospital e Casa de Saúde de Russas, Russas (CE)
(117) Decreto de 28 de julho de 1998....
Hospital e Maternidade Imaculada Conceição, São João do Triunfo

5537
5453

5537
5537

(PA)

(117) Decreto de 28 de julho de 1998.
Hospital São Vicente de Paulo, Piraúba (MG)
(117) Decreto de 28 de julho de 1998.....................
Hospital Senhora Aparecida, Luz (MG)
(38) Decreto de 13 de julho de 1998.....................................
Instituto Ayrton Senna, São Paulo (SP)
(38) Decreto de 13 dejulho de 1998.................................
Jardim de Infância Dona Luize Heidrich, Taió (SC)
(38) Decreto de 13 de julho de 1998
Lar do Idoso Padre Lino José Correr, Ituiutaba (MG)
(38) Decreto de 13 de julho de 1998
Lar São Vicente de Paulo de Apucarana, Apucarana (PA)
(117) Decreto de 28 de julho de 1998.................................................
Núcleo Assistencial Dom Bosco, Nerópolis (GO)
(117) Decreto de 28 de julho de 1998......
Núcleo Assistêncial e Educacional da Criança e do Adolescente,
Campinas (SP)
(38) Decreto de 13 de julho de 1998
"...............

5537
5537
5453
5453
5453

5453
5537
5537

5453
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5616
Núcleo Assistencial Fraterno, São Paulo (SP)
(117) Decreto de 28 de julho de 1998

5537

.

Obras Sociais do Segal, Goiânia (GO)
(117) Decreto de 28 de julho de 1998

.

Pronovi - Projeto Vida Nova, Ribeirão Pires (SP)
(117) Decreto de 28 de julho de 1998
.

5537
5537

Recanto Somasquino, Santo André (SP)
(38) Decreto de 13 de julho de 1998

.

5453

SBA - Sociedade Beneficente de Anchieta, Rio de Janeiro (RJ)
(38) Decreto de 13 de julho de 1998
.

5453
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LEIS

LEI N' 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991 n
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá
outras providências.

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

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
TÍTULO I
Conceituação e Princípios Constitucionais
Art. l' A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes
princípios e diretrizes:
a) universalidade da cobertura e do atendimento;
b) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
(*) Publicação consolidada da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, determinada

pelo art. 12 da Lei n'' 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
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c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e
serviços;
d) irredutibilidade do valor dos benefícios;
e) eqüidade na forma de participação no custeio;
f) diversidade da base de financiamento;
g) caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.

TÍTULon
Da Saúde
Art. 2' A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública e sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:
a) acesso universal e igualitário;
b) provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema único;
c) descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
d) atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas;
e) participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde;

f) participação da iniciativa privada na assistência à saúde,
obedecidos os preceitos constitucionais.

TÍTULO III
Da Previdência Social
Art. 3' A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus
beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involunCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5619-5735, ago. 1998
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tário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.
Parágrafo único. A organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:
a) universalidade de participação nos planos previdenciários,
mediante contribuição;
b) valor da renda mensal dos beneficios, substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não
inferior ao do salário mínimo;
c) cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente;
d) preservação do valor real dos benefícios;
e) previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional.

TÍTULürv
Da Assistência Social
Art. 4' A Assistência Social é a política social que provê o
atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa
portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social.
Parágrafo único. A organização da Assistência Social obedecerá às seguintes diretrizes:
a) descentralização político-administrativa;
b) participação da população na formulação e controle das
ações em todos os níveis.

TÍTULüV
Da Organização da Seguridade Social
Art. 5' As ações nas áreas de Saúde, Previdência Social e
Assistência Social, conforme o disposto no Capítulo II do Titulo VIII
da Constituição Federal, serão organizadas em Sistema Nacional de
Seguridade Social, na forma desta lei.
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Art. 6º Fica instituído o Conselho Nacional da Seguridade Social, órgão superior de deliberação colegiada, com a participação da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de representantes da sociedade civil.
§ 1º O Conselho Nacional da Seguridade Social terá dezessete
membros e respectivos suplentes, sendo: (Redação dada pela Lei nº

8.619, de 5.1.1993)
a) 4 (quatro) representantes do Governo Federal, dentre os
quais, 1 (um) da área de saúde, 1 (um) da área de previdência social e
1 (um) da área de assistência social;
b) 1 (um) representante dos governos estaduais e 1 (um) das
prefeituras municipais;
c) oito representantes da sociedade civil, sendo quatro trabalhadores, dos quais pelo menos dois aposentados, e quatro empresários; (Redação dada pela Lei nº 8.619, de 5.1.1993)
d) 3 (três) representantes dos conselhos setoriais, sendo um de
cada área da Seguridade Social, conforme disposto no Regimento do
Conselho Nacional da Seguridade Social. (l)

§ 2º Os membros do Conselho Nacional da Seguridade Social
serão nomeados pelo Presidente da República.
§ 3' O Conselho Nacional da Seguridade Social será presidido
por um dos seus integrantes, eleito entre seus membros, que terá mandato de 1 (um) ano, vedada a reeleição, e disporá de uma Secretaria
Executiva, que se articulará com os conselhos setoriais de cada área.
§ 4' Os representantes dos trabalhadores, dos empresários e
respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais e terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
reconduzidos uma única vez.
§ 5' As áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social organizar-se-ão em conselhos setoriais, com representantes da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da sociedade civil.
§ 6º O Conselho Nacional da Seguridade Social reunir-se-á ordinariamente a cada bimestre, por convocação de seu presidente, ou,
extraordinariamente, mediante convocação de seu presidente ou de
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um terço de seus membros, observado, em ambos os casos, o prazo de
até 7 (sete) dias para realização da reunião.
§ 7º As reuniões do Conselho Nacional da Seguridade Social
serão iniciadas com a presença da maioria absoluta de seus membros, sendo exigida para deliberação a maioria simples dos votos.
§ 8º Perderá o lugar no Conselho Nacional da Seguridade Social o membro que não comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas
ou a 5 (cinco) intercaladas, no ano, salvo se a ausência ocorrer por
motivo de força maior, justificado por escrito ao conselho, na forma
estabelecida pelo seu regimento.
§ 9º A vaga resultante da situação prevista no parágrafo anterior será preenchida através de indicação da entidade representada,
no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 10. (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
§ 11. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes de sua participação no conselho,
serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.
Art. 7º Compete ao Conselho Nacional da Seguridade Social:
I - estabelecer as diretrizes gerais e as políticas de integração entre as áreas, observado o disposto no inciso VII do art. 194 da
Constituição Federal;
II - acompanhar e avaliar a gestão econômica, financeira e
social dos recursos e o desempenho dos programas realizados, exigindo prestação de contas;
III - apreciar e aprovar os termos dos convênios firmados entre
a seguridade social e a rede bancária para a prestação dos serviços;
IV - aprovar e submeter ao Presidente da República os programas anuais e plurianuais da Seguridade Social;
V - aprovar e submeter ao órgão central do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamentos a proposta orçamentária anual
da Seguridade Social;
VI - estudar, debater e aprovar proposta de recomposição periódica dos valores dos benefícios e dos salários-de-contribuição, a fim de
garantir, de forma permanente, a preservação de seus valores reais;
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VII - zelar pelo fiel cumprimento do disposto nesta lei e na legislação que rege a Seguridade Social, assim como pelo cumprimento
de suas deliberações;
VIII - divulgar através do Diário Oficial da União, todas as
suas deliberações;
IX - elaborar o seu regimento interno.
Art. 8' As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da
Seguridade Social serão elaboradas por comissão integrada por 3
(três) representantes, sendo 1 (um) da área da saúde, 1 (um) da área
da previdência social e 1 (um) da área de assistência social.
Art. 9' As áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência
Social são objeto de leis específicas, que regulamentarão sua organização e funcionamento.

TÍTULÜVI
Do Financiamento da Seguridade Social
Introdução
Art. 10. A Seguridade Social será financiada por toda sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do art. 195 da Constituição
Federal e desta lei, mediante recursos provenientes da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de contribuições sociais.
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social
é composto das seguintes receitas:
I
II III -

receitas da União;
receitas das contribuições sociais;
receitas de outras fontes.

Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados a seu serviço;
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.
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CAPÍTULO I
Dos Contribuintes

Seção I
Dos Segurados

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
I -

como empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender
a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;

c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil
para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa
nacional no exterior;
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou
a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o
não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro
amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular;
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em
organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil
seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se
segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio;

fJ o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil
para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa brasileira de
capital nacional;
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g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vinculo efetivo com a União, Autarquias, inclusive em regime especial,
e Fundações Públicas Federais; (Alínea acrescentada pela Lei n"
8.647, de 13.4.1993)
h) o excercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social;
(Alínea acrescentada pela Lei n' 9.506, de 30.10.1997)

II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de
natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta,
em atividades sem fins lucrativos;
III - como empresário: o titular de firma individual urbana ou
rural, o diretor não empregado, O membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria e o sócio cotista que participe da gestão ou receba remuneração decorrente
de seu trabalho em empresa urbana ou rural;

IV -

como trabalhador autônomo:

a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;
b) a pessoa fisica que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não.

V - como equiparado a trabalhador autônomo, além dos casos previstos em legislação específica:
a) a pessoa fisica, proprietária ou não, que explora atividade
agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário,
diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei n' 8.540, de 22.12.1992)

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de
extração mineral - garimpo -, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
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c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de
vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência
Social em razão de outra atividade, ou a outro sistema previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo; (Redação dada

pela Lei n" 8.540, de 22.12.1992)
d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil salvo quando coberto por sistema
próprio de previdência social; (Redação dada pela Lei nº 8.540, de
22.12.1992)

e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo
oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que
lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de
previdência social do país do domicílio. (Alínea acrescentada pela

Lei nº 8.540, de 22.12.1992)
VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana Ou
rural definidos no regulamento;

VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado,
que exerçam essas atividades individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros,
bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de quatorze anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem,
comprovadamente, com o grupo familiar respectivo. (Redação
dada pela Lei nº 8.398, de 7.1.1992)
§ 1" Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados.

§ 2º Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de
uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência
Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.
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§ 3º O INSS instituirá Carteira de Identificação e Contribuição, sujeita a renovação anual, nos termos do regulamento desta lei,
que será exigida: (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 15.4.1994)

I - da pessoa física, referida no inciso V, alínea a, deste artigo,
para fins de sua inscrição como segurado e habilitação aos benefícios
de que trata aLei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; (Inciso acrescentado pela Lei nº 8.870, de 15.4.1994)
II - do segurado especial, referido no inciso VII deste artigo,
para sua inscrição, comprovação da qualidade de segurado e do exercício de atividade rural e habilitação aos benefícios de que trata a Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991. (Inciso acrescentado pela Lei nº
8.870, de 15.4.1994)
§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade
abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa
atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei, para
fins de custeio da Seguridade Social. (Parágrafo acrescentado pela
Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
§ 5' O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de antes da investidura. (Parágrafo acrescentado
pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)

Art. 13. O servidor civil ou militar da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, é excluído do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta lei, desde que esteja sujeito a sistema
próprio de previdência social.
Parágrafo único. Caso este servidor venha a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime Geral
de Previdência Social, tornar-se-á segurado obrigatório em relação a
essas atividades.

Art. 14. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos
de idade que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 21, desde que não incluído nas
disposições do art. 12.
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Seção II
Da Empresa e do Empregador Doméstico
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o
risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou
não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a
seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Considera-se empresa, para os efeitos desta
lei, o autônomo e equiparado em relação a segurado que lhe presta
serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição
consular de carreira estrangeiras.
CAPÍTULO II
Da Contribuição da União
Art. 16. A contribuição da União é constituída de recursos
adicionais do Orçamento Fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei
Orçamentária Anual.
Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de
eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando
decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da
Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual.

Art. 17. Para pagamento dos Encargos Previdenciários da
União (EPU) poderão contribuir os recursos da Seguridade Social,
referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, nas proporções do total destas despesas, estipuladas pelo seguinte cronograma:(Z)
I
II III IV -

até
até
até
até

55% (cinqüenta e cinco por cento), em 1992;
45% (quarenta e cinco por cento), em 1993;
30 (trinta por cento), em 1994;
10 (dez por centol..a partir de 1995.
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Art. 18. Os recursos da Seguridade Social referidos nas alíneas a, b, c e d do parágrafo único do art. 11 desta lei poderão contribuir, a partir do exercício de 1992, para o financiamento das despesas
com pessoal e administração geral apenas do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), do Instituto Nacional de Assistência Médica
da Previdência Social (Inamps), da Fundação Legião Brasileira de
Assistência (LBA) e da Fundação Centro Brasileira para Infância e
Adolescência.
Art. 19. O Tesouro Nacional empregará os recursos destinados à execução do Orçamento da Seguridade Social aos respectivos
órgãos e unidades gestoras nos mesmos prazos legais estabelecidos
para a distribuição dos Fundos de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.t'O
§ 10 Decorridos os prazos referidos no caput deste artigo, as
dotações a serem repassadas sujeitar-se-ão a atualização monetária
segundo os mesmos índices utilizados para efeito de correção dos tributos da União.
§ 2' Os recursos oriundos da majoração das contribuições previstas nesta lei ou da criação de novas contribuições destinadas à Seguridade Social somente poderão ser utilizados para atender as
ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social.

CAPÍTULO III
Da Contribuição do Segurado

Seção I
Da Contribuição dos Segurados Empregado, Empregado
Doméstico e Trabalhador Avulso
Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e
a do trabalhador avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de
forma não cumulativa, observado o disposto no art. 28, de acordo
com a seguinte tabela: (Redação dada pelá Lei nO 9.032, de
28.4.1995)
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Alíquota em %

Salário-de-Contribuição

8,00

Até R$ 249,80
de R$ 249,81 até R$ 416,33
de R$ 416,34 até R$ 832,66

9,00

11,00

(Valores e alíquotas dados pela Lei n' 9.129, de 20.11.1995)(4)
§ 1º Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a
partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os
mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Lei n' 8.620,
de 5.1.1993)

§ 2' O disposto neste artigo aplica-se também aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços a microempresas. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.620, de 5.1.1993)

Seção 11
Da Contribuição dos Segurados Trabalhador Autônomo,
Empresário e Facultativo
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresário,
facultativo, trabalhador autônomo e equiparados, aplicada sobre o
respectivo salário-de-contribuição, será de:(5)
I - 10% (dez por cento) para os salários-de-contribuição de valor igualou inferior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros);
II - 20% (vinte por cento) para os demais salários-de-contribuição.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão
reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
CAPÍTULO IV
Da Contribuição da Empresa
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:(6)
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I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos
da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei n' 9.528, de
10.12.1997)(7)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conforme dispuser o regulamento, nos
seguintes percentuais, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.
§ 1º No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito,
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a base de cálculo definida no inciso I deste artigo.
§ 2' Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9º
do art. 28.
§ 3º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá
alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 5619-5735, ago. 1998
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das em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular
investimentos em prevenção de acidentes.
§ 4º O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o
Conselho Nacional da Seguridade Social, mecanismos de estímulo
às empresas que se utilizem de empregados portadores de deficiências física, sensorial e/ou mental com desvio do padrão médio.
§ 5º O disposto neste artigo não se aplica à pessoa física de
que trata a alínea a do inciso V do art. 12 desta lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei n" 8.540, de 22.12.1992)
§ 6º A contribuição empresarial da associação desportiva que
mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e II deste artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta, decorrente dos espetáculos
desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de
qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
§ 7º Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de cinco por cento da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias úteis após a realização do evento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de
10.12.1997)
§ 8º Caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar à entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de
10.12.1997)
§ 9º No caso de a associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ficará
com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de cinco por
cento da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer
dedução, no prazo estabelecido na alínea b, inciso I, do art. 30 desta
lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
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§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6' ao 9' às demais associações desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos I e II
deste artigo e do art. 23 desta lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei
n' 9.528, de 10.12.1997)
§ 11. (8)

Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do
faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social, além do disposto no art. 22, são calculadas mediante a aplicação das seguintes
alíquotas:
I - 2% (dois por cento) sobre sua receita bruta, estabelecida
segundo o disposto no § l' do art. l' do Decreto-Lei n' 1.940, de 25 de
maio de 1982, com a redação dada pelo art. 22, do Decreto-Lei n'
2.397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores;(9)

II - 10% (dez por cento) sobre o lucro líquido do período-base,
antes da provisão para o Imposto de Renda, ajustado na forma do art.
2' da Lei n? 8.034, de 12 de abril de 1990,(10)
§ l' No caso das instituições citadas no § l' do art. 22 desta
lei, a alíquota da contribuição prevista no inciso II é de 15% (quinze
por cento),(lll
§ 2' O disposto neste artigo não se aplica às pessoas de que
trata o art. 25.

CAPÍTULO V
Da Contribuição do Empregador Doméstico
Art. 24. A contribuição do empregador doméstico é de 12%
(doze por cento) do salário-de-contribuição do empregado doméstíco
a seu serviço.

CAPÍTULOvr
Da Contribuição do Produtor Rural e do Pescador
(Alterado pela Lei nº 8.398, de 7.1.1992)
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física e do
segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V
e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada à Seguridade Social, é
de: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
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I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção; (Redação dada pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei n Q 9.528, de 10.12.1997)
§ l' O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma do art. 21 desta lei. (Redação dada pela Lei n Q 8.540,
de 22.12.1992)
§ 2' A pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art.
12 contribui, também, obrigatoriamente, na forma do art. 21 desta
lei. (Redação dada pela Lei n" 8.540, de 22.12.1992)
§ 3' Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos
a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim
compreendídos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização,
resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação,
bem como os subprodutos e os resíduos obtidos através desses processos. (Parágrafo acrescentado pela Lei n Q 8.540, de 22.12.1992)
§ 4' Não integra a base de cálculo dessa contribuição a produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, nem sobre o produto animal destinado a reprodução ou criação pecuária ou granjeira e a
utilização como cobaias para fins de pesquisas científicas, quando
vendido pelo próprio produtor e quem a utilize diretamente com essas
finalídades, e no caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade que,
registrada no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, se dedique ao comércio de sementes e mudas no País.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n Q 8.540, de 22.12.1992)
§ 5' (Vetado na Lei n" 8.540, de 22.12.1992)
§ 6' A pessoa física e o segurado especial mencionados no caput deste artigo são obrigados a apresentar ao INSS Declaração
Anual das Operações de Venda (DAV), na forma a ser definida pelo
referido instituto com antecedéncia mínima de 120 dias em relação à
data de entrega. (Parágrafo acrescentado pela Lei n" 8.861, de
25.3.1994)
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§ 7' A falta da entrega da declaração de que trata o parágrafo
anterior, ou a inexatidão das informações prestadas, importará na
suspensão da qualidade de segurado no período compreendido entre
a data fixada para a entrega da declaração e a entrega efetiva da
mesma ou da retificação das informações impugnadas. (Redação
dada pela Lei n' 8.870, de 15.4.1994)
§ 8' A entrega da declaração nos termos do § 6' deste artigo
por parte do segurado especial é condição indispensável para a renovação automática da sua inscrição. (Redação dada pela Lei n' 8.870,
de 15.4.1994)

CAPÍTULO VII
Da Contribuição sobre a Receita de Concursos de Prognósticos
Art. 26. Constitui receita da Seguridade Social a renda líquida
dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao
Programa de Crédito Educativo. (Redação dada pela Lei n' 8.436, de
25.6.1992)
§ I" Consideram-se concursos de prognósticos todos e quaisquer concursos de sorteios de números, loterias, apostas, inclusive
as realizadas em reuniões hípicas, nos âmbitos federal, estadual, do
Distrito Federal e municipal.
§ 2' Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por renda
líquida o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com a administração,
conforme fixado em lei, que inclusive estipulará o valor dos direitos
a serem pagos às entidades desportivas pelo uso de suas denominações e símbolos.
§ 3' Durante a vigência dos contratos assinados até a publicação desta lei com o Fundo de Assistência Social (FAS) é assegurado o repasse à Caixa Econômica Federal (CEF) dos valores necessários ao cumprimento dos mesmos.

CAPÍTULO VIII
Das Outras Receitas
Art. 27. Constituem outras receitas da Seguridade Social:
I - as multas, a atualização monetária e os juros moratórios;
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II - a remuneração recebida por serviços de arrecadação,
fiscalização e cobrança prestados a terceiros;
III - as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens;
IV
as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras;
V
as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais;
VI
50% (cinqüenta por cento) dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal;
VII - 40% (quarenta por cento) do resultado dos leilões dos
bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal;
VIII - outras receitas previstas em legislação especifica.
Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm o
seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nO 6.194, de dezembro de
1974, deverão repassar à Seguridade Social 50% (cinqüenta po~ cento) do valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Unico
de Saúde (SUS), para custeio da assistência médico-hospitalar dos
segurados vitimados em acidentes de trãnsito.
CAPÍTULürx
Do Salário-de-Contribuição
Art. 28.

Entende-se por salário-de-contribuição:

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição
do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa; (Redação dada pela Lei n Q 9.528, de 10.12.1997)
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II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada
na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas as normas
a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo
empregatício e do valor da remuneração;

III - para o trabalhador autônomo e equiparado, empresário e
facultativo: o salário-base, observado o disposto no art. 29.
§ 1º Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta
do empregado ocorrer no curso do mês, o salário-de-contribuição
será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma
estabelecida em regulamento.
§ 2º O salário-maternidade é considerado salário-de-contribuição.
§ 3º O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde
ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo
este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês.
(Redação dada pela Lei ri" 9.528, de 10.12.1997)
§ 4º O limite mínimo do salário-de-contribuição do menor
aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei.
§ 5º O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$
170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), reajustado a partir da
data da entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência SociaJ.(121
§ 6' No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
publicação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei estabelecendo a previdência complementar,
pública e privada, em especial para os que possam contribuir acima
do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo.
§ 7' O décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o
salário-de-contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma
estabelecida em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 8.870, de
15.4.1994)
§ 8º

Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total:

(Redação dada pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
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a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta por
cento da remuneração mensal; (Alínea acrescentada pela Lei n' 9.528,
de 10.12.1997)
b) (Vetada na Lei n'' 9.528, de 10.12.1997)
c) as gratificações e verbas, eventuais concedidas a qualquer título, ainda que denominadas pelas partes de liberalidade, ressalvado o disposto no § 9'. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de
10.12.1997)(13)
§ 9' Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta
lei, exclusivamente: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)

a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade; (Redação dada pela Lei nº 9.528, de
10.12.1997)
b) as ajudas-de-custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei n" 5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, nos termos da Lei n" 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e
respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente
à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); (Redação dada pela Lei ri" 9.528,
de 10.12.1997)
e) as importâncias: (Alínea alterada e itens de 1 a 5 acrescentados pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)(14)

1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de
outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS);
3. recebidas a título daindenízação de que trata o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei
n? 5.889, de 8 de junho de 1973;
5. recebidas a títulos de incentivo à demissão;
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6.
7.

8.
9.

fJ a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda-de-custo, em parcela única, recebida exclusivamente
em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na
forma do art. 470 da CLT; (Redação dada pela Lei n' 9.528, de

10.12.1997)
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração mensal;
i) a importãncia recebida a título de bolsa de complementação
educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei n? 6.494,
de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica;

I) o abono do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Assistência ao Servidor Público (Pasep); (Alínea acrescentada
pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de
obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério
do Trabalho; (Alínea acrescentada pela Lei n" 9.528, de 10.12.1997)
n) a importãncia paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo
à totalidade dos empregados da empresa; (Alínea acrescentada pela
Lei n" 9.528, de 10.12.1997)

o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o art. 36 da Lei n? 4.870, de l' de
dezembro de 1965; (Alínea acrescentada pela Lei n Q 9.528, de

10.12.1997)
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p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoajurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9' e 468 da CLT; (Alínea
acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros
acessórios fornecidos ao empregado e utilizado no local do trabalho
para prestação dos respectivos serviços; (Alínea acrescentada pela
Lei n' 9.528, de 10.12.1997)

s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade, quando
devidamente comprovadas as despesas realizadas; (Alínea acrescentada pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
t) o valor relativo a plano educacional que vise ao ensino fundamental e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo; (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)(15)

u) a importãncia recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o
disposto no art. 64 da Lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990; (Alínea
acrescentada pela Lei n" 9.528, de 10.12.1997)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Alínea acrescentada pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)

x) o valor da multa prevista no § 8' do art. 477 da CLT. (Alínea
acrescentada pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
§ 10. Considera-se salário-de-contribuição, para o segurado
empregado e trabalhador avulso, na condição prevista no § 5' do art.
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12, a remuneração efetivamente auferida na entidade sindical ou
empresa de origem. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de
10.12.1997)
Art. 29. O salário-base de que trata o inciso III do art. 28 é determinado conforme a seguinte tabela:
Escala de Salários-Base
Classe

Salário-Base

N úmero Mínimo de Meses de
Permanência em cada Classe
(Intertícios)
12

1

R$ 120,00

2

R$ 206,37

12

3

R$ 309,37

24

4

R$ 412.74

24

5

R$ 515,93

36

6

R$ 619,12

48

7

R$ 722,30

48

8

R$ 825,50

60

9

R$ 928,68

60

10

R$ 1.031,87

-

(Valores atualizados pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)(16)
§ 1º Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados,
a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma data e com
os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
§ 2' O segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência
Social como facultativo, ou em decorrência de filiação obrigatória
cuja atividade seja sujeita a salário-base, será enquadrado na classe
inicial da tabela.
§ 3º Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e trabalhador avulso, que passarem a exercer, exclusivamente, atividade
sujeita a salário-base, poderão enquadrar-se em qualquer classe até
a equivalente ou a mais próxima da média aritmética simples dos
seus seis últimos salários-de-contribuição, atualizados monetáriaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p.
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mente, devendo observar, para acesso às classes seguintes, os interstícios respectivos.
§ 4' O segurado que exercer atividades simultâneas sujeitas a
salário-base contribuirá com relação a apenas uma delas.
§ 5' Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e trabalhador avulso que passarem a exercer, simultaneamente, atividade
sujeita a salário-base, serão enquadrados na classe inicial, podendo
ser fracionado o valor do respectivo salário-base, de forma que a
soma de seus salários-de-contribuição obedeça ao limite fixado no
§ 5' do art. 28.
§ 6' Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e trabalhador avulso, que exercem, simultaneamente, atividade sujeita a
salário-base, ficarão isentos de contribuições sobre a escala, no caso
de o seu salário atingir o limite máximo do salário-de-contribuição
fixado no § 5' do art. 28.
§ 7' O segurado que exercer atividade sujeita a salário-base e,
simultaneamente, for empregado, inclusive doméstico, ou trabalhador avulso, poderá, se perder o vínculo empregaticio, rever seu enquadramento na escala de salário-base, desde que não ultrapasse a
classe equivalente ou a mais próxima da média aritmética simples
dos seus seis últimos salários-de-contribuição de todas as atividades, atualizados monetariamente.
§ 8' O segurado que deixar de exercer atividade que o incluir
como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e
passar a contribuir como segurado facultativo, para manter essa
qualidade, deve enquadrar-se na forma estabelecida na escala de salários-base em qualquer classe, até a equivalente ou a mais próxima
da média aritmética simples dos seus seis últimos salários-de-contribuição, atualizados monetariamente.
§ 9' O aposentado paridade ou por tempo de serviço pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPSl, que estiver exercendo ou
que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime e sujeita a
salário-base, deverá enquadrar-se na classe cujo valor seja o mais
próximo do valor de sua remuneração. (Parágrafo acrescentado pela
Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
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§ 10. Não é admitido o pagamento antecipado de contribuição
para suprir o interstício entre as classes.
§ 11. Cumprido o interstício, o segurado pode permanecer na
classe em que se encontra, mas em nenhuma hipótese isto ensejará o
acesso a outra classe que não a imediatamente superior, quando ele
desejar progredir na escala.
§ 12. O segurado em dia com as contribuições poderá regredir
na escala até a classe que desejar, devendo, para progredir novamente, observar o interstício da classe para a qual regrediu e os das
classes seguintes, salvo se tiver cumprido anteriormente todos os interstícios das classes compreendidas entre aquela para a qual regrediu e à qual deseja retornar.

CAPÍTULO X
Da Arrecadação e Recolhimento das Contribuições
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou
de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº 8.620, de 5.1.1993)
I -

a empresa é obrigada a:

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço descontando-as da respectiva remuneração;

b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior,
assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, inclusive adiantamentos, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos
a seu serviço, no dia 2 do mês seguinte ao da competência, prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento cair
em dia em que não haja expediente bancário; (Redação dada pela
Lei nº 9.063, de 14.6.1995)

c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do
art. 23, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal
vigente;
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II - os segurados trabalhador autônomo e equiparados, empresário e facultativo,estão obrigados a r~colhersua contribuição I;0r
iniciativa própria, até o dia qumze do mes seguinte ao da competeneia; (Redação dada pela Lei n' 8.620, de 5.1.1993)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou
a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o
art. 25, até o dia 2 do mês subseqüente ao da operação de venda ou
consignação da produção, independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física" na forma estabelecida em regulamento; (Redação
dada pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou
a cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de
que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo
cumprimento das obrigações do art. 25 desta lei, independentemente
de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no
caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
V - o empregador doméstico está obrigado a arrecadar a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a recolhê-Ia, assim
como a parcela a seu cargo, no prazo referido no inciso II deste artigo;
(Redação dada pela Lei n' 8.444, de 20. 7.1992)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n'' 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade
imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção,
reforma ou acréscimo, são solidários com O construtor, e estes com a
subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou
contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem; (Redação dada
pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
VII - exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com empresa de comercialização ou incorporador de
imóveis, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor;
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VIU - nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se
a construção residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio, de
tipo econômico, for executada sem mão-de-obra assalariada, observadas as exigências do regulamento;
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes desta lei;
X - a pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art.
12 e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de
que trata o art. 25 desta lei no prazo estabelecido no inciso UI deste
artigo, caso comercializem a sua produção: (Inciso alterado e alíneas
acrescentadas pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
a) no exterior;
b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física;
c) à pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12;
d) ao segurado especial;
XI - aplica-se o disposto nos incisos UI e IV deste artigo à pessoa física não produtor rural que adquíre produção para venda no varejo a consumidor pessoa física. (Inciso acrescentado pela Lei n' 9.528,
de 10.12.1997)
§ l' (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
§ 2º Se não houver expediente bancário nas datas indicadas
na alínea b do inciso I e nos incisos U, UI, IV e X, o recolhimento deverá Ser efetuado até o dia útil imediatamente anterior. (Parágrafo
acrescentado pela Lei nº 8.620, de 5.1.1993)(17)
§ 3º Aplica-se à entidade sindical e à empresa de origem o disposto nas alíneas a e b do inciso I, relativamente à remuneração do segurado referido no § 5' do art. 12. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528,
de 10.12.1997)

Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário,
responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços prestados, exceto quanto ao disposto no art.
23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de ordem. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
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§ 1º Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra
o executor e admitida a retenção de imp~rtãncias a. este devidas
para garantia do cumpnmento das obrigações desta lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2º Exclusivamente para os fins desta lei, entende-se como
cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais da
empresa, quaisquer que s~jam a natureza e a forma de contratação.
(Redação dada pela Lei n- 9.528, de 10.12.1997)
§ 3º A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for comprovado pelo executor o recolhimento
prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços
executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
§ 4º Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra
deverá elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas
para cada empresa tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da
guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)

Art. 32.

A empresa é também obrigada a:

I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade
Social.
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e
ao Departamento da Receita Federal (DRF) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma
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por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
N - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), porintermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (Inciso
acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
§ l' O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados de periodicidade, de formalização ou de dispensa de apresentação
do documento a que se refere o inciso Iv, para segmentos de empresas
ou situações específicas. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de

10.12.1997)
§ 2' As informações constantes do documento de que trata o inciso N, servirão como base de cálculo das contribuições devidas ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), bem como comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Parágrafo acrescentado pela Lei n Q 9.528, de 10.12.1997)

§ 3' O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto no inciso N. (Parágrafo acrescentado pela
Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
§ 4' Anão-apresentação do documento previsto no inciso Iv, independentemente do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art. 92, em
função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo
e tabela acrescentados pela Lei n" 9.528, de 10.12.1997)

o a 5 segurados

Ih valor mínimo

6 a 15 segurados

Lx o valor mínimo

16 a 50 segurados

2x o valor mínimo

51 a 100 segurados

5x o valor mínimo

101 a 500 segurados

lQx o valor mínimo

501 a 1000 segurados

20x o valor mínimo

1001 a 5000 segurados

35x o valor mínimo

Acima de 5000 segurados

SOx o valor mínimo
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§ 5' A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do valor devido relativo
à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.528, de
10.12.1997)
§ 6' A apresentação do documento com erro de preenchimento
nos dados não relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à
pena administrativa de cinco por cento do valor mínimo previsto no
art. 92, por campo com informações inexatas, incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4'. (Parágrafo acrescentado
pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
§ 7' A multa de que trata o § 4' sofrerá acréscimo de cinco por
cento por mês calendário ou fração, a partir do mês seguinte àquele
em que o documento deveria ter sido entregue. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
§ 8' O valor mínimo a que se refere o § 4' será o vigente na
data da lavratura do auto de infração. (Parágrafo acrescentado pela
Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
§ 9º A empresa deverá apresentar o documento a que se refere
o inciso IV; mesmo quando não ocorrerem fatos geradores de contribuição previdenciária, sob pena da multa prevista no § 4'. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
§ 10. O descumprimento do disposto no inciso IV é condição
impeditiva para expedição da prova de inexistência de débito para
com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das
obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à disposição da fiscalização. (Parágrafo renumerado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)

Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11; e ao Departamento da Receita Federal (DRF) compete arCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5619-5735, ago. 1998
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recadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alineas d e e do parágrafo único do art. 11,
cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover
a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
§ I" É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e do Departamento da Receita Federal (DRF) o exame da
contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações
solicitados.
§ 2' A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei.
§ 3' Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento
ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e o Departamento da Receita Federal (DRF)
podem, sem prejuizo da penalidade cabivel, inscrever de oficio importãncia que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado
o ônus da prova em contrário.

§ 4' Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário,
dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
co-responsável o ônus da prova em contrário.
§ 5' O desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, não lhe sendo licito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importãncia que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o
disposto nesta lei.
§ 6' Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade
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não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu
serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o
ônu~ da prova em contrário.
§ 7' O crédito da seguridade social é constituído por meio de
notificação de débito, auto de infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos e não recolhidos apresentado pelo contribuinte. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)

Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento,
pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (Selic), a que se refere o art. 13 da Lei n' 9.065, de 20 de
junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável. (Artigo restabelecido, com nova redação
dada, e parágrafo único acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos
aos meses de vencimentos ou pagamentos das contribuições corresponderá a um por cento.
Art. 35. Para os fatos geradores ocorridos a partir de l' de
abril de 1997, sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas
pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos
seguintes termos: (Artigo, incisos e parágrafos restabelecidos, com
nova redação, pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento:
a) quatro por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) sete por cento, no mês seguinte;

c) dez por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação;
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal
de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notifi-

cação;
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b) quinze por cento, após o 15º dia do recebimento da notificação;

c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência
da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS);
d) vinte e cinco por cento, após o 15' dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), enquanto não
inscrito em Divida Ativa;
lU - para pagamento do crédito inscrito em Divida Ativa:
a) trinta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;
b) trinta e cinco por cento, se houve parcelamento;
c) quarenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi
objeto de parcelamento;
d) cinqüenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento.

§ 1º Na hipótese de parcelamento ou reparcelamento, incidirá
um acréscimo de vinte por cento sobre a multa de mora a que se refere o caput e seus incisos.
§ 2' Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou em
parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo anterior
não incidirá sobre a multa correspondente à parte do pagamento que
se efetuar.
§ 3º O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente poderá ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa do vencimento, sem
prejuízo da que for devida no mês de competência em curso e sobre a
qual incidirá sempre o acréscimo a que se refere o § 1º deste artigo.

Art. 36.

(Revogado pela Lei nº 8.218, de 29.8.1991)

Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento
de contribuições tratadas nesta lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das conCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 5619-5735, age. 1998
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tribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento.
Parágrafo único. Recebida a notificação do débito a empresa
ou segurado terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa,
observado o disposto em regulamento.Oê)
Art. 38. As contribuições devidas à Seguridade Social, incluídas ou não em notificação de débito, poderão, após verificadas e confessadas, ser objeto de acordo para pagamento parcelado em até 60
(sessenta) meses, observado o disposto em regulamento.
§ 1º Não poderão ser objeto de parcelamento as contribuições
descontadas dos empregados, ínclusive dos domésticos, dos trabalhadores avulsos e as decorrentes da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30, independentemente do disposto no art. 95.
§ 2º

(Revogado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)

§ 3º A empresa ou segurado que, por ato próprio ou de terceiros
tenha obtido, em qualquer tempo, vantagem ilícíta em prejuízo direto
ou indireto da Seguridade Socíal, através de prática de crime previsto
na alínea j do art. 95, não poderá obter parcelamentos, independentemente das sanções administrativas, cíveis ou penais cabíveis.
§ 4º As contribuíções de que tratam os incísos I e II do art. 23
serão objeto de parcelamento, de acordo com a legislação específica
vigente.
§ 5º

Será admítido o reparcelamento por uma úníca vez. (Re-

dação dada pela Lei n'' 9.528, de 10.12.1997)
§ 6º Sobre o valor de cada prestação mensal decorrente de
parcelamento serão acrescídos, por ocasião do pagamento, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic), a que se refere o art. 13 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do 1º dia do mês da concessão do parcelamento até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento relativamente ao
mês do pagamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de
10.12.1997)
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§ 7' O deferimento do parcelamento pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) fica condicionado ao pagamento da primeira
parcela. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
§ 8' Na hipótese do parágrafo anterior, não sendo paga a primeira parcela ou descumprida qualquer cláusula do acordo de parcelamento, proceder-se-á inscrição da dívida confessada, salvo se já
tiver sido inscrita na Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e à sua cobrança judicial. (Parágrafo acrescentado
pela Lei n" 9.528, de 10.12.1997)
§ 9' O acordo celebrado com o Estado, o Distrito Federal ou o
Município conterá cláusula em que estes autorizem a retenção do
Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o repasse ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do valor correspondente a cada prestação mensal,
por ocasião do vencimento desta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
n' 9.639, de 25.5.1998)
§ 10. O acordo celebrado com o Estado, o Distrito Federal ou o
Município conterá, ainda, cláusula em que estes autorizem, quando
houver o atraso superior a sessenta dias no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes, a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípíos
(FPM) e o repasse ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do
valor correspondente à mora, por ocasião da primeira transferência
que ocorrer após a comunicação da autarquia previdenciária ao Ministério da Fazenda. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.639, de
25.5.1998)

Art. 39. O débito original atualizado monetariamente, a muita variável e os juros de mora incidentes sobre o mesmo, bem como
outras multas previstas nesta lei, devem ser lançados em livro próprio destinado à inscrição na Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e da Fazenda Nacional. (Redação dada pela
Lei n" 8.620, de 5.1.1993)
§ I" A certidão textual do livro de que trata este artigo serve de
título para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por íntermédio de seu procurador ou representante legal, promover em juízo
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a cobrança da dívida ativa, segundo o mesmo processo e com as mesmas prerrogativas e privilégios da Fazenda Nacional.
§ 2' Os órgãos competentes podem, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa, promover o protesto de título dado em garantia de
sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que o título será
sempre recebido pro solvendo.
§ 3' O não recolhimento ou não parcelamento dos valores contidos no documento a que se refere o inciso IV do art. 32 importará
na inscrição na Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS). (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
Art. 40. (Vetado).
Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da Administração
Federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por infração de dispositivos desta lei e
do seu regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a
partir do primeiro pagamento que se seguir à requisição.
Art. 42. Os administradores de autarquias e fundações públicas, criadas e mantidas pelo Poder Público, de empresas públicas e
de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que se encontrarem
em mora, por mais de 30 (trinta) dias, no recolhimento das contribuições previstas nesta lei, tornam-se solidariamente responsáveis
pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do
art. l' e às sanções dos arts. 4' e 7' do Decreto-Lei n" 368, de 19 de dezembro de 1968.
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento
de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o
juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. (Redação
dada pela Lei nº 8.620, de 5.1.1993)
Parágrafo único. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas
legais relativas à contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o
valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.620, de
5.1.1993)
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Art. 44. A autoridade judiciária velará pelo fiel cumprimento do disposto no artigo anterior, inclusive fazendo expedir notificação ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), dando-lhe ciência dos termos da sentença ou do acordo celebrado. (Redação dada
pela Lei nO 8.620, de 5.1.1993)
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir
seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, a constituição de crédito anteriormente
efetuada.
§ I" No caso de segurado empresário ou autônomo e equiparados, o direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, para fins de comprovação do exercício de atividade, para obtenção de benefícios, extingue-se em 30 (trinta) anos. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
§ 2' Para apuração e constituição dos créditos a que se refere o
parágrafo anterior, a Seguridade Social utilizará como base de incidência o valor da média aritmética simples dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-contribuição do segurado. (Parágrafo acrescentado
pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
§ 3º No caso de indenização para fins da contagem recíproca
de que tratam os arts. 94 a 99 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
a base de incidência será a remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime específico de previdência social a que estiver filiado o interessado, conforme dispuser o regulamento, observado o limite máximo previsto no art. 28 desta lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei ri" 9.032, de 28.4.1995)
§ 4' Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2º e 3º incidirão juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez por cento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
§ 5º O direito de pleitear judicialmente a desconstituição de
exigência fiscal fixada pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) no julgamento de litígio em processo administrativo fiscal exCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p- 5619-5735, ago. 1998
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tingue-se com o decurso do prazo de 180 dias, contado da intimação
da referida decisão. (Parágrafo acrescentado pela Lei n Q 9.639, de
25.5.1998)
Art. 46. Ü direito de cobrar os créditos da Seguridade Social,
constituidos na forma do artigo anterior, prescreve em 10 (dez) anos.

CAPÍTULüXI
Da Prova de Inexistência de Débito
Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo órgão competente, nos seguintes casos: (Redação dada pela
Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
I -

da empresa:

a) na contratação com o Poder Público e no recebimento de beneficios ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele;
b) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel
ou direito a ele relativo;

c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel de
valor superior a Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
cruzeiros) incorporado ao ativo permanente da empresa;(19)
d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de
cotas de sociedades de responsabilidade limitada; (Redação dada
pela Lei n" 9.528, de 10.12.1997)

II - do proprietário, pessoa fisica oujurídica, de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no
caso do inciso VIII do art. 30.
§ 1e A prova de inexisténcia de débito deve ser exigida da empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e
obras de construção civil, independentemente do local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança de
qualquer débito apurado posteriormente.
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§ 2" A prova de inexistência de débito, quando exigível ao incorporador, independe da apresentada no registro de imóveis por
ocasião da inscrição do memorial de incorporação.

§ 3' Fica dispensada a transcrição, em instrumento público
ou particular, do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referência ao seu número de série e data
da emissão, bem como a guarda do documento comprobatório à disposição dos órgãos competentes.

§ 4' O documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação
de sua finalidade, exceto no caso do inciso II deste artigo.
§ 5' O prazo de validade da Certidão Negativa de Débito
(CND) é de 6 (seis) meses, contados da data de sua emissão. (Redação dada pela Lei n" 9.032, de 28.4.1995)
§ 6º Independe de prova de inexistência de débito:
a) a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato
que constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior
para o qual já foi feita a prova;
b) a constituição de garantia para concessão de crédito rural,
em qualquer de suas modalidades, por instituição de crédito pública
ou privada, desde que o contribuinte referido no art. 25, não seja responsável direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social;
c) a averbação prevista no inciso II deste artigo, relativa a
imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de 1966.

§ 7' O condõmino adquirente de unidades imobiliárias de
obra de construção civil não incorporada na forma da Lei n' 4.591, de
16 de dezembro de 1964, poderá obter documento comprobatório de
inexistência de débito, desde que comprove o pagamento das contribuições relativas à sua unidade, conforme dispuser o regulamento.
§ 8' No caso de parcelamento, a Certidão Negativa de Débito
(CND) somente será emitida mediante a apresentação de garantia,
ressalvada a hipótese prevista na alinea a do inciso I deste artigo.
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
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Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, ou o seu registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos.
§ l' Os órgãos competentes podem intervir em instrumento
que depender de prova de inexistência de débito, a fim de autorizar
sua lavratura, desde que o débito seja pago no ato ou o seu pagamento fique assegurado mediante confissão de dívida fiscal com o
oferecimento de garantias reais suficientes, na forma estabelecida
em regulamento.

§ 2' Em se tratando de alienação de bens do ativo de empresa
em regime de liquidação extrajudicial, visando à obtençâo de recursos necessários ao pagamento dos credores, independentemente do
pagamento ou da confissâo de dívida fiscal, o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) poderá autorizar a lavratura do respectivo instrumento, desde que o valor do crédito previdenciário conste, regularmente, do quadro geral de credores, observada a ordem de preferência legal. (Parágrafo acrescentado pela Lei n" 9.639, de
25.5.1998)
§ 3' O servidor, o serventuário da Justiça, o titular de serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão que infringirem o disposto
no artigo anterior incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida no art. 92, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e
penal cabível. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei n' 9.639,
de 25.5.1998)

TÍTULüVII
Das Disposições Gerais
Art. 49.

A matrícula da empresa será feita:

I - simultaneamente com a inscrição, registro ou arquivamento de ato constitutivo na Junta Comercial, se for o caso; (20)
II - perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no
prazo de 30 (trinta) dias contados do início de suas atividades, quando não sujeita a Registro do Comércio.(2l)
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§ 10 Independentemente do disposto neste artigo, o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) procederá à matrícula:
a) de ofício, quando ocorrer omissão;
b) de obra de construção civil, mediante comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo do inciso n.

§ 2' A unidade matriculada na forma do inciso n e do § l' deste artigo receberá "Certificado de Matrícula" com número cadastral
básico, de caráter permanente.
§ 3' O não cumprimento do disposto no inciso n e na alínea b
do § l' deste artigo, sujeita o responsável a multa na forma estabelecida no art. 92 desta lei.
§ 4' O Departamento Nacional de Registro do Comércio
(DNRC), através das Juntas Comerciais, bem como os Cartórios de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, prestarão, obrigatoriamente, ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) todas as informações referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores relativos a
empresas e entidades neles registradas, conforme o disposto em regulamento.

Art. 50. Para fins de fiscalização do INSS, o Município, por intermédio do órgão competente, fornecerá relação de alvarás para
construção civil e documentos de "habite-se" concedidos. (Redação
dada pela Lei n' 9.476, de 23.7.1997)
Art. 51. O crédito relativo a contribuições, cotas e respectivos
adicionais ou acréscimos de qualquer natureza arrecadados pelos
órgãos competentes, bem como a atualização monetária e osjuros de
mora, estão sujeitos, nos processos de falência, concordata ou concurso de credores, às disposições atinentes aos créditos da União,
aos quais são equiparados.
Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
reivindicará os valores descontados pela empresa de seus empregados e ainda não recolhidos.
Art. 52.
proibido:
I -

À empresa em débito para com a Seguridade Social é

distribuir bonificação ou dividendo a acionista;
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II - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento.
Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo sujeita o
responsável à multa de 50% (cinqüenta por cento) das quantias que
tiverem sido pagas ou creditadas a partir da data do evento, atualizadas na forma prevista no art. 34.
Art. 53. Na execução judicial da dívida ativa da União, suas
autarquias e fundações públicas, será facultado ao exeqüente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a
citação inicial do devedor.
§ 10 Os bens penhorados nos termos deste artigo ficam desde
logo indisponíveis.

§ 2' Efetuado o pagamento integral da dívida executada, com
seus acréscimos legais, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, desde que não haja outra execução pendente.
§ 3' O disposto neste artigo aplica-se também às execuções já
processadas.
§ 4' Não sendo opostos embargos, no caso legal, ou sendo eles
julgados improcedentes, os autos serão conclusos ao juiz do feito,
para determinar o prosseguimento da execução.

Art. 54. Os órgãos competentes estabelecerão critério para a
dispensa de constituição ou exigência de crédito de valor inferior ao
custo dessa medida.
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts.
22 e 23 desta lei a entidade beneficente de assistência social que
atenda aos seguintes requisitos cumulativamente;
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de
Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência
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Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei n Q 9.429,

de 26.12.1996)
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;

IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou
beneficios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional
na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais
apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório
circunstancis.do de suas atividades. (Redação dada pela Lei n Q 9.528,
de 10.12.19[7)
§ 1Q f,essalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata
este artigr será requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), cre terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2' A isenção de que trata este artigo não abrange empresa
ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seja mantida
por outra que esteja no exercício da isenção.
Art. 56. A inexistência de débitos em relação às contribuições
devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a partir da
publicação desta lei, é condição necessária para que os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios possam receber as transferências
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos
ou entidades da Administração direta e indireta da União.

Parágrafo único. Para o recebimento do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), bem como a consecução dos demais instrumentos citados no caput deste artigo, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão apresentar os comprovantes de recolhimento das suas contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social
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(INSS) referentes aos 3 (três) meses imediatamente anteriores ao
mês previsto para a efetivação daqueles procedimentos.
Art. 57. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios serão,
igualmente, obrigados a apresentar, a partir de 1º de junho de 1992,
para os fins do disposto no artigo anterior, comprovação de pagamento da parcela mensal referente aos débitos com o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), existentes até l' de setembro de 1991, renegociados nos termos desta lei.
Art. 58. Os débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), existentes até 1º de setembro de 1991, poderão ser liquidados em até 240
(duzentos e quarenta) parcelas mensais.

§ 1º Para apuração dos débitos será considerado o valor originaI atualizado pelo índice oficial utilizado pela Seguridade Social
para correção de seus créditos. (Renumerado pela Lei nº 8.444, de

20.7.1992)
§ 2º As contribuições descontadas até 30 de junho de 1992 dos
segurados que tenham prestado serviços aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios poderão ser objeto de acordo para parcelamento em até doze meses, não se lhes aplicando o disposto no § 1º do artigo
38 desta lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.444, de 20. 7.1992)
Art. 59. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) implantará, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação desta lei, sistema próprio e informatizado de cadastro dos pagamentos e
débitos dos governos estaduais, do Distrito Federal e das prefeituras
municipais, que viabilize o permanente acompanhamento e fiscalização do disposto nos arts. 56, 57 e 58 e permita a divulgação periódica
dos devedores da Previdência Social.
Art. 60. A arrecadação da receita prevista nas alíneas a, b e c
do parágrafo único do art. 11, e o pagamento dos benefícios da Seguridade Social serão realizados através da rede bancária ou por outras formas, nos termos e condições aprovados pelo Conselho N acionaI de Seguridade Social.
Parágrafo único. Os recursos da Seguridade Social serão centralizados em banco estatal federal que tenha abrangência em todo o País.
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Art. 61. As receitas provenientes da cobrança de débitos dos
Estados e Municipios e da alienação, arrendamento ou locação de
bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), deverão constituir reserva técnica,
de longo prazo, que garantirá o seguro social estabelecido no Plano
de Benefícios da Previdência Social.
Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de que
trata este artigo, para cobrir despesas de custeio em geral, inclusive
as decorrentes de criação, majoração ou extensão dos benefícios ou
serviços da Previdência Social, admitindo-se sua utilização, excepcionalmente, em despesas de capital, na forma da lei de orçamento.
Art. 62. A contribuição estabelecida na Lei nº 5.161, de 21 de
outubro de 1966, em favor da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), será de 2% (dois
por cento) da receita proveniente da contribuição a cargo da empresa, a título de financiamento da complementação das prestações por
acidente do trabalho, estabelecida no inciso II do art. 22.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo poderão
contribuir para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança
e Medicina do Trabalho (Fundacentro). (Parágrafo acrescentado
pela Lei nº 9.639, de 25.5.1998)
TÍTULO VIII
Das Disposições Finais e Transitórias
CAPÍTULO I
Da Modernização da Previdência Social
Art. 63. Fica instituído o Conselho Gestor do Cadastro Nacional do Trabalhador (CNT), criado na forma dos Decretos nOs 97.936,
de 10 de julho de 1989 e 99.378, de 11 de julho de 1990.
Parágrafo único. O Conselho Gestor do Cadastro Nacional do
Trabalhador é vinculado ao Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, que assegurará condições para o seu funcionamento.
Art. 64. Ao Conselho Gestor do Cadastro Nacional do Trabalhador incumbe supervisionar e fiscalizar os trabalhos de implantaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5619-5735, ago. 1998
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ção do Cadastro Nacional do Trabalhador, bem como sugerir as medidas legais e administrativas que permitam, no prazo máximo de 4
(quatro) anos a contar da data de publicação desta lei, a existência
na Administração Pública Federal de cadastro completo dos trabalhadores e das empresas.
Art. 65. O Conselho Gestor do Cadastro Nacional do Trabalhador terá 12 (doze) membros titulares e igual número de suplentes, nomeados pelo Ministro do Trabalho e da Previdência Social
para mandato de 4 (quatro) anos, sendo:
I - 6 (seis) representantes do Governo Federal;
H - 3 (três) representantes indicados pelas centrais sindicais
ou confederações nacionais de trabalhadores;
IH - 3 (três) representantes das Confederações Nacionais de
Empresários.
§ 10 A presidência do Conselho Gestor será exercida por um de
seus membros, eleito para mandato de 1 (um) ano, vedada a recondução.
§ 20

O Conselho Gestor tomará posse no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data de publicação desta lei.
§ 3' No prazo de até 60 (sessenta) dias após sua posse, o Conselho Gestor aprovará seu regimento interno e o cronograma de implantação do Cadastro Nacional do Trabalhador (CNT), observado o
prazo limite estipulado no art. 64.
Art. 66. Os órgãos públicos federais, da administração direta,
indireta ou fundacional envolvidos na implantação do Cadastro Nacional do Trabalhador (CNT) se obrigam, nas respectivas áreas, a tomar as providências necessárias para o cumprimento dos prazos
previstos nesta lei, bem como do cronograma a ser aprovado pelo
Conselho Gestor.
Art. 67. Até que seja implantado o Cadastro Nacional do Trabalhador (CNT), as instituições e órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, detentores de cadastros de empresas e de
contribuintes em geral, deverão colocar à disposição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mediante a realização de convênios,
todos os dados necessários à permanente atualização dos cadastros
da Previdência Social.
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Art. 68. O Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas
Naturais fica obrigado a comunicar, ao INSS, até o dia 10 de cada
mês, o registro dos óbitos ocorridos no mês imediatamente anterior,
devendo da relação constar a filiação, a data e o local de nascimento
da pessoa falecida. (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 15.4.1994)
§ 1e No caso de não haver sido registrado nenhum óbito, deverá o Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais comunicar este fato ao INSS no prazo estipulado no caput deste artigo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.870, de 15.4.1994)
§ 2' A falta de comunicação na época própria, bem como o envio de informações inexatas, sujeitará o Titular de Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais à penalidade prevista no art. 92
desta lei. (Redação dada pela Lei nº 9.476, de 23.7.1997)
Art. 69. O Ministério da Previdência e Assistência Social e o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterão programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos beneficios da
Previdência Social, a fim de apurar irregularidades e falhas existentes. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
§ 1e Havendo indicio de irregularidade na concessão ou na manutenção de beneficio, a Previdência Social notificará o beneficiário
para apresentar defesa, provas ou documentos de que dispuser, no
prazo de trinta dias. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
§ 2' A notificação a que se refere o parágrafo anterior far-se-á
por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o benefício, com notificação ao beneficiário por edital resumido publicado uma vez em
jornal de circulação na localidade. (Redação dada pela Lei nº 9.528,

de 10.12.1997)
§ 3' Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou pelo
edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela
Previdência Social como insuficiente ou improcedente a defesa apresentada, o beneficio será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
Art. 70. Os beneficiários da Previdência Social, aposentados
por invalidez, ficam obrigados, sob pena de sustação do pagamento
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do benefício, a submeterem-se a exames médico-periciais, estabelecidos na forma do regulamento, que definirá sua periodicidade e os
mecanismos de fiscalização e auditoria.

Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá
rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho,
ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência,
atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada
como causa para a sua concessão.
Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas ações
rescisórias e revisional, para suspender a execução do julgado rescindendo ou revisando, em caso de fraude ou erro material comprovado. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
Art. 72. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promoverá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação
desta lei, a revisão das indenizações associadas a benefícios por acidentes do trabalho, cujos valores excedam a Cr$ 1.700.000,00 (um
milhão e setecentos mil cruzeiros).
Art. 73. O setor encarregado pela área de benefícios no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá estabelecer
indicadores qualitativos e quantitativos para acompanhamento e
avaliação das concessões de benefícios realizadas pelos órgãos locais
de atendimento.
Art. 74. Os postos de benefícios deverão adotar como prática o
cruzamento das informações declaradas pelos segurados com os dados de cadastros de empresas e de contribuintes em geral quando da
concessão de benefícios.
Art. 75. O pagamento mensal dos benefícios de valores entre
Cr$ 999.000,00 (novecentos e noventa e nove mil cruzeiros) e Cr$
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) sujeitar-se-á a expressa
autorização das Diretorias Regionais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),C22)
Parágrafo único. Os benefícios de valores superiores ao límite
estipulado no caput terão seu pagamento mensal condicionado à autorização da Presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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Art. 76. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá
proceder ao recadastramento de todos aqueles que, por intermédio
de procuração, recebem benefícios da Previdência Social.
Parágrafo único. O documento de procuração deverá, a cada
semestre, ser revalidado pelos órgãos de atendimento locais.
Art. 77. Fica autorizada a criação de Conselhos Municipais de
Previdência Social, órgãos de acompanhamento e fiscalização das
ações na área previdenciária, com a participação de representantes
da comunidade.
Parágrafo único. As competências e o prazo para a instalação
dos conselhos referidos no caput deste artigo serão objeto do regulamento desta lei.
Art. 78. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na forma da legislação específica, fica autorizado a contratar auditorias
externas, periodicamente, para analisar e emitir parecer sobre demonstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização das contribuições, bem como pagamento dos
benefícios, submetendo os resultados obtidos à apreciação do Conselho Nacional da Seguridade Social.
Art. 79. O Conselho Nacional da Seguridade Social (CNSS)
deverá indicar cidadão de notório conhecimento na área para exercer a função de Ouvidor-Geral da Seguridade Social, que terá mandato de 2 (dois) anos, sendo vedada a sua recondução.(231
§ l' Caberá ao Congresso Nacional aprovar a escolha do Ouvidor referido no caput deste artigo.
§ 2' As atribuições do Ouvidor-Geral da Seguridade serão definidas em lei específica.

Art. 80.
obrigado a:

Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

I - enviar às empresas e aos contribuintes individuais,
quando solicitado, extratos de recolhimento das suas contribuições;
II - emitir automaticamente e enviar às empresas avisos de
cobrança de débitos;
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In - emitir e enviar aos beneficiários o Aviso de Concessão
de Benefício, além da memória de cálculo do valor dos benefícios
concedidos;
IV - reeditar versão atualizada, nos termos do Plano de Benefícios, da Carta dos Direitos dos Segurados.
V - divulgar, com a devida antecedência, através dos meios
de comunicação, alterações porventura realizadas na forma de contribuição das empresas e segurados em geral;
VI - descentralizar, progressivamente, o processamento eletrõnico das informações, mediante extensão dos programas de informatização de postos de atendimento e de Regiões Fiscais.
Art. 81. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgará, trimestralmente, lista atualizada dos devedores das contribuições previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem
como relatório circunstanciado das medidas administrativas e judiciais adotadas para a cobrança e execução da dívida.
§ 1º O relatório a que se refere o caput deste artigo será encaminhado aos órgãos da Administração Federal direta e indireta, às
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, aos registros públicos, cartórios de registro de títulos e documentos, cartórios de registro de imóveis e ao sistema financeiro oficial, para os
fins do § 3' do art. 195 da Constituição Federal e da Lei n' 7.711, de
22 de dezembro de 1988.

§ 2' O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fica autorizado a firmar convênio com os governos estaduais e municipais
para extensão, àquelas esferas de governo, das hipóteses previstas
no art. l' da Lei n? 7.711, de 22 de dezembro de 1988.

Art. 82. A Auditoria e a Procuradoria do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) deverão, a cada trimestre, elaborar relação
das auditorias realizadas e dos trabalhos executados, bem como dos
resultados obtidos, enviando-a à apreciação do Conselho Nacional
da Seguridade Social.
Art. 83. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá
implantar um programa de qualificação e treinamento sistemático
de pessoal, bem como promover a reciclagem e redistribuição de funCaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5619-5735, ago. 1998
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cionários conforme as demandas dos órgãos regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do atendimento e o controle e a eficiência
dos sistemas de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem
como de pagamento de benefícios.

Art. 84. O Conselho Nacional da Seguridade Social, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias a partir de sua instalação, criará comissão especial para acompanhar o cumprimento, pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, das providências previstas nesta lei, bem como de outras destinadas à modernização da Previdência Social.
CAPÍTULO II
Das Demais Disposições
Art. 85. O Conselho Nacional da Seguridade Social será instalado no prazo de 30 (trinta) dias após a promulgação desta lei.
Art. 86. Enquanto não for aprovada a Lei de Assistência Social, o representante do conselho setorial respectivo será indicado pelo
Conselho Nacional da Seguridade Social.
Art. 87. Os orçamentos das pessoas jurídicas de direito público e das entidades da administração pública indireta devem consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições da Seguridade Social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício.
Art. 88. Os prazos de prescrição de que goza a União aplicam-se à Seguridade Social, ressalvado o disposto no art. 46.
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido. (Redação dada ao caput e parágrafos pela Lei n' 9.129, de
20.11.1995)
§ l' Admitir-se-á apenas a restituição ou a compensação de
contribuição a cargo da empresa, recolhida ao INSS, que, por sua natureza, não tenha sido transferida ao custo de bem ou serviço oferecido à sociedade.
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§ 2º Somente poderá ser restituído ou compensado, nas contribuições arrecadadas pelo INSS, o valor decorrente das parcelas
referidas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta lei.
§ 3' Em qualquer caso, a compensação não poderá ser superior a trinta por cento do valor a ser recolhido em cada competência.
§ 4' Na hipótese de recolhimento indevido, as contribuições
serão restituídas ou compensadas atualizadas monetariamente.
§ 5' Observado o disposto no § 3', o saldo remanescente em favor do contribuinte, que não comporte compensação de uma s6 vez,
será atualizado monetariamente.
§ 6º A atualização monetária de que tratam os §§ 4' e 5º deste
artigo observará os mesmos critérios utilizados na cobrança da própria contribuição.
§ 7' Não será permitida ao benefíciário a antecipação do pagamento de contribuições para efeito de recebimento de benefícios.

Art. 90. O Conselho Nacional da Seguridade Social, dentro de
180 (cento e oitenta) dias da sua instalação, adotará as providências
necessárias ao levantamento das dívidas da União para com a Seguridade Social.
Art. 91. Mediante requisição da Seguridade Social, a empresa
é obrigada a descontar, da remuneração paga aos segurados a seu
serviço, a importância proveniente de dívida ou responsabilidade
por eles contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios
pagos indevidamente.
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta lei para a
qual não haja penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$
100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.O''O
Art. 93.

(Revogado o caput pela Lei n' 9.639, de 25.5.1998)

Parágrafo único. A autoridade que reduzir ou relevar multa
recorrerá de ofício para autoridade hierarquicamente superior, na
forma estabelecida em regulamento.
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Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá
arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do montante
arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros, desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o disposto nesta
lei. (Redação dada pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, às contribuições que tenham a mesma base utilizada para o
cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados, ficando sujeitas aos mesmos prazos, condições,
sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial.
Art. 95.

Constitui crime:

a) deixar de incluir na folha de pagamentos da empresa os segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou autônomo
que lhe. prestem serviços;
b) deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa o montante das quantias descontadas dos segurados e o das contribuições da empresa;
c) omitir total ou parcialmente receita ou lucro auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições, descumprindo as normas legais pertinentes;
d) deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra
importãncia devida à Seguridade Social e arrecadada dos segurados
ou do público;
e) deixar de recolher contribuições devidas à Seguridade Social
que tenham integrado custos ou despesas contábeis relativos a produtos ou serviços vendidos;
j) deixar de pagar salário-família, salário-maternidade, auxílio-natalidade ou outro benefício devido a segurado, quando as
respectivas quotas e valores já tiverem sido reembolsados à empresa;(25)

g) inserir ou fazer inserir em folha de pagamentos, pessoa que
não possui a qualidade de segurado obrigatório;
h) inserir ou fazer inserir em Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado, ou em documento que deva produzir efeito
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perante a Seguridade Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ser feita;
i) inserir ou fazer inserir em documentos contábeis ou outros
relacionados com as obrigações da empresa, declaração falsa ou diversa da que deveria constar, bem como omitir elementos exigidos
pelas normas legais ou regulamentares específicas;
j) obter ou tentar obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo direto ou indireto da Seguridade Social ou de suas
entidades, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, contrafação, imitação, alteração ardilosa, falsificação ou qualquer outro meio fraudulento.
§ 1Q No caso dos crimes caracterizados nas alíneas d, e e f deste artigo, a pena será aquela estabelecida no art. 5' da Lei n? 7.492,
de 16 de junho de 1986, aplicando-se à espécie as disposições constantes dos arts. 26, 27, 30, 31 e 33 do citado diploma legal.
§ 2Q A empresa que transgredir as normas desta lei, além das
outras sanções previstas, sujeitar-se-á, nas condições em que dispuser o regulamento:
a) à suspensão de empréstimos e financiamentos, por instituições financeiras oficiais;
b) à revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário especial;
c) à inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal;
d) à interdição para o exercício do comércio, se for sociedade
mercantil ou comerciante individual;
e) à desqualificação para impetrar concordata;
fJ à cassação de autorização para funcionar no país, quando for
o caso.

§ 3Q Consideram-se pessoalmente responsáveis pelos crimes
acima caracterizados o titular de firma individual, os sócios solidários, gerentes, diretores ou administradores que participem ou tenham participado da gestão de empresa beneficiada, assim como o
segurado que tenha obtido vantagens.
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§ 4º A Seguridade Social, através de seus órgãos competentes,
e de acordo com o regulamento, promoverá a apreensão de comprovantes de arrecadação e de pagamento de benefícios, bem como de
quaisquer documentos pertinentes, inclusive contábeis, mediante
lavratura do competente termo, com a finalidade de apurar administrativamente a ocorrência dos crimes previstos neste artigo.
§ 5º O agente político só pratica o crime previsto na alínea d
do caput deste artigo, se tal recolhimento for atribuição legal sua.
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.639, de 25.5.1998)
Art. 96. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional,
anualmente, acompanhando a Proposta Orçamentária da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte temporal de, no mínimo, 20 (vinte) anos, considerando hipóteses alternativas quanto às variáveis demográficas,
econômicas e institucionais relevantes.
Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) autorizado a proceder a alienação ou permuta, por ato da autoridade
competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
§ 1º Na alienação a que se refere este artigo será observado o
disposto no art. 18 e nos incisos I, II e III do art. 19, da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n's 8.883, de 8 de junho
de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995. (Parágrafo acrescentado
pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
§ 2'

(Vetado na Lei nº 9.528, de 10.12.1997)

Art. 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS, o leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro oficial, indicado pelo credor, que procederá à hasta pública: (Artigo restabelecido, com nova redação e inclusão de incisos, parágrafos e alíneas,
pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
I - No primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não poderá ser inferior ao da avaliação;
II -

no segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil.
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§ 1º Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar seja
parcelado apagamento do valor da arrematação, na forma prevista
para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários.
§ 2º Todas as condições do parcelamento deverão constar do
edital de leilão.
§ 3' O débito do executado será quitado na proporção do valor
de arrematação.
§ 4' O arrematante deverá depositar, no ato, o valor da primeira parcela.
§ 5º Realizado o depósito, será expedida carta de arrematação, contendo as seguintes disposições:
a) valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais
em que será pago;
b) constituição de hipoteca do bem adquirido, ou de penhor, em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro da garantia;
c) indicação do arrematante como fiel depositário do bem móvel, quando constituído penhor;
d) especificação dos critérios de reajustamento do saldo e das
parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos
de débitos previdenciários.
§ 6' Se o arrematante não pagar, no vencimento, qualquer das
parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente, que será acrescido em cinqüenta por cento de Seu valor a título
de multa, e, imediatamente inscrito em dívida ativa e executado.
§ 7' Se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o caput não houver licitante, o INSS poderá adjudicar o bem por cinqüenta por cento do valor da avaliação.
§ 8' Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo INSS, e
for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão ou
entidade pública que demonstre interesse na sua utilização.
§ 9º Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz do
feito, de ofício ou a requerimento do credor, determinar sucessivas
repetições da hasta pública.
§ 10. O leiloeiro oficial, a pedido do credor, poderá ficar como
fiel depositário dos bens penhorados e realizar a respectiva remoção.
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Art. 99. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá
contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa
dos bens, adjudicados judicialmente ou que receber em dação de pagamento. (Artigo restabelecido, com nova redação, e parágrafo único
acrescentado pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
Parágrafo único. O INSS, no prazo de sessenta dias, providenciará alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial.
Art. 100. (Revogado pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
Art. 101. Os valores e os limites do salário-de-contribuição, citados nos arts. 20, 21, 28, § 5', e 29, serão reajustados, a partir de
abril de 1991 até a data da entrada em vigor desta lei, nas mesmas
épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento do
limite mínimo do salário-de-contribuição neste período.
Art. 102. Os valores expressos em cruzeiros nesta lei serão reajustados, a partir de abril de 1991, à exceçãodo disposto nos arts. 20, 21, 28, §
5º, e 29, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos beneficios de prestação continuada da Previdência Social, neste período.
Art. 103. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua publicação.
Art. 104. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 105. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1991; 170' da Independência e 103º da
República.
NOTAS

(1) Alínea alterada pela Medida Provisória n" 1.663-12, de 27.7.1998, em curso,
como segue:

d) 3 (três) representantes membros dos conselhos setoriais, sendo um de cada
área da Seguridade Social, conforme disposto no regimento do Conselho Nacional da Seguridade Social.
(2) Artigo alterado pela Medida Provisória n" 1.663-12, de 27.7.1998, em curso,
como segue:

Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão
contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo
único do art. 11 desta lei, na forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a
destinação de recursos para as ações de Saúde e Assistência Social.
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(3) Artigo alterado pela Medida Provisória n" 1.663-12, de 27.7.1998, em curso,
como segue:
Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às
contribuições mencionadas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11 desta
lei, destinados à execução do Orçamento da Seguridade Social.
(4) Valores atualizados a partir de F de junho de 1998, pela Portaria MPAS n"
4.479, de 4.6.1998, como segue:
Alíquota em %
Até R$ 324,45
de R$ 324,46 até R$ 540,75
de R$ 540,76 até R$ 1.081,50

8,00
9,00
11,00

(5) Artigo e parágrafo alterados pela Medida Provisória n" 1.663-12, de 27.7.1998,
em curso, como segue:

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo,
trabalhador autônomo e equiparados é de vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso III do
art. 28,
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a
partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos
índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
(6) A Lei n'' 9,317, de 5.12,1996, dispôs sobre o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte - Simples.
(7) A contribuição da empresa em relação às remunerações e retribuições pagas ou
creditadas pelos serviços de segurados empresários, trabalhadores autônomos,
avulsos e demais pessoas físicas, sem vínculo empregatício, está disciplinada
pela Lei Complementar n" 84, de 18.1.1996,
(8) Parágrafo acrescentado pela Medida Provisória n" 1.663~12, de 27,7,1998, em
curso, como segue:
§ 11. O disposto nos §§ 6º a 9~ aplica-se à associação desportiva que mantém
equipe de futebol profissional e que se organize na forma da Lei n" 9,615, de 24
de março de 1998.
(9) Esta alíquota, a partir de 1~ de abril de 1992, por força da Lei Complementar n''
70, de 30 de dezembro de 1991, passou a incidir sobre o faturamento mensal.
(10) ALei n~9,249, de 26 de dezembro de 1995, alterou a Contribuição sobre o Lucro
Líquido, passando a alíquota a ser de 8%.
(11) Alíquota elevada em mais 8% pela Lei Complementar ns 70, de 30 de dezembro
de 1991, e posteriormente reduzida para 18% por força da Lei n'' 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
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(12) Valor atualizado a partir de 12 de junho de 1998 para R$ 1.081,50 (um mil, oitenta e um reais e cinqüenta centavos).
(13) Alínea revogada pela Medida Provisória n" 1.663-12, de 27.7.1998.
(14) Itens de 6 a 9 acrescentados pela Medida Provisória n" 1.663-12, de 27.7.1998,

em curso, como segue:
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. g!! da Lei n'' 7.238, de 29
de outubro de1984
(15) Alínea alterada pela Medida Provisória n" 1.663-12, de 27.7.1998, em curso,
como segue:
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos

do art. 21 da Lei n!:9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos
os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
(16) Valores atualizados a partir de li? de junho de1998, pela Portaria MPAS n"
4.479, de 4.6.1998, como segue:
Escala de Salários-Base
Classe

Salário-Base

Número Mínimo de Meses de
Permanência em cada Classe
(Intertícios)

1

R$ 130,00

12

2

R$ 216,30

12

3

R$ 324,45

24

4

R$ 432,59

24

5

R$ 540,75

36

6

R$ 648,90

48

7

R$ 757,04

48

8

R$ 865,21

60

9

R$ 973,35

60

10

R$ 1.081,50

-

(17) Por força do disposto na Lei n" 9.063, de 14.6.1995, esta disposição aplica-se somente ao contido no inciso II do art. 30.
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(18) Parágrafo único renumerado para § 1Q e § 2!! acrescentado pela Medida Provisória n" 1.663~12, de 27.7.1998, em curso, como segue:
§ F Recebida a notificação do débito a empresa ou segurado terá o prazo de
15 (quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
§ 2º Por ocasião da notificação de débito ou, quando for o caso, da inscrição na
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro social (INSS), a fiscalização poderá proceder ao arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo, conforme dispuser aquela autarquia previdenciária, observado, no que couber, o disposto
nos §§ 112 a 6 12, 8 2 e 91' do art. 64 da Lei ns 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

(19) Valores atualizados a partir de f' de junho de 1998, para R$ 15.904,18 (quinze
mil, novecentos e quatro reais e dezoito centavos).
(20) Inciso alterado pela Medida Provisória n" 1.663-12, de 27.7.1998, em curso,
como segue:
I ~ simultaneamente com a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
(21) Inciso alterado pela Medida Provisória n'' 1.663-12, de 27.7.1998, em curso,
como segue:

II ~ perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no prazo de 30
(trinta) dias contados do início de suas atividades, quando não sujeita a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
(22) Artigo revogado pela Medida Provisória n" 1.663-12, de 27.7.1998, em curso.
(23) Artigo revogado pela Medida Provisória n Q 1.663-12, de 27.7.1998, em curso.
(24) Valores atualizados pela Portaria MPAS n" 4.479, de 4.6.1998, a partir de 12 de
junho de 1998, para, respectivamente, R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) e R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos).
(25) Sem efeito para o auxílio-natalidade a partir de 1!l.1.1996, por força do disposto
na Lei n Q 8.742, de 7.12.1993.

LEI W 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 (*)
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(*) Publicação consolidada da Lei n'' 8.213, de 24 de julho de 1991, determinada

pelo art. 12 da Lei n" 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
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TÍTULO I
Da Finalidade e dos Princípios Básicos da Previdência Social
Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem por
fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade
avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte
daqueles de quem dependiam economicamente.
Art. 2º A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios
e objetivos:
universalidade de participação nos planos previdenI
ciários;
II
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços
às populações urbanas e rurais;
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios;
N - cálculo dos benefícios considerando-se os saláriosde-contribuição corrigidos monetariamente;
V - irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo;
VI - valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não
inferior ao do salário mínimo;
VII - previdência complementar facultativa, custeada por
contribuição adicional;
VIII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados.
Parágrafo único. A participação referida no inciso VIII deste
artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal.
Art. 3' Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS), órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros: (Incisos e alíneas com redação dadapelaLei nº S. 619, de 5.1.1993)
I -

seis representantes do Governo Federal;
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II -

nove representantes da sociedade civil, sendo:
a) três representantes dos aposentados e pensionistas;
b) três representantes dos trabalhadores em atividade;
c) três representantes dos empregadores.
§ l' Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão
nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez.
§ 2' Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos
aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão
indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais.
§ 3' O CNPS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês,
por convocação de seu Presidente, não podendo ser adiada a reunião
por mais de 15 (quinze) dias se houver requerimento nesse sentido
da maioria dos conselheiros.
§ 4º Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu
Presidente ou a requerimento de um terço de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do CNPS.
§ 5' (Revogado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
§ 6' As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do conselho, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.
§ 7' Aos membros do CNPS enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de
falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial.
§ 8' Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência
Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao exercicio de
suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social.
§ 9' O CNPS deverá se instalar no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da publicação desta lei.
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Art. 4' Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS):
I - estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de
políticas aplicáveis à Previdência Social;
11 - participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a
gestão previdenciária;
111 - apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social;
IV - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta orçamentária
da Seguridade Social.
V - acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais
por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no
àmbito da Previdência Social;
VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social;
VII - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao
Tribunal de Contas da União podendo, se for necessário, contratar
auditoria externa;
VIII - estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos
quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS para formalização de desistência ou transigênciajudiciais, conforme o disposto no art. 132;
IX - elaborar e aprovar seu regimento interno.
Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão
ser publicadas no Diário Oficial da União.
Art. 5' Compete aos órgãos governamentais:
I - prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive
estudos técnicos;
11 - encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de 2
(dois) meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada.
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Art. 6º O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) deverá indicar cidadão de notório conhecimento na área para exercer a
função de Ouvidor-Geral da Previdência Social, que terá mandato de
2 (dois) anos, sendo vedada a sua recondução.ü.'
§ 1º Caberá ao Congresso Nacional aprovar a escolha do Ouvidor referido no caput deste artigo.
§ 2º As atribuições do Ouvidor-Geral da Previdência Social
serão definidas em lei específica.

Art. 7º Ficam instituídos os Conselhos Estaduais e os Conselhos Municipais de Previdência Social - respectivamente CEPS e
CMPS -, órgãos de deliberação colegiada, subordinados ao Conselho Nacional de Previdência Social, observando para a sua organização e instalação, no que couber, os critérios estabelecidos nesta lei
para o CNPS, adaptando-os para a esfera estadual ou municipal.

§ F Os membros dos CEPS serão nomeados pelo Presidente
do CNPS e o dos CMPS, pelos presidentes dos CEPS.
§ 2' Os representantes dos trabalhadores em atividade e seus
respectivos suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações ou centrais sindicais, e, no caso dos CMPS, pelos sindicatos
ou, na ausência destes, pelas federações ou ainda, em último caso,
pelas centrais sindicais ou confederações nacionais.
§ 3º Os representantes dos aposentados e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações ou confederações, e, no caso dos CMPS, pelas associações ou, na ausência
destes, pelas federações.
§ 4º Os representantes dos empregadores e seus respectivos
suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações, e, no
caso dos CMPS, pelos sindicatos, associações ou, na ausência destes,
pelas federações.

Art. 8º Compete aos CEPS e ao CMPS, nos âmbitos estadual e
municipal, respectivamente:
I -

cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNPS;

II - acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária;
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IH - propor ao CNPS planos e programas para a Previdência
Social;
IV - acompanhar, apreciar e dar conhecimento ao CNPS,
através de relatórios gerenciais por este definidos, a execução dos
planos, programas e orçamentos;
V - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social;
VI - elaborar seus regimentos internos.
TÍTULon
Do Plano de Benefícios da Previdência Social

CAPÍTULO úNICO
Dos Regimes de Previdência Social
Art. 9' A Previdência Social compreende:
I H -

o Regime Geral de Previdência Social;
o Regime Facultativo Complementar de Previdência Social.

§ F O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) garante a
cobertura de todas as situações expressas no art. l' desta lei, exceto
a de desemprego involuntário, objeto de lei específica.
§ 2' O Regime Facultativo Complementar de Previdência Social será objeto de lei específica.

TÍTULom
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPÍTULO I
Dos Beneficiários
Art. 10. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes, nos termos das
Seções I e H deste capítulo.
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Seção I
Dos Segurados
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
I -

como empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário,
definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas.

c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior.
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou
a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o
não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro
amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular;

e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em
organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil
seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se
segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio;
f) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil
para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior,
cuja maioria do capital votante pertença a empresa brasileira de capital nacional;
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e
fundações públicas federais; (Alínea acrescentada pela Lei n" 8.647,
de 13.4.1993)
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h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social;
(Alínea acrescentada pela Lei n'' 9.506, de 30.10.1997)

H - como empregado doméstico: aquele que presta serviço
de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos;
IH - como empresário: o titular de firma individual urbana
ou rural, o diretor não-empregado, o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria e o
sócio cotista que participe da gestão ou receba remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural;
IV - como trabalhador autônomo:
a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;

b) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;

V - como equiparado a trabalhador autônomo, além dos casos previstos em legislação específica:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário,
diretamente ou por intermédio de prepostos e com o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)

b) pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de
extração mineral - garimpo -, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma
não contínua; (Redação dada pela Lei n'' 9.528, de 10.12.1997)

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de
vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este quando
por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade,ou a outro sistema previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo; (Alínea realinhada
pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
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d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro
em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por sistema próprio
de Previdência Social; (Alínea realinhada pela Lei n' 9.528, de
10.12.1997)

e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de previdência social do país do domicílio; (Alínea realinhada pela Lei n'
9.528, de 10.12.1997)
VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento;
VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de
economia famíliar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem
como seus respectivos cônjuges ou conpanheiros e filhos maiores de 14
(quatorze) anos ou a eles eqniparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo famíliar respectivo. (O garimpeiro está excluído
por força da Lei n' 8.398, de 7.1.1992, que alterou a redação do inciso VII
do art. 12 da Lei n' 8.212 de 24.7.1991).
§ P Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados.
§ 2' Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de
uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência
Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.
§ 3' O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade
abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa
atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei n"
8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
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§ 4º O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de antes da investidura. (Parágrafo acrescentado
pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)

Art. 12. O servidor civil ou militar da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, é excluído do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta lei, desde que esteja sujeito a sistema
próprio de previdência social.
Parágrafo único. Caso este servidor venha a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime Geral
de Previdência Social, tornar-se-á segurado obrigatório em relação a
essas atividades.

Art. 13. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos
que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do art. 11.
Art. 14.

Consideram-se:

I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o
risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou
não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a
seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Considera-se empresa, para os efeitos desta
lei, o autônomo e equiparado em relação a segurado que lhe presta
serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição
consular de carreira estrangeiras.
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
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III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado
acometido de doença de segregação compulsória;
IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido
ou recluso;
V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;
VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
§ l' O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e
quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.
§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12
(doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada
essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.
§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte
ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social
para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente
posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.
Seção 11
Dos Dependentes
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado;
I - o cõnjuge, a companheira, o companheiro e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou
inválido; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
U - os pais;
Il.I - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de
21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei n"9.032, de
28.4.1995)
IV - (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
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§ 1e A existência de dependente de qualquer das classes deste
artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.
§ 2Q O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência
econõmica na forma estabelecida no regulamento. (Redação dada
pela Lei n" 9.528, de 10.12.1997)
§ 3Q Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que,
sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3" do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4" A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso
I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Seção III
Das Inscrições

Art. 17. O regulamento disciplinará a forma de inscrição do
segurado e dos dependentes.
§ F Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes,
que poderão promovê-la se ele falecer sem tê-la efetivado.
§ 2Q O cancelamento da inscrição do cônjuge se processa em
face de separação judicial ou divórcio sem direito a alimentos, certidão de anulação de casamento, certidão de óbito ou sentença judicial, transitada em julgada.
§ 3" A Previdência Social poderá emitir identificação específica, para o segurados referidos nos incisos lU, IV, V,VI e VII do art. 11
e no art. 13 desta lei, para produzir efeitos exclusivamente perante
ela, inclusive com a finalidade de provar a filiação.
CAPÍTULOU
Das Prestações em Geral

Seção I
Das Espécies de Prestações
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as
seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho, expressas em beneficios e serviços:
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I -

quanto ao segurado:

a) aposentadoria por invalidez;

b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de serviço;
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
fJ salário-família;
g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidente;
i) (Revogada pela Lei nº 8.870, de 15.4.1994)
n - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;

b) auxílio-reclusão;

In -

quanto ao segurado e dependente:

a) (pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
b) serviço social;
c) reabilitação profissional.
§ 1º Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, VI e VII do art. 11 desta lei. (Redação
dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)

§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a ele
retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em
decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e
à reabilitação profissional, quando empregado. (Redação dada pela
Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do
trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
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§ 12 A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas
coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.
§ 2' Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar
a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.
§ 3' É dever da empresa prestar informações pormenorizadas
sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.
§ 4' O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores,
conforme dispuser o regulamento.
Art. 20. Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do
artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social;
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado
e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no
inciso I.
§ l'

Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região

em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das
condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente
do trabalho.
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Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para
efeitos desta lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido
a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;
U - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do
trabalho, em conseqüência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de
disputa relacionada ao trabalho;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou
decorrentes de força maior;
UI - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e
horário de trabalho:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para
lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste
para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por
ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local
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do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.
§ 2' Não é considerada agravação ou complicação de acidente
do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se
associe ou se superponha às conseqüências do anterior.

Art. 22. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à
Previdência Social até 01' (primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob
pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do
salário-de-contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicadas e cobrada pela Previdência Social.
§ l' Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a
que corresponda a sua categoria.

§ 2' Na falta de comunicação por parte da empresa, podem
formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade
pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo.
§ 3' Acomunicação a que se refere o § 2' não exime a empresa de
responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo.
§ 4' Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das multas
previstas neste artigo.
Art. 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença
profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou O dia da segregação
compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo
para este efeito o que ocorrer primeiro.

Seção II
Dos Períodos de Carência

Art. 24. Período de carência é O número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.
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Parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segurado, as
contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito
de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à
Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 (um terço) do número de
contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido.
Art. 25. À concessão das prestações pecuniárias do Regime
Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:
I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze)
contribuições mensais;
II - aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais. (Redação dada pela Lei n' 8.870, de
15.4.1994)
Art. 26.
prestações:

Independe de carência a concessão das seguintes

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente e pecúlios;
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos
de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional
ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao
Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios
da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de
acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado:
III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39,
aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta lei;
IV
serviço social;
V - reabilitação profissional.

Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições:
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I - referentes ao período a partir da data da filiação ao Regime Geral de Previdência Social, no caso dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos referidos nos incisos I e VI do art. 11;
n - realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira
contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no
caso dos segurados referidos nos incisos Il, UI, Iv, V e VII, este enquanto
contribuinte facultativo, do art. 11 e no art. 13 desta lei.

Seção Ill
Do Cálculo do Valor dos Beneficios
Subseção f
Do Salário-de-Beneficio
Art. 28. O valor do beneficio de prestação continuada, inclusive
o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto O salário-família e O salário-maternidade, será calculado com base
no salário-de-beneficio. (Redação dada pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995).
§ 12 (Revogado pela Lei nO 9.032, de 28.4.1995)
§ 2' (Revogado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
§ 3' (Revogado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
§ 4' (Revogado pela Lei nO 9.032, de 28.4.1995)
Art. 29. O salário-de-beneficio consiste na média aritmética
simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da
entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses.
§ F No caso de aposentadoria por tempo de serviço, especial ou
por idade, contando o segurado com menos de 24 (vinte e quatro) contribuições no período máximo citado, o salário-de-beneficio corresponderá a
1J24 (um vinte e quatro avos) da soma dos salários-de-contribuição apurados.
§ 2' O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um
salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do beneficio.
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§ 3º Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os
ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido
contribuições previdenciárias, exceto o décimo terceiro salário (gratificação natalina). (Redação dada pela Lei n" 8.870, de 15.4.1994)
§ 4º Não será considerado, para o cálculo do salário-de-benefício,
o aumento dos salários-de-contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntáriamente concedido nos 36 (trinta e seis) meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça
do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou
de reajustamento salárial obtido pela categoria respectiva.
§ 5º Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido
benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-beneficio
que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas
mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.

Art. 30.

(Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)

Art. 31. O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário-de-contribuição, para fins de cálculo do salário-de-benefício de
qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no art.
29 e no art. 86, § 5º. (Artigo restabelecido, com nova redação, pela Lei
nº 9.528, de 10.12.1997).
Art. 32. O salário-de-benefício do segurado que contribuir em
razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma
dos salários-de-contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o
disposto no art. 29 e as normas seguintes:
I - quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade,
as condições do benefício requerido, o salário-de-benefício será calculado com base na soma dos respectivos salários-de-contribuição;
II - quando não se verificar a hipótese do inciso anterior, o salário-de-benefício corresponde à soma das seguintes parcelas:
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a) o salário-de-benefício calculado com base nos salários-de-contribuição das atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício requerido;
b) um percentual da média do salário-de-contribuição de cada
uma das demais atividades, equivalente à relação entre o número de
meses completo de contribuição e os do período de carência do benefício requerido;
III - quando se tratar de benefício por tempo de serviço, o percentual da alínea b do inciso II será o resultante da relação entre os
anos completos de atividade e o número de anos de serviço considerado para a concessão do benefício.

§ 10 O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em
obediência ao limite máximo do salário-de-contribuição, contribuiu
apenas por uma das atividades concomitantes.

§ 20 Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário-de-contribuição das ativídades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário.

Subseção II
Da Renda Mensal do Benefício
Art. 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada
que substituir o salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho
do segurado não terá valor inferior ao do salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contríbuição, ressalvado o
disposto no art. 45 desta lei.

Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados: (Redação dada pela Lei n Q 9.032, de 28.4.1995).
I - para o segurado empregado e trabalhador avulso, os salários-de-contribuição referentes aos meses de contribuições devidas,
ainda que não recolhidas pela empresa, sem prejuízo da respectiva
cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis; (Inciso acrescentado pela Lei n Q 9.032, de 28.4.1995)
II - para o segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio-acidente, considerado
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como salário-de-contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do art. 31; (Inciso acrescentado pela Lei n'
9.528, de 10.12.1997)
III - para os demais segurados, os salários-de-contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas. (Inciso
renumerado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
Art. 35. Ao segurado empregado e ao trabalhador avulso que
tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício
pleiteado mas não possam comprovar o valor dos seus salários-de-contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada, quando
da apresentação de prova dos salários-de-contribuição.
Art. 36. Para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas,
será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser
recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das
contribuições.
Art. 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o
disposto nos arts. 35 e 36, deve ser reajustada como a dos benefícios
correspondentes com igual data de início e substituírá, a partir da
data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então.
Art. 38. Sem prejuízo do disposto nos arts. 35 e 36, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da renda mensal dos benefícios.
Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII
do art. 11 desta lei, fica garantida a concessão:
I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxilio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes
à carência do benefício requerido; ou
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II - dos benefícios especificados nesta lei, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no Plano
de Custeio da Seguridade Social.
Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início do
benefício. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.861, de 25.3.1994)
Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da
Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.
Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber,
da mesma forma que a Gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro
de cada ano.

SeçãoN
Do Reajustamento do Valor dos Benefícios
Art. 41. O reajustamento dos valores de benefícios obedecerá
às seguintes normas:
I - é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da data de sua concessão;
II - (Revogado pela Lei nº 8.542, de 23.12.1992)
§ 1º O disposto no inciso II poderá ser alterado por ocasião da
revisão da política salarial. (Tacitamente revogado em função da exclusão do inciso II deste artigo, pela Lei nº 8.542, de 23.12.1992)
§ 2' Na hipótese de se constatar perda de poder aquisitivo
com a aplicação do disposto neste artigo, o Conselho Nacional de Seguridade Social (CNSS) poderá propor um reajuste extraordinário
para recompor esse valor, sendo feita igual recomposição das faixas
e limites fixados para os salários-de-contribuição.
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§ 3º Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário-de-benefício na data do reajustamento, respeítados
os direitos adquiridos.
§ 4' Os benefícios devem ser pagos do primeiro ao décimo dia
útil do mês seguinte ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento.
(Redação dada pela Lei ri" 8.444, de 20.7.1992)
§ 5º Em caso de comprovada inviabilidade operacional e financeira do Instituto Nacional do Seguro Social, o Conselho Nacional de
Previdência Social poderá autorizar, em caráter excepcional, que o
pagamento dos benefícios de prestação continuada concedidos a partir de 1º de agosto de 1992 seja efetuado do décimo primeiro ao décimo
segundo dia útil do mês seguinte ao de sua competência, retornando-se à regra geral, disposta no § 4º deste artigo, tão logo superadas as
dificuldades. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.444, de 20.7.1992)
§ 6º O primeiro pagamento de renda mensal do benefício será
efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias após a data da apresentação,
pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão. (Parágrafo renumerado pela Lei nº 8.444, de 20.7.1992)
§ 7º (Revogado pela Lei nº 8.880, de 27.5.1994)

Seção V
Dos Benefícios
Subseção I
Da Aposentadoria por Invalidez
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida,
quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que,
estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição.
§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da
verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às
suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
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§ 2' A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se
ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo
de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do
dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto
nos §§ 1º, 2' e 3' deste artigo.
§ l' Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida: (Redação dada pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
a) ao segurado empregado ou empresário, definidos no art. 11 desta lei, a contar do 16' (décimo sexto) dia do afastamento da atividade ou a
partir da data da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a
entrada do requerimento decorrerem mais de 30 (trinta) dias;

b) ao segurado empregado doméstico, autônomo e equiparado,
trabalhador avulso, segurado especial ou facultativo, definidos nos
arts. 11 e 13 desta lei, a contar da data do início da incapacidade ou
da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 (trinta) dias.

§ 2' Durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento da
atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário ou, ao segurado empresário, a remuneração.
§ 3' (Revogado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)

Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente
de acidentes do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o
disposto na Seção lU, especialmente no art. 33 desta lei. (Redação
dada pela Lei n" 9.032, de 28.4.1995)
§ l'

(Revogado pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)

§ 2' Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do
auxílio-doença se este, por força de reajustamento, for superior ao
previsto neste artigo.
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Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado
que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será
acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).
Parágrafo único.

O acréscimo de que trata este artigo:

a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;
b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for
reajustado;
c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável
ao valor da pensão.

Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno.
Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do
aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento:
I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos,
contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará:
a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a
retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento,
para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência
Social; ou
b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os demais segurados;
II - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o
exercicio de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade:
a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados da
data em que for verificada a recuperação da capacidade;
b) com redução de 50% (cinqüenta por cento), no periodo seguinte de 6 (seis) meses;
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c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento), também por
igual período de 6 (seis) meses, ao término do qual cessará definitivamente.

Subseção II
Da Aposentadoria por Idade
Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado
que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 (sessenta e
cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação
dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
§ l' Os limites fixados no caput são reduzidos para 60 (sessenta) e 55 (cinqüenta e cinco) anos no caso dos que exercem atividades
rurais, exceto se empresário, respectivamente homens e mulheres,
referidos na alínea a dos incisos I e N e nos incisos VI e VII do art. 11
desta lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
§ 2' Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural,
ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior
ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses
de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n'' 9.032, de 28.4.1995)

Art. 49. A aposentadoria por idade será devida:
I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:
a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até
essa data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou
b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do
emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea a;
II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento.
Art. 50. A aposentadoria por idade, observado o disposto na
Seção III deste capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa
renda mensal de 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício,
mais 1% (um por cento) deste, por grupo de 12 (doze) contribuições,
não podendo ultrapassar 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
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Art. 51. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela
empresa, desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 (setenta) anos de idade, se do sexo
masculino, ou 65 (sessenta por cinco) anos, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da
rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da aposentadoria.

Subseção ttt
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço
Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida,
cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que completar 25
(vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta)
anos, se do sexo masculino.

Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o
disposto na Seção III deste capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa renda mensal de:
I - para a mulher: 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, mais 6% (seis
por cento) deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício aos 30 (trinta)
anos de serviço;
II - para o homem: 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício aos 30 (trinta) anos de serviço, mais 6% (seis por cento) deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de
100% (cem por cento) do salário-de-benefício aos 35 (trinta e cinco)
anos de serviço.

Art. 54. A data do início da aposentadoria por tempo de serviço será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade,
conforme o disposto no art. 49.
Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às
atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art.
11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:
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I - o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no § 12 do art. 143 da Constituição Federal, ainda que anterior à
filiação ao Regime Geral de Previdência Social, desde que não tenha
sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou
aposentadoria no serviço público;
II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;
III - o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo; (Redação dada pela Lei n 2 9.032, de 28.4.1995)
IV - o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência
social; (Redação dada pela Lei n 2 9.506, de 30.10.1997)
V - o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de
ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava no
art. 11 desta lei;
VI - o tempo de contribuíção efetuado com base nos artigos 8º
e 92 da Lei n" 8.162, de 8 dejaneiro de 1991, pelo segurado definído no
artigo 11, inciso I, alínea g, desta lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. (Inciso acrescentado pela Lei nº 8.647,
de 13.4.1993)
§ 12 A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será admitida medíante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o
regulamento, observado o disposto no § 2º.
§ 22 O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes,
exceto para efeito de carência, conforme dispuser o regulamento.
§ 32 A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta
lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judícial, conforme o dísposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em
início de prova material, não sendo admítida prova exclusivamente
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testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso
fortuito, conforme disposto no regulamento.
Art. 56. O professor, após 30 (trinta) anos, e a professora, após
25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em funções de magistério
poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III deste capitulo.

SubseçãoN
Da Aposentadoria Especial
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme
dispuser a lei. (Redação dada pela Lei n' 9.032, de 28.4.1994)
§ l' A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33
desta lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem
por cento) do salário-de-benefício. (Redação dada pela Lei n" 9.032,
de 28.4.1995)
§ 2' A data de inicio do benefício será fixada da mesma forma
que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
§ 3' A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada
pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
§ 4' O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes, nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física,
pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
(Redação dada pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)

§ 5' O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que
sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade fisica será somado, após a respectiva conversão ao tempo de
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trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito
de concessão de qualquer benefício. (Parágrafo acrescentado pela
Lei n'' 9.032, de 28.4.1995)(2)
§ 6° É vedado ao segurado aposentado nos termos deste artigo
continuar no exercício de atividade ou operações que o sujeitem aos
agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta lei.
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro
de segurança do trabalho. (Parágrafo acrescentado pela Lei n'' 9.528,
de 10.12.1997)
§ 2' Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão
constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997).
§ 3' A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação
de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
§ 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho,
cópia autêntica desse documento. (Parágrafo acrescentado pela Lei
nº 9.528, de 10.12.1997)
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Subseção V
Do Auxilio-Doença
Art. 59. O auxilio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta
lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado
que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da
doença ou da lesão invocada como causa para o beneficio, salvo
quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
Art. 60. O auxilio-doença será devido ao segurado empregado
e empresário a contar do 16' (décimo sexto) dia do afastamento da
atividade, e no caso dos demais segurados, a contar da data do inicio
da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
§ l' Quando requerido por segurado afastado da atividade
por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da
data da entrada do requerimento.
§ 2'

(Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)

§ 3' Durante os primeiros 15 (quinze) dias consecutivos ao do
afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral ou, ao segurado empresário, a sua remuneração.
§ 4' A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em
convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no § 3º, somente devendo encaminhar o
segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias.

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente
do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91%
(noventa e um por cento) do salário-de-beneficio, observado o disposto na Seção UI, especialmente no art. 33 desta lei. (Redação dada
pela Lei n" 9.032, de 28.4.1955)
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Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível
de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a
processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para
o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou,
quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.
Art. 63. O segurado empregado em gozo de auxílio-doença
será considerado pela empresa como licenciado.
Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença
remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a importância
garantida pela licença.
Art. 64.

(Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
Subseção VI
Do Salário-Família

Art. 65. O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado, exceto ao doméstico, e ao segurado trabalhador
avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados
nos termos do § 2' do art. 16 desta lei, observado o disposto no art. 66.
Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade e os
demais aposentados com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais de idade, se
do sexo masculino, ou 60 (sessenta) anos ou mais, se do feminino, terão
direito ao salário-família, pago juntamente com a aposentadoria.
Art. 66. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade ou inválido de qualquer idade é de:
I - Cr$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta cruzeiros), para
o segurado com remuneração mensal não superior a Cr$ 51.000,00
(cinqüenta e um mil cruzeiros);(3)
II - Cr$ 170,00 (cento e setenta cruzeiros), para o segurado
com remuneração mensal superior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um
mil cruzeiros l.víl
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Art. 67. O pagamento do salário-família é condicionado à
apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de
atestado de vacinação obrigatório do filho.
Art. 68. As cotas do salário-família serão pagas pela empresa,
mensalmente, junto com o salário, efetivando-se a compensação
quando do recolhimento das contribuições, conforme dispuser o regulamento.
§ 1º A empresa conservará durante 10 (dez) anos os comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões correspondentes,
para exame pela fiscalização da Previdência Social.

§ 2º Quando o pagamento do salário não for mensal, o salário-família será pago juntamente com o último pagamento relativo
ao mês.
Art. 69. O salário-família devido ao trabalhador avulso poderá ser recebido pelo sindicato de classe respectivo, que se incumbirá
de elaborar as folhas correspondentes e de distribuí-lo.
Art. 70. A cota do salário-família não será incorporada, para
qualquer efeito, ao salário ou ao benefício.

Subseção VII
Do Salário-Maternidade
Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada empregada, à trabalhadora avulsa, à empregada doméstica e à segurada especial, observado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta lei, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e
oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção
à maternidade. (Redação dada pela Lei nº 8.861, de 25.3.1994)
Parágrafo único.

(Revogado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)

Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada
ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual à sua
remuneração integral e será pago pela empresa, efetivando-se a
compensação quando do recolhimento das contribuições, sobre a folha de salários.
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Parágrafo único. Aempresa deverá conservar durante 10 (dez)
anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela fiscalização da Previdência Social.
Art. 73. O salário-maternidade será pago diretamente pela
Previdência Social à empregada doméstica, em valor correspondente ao do seu último salário-de-contribuição, e à segurada especial, no
valor de 1 (um) salário mínimo, observado o disposto no regulamento desta lei. (Redação dada pela Lei nº 8.861, de 25.3.1994)
Subseção VIII
Da Pensão por Morte
Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da
data: (Redação dada pela Lei nO 9.528, de 10.12.1997)
I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;
(Inciso acrescentado pela Lei nO 9.528, de 10.12.1997)
n - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no
inciso anterior; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)

In - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Inciso
acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por
cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a
que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de
seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei. (Redação
dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada
pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer
inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição
ou habilitação.
§ 1e O cônjuge ausente ou não exclui do direito à pensão por
morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica.
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§ 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato
que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta lei.
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. (Artigo, parágrafos e

incisos com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
§ 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.
§ 2' A parte individual da pensão extingue-se:
I -

pela morte do pensionista;

H - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos
de idade, salvo se for inválido;
IH -

para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez.

§ 3' Com a extinção da parte do último pensionista a pensão
extinguir-se-á.
Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 (seis) meses de ausência,
será concedida pensão provisória, na forma desta subseção.
§ 1s Mediante prova do desaparecimento do segurado em conseqüência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória independentemente da declaração e do
prazo deste artigo.
§ 2º Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da
pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.
Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta lei ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei.

Subseção IX
Do Auxílio-Reclusão
Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à
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prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em
gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá
ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo
obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário.

Subseção X
Dos Pecúlios
Art. 81. (Revogado pela Lei nº 9.129, de 20.11.1995)
Art. 82. (Revogado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
Art. 83. (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
84. (Revogado pela Lei n' 8.870, de 15.4.1994)
Art. 85. (Revogado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)

Subseção Xl
Do Auxílio-Acidente
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização,
ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528 de 10.12.1997)
§ l' O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por
cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no §
5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do
óbito do segurado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
§ 2' O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei n"
9.528, de 10.12.1997)

§ 3' O recebimento de salário ou concessão de outro benefício,
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rá a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. (Redação
dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
§ 4' A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de
causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente,
na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia. (Parágrafo restabelecido, com nova redação, pela Lei n' 9.528,
de 10.12.1997)
§ 5' (Vetado pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)

Subseção XII
Do Abono de Permanência em Serviço

Art. 87.

(Revogado pela Lei n' 8.870, de 15.4.1994)
Seção VI
Dos Serviços
Subseção I
Do Serviço Social

Art. 88. Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer
conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que
emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito
interno da instituição como na dinâmica da sociedade.
§ l' Será dada prioridade aos segurados em beneficio por incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e pensionistas.

§ 2' Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários serão
utilizadas intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda
material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos.
§ 3º O Serviço Social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da política previdenciária, em articulação com as associações e entidades de classe.
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§ 4' O Serviço Social, considerando a universalização da Previdência Social, prestará assessoramento técnico aos Estados e Municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho.

Subseção II
Da H e da Reabilitação Profissional
Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente
para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para
a (releducação e de (re)adaptação profissional e social indicados para
participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.
Parágrafo único.

A reabilitação profissional compreende:

a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos
de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade
funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional;
b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no
inciso anterior, desgastados pelo uso normal Ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário;

c) o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário.
Art. 90. Aprestação de que trata o artigo anterior é devida em
caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus dependentes.
Art. 91. Será concedido, no caso de habilitação e reabilitação
profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio do
beneficiário, conforme dispuser o regulamento.
Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação
social e profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual
se capacitar.
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento)
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dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras
de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:
I
até 200 empregados
2%;
II
de 201 a 500
3%;
UI
de 501 a 1.000
4%;
IV
de 1.001 em diante
5%.
§ 1" A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderá
ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante.

§ 2" O Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverá
gerar estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas
por reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-as, quando solicitadas, aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados.

Seção VII
Da Contagem Recíproca de Tempo de Serviço
Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral
de Previdência Social, é assegurada a contagem recíproca do tempo
de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de
contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em
que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. (Redação dada pela Lei n" 9.528, de 10.12.1997)(5)
Parágrafo único. A compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o regulamento.
Art. 95. Observada a carência de 36 (trinta e seis) contribuições
mensais, o segurado poderá contar, para fins de obtenção dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social, o tempo de serviço prestado à
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Parágrafo único. Poderá ser contado o tempo de serviço prestado à Administração Pública direta, autárquica e fundacional dos
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gurem aos seus servidores a contagem de tempo do serviço em atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.
Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata
esta seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:
I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras
condições especiais;
II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de
atividade privada, quando concomitantes;
III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;
IV - O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com
acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez
por cento. (Redação dada pela Lei n" 9.528, de 10.12.1997)
V - (Inciso excluído pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
Art. 97. A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem
de tempo na forma desta seção será concedida ao segurado do sexo
feminino a partir de 25 (vinte e cinco) anos completos de serviço, e,
ao segurado do sexo masculino, a partir de 30 (trinta) anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei.
Art. 98. Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30
(trinta) anos, se do sexo feminino, e 35 (trinta e cinco) anos, se do
sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito.
Art. 99. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço na forma desta seção será concedido e pago pelo sistema a que o
interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma da
respectiva legislação.

Seção VIII
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações
Art. 100.

(Vetado)

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena
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de suspensão do beneficio, a submeter-se a exame médico a cargo da
Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela
prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (Redação dada pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. (Redação dada pela
Lei n" 9.528, de 10.12.1997)
§ l' A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito
à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos
os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.528,

de 10.12.1997)
§ 2' Não será concedida pensão por morte aos dependentes do
segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos do
art. 15 desta lei, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção da
aposentadoria na forma do parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)

Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do
ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o
caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. (Redação dada pela Lei n" 9.528,
de 10.12.1997)
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela
Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. (parágrafo acrescentado pela Lei n'
9.528, de 10.12.1997)
Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 (cinco) anos, observado o disposto no art. 103
desta lei, contados da data:
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I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social; ou
II - em que for reconhecida pela Previdência Social a incapacidade permanente ou o agravamento das seqüelas do acidente.
Art. 105. A apresentação de documentação incompleta não
constitui motivo para recusa do requerimento de benefício.
Art. 106. Para comprovação do exercício de atividade rural
será obrigatória, a partir de 16 de abril de 1994, a apresentação da
Carteira de Identificação e Contribuição (CIC) referida no § 3' do
art. 12 da Lei n" S.212, de 24 de julho de 1991. (Redação dada pela
Lei n' 9.063, de 14.6.1995)
Parágrafo único. A comprovação do exercício de atividade rural referente a período anterior a 16 de abril de 1994, observado o
disposto no § 3' do art. 55 desta lei, far-se-á alternativamente através de: (Redação dada pela Lei n' 9.063, de 14.6.1995)
I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho
e Previdência Social;
II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;
III - declaração do sindicato de trabalhadores rurais, desde
que homologada pelo INSS; (Redação dada pela Lei nº 9.063, de
14.6.1995)
IV - comprovante de cadastro do Incra, no caso de produtores
em regime de economia familiar; (Redação dada pela Lei n' 9.063, de
14.6.1995)
V - bloco de notas do produtor rural. (Redação dada pela Lei
nº 9.063, de 14.6.1995)
Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta lei
será considerado para cálculo do valor da renda mensal de qualquer
benefício.
Art. lOS. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, observado o disposto no § 3' do art. 55 e na forma estabelecida no regulamento, poderá ser suprida a falta de documento
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ou provado ato do interesse de beneficiário ou empresa, salvo no que
se refere a registro público.
Art. 109. O benefício será pago diretamente ao beneficiário,
salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade
de locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá
prazo superior a doze meses, podendo ser renovado. (Redação dada
pela Lei nº 8.870, de 15.4.1994)
Parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz
de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência Social,
vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício.
Art. 110. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não superior a 6 (seis) meses, o
pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso
firmado no ato do recebimento.
Parágrafo único. Para efeito de curatela, no caso de interdição
do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se no laudo médico-pericial da Previdência Social.
Art. 111. O segurado menor poderá, conforme dispuser o regulamento, firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor.
Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será
pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.
Art. 113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em
conta corrente ou por autorização de pagamento, conforme se dispuser em regulamento.
Parágrafo único. Na hipótese da falta de movimentação a débito em conta corrente utilizada para pagamento de benefícios, por
prazo superior a sessenta dias, os valores dos benefícios remanescentes serão creditados em conta especial, à ordem do INSS, com a
identificação de sua origem. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº
8.870, de 15.4.1994)
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Art. 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a
desconto autorizado por esta lei, ou derivado da obrigação de prestar
alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser
objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito
a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele,
bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria
para o seu recebimento.
Art. 115.

Podem ser descontados dos benefícios:

contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;
pagamento de benefício além do devido;
III
Imposto de Renda Retido na Fonte;
IV
pensão de alimentos decretada em sentença judicial;
mensalidades de associações e demais entidades de apoV
sentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus
filiados.
I
II

Parágrafo único. Na hipótese do inciso Il, o desconto será feito
em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé.
Art. 116. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importãncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados.
Art. 117. A empresa, o sindicato ou a entidade de aposentados
devidamente legalizada poderá, mediante convênio com a Previdência
Social, encarregar-se, relativamente a seu empregado ou associado e
respectivos dependentes, de:
I - processar requerimento de benefício, preparando-o e instruindo-o de maneira a ser despachado pela Previdência Social;
11 - submeter o requerente a exame médico, inclusive complementar, encaminhando à Previdência Social o respectivo laudo,
para efeito de homologação e posterior concessão de benefício que depender de avaliação de incapacidade;
III - pagar benefício.
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Parágrafo único. O convênio poderá dispor sobre o reembolso
das despesas da empresa, do sindicato ou da entidade de aposentados devidamente legalizada, correspondente aos serviços previstos
nos incisos II e lII, ajustado por valor global conforme o número de
empregados ou de associados, mediante dedução do valor das contribuições previdenciárias a serem recolhidas pela empresa.
Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.
Parágrafo único.

(Revogado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)

Art. 119. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), órgãos públicos e
outros meios, serão promovidas regularmente instrução e formação
com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em
matéria de acidente, especialmente do trabalho.
Art. 120. Nos casos de negligência quanto às normas padrão
de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra
os responsáveis.
Art. 121. O pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da
empresa ou de outrem.
Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao
segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem, ou
trinta anos, se mulher, optou por permanecer em atividade. (Artigo
restabelecido, com nova redação, pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
Art. 123.

(Revogado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)

Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o
recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:
I -

aposentadoria e auxílio-doença;
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II - mais de uma aposentadoria; (Redação dada pela Lei n'
9.032, de 28.4.1995)
III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;
IV - salário-maternidade e auxílio-doença; (Inciso acrescentado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
V - mais de um auxílio-acidente; (Inciso acrescentado pela
Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. (Inciso acres-

centado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da
Previdência Social, exceto pensão por mote ou auxílio-acidente. (Pa-

rágrafo único acrescentado pela Lei nO 9.032, de 28.4.1995)
TÍTULÜIV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 125. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social
poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total.

Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) nos processos de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o regulamento. (Redação dada pela Lei n'' 9.528, de 10.12.1997)
§ 10 Em se tratando de processo que tenha por objeto a discussão de crédito previdenciário, o recurso de que trata este artigo somente terá seguimento se o recorrente, pessoa jurídica, instruí-lo
com prova de depósito, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), de valor correspondente a 30% (trinta por cento) da exigência fiscal definida na decisão. (Parágrafo acrescentado pela Lei
nº 9.639, de 25.5.1998)
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§ 2º Após a decisão final no processo administrativo fiscal, o
valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário será:
(Parágrafo e incisos acrescentados pela Lei nº 9.639, de 25.5.1998)
I - devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;
II - convertido em pagamento, devidamente deduzido do valor da exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo.
§ 3º (6)

Art. 127. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o Código de Processo Civil será aplicável subsidiariamente a esta lei.
Art. 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto as questões reguladas nesta lei e cujo valor da execução, por autor, não for superior a R$ 4.988,57 (quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos), serão isentas de pagamento de custas (...) (Redação dada pela Lei n" 9.032, de 28.4.1995)(7 e 8)
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com
prioridade para conclusão; e
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do
evento à Previdência Social, através de comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT).
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso
II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.
Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código de Processo
Civil é de trinta dias. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
Parágrafo único. (Parágrafo excluído pela Lei nº 9.528, de
10.12.1997)
Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se de proCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5619-5735, ago. 1998
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por ações e recursos em processos judiciais sempre que a ação versar
matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais superiores. (Redação dada
pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
Parágrafo único. O Ministro da Previdência e Assistência Social disciplinará as hipóteses em que a administração previdenciária federal, relativamente aos créditos previdenciários baseados em
dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa: (Parágrafo único e alíneas com redação dada pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
a) abster-se de constituí-los;

b) retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício, quando
houverem sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em
dívida ativa;
c) formular desistência de ações de execução fiscaljá ajuizadas,
bem como deixar de interpor recursos de decisões judiciais.

Art. 132. A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte de procurador da Previdência Social, será sempre
precedida da anuência, por escrito, do Procurador-Geral do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), ou do presidente desse órgão,
quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo
Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).
§ l' Os valores, a partir dos quais se exigirá a anuência do
Procurador-Geral ou do presidente do INSS, serão definidos periodicamente pelo CNPS, através de resolução própria.
§ 2' Até que o CNPS defina os valores mencionados neste artigo, deverão ser submetidos à anuência prévia do Procurador-Geral
ou do presidente do INSS a formalização de desistência ou transigência judiciais, quando os valores, referentes a cada segurado considerado separadamente, superarem, respectivamente, 10 (dez) ou
30 (trinta) vezes o teto do salário-de-benefício.
Art. 133. A infração a qualquer dispositivo desta lei, para a
qual não haja penalidade expressamente cominada, sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, à multa variável de
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Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeírosj.O'
Parágrafo único. A autoridade que reduzir ou relevar multa já
aplicada recorrerá de oficio para a autoridade hierarquicamente superior.
Art. 134. Os valores expressos em cruzeiros nesta lei serão reajustados, a partir de maio de 1991, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios.
Art. 135. Os salários-de-contribuição utilizados no cálculo do
valor de benefício serão considerados respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem.
Art. 136. Ficam eliminados o menor e o maior valor-teto para
cálculo do salário-de-benefício.
Art. 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social aos
Estudantes; instituído pela Lei n Q 7.004, de 24 de junho de 1982,
mantendo-se o pagamento dos benefícios de prestação continuada
com data de início até a entrada em vigor desta lei.
Art. 138. Ficam extintos os regimes de Previdência Social instituídos pela Lei Complementar n' 11, de 25 de maio de 1971, e pela
Lei n' 6.260, de 6 de novembro de 1975, sendo mantidos, com valor
não inferior ao do salário mínimo, os benefícios concedidos até a vigência desta lei.
Parágrafo único. Para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a que se refere este artigo, será contado o
tempo de contribuição para fins do Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto no regulamento.
Art. 139.
Art. 140.
Art. 141.

(Revogado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
(Revogado pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)
(Revogado pela Lei n Q 9.528, de 10.12.1997)

Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social
Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o
empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência
das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado
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implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício:
(Artigo e tabela com a redação dada pela Lei n Q 9. 032, de 28.4.1995)
Ano de Implementação das Condições

I

Meses de Contribuição Exigidos

1991

I

60 meses

1992

60 meses

1993

66 meses

1994

72 meses

1995

78 meses

1996

90 meses

1997

96 meses

1998

102 meses

1999

I

108 meses

2000

114 meses

2001

120 meses

2002

126 meses

2003

132 meses

2004

138 meses

2005

144 meses

2006

150 meses

2007

156 meses

2008

162 meses

2009

168 meses

2010

174 meses

2011

180 meses

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado
obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea a do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta lei,
desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.
(Redação dada pela Lei nO 9.063, de 14.6.1995)
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Art. 144. Até 1º dejunho de 1992, todos os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, devem ter sua renda mensal iniciai recalculada e reajustada, de acordo com as regras estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único.' A renda mensal recalculada de acordo com o
disposto no caput deste artigo, substituirá para todos os efeitos a que
prevalecia até então, não sendo devido, entretanto, o pagamento de
quaisquer diferenças decorrentes da aplicação deste artigo referentes às competências de outubro de 1988 a maio de 1992.

--

Art. 145. Os efeitos desta lei retroagirão a 5 de abril de 1991,
devendo os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social a partir de então, terem, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, suas rendas mensais iniciais recalculadas e atualizadas de acordo com as regras estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. As rendas mensais resultantes da aplicação
do disposto neste artigo substituirão, para todos os efeitos as que
prevaleciam até então, devendo as diferenças de valor apuradas serem pagas, a partir do dia seguinte ao término do prazo estipulado
no caput deste artigo, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais
consecutivas reajustadas nas mesmas épocas e na mesma proporção
em que forem reajustados os benefícios de prestação continuada da
Previdência Social.
Art. 146. As rendas mensais de benefícios pagos pela Previdência Social incorporarão, a partir de l' de setembro de 1991, o abono definido na alínea b do § 6' do art. 9' da Lei n" 8.178, de I" de março de 1991, e terão, a partir dessa data, seus valores alterados de
acordo com o disposto nesta lei.
Art. 147. Serão respeitadas as bases de cálculo para a fixação
dos valores referentes às aposentadorias especiais, deferidas até a
data da publicação desta lei.
Art. 148.

(Revogado pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)

Art. 149. As prestações, e o seu financiamento, referentes aos
benefícios de ex-combatente e de ferroviário servidor público ou autárquico federal ou em regime especial que não optou pelo regime da
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Consolidação das Leis do Trabalho, na forma da Lei n' 6.184, de 11
de dezembro de 1974, bem como seus dependentes, serão objeto de
legislação específica.
Art. 150. Os segurados da Previdência Social, anistiados pela
Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, ou pela Emenda Constitucional n? 26, de 27 de novembro de 1985, ou ainda pelo art. 8' do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal
terão direito à aposentadoria em regime excepcional, observado o
disposto no regulamento.
Parágrafo único. O segurado anistiado já aposentado por invalidez, por tempo de serviço ou por idade, bem como seus dependentes
em gozo de pensão por morte, podem requerer a revisão do seu benefício para transformação em aposentadoria excepcional ou pensão
por morte de anistiado, se mais vantajosa.
Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase, alienação mental;
neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante;
cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida
(Aids); e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.
Art. 152. (Revogado pela Lei n' 9.528, de 10.12.1997)
Art. 153. O Regime Facultativo Complementar de Previdência Social será objeto de lei especial, a ser submetida à apreciação do
Congresso Nacional dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 154. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 60 (sessenta) dias a partir da data da sua publicação.
Art. 155. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 156. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1991; 170' da Independência e 103' da
República.
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NOTAS
(1) Artigo alterado pela Medida Provisória n"
como segue:

1.663~12,

de 27.7.1998, em curso,

Art. 62 Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma Ouvidoria-Geral, cujas
atribuições serão definidas em regulamento.
(2) Parágrafo revogado pela Medida Provisória n" 1.663-12, de 27.7.1998, em curso.
(3) Valores atualizados pela Portaria MPAS ns 4.479, de 4.6.1998, a partir de P de
junho de 1998, para, respectivamente, R$ 8,65 (oito reais e sessenta e cinco
centavos) e R$ 324,45 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco cen-

tavos).
(4) Valores atualizados pela Portaria MPAS n? 4.479, de 4.6.1998, a partir de P
de junho de 1998, para, respectivamente, R$ 1,07 (um real e sete centavos) e
R$ 324,45 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

(5) Artigo alterado pela Medida Provisória n" 1.663-12, de 27.7.1998, em curso,
como segue:
Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência
Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de
contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição
ou de serviço na Administração Pública, hipótese em que os diferentes sistemas
de previdência social se compensarão financeiramente.
(6) Parágrafo acrescentado pela Medida Provisória n" 1.663-12, de 27.7.1998, em
curso, como segue:
§ 3Q A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso
interposto.

(7) Valor atualizado a partir de F de junho de 1998, para R$ 6.361,73 (seis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos)
(8) O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n!! 1.252-5,
de 28 de maio de 1997, declarou a inconstitucionalidade da expressão «e liquidadas imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 730 e 731 do Código
de Processo Civil».
(9) Valor atualizado pela Portaria MPAS n" 4.478, de 4.6.1998, a partir de 12dejunho de 1998, para, respectivamente, R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos) e R$ 63.617,35 (sessenta e três mil seiscentos e dezessete
reais e trinta e cinco centavos).
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LEI NO 9.694, DE 10 DE AGOSTO DE 1998 (*)
Autoriza a promoção post mortem do
Procurador da República Pedro Jorge de
Melo e Silva.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º É o Procurador-Geral da República autorizado a promover post mortem, ao cargo de Subprocurador-Geral da República,
o Procurador da República de l' Categoria Pedro Jorge de Melo e Silva, assassinado em 3 de março de 1982, no cumprimento do dever
profissional.

Parágrafo único. A promoção de que trata o caput produzirá
todos os seus efeitos, a partir do respectivo ato, inclusive em relação
ao benefício da pensão por morte.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de agosto de 1998, 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
LEI N' 9.695, DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Acrescenta incisos ao art. 1ª da Lei
nº 8. 072, de 25 dejulho de 1990, que dispõe
sobre os crimes hediondos, e altera os arts. 2º,
5'2 e 10 da Lei n'1 6.437, de 20 de agosto de
1977, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O art. l' da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, alterado pela Lei n' 8.930, de 6 de setembro de 1994, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos:

n

Retificada no DO de 12.8.1998 (pág. 6191 desta obra).
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«Art. 1º

.

VII -A - (Vetado)
VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de
produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273,
caput, e § 1', § l'-Ae § F-B, com a redação dada pela Lei n? 9.677,
de 2 de julho de 1998.)>>
Art. 2' Os arts. 2', 5' e 10 da Lei n? 6.437, de 20 de agosto de
1977, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q

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

IX - proibição de propaganda;
X - cancelamento de autorização para funcionamento
da empresa;
XI - cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento;
XI-A - intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer esfera.
§ 1'-A. A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias:

I - nas infrações leves, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
II - nas infrações graves, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais);
III - nas infrações gravíssimas, de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
§ l'-B. As multas previstas neste artigo serão aplicadas
em dobro em caso de reincidência.
§ 1,-C. Aos valores das multas previstas nesta lei aplicar-se-á o coeficiente de atualização monetária referido no parágrafo único do art. 2' da Lei n" 6.205, de 29 de abril de 1975.
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§ lº-D. Sem prejuízo do disposto nos arts. 4' e 6' desta lei,
na aplicação da penalidade de multa a autoridade sanitária competente levará em consideração a capacidade econômica do infrator,»

«Art. 5' A intervenção no estabelecimento, prevista no inciso XI-A do art. 2º, será decretada pelo Ministro da Saúde, que
designará interventor, o qual ficará investido de poderes de gestão, afastados os sócios, gerentes ou diretores que contratual ou
estatutariamente são detentores de tais poderes e não poderá
exceder a cento e oitenta dias, renováveis por igual período. (NR)
§ l' Da decretação de intervenção caberá pedido de revisão, sem efeito suspensivo, dirigido ao Ministro da Saúde, que
deverá apreciá-lo no prazo de trinta dias. (NR)
§ 2' Não apreciado o pedido de revisão no prazo assinalado no parágrafo anterior, cessará a intervenção de pleno direito,
pelo simples decurso do prazo. (NR)
§ 2'-A. Ao final da intervenção, o interventor apresentará
prestação de contas do período que durou a intervenção."

«Art. 10. .

.

III - instalar ou manter em funcionamento consultórios
médicos, odontológicos e de pesquisas clínicas, clínicas de hemodiálise, bancos de sangue, de leite humano, de olhos, e estabelecimentos de atividades afins, institutos de esteticismo, ginástica,
fisioterapia e de recuperação, balneários, estâncias hidrominerais, termais, climatéricas, de repouso, e congêneres, gabinetes
ou serviços que utilizem aparelhos e equipamentos geradores de
raios X, substâncias radioativas, ou radiações ionizantes e outras,
estabelecimentos, laboratórios, oficinas e serviços de ótica, de
aparelhos ou materiais óticos, de prótese dentária, de aparelhos
ou materiais para uso odontológico, ou explorar atividades comerciais, industriais, ou filantrópicas, com a participação de agentes
que exerçam profissões ou ocupações técnicas e auxiliares relacionadas com a saúde, sem licença do órgão sanitário competente ou
contrariando o disposto nas demais normais legais e regulamentares pertinentes:
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Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento
da licença e/ou multa; (NR)

x-

.

Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento
de licença e/ou multa; (NR)

XIII -

..

Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento
da licença e registro e/ou multa; (NR)

XN .
Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento
de licença e registro e/ou multa; (NR)
.....................................................................................................»

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998, 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Affonso Martins de Oliveira
José Serra
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.709, DE 6 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre o trabalho a tempo parcial, faculta a extensão do benefício do Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), ao trabalhador dispensado e altera
dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Considera-se trabalho a tempo parcial, para efeitos
desta medida provisória, aquele cuja jornada semanal não exceder a
vinte e cinco horas.
Art. 2º O salário a ser pago aos empregados submetidos ao regime de tempo parcial previsto nesta medida provisória será proporcional à sua jornada semanal, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, jornada de tempo integral.
Art. 3' Os empregados submetidos ao regime de tempo parcial
nos termos desta medida provisória não poderão prestar horas extras.
Q
Art. 4 Após cada período de doze meses de vigência do contrato de trabalho na modalidade prevista nesta medida provisória, o
empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
I - dezoito dias, para a jornada semanal superior a vinte e
duas horas, até vinte e cinco horas;
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II - dezesseis dias, para a jornada semanal superior a vinte
horas, até vinte e duas horas;
Hl - quatorze dias, para a jornada semanal superior a quinze
horas, até vinte horas;
N - doze dias, para a jornada semanal superior a dez horas,
até quinze horas;
V - dez dias, para a jornada semanal superior a cinco horas,
até dez horas;
VI - oito dias, para ajornada semanal igualou inferior a cinco
horas.
§ l' Não será permitido o parcelamento das férias em dois períodos, nem a conversão de parte delas em abono pecuniário.

§ 2º Poderá o empregador incluir os empregados contratados a
tempo parcial nas férias coletivas que conceder aos demais empregados.
§ 3º O empregado contratado para o regime de tempo parcial
nos termos desta medida provisória que tiver mais de sete faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu período de férias
reduzido à metade.
Art. 5' A adoção do regime de tempo parcial será feita mediante
opção dos atuais empregados, manifestada perante a empresa, ou contratação de novos empregados sob o regime previsto nesta medida provisória.
Art. 6º Aos em pregados contratados a tempo parcial são aplicáveis as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), naquilo que não conflitem com as disposições desta medida provisória.
Art. 7' É acrescentado o seguinte § 2' ao art. 2' da Lei nº
6.321, de 14 de abril de 1976, transformando-se o parágrafo único do
artigo mencionado em § 1º.
«§ 2º As pessoas jurídicas beneficiárias do Programa de AIimentação do Trabalhador (PAT) poderão estender o benefício
previsto nesse programa aos trabalhadores por elas dispensados, no período de transição para um novo emprego, limitada a
extensão ao período de seis meses.» (NR)
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Art. 8' O § 2º do art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por
força de convenção ou acordo coletivo de trabalho, o excesso de
horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo
de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas,
nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias."
(NR)

Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 6 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1. 710, DE 7 DE AGOSTO
DE 1998
Acrescenta dispositivo da Lei n Q 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' ALei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
«Art. 79-A Para o cumprimento do disposto nesta lei, os órgãos ambientais integrantes do Sisnama, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização das
atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas
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responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores,
bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental.
§ 1º O termo de compromisso a que se refere este artigo
destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas
e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes,
sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre:
I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;
II - o prazo de vigência do compromisso, que, em função
da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de cinco anos, com possibilidade de prorrogação por igual período;

III - a descrição detalhada de seu objeto e o cronograma
físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos;
IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou
jurídica compromissada e os casos de rescisão, em decorrência
do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas;
V -

o foro competente para dirimir litígios entre as partes.

§ 2' No tocante aos empreendimentos em curso no dia 30
de março de 1998, envolvendo construção, instalação, ampliação
e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras
de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente
poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental, a assinatura do termo de compromisso
deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, até o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento
escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do Sisnama.

§ 3' Da data de protocolização do requerimento previsto
no parágrafo anterior e enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas, em relação
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aos fatos que deram causa à celebração do instrumento, a aplicação e a execução de sanções administrativas contra a pessoa física ou jurídica que o houver firmado.
§ 4' Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante extrato.» (NR)
Art. 2' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1. 711, DE 12 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre a restituição de recursos
correspondentes às contas de depósitos não
recadastradas, recolhidos ou não ao Tesouro Nacional.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Os recursos existentes nas contas de depósito, de que
trata o art. l' da Lei n? 9.526, de 8 de dezembro de 1997, ou que tenham sido repassados ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 2' da
mesma lei, poderão ser reclamados junto às instituições financeiras,
nos termos dos respectivos contratos, até 31 de dezembro de 1998.
Parágrafo único. A liberação dos recursos de que trata este artigo fica condicionada à satisfação, pelo reclamante, das exigências
estabelecidas nos incisos I e 11 do art. l' da Resolução n" 2.025, de 24
de novembro de 1993, do Conselho Monetário Nacional, observado o
disposto no art. 3' da mesma resolução.
Art. 2' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a debitar na
conta do Tesouro Nacional os valores que forem repassados às instituições financeiras, correspondentes às restituições dos recursos anteriormente repassados ao Tesouro Naciona!.
/
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Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1. 712, DE 26 DE AGOSTO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 7.556.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
extraordinário no valor de R$ 7.556.000,00 (sete milhões, quinhentos e cinqüenta e seis mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 27.8.1998, pég. 4.
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REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.463-29, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo para o
periodo de 1'1 de maio de 1996 a 30 de abril
de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais),
a partir de l' de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais e
setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.463-28, de 27 de julho de 1998.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA W 1.475-43, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 6º e 9'1 da Lei
nº 8.019, de 11 de abril de 1990, que altera a
legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 6º e 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6º O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para atender aos gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego,
abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES." (NR)
«Art. 9 Q

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

§ 7º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos Estados
e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei nº 7.998, de 11 dejaneiro de 1990, e
destinados à expansão do nível de emprego no País, podendo a
Umão, mediante a apresentação de contragarantias adequadas,
prestar garantias parciais a operações da espécie, desde que justificado em exposição de motivos conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda." (NR)

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.475-42, de 27 de julho de 1998.
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Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.477-52, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ l' O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada em 1997, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
§ 2º Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento
de ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de
pessoal e custeio.
§ 3' O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
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§ 4º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5º Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por sala-classe, no periodo mínimo de quarenta e cinco dias antes da data
final para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3' Quando as condições propostas nos termos do art. 1º
não atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4º A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ 1º Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados
termo de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2º Ficam excluídos do valor total de que trata o § 1º do art. 1º
os valores adicionados às mensalidades de 1995, de 1996 e de 1997,
que estejam sob questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5º Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matriculas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a apliCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5737-5897, age. 1998
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cação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo de
inadimplemento.

Art. 7º São legitimados à propositura das ações previstas na
Lei nº 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos, de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei nº 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.» (NR)
Art. 9º A Administração Pública Federal não poderá repassar recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem
respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever
ou cassar seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. ALei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
«Art. 7º-A. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, previstas no inciso II
do art. 19 da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza civil ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão
regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e
do Desporto, para as devidas providências. (NR)
Art. 7'- B. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;
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U - manter escrituração completa e regular de todos os
livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;

UI - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
IV - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público;
V - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária
correspondente;
VI -

comprovar, sempre que solicitada:

a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins
da instituição de ensino superior mantida;

b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;

c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e
técnico-administrativo, incluídos os encargos e benefícios sociais, de pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades escolares proveniente da instituição de ensino
superior mantida, deduzidas as reduções, os descontos ou
bolsas de estudo concedidas e excetuando-se, ainda, os gastos
com pessoal, encargos e benefícios sociais dos hospitais universitários.
§ 1º As instituições a que se refere o caput, que não tenham
caráter filantrópico, poderão incluir no percentual mencionado na
letra c as despesas com a contratação de empresas prestadoras de
serviços, até olinúte de dez por cento da receita das mensalidades.
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§ 2º A comprovação do disposto neste artigo é indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior. (NR)

Art. 7º-C. As entidades mantenedoras de instituições
privadas de ensino superior, comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como fundações não poderão ter finalidade lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do
Código Tributário Nacional e do art. 55 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, além de atender ao disposto no artigo anterior. (NR)
Art. 7º-D. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza
civil, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras, certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente;
II - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público.» (NR)
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.477-51, de 27 de julho de 1998.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 13. Revogam-se a Lei nº 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei nº 8.178, de 1º de março de 1991; e a Lei nº 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Luciano Oliva Patricia
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Anexo I
Nome do estabelecimento:
Nome fantasia:

CGC:

Registro no MEC n"

Data do Registro:

Endereço:
Cidade:

Estado:

CEPo

Telefone: ( )

Fax: ( )

Telex:

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:
Endereço:
Telefone: ( )

Estado:

CEPo

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

CPF/CGC

Participação do Capital

1
2

3
4

5
6
7
8
9

10

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

CPF/CGC

Participação do Capital

1
2
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Nome dos Sócios (Pessoa
Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação do Capital

3
4

5
6
7

8
9

10

Indicadores Globais
Ano de Aplicaçãoí")

Ano-Base
NQ de funcionários:

N2 de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em R$
(*) Valor estimado para o ano de aplicação.

Endereço para Correspondência
(se diferente do que consta acima)
Endereço:
Cidade:

Estado:

CEP:

_

Mês da data-base dos professores:

Local:

_

Data:

(Carimbo e assinatura doresponsável)_~

_
_

Anexo II
Nome do Estabelecimento
Componentes de Custos
(Despesas)

Ano-Base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

1.0. Pessoal
1.1. Pessoal Docente
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Ano de Aplicação
(Valores em Real)

Ano-Base

Componentes de Custos
(Despesas)

(Valores em Real)

1.2. Encargos Sociais
1.3. Pessoal Técnico e Administrativo
1.4. Encargos Sociais
2.0. Despesas Gerais e Administrativas

I

2.1. Despesas com Material
2.2. Conservação e Manutenção
2.3. Serviços de Terceiros

2.4. Serviços Públicos
2.5. Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6. Outras Despesas Tributárias
2.7. Aluguéis

2.8. Depreciação
2,9. Outras Despesas
3.0. Subtotal- (1+2)

4.0. Pro labore

5.0. Valor Locativo
6.0. Subtotal- (4+5)
7.0. Contribuições Sociais
7.1. PIS/Pasep
7.2. Cofins

8.0. Total Geral- (3+6+ 7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não pagantes

Valor da última mensalidade do ano-haseR$

_

Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
Local:
Data:

., em

I

1

/1998.

1

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.579-24, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 14, 18,34,44
e 49 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995,
dos arts. 18, 19, 34, 35 e do § 4' do art. 53 da
Lei n" 9.293, de 15 dejulho de 1996, que diepõem, respectivamente, sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária
para os exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, -adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 14, 18,34,44 e 49 da Lei nº 9.082, de 25 de julho de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14.

..

.

§ 3' Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original", (NR)

«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federalou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios
financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de receitas
previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e
dependerão da unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
.••......•••..•••••..•..••••••••.......••..••••...•..••.••.•••.....••...•••.••.•...••••••..••»

(NR)

«Art. 34.
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VIII - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n'' 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
............................................................................................." (NR)

«Art. 44.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo
não se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)" (NR)

«Art. 49

.

§ 4' Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:
I -

pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo
do Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
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IX ações;

os subprojetos e subatividades financiados com do-

x-

a atividade de Crédito para Reforma Agrária;
XI - pagamento de bolsas de estudo;
XII - pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesa à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterior.» (NR)
Art. 2' Os arts. 18, 19,34 e 35 e o § 4' do art. 53 da Lei n? 9.293,
de 15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18.
§ 8' Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alineas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do relatório de execução
orçamentária de que trata o § 3' do art. 165 da Constituição, relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 1997.
§ 9' Para o cumprimento das exigências previstas nas alineas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados os valores constantes da Lei Orçamentária para o exercício
de 1997 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo Municipal até 31 de outubro de 1997.» (NR)

«Art. 19.

.

.

§ 3' Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relatiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5737-5897, age. 1998
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vaS à redução da presença do setor público nas atividades
bancárias e financeira.» (NR)
«Art. 34
.
§ 4' A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no ãmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público na atividade
financeira bancária.» (NR)

«Art. 35

.

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos
às exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex), previsto no art. 2' da Lei n' 8.187, de 1991,
devendo os títulos conter cláusulas de atualizaçâo cambial;
IX - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus
Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com a legislação pertinente.
..........•...•••.•.•••..••••......•.•••..••...•••••.•••.••........••..•••..•••.••.••••.....•» (NR)
«Art. 53

.

§~

.

xv - O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE).» (NR)
Art. 3º Fica a União autorizada a entregar recursos a Estado,
seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitados como limites
para as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8
do anexo da Lei Complementar n? 87, de 13 de setembro de 1996,
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bem como o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos
e demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente o
respectivo protocolo.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.579-23, de 27 de julho de 1998.
Art. 5'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 6' Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 18
da Lei n" 9.293, de 15 de julho de 1996.
Brasília, 25 de agosto de 1998, 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.599-48, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Dá nova redação a dispositivos da Lei n!!
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Os dispositivos abaixo indicados da Lei n" 8.742, de 7
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18.

.

.
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VI - a partir da realização do II Conferência Nacional de
Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada
quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que
terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
......................................................................................" (NR)
"Art. 20. .
.
§ l' Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei n'
8.213, de 24 dejulho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
§ 6' A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 7' Na hipótese de não existirem serviços no município
de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista
em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura.
§ 8' a renda familiar mensal a que se refere o § 3' deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do pedido." (NR)
"Art. 29. .
.
Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da
União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção." (NR)
"Art. 37. O benefício de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive
apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até quarenta e cinco dias após cumpridas
as exigências de que trata este artigo.
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Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização
o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro
pagamento de beneficio previdenciário em atraso.» (NR)
"Art. 38. A idade prevista no art. 20 desta lei reduzir-se-á para sessenta e sete anos a partir de l' de janeiro de
1998.» (NR)
Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do
art. 20 e no art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, deverão, até 31 de dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que consta daqueles dispositivos.
Art. 3' O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de l' de janeiro de 1996.
Art. 4' A revisão do benefício de prestação continuada prevista no art. 21 da Lei n? 8.742, de 1993, terá início em l' de setembro de 1997.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 11.599-47, de 27 de julho de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.604-36, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. l' O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
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Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 1" O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n'
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n' 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.

§ 2' O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pela Conselho Monetário Nacionai, é parte integrante do programa de que trata o caput.
Art. 2' Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas,
para esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
n - as instituições incorporadas poderão registrar como ágio,
na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição e
o valor patrimonial da participação societária adquirida;
In - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso Il, registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto
no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodos-base anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a
trinta por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
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§ I" O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do mecauismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2' do art. 1'.
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 3' Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. lºnão se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2º, 264, § 3' e 270, parágrafo único, da Lei n'' 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4º O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções n's 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do imposto
de renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de
renda fixa e de renda variável, bem como da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.604-35, de 27 de julho de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.605-27, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 44 da Lei n e
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na
Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4º, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' O art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permissível desde que
permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta por
cento da área de cada propriedade.
§ l' A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, será averbada à margem da inscrição da
matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão
a qualquer título ou de desmembramento da área.
§ 2' Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fito fisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3' O disposto no parágrafo anterior não se aplica às propriedades ou às posses em processo de regularização, assim declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com áreas de até
cem hectares, nas quais se pratique agropecuária familiar.
§ 4' Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do
Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, além das regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, nos
Estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44° W,no
Estado do Maranhão.
§ 5' Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igualou superior a 1:250.000, executado
segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pela Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e aprovado
por órgão técnico por ela designado, a distribuição das atividades
econômicas será feita conforme as indicações do zoneamento, respeitado o limite minimo de cinqüenta por cento da cobertura arbórea de cada propriedade, a título de reserva legal", (NR)
Art. 2º Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
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regiões descritas no art. 44 da Lei n' 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o
incremento de área convertida.
Art. 3' A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, no prazo de cento e vinte dias, contados da data
de sua publicação.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.605-26, de 27 de julho de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sérgio Turra
Gustavo Krause
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.607-21, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Altera a legislação que rege o salário-educação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1e A contribuição social do salário-educação, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ 1º Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
salário-educação:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
bem como suas respectivas autarquias e fundações;
II - as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
III - as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
IV - as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a ser definidas em regulamento;
V - as organizações hospitalares e de assistência social, desde que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos
incisos I a V do art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991.
§ 2º Integram a receita do salário-educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.

§ 3º Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do salário-educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.

Art. 29 A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 1º, inciso Il, da Lei nº 9.424, de 1996, será redistribuída entre o Estado e os respectivos Municípios, de conformidade com critérios estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental
nas respectivas redes de ensino.
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Art. 3º O salário-educação não tem caráter remuneratório na relação de emprego e ,:ão se vincula, para nenhum efeito, ao sal.ário ou à
remuneração percebIda pelos empregados das empresas contnbumtes.
Art. 4º A contribuição do salário-educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de
administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor do FNDE, para os fins prevístos no art. 15, § 1º, da Leí nº 9.424,
de 1996.
Art. 5º A fiscalização da arrecadação do salário-educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevísta neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, Ou
da obrigação de exibi-los.
Art. 6' As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do salário-educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma que víer a ser estabelecida pelo
seu Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações prevístas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação
pré-escolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep,
de acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Art. 7º O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará,
por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do
salário-educação, na forma do regulamento e das intruções que para
este fim forem baixadas por aquela autarquia.
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Art. 8' O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.607-20, de 27 de julho de 1998.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revoga-se a Lei n" 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patricia
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.609-17, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo para o
período de 1!! de maio de 1997 a 30 de abril
de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q O salário mínimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais),
a partir de I" de maio de 1997, até 30 de abril de 1998.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro reais) e o
seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.609-16, de 27 de julho de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.610-13, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Cria o Fundo de Garantia à Exportação
(FGE), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE),
de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas
operações de seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida provisória.
Art. 2Q O patrimônio inicial do FGE será constituído mediante a transferência de noventa e oito bilhões de ações preferenciais
nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A. e um bilhão e duzentos milhões de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD), criado pela Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.
§ 1Q Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FAD.
§ 2º O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as
ações tenham sido negociadas.

§ 3º As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4º O produto da venda das ações transferidas ao FGE deverá constituir reserva de liquidez, nas condições definidas pelo conselho a que se refere o art. 6Q, e o restante será aplicado em títulos públicos federais, com cláusula de resgate antecipado.
Art. 3Q Constituem recursos do FGE:
I -

o produto da alienação das ações;
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II
a reversão de saldos não aplicados;
III
os dividendos e remuneração de capital das ações;
IV
o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
V
as comissões decorrentes da prestação de garantia;
VI
recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.
Art. 4' O FGE proverá recursos para cobertura de garantias
prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
I - contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da
operação;
II - contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.
Art. 5' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para a cobertura de garantias prestadas pela União:
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total
da operação de financiamento de exportações brasileiras de bens e
serviços, desde que o prazo da operação não seja inferior a dois anos;
II - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e condições de oferta, para operações de
exportação de bens de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso
II deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes à cobertura do risco assumido.
Art. 6' Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado
o disposto no artigo seguinte.
§ 1º O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.
§ 2' Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDE8 a alienar as
ações vinculadas ao FGE.
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Art. 7' Compete à Câmara de Comércio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE:
I - as diretrizes, os critérios, os parâmetros e as condições
para a prestação de garantia prevista nesta medida provisória;
II - os limites globais e por países para concessão de garantia.
Art. 8' O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as determinações da Câmara de Comércio Exterior e do CFGE:
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à
cobertura de garantias;
II - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do BNDES;
III - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
IV - autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.
Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos
relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.
Art. 9' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28
de agosto de 1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31
de maio de 1997.
Art. 10. O Poder Executivo poderá põr termo ao provimento
de recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias às
operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos
desta medida provisória.
§ l' Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integral de
todas as obrigações já assumidas.
§ 2' Caso haja recursos remanescentes, estes serão transferidos, anualmente, à conta do Tesouro Nacional.

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.610-12, de 27 de julho de 1998.
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Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 25 de agosto de 1998; 177 2 da Independência e 1102 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Paulo Paioa
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.611-12, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei n!!. 8.313, de.
23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

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

Art. 12 Os arts. 32, 42 , 9", 18, 19,20,25,27,28 e 30 da Lei nº 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3!:!

.

v-

.

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas
relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura." (NR)
«Art. 4º

.

§ 1e O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura
e gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios estabelecidos nos arts. 12 e 32 •
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§ 2' Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico
competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.
.......................................................................................................

§ 6' Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens
n;cessários ao cumprimento das finalidades do fundo .
.............................................................................................,,(NR)

"Art. 9' São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além d e outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura:
.......................................................................................................

v - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura." (NR)
"Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda, a título de
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5', inciso II, desta lei, desde que os projetos atendam
aos critérios estabelecidos no art. l' desta lei.
§ l' Os contribuintes poderão deduzir do Imposto de Renda devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos
elencados no § 3ª, previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e condições estabelecidos na legislação do Imposto de Renda vigente, na forma de:
a) doações;
b) patrocínios.

§ 2' As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional.
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§ 3' As doações e os patrocínios na produção cultural, a
que se refere o § 1', atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos:
a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;

c) música erudita ou instrumental;
d) circulação de exposições de artes plásticas;

e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus." (NR)

«Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar
atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do Pronac.
§ I" O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco dias.

§ 2' Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura,
a ser decidido no prazo de sessenta dias.
§ 7' O Ministério da Cultura publicará anualmente, até
28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário.
§ 8' Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não concentração por segmento e por beneficiário, a ser
aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos,
pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fiscal.» (NR)
«Art. 20.

.

.

§ 2' Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a
ser decidido no prazo de sessenta dias.
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............................................................................................. »

(NR)

«Art. 25.
Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com
os segmentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções
culturais-educativas de caráter não comercial, realizadas por
empresas de rádio e televisão.» (NR)
«Art. 27.

.

.

§ 2º Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador,
desde que devidamente constituídas e em funcionamento, na
forma da legislação em vigor,» (NR)

«Art. 28.

..

..

Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo.» (NR)
«Art. 30.

.

.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto.

§ 2º A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura
suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até a efetiva regularização.
§ 3º Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes
desta lei.» (NR)

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.611-11, de 27 de julho de 1998.
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Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Weffort
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.614-22, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 1997:
I -

os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:

a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimento da Amazônia (Finam) e do Fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres), de
que trata o art. 1', parágrafo único, alíneas a, b eg, do Decreto-Lei n?
1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei n' 8.167, de 16
de janeiro de 1991;
c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei n' 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do Decreto-Lei n' 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. l'daLein' 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação da
Superintendência ou Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
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fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
n" 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei n? 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. 1º do Decreto-Lei n' 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de 1998, os incentivos de que trata este artigo observarão o disposto nos arts. 2', 3' e 4'
da Lei n' 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 2' Os recursos decorrentes da dedução de que trata a alínea a do inciso I do artigo anterior poderão ser aplicados em empreendimentos não-governamentais de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), além das destinações legais atualmente previstas.
Parágrafo único. A aplicação de que trata este artigo deverá
ser realizada na forma do art. 9' da Lei n' 8.167, de 1991.
Art. 3' Os dispositivos da Lei n' 8.167, de 1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação;
«Art. 5Q

.

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.
§ 4' As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5' A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.

§ 8' Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro." (NR)
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«Art. 7º

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
.............................................................................................» (NR)

§ 4' Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem
como aos considerados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, estruturadores para a
economia regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o limite de que trata o § 2' deste artigo será de cinco por cento.

§ 6' Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à
aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do
controle acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, e, nos casos de participação conjunta minoritária, quando
observadas as condições previstas no § 8' deste artigo.
§ 7'

I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;

§ 8' Os Conselhos Deliberativos das Superintendências
de Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autorizar, com base em parecer técnico de sua secretaria executiva, o
ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida no
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§ 2º ou no § 4º, com o objetivo de aplicação do incentivo na forma
estabelecida neste artigo, desde que:
I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada po;: s,,:bscriçã~ e integralização de capital novo e não por transferência de açoes existentes;
II - a nova participação acionária minoritária venha garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas que:
a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liquidação; ou
b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos dois últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 9º Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo, será
automaticamente transferido à pessoajurídica sucessora.» (NR)
«Art. 12.

.

.

§ 1º O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:
II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de mora
de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
§ 4º Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
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I - que não tenham iniciado a implantação física de
seus projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo
motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência de Desenvolvimento Regional;
H - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis
meses consecutivos;
IH - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica, financeira, mercadológica ou legal;
IV - que tenham desistido da implantação de seus projetos.
§ 5' Nas hipóteses de que tratam os incisos H, IH e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
§ 6' Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7' Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei." (NR)

«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional, que solicitará, quando julgar necessário, a participação do
banco operador, admitida ao infrator ampla defesa." (NR)
Art. 4' Fica vedada a transferência para fora da região de máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela Sudene ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da SupeCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5737-5897, age. 1998
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'ntendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer
.
tifi
que a JUs
I ique.
§ l' O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias
liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo índice
oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2º Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3º do art. 12 e dos arts. 13, 15 e 17 da Lei nº 8.167, de 1991.
Art. 5º Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou divers.ificarem no Nordeste e na Amazôma e que sejam considerados de mteresse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 6' O art. 2º da Lei nº 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive, às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 29 •.......••••••.•••..••....••••...••.••..•••...•••...•••.••..•••..•••••..••.••••
§ 1º As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 2º O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de
aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva.
§ 3º No caso de debêntures cujo prazo de carência tenha
expirado anteriormente a 13 de novembro de 1995, poderão,
igualmente, ser prorrogados os prazos de amortização e vencimento, observadas as condições do parágrafo anterior." (NR)

TI
técnico
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Art. 7' Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, autorizados a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscritas
pelos referidos fundos, na forma prevista no art. 5º da Lei n' 8.167, de
1991, exclusivamente para os casos em que a falta de pagamento tenha decorrido de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados os limites e
critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
Art. 8' A exigência da garantia real, de que trata o § 4' do art.
5º da Lei nº 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 3º desta medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de 1996.
Art. 9º Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.
Art. 10. Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem adotadas.
Art. 11. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverâo programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.614-21, de 27 de julho de 1998.
Art. 13.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 14.
de 1991.

Revoga-se o art. 14 da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro

Brasília, 25 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
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MEDlDA PROVISÓRIA N° 1.615-32, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
da Amazônia S.A., até o limite de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro
Nacional (NTN), nas modalidades nominativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos,
para principal e encargos, e taxas de juros calculada na forma do § 3'
do art. 2' da Lei n? 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização de outras fontes, a critério do Poder Executivo;
H - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
IH - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nO 9.491, de 9
de setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária Federal, de que trata a Lei n" 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
~ pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
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a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei nO 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento de efeito equivalente, no período compreendido entre l' de julho
de 1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição financeira, no mesmo período;

b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre l' de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e
juros de vinte e um por cento ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros de nove por cento ao ano - em empréstimos
concedido, por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado
do Rio de Janeiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa
do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os serviços executados na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n" 150, de 26 de abril de 1995, cujos
relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei n''
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Pank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre o
custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil S.A.,
sucessora da Companhia Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas pelo Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela subsidiária da importância ali investida;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - DisponibilidaCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5737-5897, ago. 1998
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de Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de
Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes (PNLCC).
§ 1º Na alienação das ações de que trata o inciso UI deste artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data de alienação.
§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso UI deste artigo poderá ser efetuado com os Titulos da Divida
Pública Federal de que trata o inciso L
§ 3º As normas e condições para efetivação dos pagamentos de
que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5º A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia
geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
Art. 2º As dividas da União, a que se referem os inciso V a VIU
do art. 1a desta medida provisória, assim como as dividas da União
para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como liquidas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado
da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional,
emitidos para esse fim, regístrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 1º Os titulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo de
vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados pelo
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento ao ano.
§ 2º Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de propriedade da União, depositadas no Fundo de Amortização da Divida
Pública Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização
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(FND), de quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em bolsa
de valores, representativas de participação em sociedades anônimas
de capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 3' As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:
I - no caso de sociedades anônimas com ações negociadas em
bolsa de valores, pela sistemática prevista no § l' desta medida provisória.
H - no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n? 9.491, de 9 de setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de acordo com
o preço núnimo estipulado no respectivo edital de privatização;
IH - no caso de sociedades anônimas não abrangidas pelos incisos I e H, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço publicado pela companhia.
§ 4' As ações de que tratam o inciso UI do art. 1Q e o § 2' do art. 2'
desta medida provisória, depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do
Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele fundo.
Art. 3' Fica o Banco do Brasil autorizado a adquirir, por cessão,
crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15 de setembro
de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W Warszowie
S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado da referida
operação.
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos fundos a que se referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n" 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. l' da Lei n" 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.
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Art. 5' As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas
de ajuste de correção monetária do ativo per~a~entee do patrimônio líquido em balanço com data-base anterior a publicação da Lei
n.8.920 de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente
nos casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente, provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro semestre de 1994.
Art. 6· O caput do art. 2' da Lei n? 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º O FND fica autorizado a resgatar quotas da
União ou a pagar obrigações do FND de titularidade da União,
até o montante estabelecido nesta lei, mediante transferência
das ações subscritas na forma do artigo anterior." (NR)
Art. 7º Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.615-31, de 27 de julho de 1998.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177· da Independência e 110· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
Paulo Paiua
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MEDIDA PROVISÓRIA W 1.637-8, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre a regulação, fiscalização e
supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimento coletivo, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Constituem valores mobiliários, sujeitos ao regime da
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, quando ofertados publicamente, os títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem
direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
§ 1º Aplica-se aos valores mobiliários a que se refere este artigo
e ressalva prevista no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.385, de 1976.
§ 2º Os emissores dos valores mobiliários referidos neste artigo, bem como seus administradores e controladores, sujeitam-se à
disciplina prevista na Lei n' 6.385, de 1976, para as companhias
abertas.
§ 3º Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:

I - exigir que os emissores se constituam sob a forma de sociedade anônima;
H - exigir que as demonstrações financeiras dos emissores,
ou que as informações sobre o empreendimento ou projeto, sejam auditadas por auditor independente nela registrado;
IH - dispensar, na distribuição pública dos valores mobiliários referidos neste artigo, a participação de sociedade integrante do
sistema previsto no art. 15 da Lei nº 6.385, de 1976;
IV - estabelecer condições específicas para o exercício, no âmbito desse mercado, das atividades previstas no art. 16 da Lei nº 6.385, de
1976, inclusive quando a requisitos de idoneidade, habilitação técnica e
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capacidade financeira a que deverão satisfazer os administradores de
sociedades e demais pessoas que atuem nesse mercado;
V - estabelecer padrões de cláusula e condições que devam
ser adotadas nos títulos ou contratos de investimento, destinados à
negociação em bolsa ou balcão e recusar a admissão ao mercado da
emissão que não satisfaça a esses padrões.
Art. 2' As alíneas b e g do inciso I e o inciso II do art. 9' da lei
n' 6.385, de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º

.

1-

.

b) das companhias abertas e demais emissoras de valores
mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais,
das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum;

g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas,
quando da ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada
nos termos do inciso V deste artigo, desde que, direta ou indiretamente, tenham tido qualquer participação nessas irregularidades;
II - intimar as pessoas referidas no inciso anterior a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11;
•..••.....•..•••••..•••..•••....•............••...••.........•••..•••...••••.••.••••.••••..•• »

(NR)

Art. 3' Fica incluído o inciso VI ao art. 15 da Lei n' 6.385, de
1976, com a seguinte redação:
"Art. 15.

.

.

VI - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários." (NR)
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.637-7, de 27 de julho de 1998.
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Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedron Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.640-6, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Restaura a vigência da Lei nº 8.989) de
24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis
destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' É restaurada a vigência da Lei n? 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que, com as alterações determinadas pelo art. 29 da
Lei n" 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar atê 31 de dezembro de 1998.
Art. 2' O disposto no caput do art. 2' da Lei n? 9.660, de 16 de
junho de 1998, não se aplica aos veículos que venham a ser adquiridos com incentivos fiscais nas condições do artigo anterior.
Art. 3' O § 2' do art. l' da Lei n? 9.660, de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2' Excluem-se da obrigatoriedade prevista neste artigo
os veículos componentes da frota das Forças Armadas, os de representação dos titulares dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e, conforme dispuser regulamento, aqueles destinados à prestação de serviços públicos em
faixas de fronteira e localidades desprovidas de abastecimento
com combustíveis renováveis." (NR)
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.640-5, de 27 de julho de 1998.
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Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.656-4, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo a vigorar
a partir de 1º de maio de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Em l' de maio de 1998, após a aplicação dos percentuais
de quatro virgula oitenta e um por cento, a título de reajuste, e de três
vírgula trezentos e sessenta e dois por cento, a título de aumento real,
sobre o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), o salário mínimo será
de R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
ovalor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,33 (quatro reais
e trinta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,59 (cinqüenta e
nove centavos).
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.656-3, de 27 de julho de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
Republica.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
PauloPaiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.661-6, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 26, 31 e 44 da
Lei n Q 9.473, de 22 dejulho de 1997, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da
Lei Orçamentária de 1998,

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

Art. l' Os arts. 26, 31 e 44 da Lei n' 9.473, de 22 de julho de
1997, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 26.

..

.

§ 9' Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do último relatório
publicado de execução orçamentária de que trata o § 3' do art.
165 da Constituição.
§ 10. Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados
os valores constantes da lei orçamentária para o exercício de 1998
e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo.
§ 11. As exigências de que trata o inciso I deste artigo não
se aplicam aos Municípios com até cinqüenta mil habitantes."
(NR)

«Art. 31.
VI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos
da Lei n'' 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
§ 4' Os empréstimos e financiamentos para custeio e investimentos agropecuários destinados aos mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações, à formação de estoques regulaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5737-5897, ago. 1998
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d res e estratégicos, obedecidos aos limites e condições estabelecidos
o lei e pelo Conselho Monetário Nacional, e o financiamento aos Esta~ e ao Distrito Federal, ao abrigo da Lei n' 9.424, de 1996, poderão
sZr lastreados também com recursos não previstos no § 1'." (NR)

«Art. 44.

.

..

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

XI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos
da Lei n? 9.424, de 1996.
.•.••.•.••..••..•••..•••..••••...••••..••...............•••..•••..••••..••••..•••.•••..•••••.»

(NR)

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.661-5, de 27 de julho de 1998.

Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4' Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 26
da Lei n? 9.473, de 22 de julho de 1997.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luciano Oliva Patricio
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.662-3, DE 25 DE AGOSTO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 9<2 da Lei n Q
8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º O art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9' É fixado em vinte e dois por cento o percentual
obrigatório de adição de álcool etílico anidro combustível à gasolina em todo o território nacional.
§ l' O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual até o limite de vinte e quatro por cento.
§ 2' Será admitida a variação de um ponto por cento, para
mais ou para menos, na aferição dos percentuais de que trata
este artigo." (NR)

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.662-2, de 27 de julho de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.569-18, DE 26 DE AGOSTO
DE 1998
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária, sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
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I _ contratar operações de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
11 - efetuar o pagamento, em reais, de importaçâo em virtude
da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
111 - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importaçâo até cento e oitenta
dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaraçâo de Importaçâo.
§ 1º a multa de que trata o caput será cobrada para os períodos de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado, quando for o caso, o disposto no § 2' deste artigo:

I - nas importações enquadradas nos incisos I e 11 do caput
deste artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com
base na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada
pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre a data limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a
variaçâo cambial ocorrida no período;
11 - nas importações enquadradas no inciso IH docaput deste artigo,sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base na taxa
prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre o primeiro dia do mês
subseqüente ao previsto para pagamento e a data do efetivo pagamento;
111 - nas importações enquadradas no inciso IV do caput deste
artigo, na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre
o equivalente, em reais, do valor da importaçâo nâo liquidada e calculada combase na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de início
destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre:
a) a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contrataçâo do câmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda es-

trangeira;
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b) o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;
c) a data do recolhimento da multa e cada novo período de cento
e oitenta dias.
§ 2Q Sempre que o período de incidência da multa abranger
datas anteriores a 26 de setembro de 1997 ou, simultaneamente, datas anteriores e posteriores, o cálculo será efetuado com base no rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), para os valores até 25 de setembro de 1997, inclusive, na forma a ser definida
pelo Banco Central do Brasil, e com base nas disposições do parágrafo anterior, quando relativo aos valores devidos a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive.
§ 3Q São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata o caput:
I - o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em
moeda estrangeira;
II - o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;
III - o importador, nas importações cujo pagamento não seja
efetuado até cento e oitenta dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
Art. 2Q O disposto nesta medida provisória não se aplica:
I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
II - aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;
III - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez mil
dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação, cujos valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso
anterior;
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VI - aos pagamentos de importações de produtos de consumo
alimentar básico, visando ao atendimento de aspectos conjunturais
do abastecimento, conforme dispuser ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Art. 3' O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.569-17, de 27 de julho de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.663-13, DE 26 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre a recuperação de haveres
do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), a utilização de Títulos da Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de
débitos com o INSS, altera dispositivos das
Leis nºs 7.986, de 28 de dezembro de 1989,
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 24 de
julho de 1991, 8.213, de 24 dejulho de 1991,
8.742, de 7 de dezembro de 1993, e 9.639, de
25 de maio de 1998, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Até 31 de dezembro de 1999, fica o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) autorizado a receber, como dação em pagamento, Títulos da Dívida Agrária a serem emitidos pela Secretaria do
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Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), especificamente para aquisição, para fins de reforma agrária:
I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas jurídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal
acessória;
H - de imóveis rurais pertencentes a pessoas físicas integrantes de quadro societário ou a cooperados, no caso de cooperativas, com a finalidade única de quitação de dívidas das pessoas
jurídicas referidas no inciso anterior;

IH -

de imóveis rurais pertencentes ao INSS.

§ 1º Os Títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo
serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social.
§ 2' Os valores pagos pelo Incra, em títulos e em moeda corrente, pela aquisição de imóveis rurais, inclusive por desapropriação
efetuada a partir de 12 de setembro de 1997, na forma deste artigo,
serão utilizados, até o limite da dívida, para amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:

I

H -

valores em moeda corrente;

Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.

§ 3' Para os efeitos deste artigo, serão consideradas as dívidas
previdenciárias cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de
1997.

Art. 2º Os Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na
forma do art.!', serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro
Nacional, conforme estabelecido no § 1º do artigo anterior.
Art. 3º A União poderá promover leilões de certificados da
Dívida Pública Mobiliária Federal a serem emitidos com a finalidade exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias,
em permuta por títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional ou
por créditos decorrentes de securitização de obrigações da União.
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§ 1º Fica o INSS autorizado a receber os títulos e créditos aceino leilão de certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal,
orn base nas percentagens sobre os últimos preços unitários e decoais características divulgadas pela portaria referida no § 5º deste
::'rtigo, com a fin.,,:lidade exclusiva de ,,:mo~tização ou q~ütação de dívidas previdencIanas, de empresa cUJ o débito total nao ultrapasse
R$ 5.000,00 (quinhentos mil reais).
§ 2º Os débitos previdenciários a serem amortizados ou quitados na forma do § 1º serão considerados pelo seu valor atualizado
acrescido dos encargos legais multiplicado pelo percentual calculado
entre o preço médio do último leilão e o valor de face de emissão de
certificado.
§ 3º Os certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal poderão ser emitidos diretamente para o INSS pelo preço médio homologado do seu último leilão de colocação, em permuta pelos títulos e
créditos recebidos pelo INSS na forma do § I" deste artigo.
§ 4º A emissão dos certificados de que trata o caput processar-se-á sob a forma escritural, mediante registro dos respectivos direitos creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia.
§ 5º Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições para a
efetivação de cada leilão previsto no caput, tais como:
I - a quantidade de certificados a serem leiloados;
U - definição dos títulos ou créditos a serem aceitos em permuta pelos certificados, bem como a quantidade mínima por unidade
de certificado;
UI - natureza, período e situação dos débitos previdenciários
que poderão ser amortizados ou quitados com os certificados;
IV - natureza, período, situação e valor máximo dos débitos
previdenciários que poderão ser amortizados ou quitados na forma
prevista no § 1º deste artigo.
Art. 4º O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados
de sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a equivalência econômica do leilão previsto no caput do artigo

t

anterior.
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Art. 5º Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda a promover a compensação de créditos vencidos de
natureza não tributária, observadas as seguintes condições:
I - o encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e, simultaneamente, contra ela detiver,
em 31 de julho de 1997, créditos líquidos, certos e exigíveis;
II - não poderão ser utilizados no presente mecanismos os créditos contra a União originários de títulos representativos da Dívida
Pública Federal.
Art. 6º Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não tributários, mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
créditos recíprocos, com abatimentos sempre das parcelas finais
para as mais recentes.
Parágrafo único. Para efeito de compensação a que se refere
este artigo entre a União e as Unidades da Federação, o abatimento
dos créditos da União decorrentes de contratos celebrados no âmbito
da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória n"
1.702-27, de 30 de julho de 1998, poderá ser efetuado sobre o estoque
da dívida contratada.
Art. 7' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1º de maio de 1996, pela variação acumulada do
Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente
anteriores.
Art. 8º Para os benefícios mantidos pela Previdência Social
com data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente anterior ao do reajuste.
Art. 9º A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes do art. 21 da Lei nº 8.212, de24 dejulho de 1991,
com a redação vigente em 30 de abril de 1996, os benefícios mantidos
pela Previdência Social serão majorados de forma a totalizar quinze
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por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de 1996, incluído
nesse percentual o reajuste de que trata o art. 7".
Art. 10. A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGI-DIJ, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6" do art.
20 e no § 2' do art. 21, ambos da Lei n' 8.880, de 27 de maio de 1994.
Art. 11. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 12. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1Q de junho de 1997, em sete vírgula setenta e seis
por cento.
Art. 13. Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
Anexo I desta medida provisória.
Art. 14. Para os benefícios que tenham sofrido majoração em 10
de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$ 120,00
(cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado quando
da aplicação do disposto no art. 12, de acordo com as normas a serem
baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 15. Os beneficios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1Q de junho de 1998, em quatro vírgula oitenta e um
por cento.

Art. 16. Para os beneficios concedidos pela Previdência Social
a partir de 1Q de julho de 1997, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no Anexo II
desta medida provisória.
Art. 17. Para os benefícios que tenham sofrido majoração em l'
de maio de 1998, devido à elevação do salário mínimo para R$ 130,00
(cento e trinta reais), o referido aumento deverá ser descontado quando
da aplicação do disposto no art. 15, de acordo com as normas a serem
baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 18. A pessoa juridica, cujos créditos com pessoa jurídica
de direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
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construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do disposto no art. 3 2 da Lei nº 8.003, de 14 de março de 1990, da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro de que trata a
Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, relativa ao período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a pagar ao Banco do
Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de PreçosDisponibilidade Interna (IGI -DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros
de doze por cento ao ano, com sub-rogação nos respectivos créditos, a
dívida do INSS decorrente de saldo devedor na conta de benefícios do
extinto Instituto de Administração Financeira da Previdência Social
(lAPAS), no período de I" de janeiro de 1984 a 31 de março de 1986,
até o valor de R$ 1.363.000.000,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e
três milhões de reais) - posição em 31 de dezembro de 1995, objeto de
acordo entre aquela instituição financeira e o INSS.
§ 1e A dívida referida no caput deste artigo será paga pela
União com titulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
(Cetip), após homologação judicial do acordo e encerramento do feito.
§ 2º O INSS pagará a obrigação para com a União, decorrente
do pagamento com subrrogação de que trata O capui, com créditos
por ele titulados, relativos a parcelamentos de débitos contratados
por pessoas juridicas, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios da Fazenda e da Previdência e Assistência Social.

Art. 20. A participação nos lucros ou resultados da empresa
de que trata O art. 7º, inciso XI, da Constituição Federal, na forma de
lei específica, não substitui ou complementa a remuneração devida a
qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer
encargo previdenciário, não se lhe aplicando O princípio da habitualidade, desde que o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a esse título não se realize em periodicidade inferior a
um semestre.
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Parágrafo único. A periodicidade semestral mínima referida no
utpoderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de
~';fg8, em função de eventuaís impactos nas receitas previdenciárias.
Art. 21. O art. 3' da Lei n? 7.986, de 28 de dezembro de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' A comprovação da efetiva prestação de serviços a
que alude esta lei, inclusive mediante justificação a~strativa
ou judicial, so produzirá efeito quando baseada em InICIO de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.
§ l' A comprovação da efetiva prestação de serviços a que
alude o caput far-se-á perante os órgãos do Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 2' Caberá à Defensoria Pública, por solicitação do interessado, quando necessitado, promover ajustificaçãojudicial, ficando o solicitante isento de quaisquer custas judiciais ou outras
despesas.
§ 3' O prazo para julgamento da justificação é de quinze
dias.» (NR)

Art. 22. Os arts. 5' e 15 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5º

.

XII - fixar critérios e condições para compensação entre
créditos do empregador, decorrentes de depósitos relativos a trabalhadores não optantes, com contratos extintos, e débitos resultantes de competências em atraso, inclusive aqueles que forem
objeto de composição de dívida com o FGTS.»(NR)
«Art. 15.

.

.

§ 4' Considera-se remunerações retiradas de diretores
não empregados, quando haja deliberação da empresa, garantido-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho de que
trata o art. 16.
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§ 5º O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar'
obrigatório e licença por acidente do trabalho.

§ 6º Não se incluem na remuneração, para os fins desta
lei, as parcelas elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991.» (NR)
Art. 23. Os arts. 6º, 17, 19, 21, 22, 28, 37 e 49 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º
.

d) 3 (três) representantes membros dos conselhos setoriais,
sendo um de cada área da Seguridade Social, conforme disposto
no Regimento do Conselho Nacional de Seguridade Social.
•••.•••..........•••..•••..••••..•••••..•••..........•...••..••..•••..••••..•••...........•••»

(NR)

«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários
da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social
referido na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para as ações de Saúde e Assistência Social.» (NR)
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.» (NR)
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição
mensal, observado o disposto no inciso III do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na
mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social." (NR)
«Art. 22.

.
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§ 11. O disposto nos §§ 6º a 9º aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e que se organize na forma da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998.» (NR)
«Art. 28. .
.
.......................................................................................................
§~
.
.......................................................................................................
e)

·······································

.

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

6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts.
143 e 144 da CLT;
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9º da
Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984;
.......................................................................................................
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação
básica, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que
não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos
os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
.••.•.••.•••...•••..•••.••••.....•••...•............•...•.•••.••••.••••...•••..••...••....•••» (NR)
«Art. 37. ..
.
§ 1º Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
§ 2º Por ocasião da notificação de débito ou, quando for o
caso, da inscrição na Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a fiscalização poderá proceder ao arrolamento
de bens e direitos do sujeito passivo, conforme dispuser aquela
autarquia previdenciária, observado, no que couber, o disposto
nos §§ 1º a 6º, 8º e 9º do art. 64 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro
de 1997.» (NR)
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«Art. 49
.
I - simultaneamente com a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
U - perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
no prazo de 30 (trinta) dias contados do início de suas atividades,
quando não sujeita a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ).
............................................................................................." (NR)
Art. 24. Os arts. 6', 94 e 126 da Lei n'' 8.213, de 24 de julho de
1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma
Ouvidoria-Geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento." (NR)
«Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime
Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a
contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na
Administração Pública, hipótese em que os diferentes sistemas
de previdência social se compensarão financeiramente .
.................................................•......••............••..•..•.•.•.•••..••••.» (NR)
«Art. 126. .
.

§ 3' A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de
ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na
esfera administrativa e desistência do recurso interposto." (NR)
Art. 25. O art. 40 da Lei n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 40. .
.
§ l' A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2' É assegurado ao maior de setentá anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, U ou lU do § l' do art. 139
da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991", (NR)
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Art. 26. O art. 6º da Lei nº 9.639, de 25 de maio de 1998, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 62
.
.......................................................................................................
§ 2º O acordo de parcelamento formalizado nos termos

deste artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica, ambulatorial
e de autorização para internação hospitalar prestados pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Unico de Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal,
correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade
de repasses financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
§ 11. Do total de recursos financeiros a serem repassados a
municipios habilitados para gestão semiplena do Sistema Único de
Saúde, serão, mensalmente, retidos e recolhidos ao INSS os valores
correspondentes às parcelas de créditos que lhe foram cedidos pelos
hospitais e entidades, decorrentes de serviços médicos, ambulatoriais e de autorização para internação hospitalar prestados mediante contrato ou convênio com a administração municipal." (NR)
Art. 27. No pagamento à vista até 31 de dezembro de 1998, as
dívidas oriundas de contribuições sociais e demais importâncias arrecadadas pelo INSS, relativas a competências anteriores ajulho de
1994, terão redução de oitenta por cento da multa moratória.
Parágrafo único. As dívidas relativas às competências julho de
1994 a março de 1997, inclusive, terão redução de cinqüenta por cento da multa moratória.
Art. 28. O Poder Executivo estabelecerá critérios para a conversão do tempo de trabalho exercido até 28 de maio de 1998, sob
condições especiais que sejam prejudiciais à saúde ou à integridade
física, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 1991, na redação data pelas Leis nOs 9.032, de 28 de abril de 1995, e 9.528, de 10 de
dezembro de 1997, e de seu regulamento, em tempo de trabalho
exercido em atividade comum, desde que o segurado tenha implementado percentual do tempo necessário para a obtenção da respectiva aposentadoria especial, conforme estabelecido em regulamento.
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Art. 29. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.663-12, de 27 de julho de 1998.
Art. 30. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31. Revogam-se a alioea c do § 8º do art. 28 e os arts. 75 e 79
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 5º do art. 57 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, e o art. 29 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
Raul Belens Jungmann Pinto
Anexo I
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de
Acordo com as Respectivas Datas de Início
Data de Início do Benefício
Até maio/96

Reajuste (%)
7,76

emjunho/96

7,14

emjulho/96

em agosto/96

6.53
5,92

em setembro/96

5,31

em outubro/96

4,71

em novembro/96

4,11

em dezembro/96

3,51

em janeiro/97

2,92

em fevereiro/97

2,33

em março/97

1,74

em abril/97

1,16

em maio/97

0,58
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Anexo II
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de Acordo
com as Respectivas Datas de Início
Data de Início do Benefício
Até junho/97

Reajuste (%)

4,81

emjulho/97

4,40

em agosto/97

3,99

em setembro/97

3,59

em outubro/97

3,18

em novembro/97

2,78

em dezembro/97

2,38

em janeiro/98

1,98

em fevereiro/98

1,58

em março/98

1,18

em abril/98

0,79

em maio/98

0,39

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.672-32, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Altera os arts. 2~, 3 Q 4!!, 5'2, 6º, 7" e 9º da
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
ou iras providências.
J

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Os arts. 2', 3', 4', 5', 6', 7' e 9' da Lei n" 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22
.

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
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VI -

atividades:

a) especiais nas organizações das Forças Armadas para

atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e
serviços de engenharia;
b) de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
c) de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
d) finalísticas do Hospital das Forças Armadas;
e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à
segurança de sistemas de informações, sob responsabilidade do
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das
Comunicações (Cepesc);
f) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao
comércio internacional de produtos de origem animal ou vegetal
ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana.
§ 1º A contratação de professor substituto a que se refere o
inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a falta de docente
da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento,
aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou
licença de concessão obrigatória.
§ 2º As contratações para substituir professores afastados para capacitação ficam limitadas a dez por cento do total de
cargos de docentes da carreira constante do quadro de lotação da
instituição." (NR)
.
«Art. 3 2
§ 2' A contratação de pessoal, nos casos do professor visitante referido no inciso IV e dos incisos V e VI, alíneas a, c, d e e,
do art. 2º, poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do curricuZum oitae» (NR)
«Art. 4 2
.

n - até vinte e quatro meses, nos casos dos incisos In e
VI, alíneas b e e, do art. 2 9 ;
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HI - doze meses, nos casos dos incisos IV e VI, alíneas c, d
e f, do art. 2';
.......................................................................................................

§ l' Nos casos dos incisos IH e VI, alíneas b e d, do art. 2',
os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não
exceda vinte quatro meses.
§ 2' Nos casos dos incisos V e VI, alínea a, do art. 2', os
contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não
ultrapasse quatro anos.
§ 3' Nos casos dos incisos IV e VI, alíneas e ef, do art. 2', os
contratos poderão ser prorrogados pelo prazo de até doze meses.»
(NR)
«Art. 5' As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.» (NR)
«Art. 6 9
.
§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de magistério de que trata aLei n" 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2' Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado." (NR)
«Art. 7º ...............................................................................
.......................................................................................................
HI - no caso do inciso IH do art. 2º, quando se tratar de coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido ao disposto no inciso H
deste artigo.
...•.•.••.....•....••...............................••••...•..••...•••..•.....•...••..•....•• » (NR)
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«Art. 9º

.

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta lei,
antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu
contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2',
mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5'.
............................................................................................." (NR)

Art. 2'

Os contratos por tempo determinado, celebrados:

I - com fundamento no art. 17 daLeinº8.620, de 5 dejaneiro
de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2',
inciso lI, da Lei n" 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1999, com redução escalonada no
período;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo INPI, de que trata o art. 2', inciso VI, alínea c, da Lei n"
8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31
de dezembro de 1997;
IV - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei n" 8.112, de 1990, vigentes em 15 de
abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no art. 5', § l' da Lei n'' 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o límite de quatrocentos
prestadores de serviços, e com vigência até 31 de dezembro de 1998.
Art. 3' Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá
contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1º e 22 graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares,
observado o disposto no art. 5' da Lei nº 8.745, de 1993.
§ l' Os contratos de professores de ensino de 1º e 2º graus de
que trata o caput deste artigo poderão ser prorrogados até 31 de
dezembro de 1998.
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§ 2' Fica autorizado o Mini~tério d~ Ex~rcito a celebr~rA cont tos novos de professores de ensmo de 1- e 2- graus, com vigencia
rté 31 de dezembro de 1998, em substituição aos contratos de que
~ eta o caput deste artigo que não forem prorrogados, respeitado o li~fte máximo de duzentos e quarenta e dois, correspondentes à soma
de contratos prorrogados e novos.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.672-31, de 29 de julho de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revoga-se o parágrafo único do art. 5' da Lei n' 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Francisco Sérgio Turra
Luciano Oliva Patrício
Waldeck Ornélas
Cláudia Maria Costin
Expedito Hermes Rego Miranda

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.673-30, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Apessoajurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
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de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do disposto nos §§ 39 e 49 do art. 10 do Decreto-Lei n? 1.598, de 26
de dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base
do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 29 O disposto no art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante vencedor, de Títulos da Dívida Pública do Estado, do Distrito Federal ou do
Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas de empresas sob controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas
de direito público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 3' Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do
Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer natureza.
Art. 4' Nâo incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicações que centralize, no Brasil, a prestação de serviços de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa
ou entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil e no exterior.
Art. 5' Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 6' Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido de pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de I" de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
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Art. 7' Serão admitidos como desp~sas com instrução, previstas no art. 8', inciso lI, almea b, da LeI n- 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.673-29, de 29 de julho de 1998.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.674-55, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas
a que se refere o § 1" do art. 22 da Lei n!l
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

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

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

e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) co-seguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ l' É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas
na cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
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§ 2º Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contri~uição para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorndos no mes.
§ 3º As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que real~zadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertmente.
Art. 2º A contribuição de que trata esta medida provisória
será calculada mediante a aplicação da alíquota de zero virgula setenta e cinco por cento sobre a base de cálculo apurada nos termos
deste ato.
Art. 3' As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1º do art. 22 da Lei n'
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4º O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.

Art. 5º O art. l' do Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril de
1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. l' Para efeito da cobrança da contribuição sindical
rural prevista nos arts. 149 da Constituição Federal e 578 a 591
da Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se:
I - trabalhador rural:
a) a pessoa física que presta serviço a empregador rural mediante remuneração de qualquer espécie;
b) quem, proprietário ou não, trabalhe individualmente ou
em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos
membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração,
ainda que com ajuda eventual de terceiros;
II - empresário ou empregador rural:
a) a pessoa física ou jurídica que, tendo empregado, empreende, a qualquer título, atividade econômica rural;
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b) quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, em
regime de economia familiar, explore imóvel rural que lhe absorva toda a força de trabalho e lhe garanta a subsistência e progresso social e econômico em área superior a dois módulos rurais
da respectiva região;

c) os proprietários de mais de um imóvel rural, desde que a
soma de suas áreas seja superior a dois módulos rurais da respectiva região.» (NR)
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.674-54, de 29 de julho de 1998.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 8º Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 7.691, de 15 de dezembro de 1988, e os arts. 10,2' e 3º da Lei nº 8.398, de 7 de janeiro de
1992.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Edward Amadeo
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.675-41, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo
seu valor nominal.
Parágrafo único.
quer estipulações de:

São vedadas, sob pena de nulidade, quais-
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I _ pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
trangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3º do Decreto-Lei n?
~~7, de 11 de seten;bro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei nº
8.880, de 27 de maio de 1994;
11 - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
III - correção monetária ou de reajuste por índices de preço
gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou
dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igualou superior a um ano.
OU

§ 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.

§ 2º em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data
em que a anterior revisão tiver ocorrido.

§ 3º Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n? 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4º Nos contratos de prazo de duração igualou superior a
três anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou
a aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada
a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.

§ 5º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos celebrados a partir de 28 de outubro de 1995 até 11 de outubro de 1997.
§ 6' O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
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Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e,
no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 dejunbo de 1993.
§ l' A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4' Os contratos celebrados no ãmbito dos mercados referidos no § 5' do art. 27 da Lei n" 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5' Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para
ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6' A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
n" 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I II -

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
anualmente, a partir de I" de janeiro de 1997.

Art. 7' observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de l' de julho de 1995, as unidades monetárias de conta criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias
de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que serão extintas a partir de I" de janeiro de 1996.
§ l' Em I" de julho de 1995 e em I" de janeiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta
extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em real,
com observãncia do disposto no art. 44 da Lei n' 9.069, de 1995, no
que couber.
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§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
tilizar a Ufir nas ~",s~as condi~ões e periodicidade ~dotadas pela
ÜníãO, em substitUlçao as respectivas umdades monetanas de conta
fiscais extintas.
Art. 8' A partir de l' de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
§ 1º Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1º de julho de 1995,
pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2º Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de
reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através do mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 1º O mediador será designado de comum acordo pelas partes ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5º deste artigo.
§ 2º A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.
§ 3º O mediador designado terá prazo de até trinta dias para
a conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4º Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
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motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econõmica, documento que instruirá a representação para o ajuizamento do dissídio
coletivo.
§ 5'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do tribunal, na sentença
normativa.
§ l' A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, a justa composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com
o interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços.

§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas
à correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes
de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude
de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção
e liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n? 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n' 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5737-5897, ago. 1998

5821
«§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer form~ de concentração eCOJ!ô~i~a, seja a~ravés
de fusão ou incorporaçao de empresas, constituição de sociedade
ara exercer o co,,;trole de.emr>resas ou qualq,:er forma de agrupamento societárIO, que implique participação de empresa ou
~upo de empresas resultante em vinte por cento de um mercado
relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$
400.00 0. 000,00 (quatrocentos milhões de reais)." (NR)

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.675-40, de 29 de julho de 1998.
Art. 18.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 19. Revogam-se os §§ 10 e 2' do art. 947 do Código Civil, os
§§ l' e 2' do art. l' da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o
art. 14 da Lei n" 8.177, de l' de março de 1991.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.676-36, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre as contribuições para os

Programas de Integração Social e de Formação do Património do Servidor Público

(PIS I Pasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1Q Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares nº 7, de 7 de setembro de
1970, e nº 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2Q A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista e as fundações, com base na
folha de salários;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ 1º As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
§ 2º Excluem-se do disposto no inciso II deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3º Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
§ 4Q Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
os recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União.
§ 5º O disposto nos §§ 2º, 3º e 4º somente se aplica a partir de lº
de novembro de 1996.
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Art. 3' Para os efeitos do inciso I do artigo anterior conside-se faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do
~~posto de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de
anta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido
pelo vendedor do,s bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tnbutano.
Art. 4' Observado o disposto na Lei n" 9.004, de 16 de março
de 1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional,
quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
III - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5' A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto no varejo, multiplicado por um vírgula trinta e oito.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente a que se refere este artigo.
Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7' Para os efeítos do incíso III do art. 2', nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 5737-5897, ago. 1998
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recadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.

Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
mento;
II

zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturaum por cento sobre a folha de salários;

III
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Art. 9' À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos prevístos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o PIS/Pasep, bem como O de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas
do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.

Art. 12. O disposto nesta medida provísória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § l' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição
para o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de l' de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso III do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de l' de março de 1996.
Art. 15. A contribuição do Banco Central do Brasil para o Pasep terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes do Orçamento Fiscal da União.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de l' de novembro de 1996.
Art. 16. O art. 7' da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 7' Os contratos de repasse de recursos do Fundo de
Participação PIS/Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) e de outros fundos ou
instituições oficiais federais, quando lastrearem dívidas de financiamentos rurais objeto do alongamento de que trata o art.
5', terão seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados às respectivas operações de alongamento.
Parágrafo único. O custo da equalização nessas operações
de alongamento correrá à conta do respectivo fundo, excetuados
os casos lastreados com recursos do Fundo de Participação
PIS/Pasep e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), em observância ao disposto no art. 239, § 1', da Constituiçâo, para os
quais o ônus da equalização será assumido pelo Tesouro N acional.» (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.676-35, de 29 de julho de 1998.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l'
de outubro de 1995.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.677-56, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Organiza e disciplina os Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal e de Controle Interno do Poder Executivo e dá outras
providências.

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

TÍTULO I
Do Planejamento e Orçamento Federal e do Controle Interno do
Poder Executivo
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares
Art. 1s Serão organizados sob a forma de sistemas as atividades de planejamento e orçamento federal e de controle interno do Poder Executivo Federal.

TÍTULon
Do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal
CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 2º O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal tem
por finalidade:
I - formular o planejamento estratégico nacional;
II - formular planos nacionais, setoriais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
III - formular o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias
e os Orçamentos anuais;
IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal;
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v_

promover a articulação, por intermédio do respectivo ór-

so central do Sistema de Planejamento, e Orçamento Federal,. com

gs Estados o Distrito Federal e os Municípios, VIsando a cornpatibili~ação de n~rmas e tar~fas afins aos diversos sistemas, nos planos federal, estadual e municipal,
CAPÍTULO II
Da Organização e das Competências
Art. 3º O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação
de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e pesquisas socioeconâmicas.
Art. 4' Integram o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal:
I - o Ministério do Planejamento e Orçamento, como órgão
central do sistema;
II - órgãos setoriais;
III - órgãos específicos de planejamento e orçamento.
§ 1º Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios e dos órgãos da Presidência da República.
§ 2º Os órgãos específicos são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para as
atividades de planejamento e orçamento.
§ 3º Os órgãos setoriais e específicos ficam sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em
cuja estrutura administrativa estiverem integrados.

§ 4º As unidades de planejamento e orçamento das entidades
vinculadas ou subordinadas aos ministérios e órgãos setoriais ficam
sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber, do respectivo órgão setorial.
Art. 5' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do sistema.
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Art. 6' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e
as unidades responsáveis pelo planejamento e orçamento dos demais
poderes realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos e programas respectivos.

Seção I
Do Planejamento Federal
Art. 7' Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
planejamento:
I - elaborar e supervisionar a execução de planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico e
social e de ordenação do território;
II - coordenar a elaboração dos projetos de lei do Plano Plurianual e o item, metas e prioridades da Administração Pública Federal, integrante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, bem
como de suas alterações, compatibilizando as propostas de todos os
poderes, órgãos e entidades integrantes da Administração Pública
Federal com os objetivos governamentais e os recursos disponíveis;
III - acompanhar física e financeiramente os planos e programas referidos nos incisos I e II deste artigo, bem como avaliá-los,
quanto à eficiência, eficácia e efetividade, com vistas a subsidiar o
processo de alocação de recursos públicos, a política de gastos e a coordenação das ações do governo;
IV - assegurar que as unidades administrativas responsáveis pela execução dos programas, projetos e atividades da Administração Pública Federal mantenham rotinas de acompanhamento e
avaliação da sua programação;
V - manter sistema de informações relacionados a indicadores econômicos e sociais, assim como mecanismos para desenvolver previsões e informação estratégica sobre tendências e mudanças
no âmbito nacional e internacional;
VI - identificar, analisar e avaliar os investimentos estratégicos do Governo, suas fontes de financiamento e sua articulação com
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.nvestimentos privados, bem como prestar o apoio gerencial e ins.
I ementacã
titucional à sua imp
açao;
VII - realizar estudos e pesquisas socioeconõmicas e análises
de políticas públicas;
VIII - estabelecer políticas e diretrizes gerais para a atuação
das empresas estatais.
OSI

Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais, para efeito do disposto no inciso VIII, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Seção 11

Do Orçamento Federal
Art. 82
orçamento:

Compete às unidades responsáveis pelas atividades de

I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos
projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária
da União, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das empresas estatais;
II - estabelecer normas e procedimentos necessários à elaboração e à implementação dos orçamentos federais, harmonizando-os
com o Plano Plurianual;
III - realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
IV - acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos;
V - estabelecer classificações orçamentárias, tendo em vista
as necessidades de sua harmonização com o planejamento e o controle;
VI - propor medidas que objetivem a consolidação das informações orçamentárias das diversas esferas de governo.
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TÍTULO III
Do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 9º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa a administração financeira do Tesouro Nacional, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
o acompanhamento dos programas de governo e a avaliação da gestão dos administradores públicos federais.
Parágrafo único. O órgão central do sistema de que trata o caput
é o Ministério da Fazenda.
Art. 10. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo,
sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes, bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem
as seguintes finalidades:
I - avaliara cumprimento das metas prevístas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária e financeira da União;

VI tucional.

apoiar o controle externo no exercício de sua missão insti-
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CAPÍTULO U
Da Organização e das Competências
Art. 11. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Administração Financeira, de Contabilidade, de Auditoria, de Acompanhamento dos Programas de Governo, de Fiscalização e de Avaliação de Gestão dos Administradores
Públicos Federals.
Parágrafo único. O Poder Executivo, ao disciplinar a estruturação do Sistema de Controle Interno, disporá sobre o órgão central
e demais unidades responsáveis pelas atividades mencionadas no
caput deste artigo.
Art. 12. Compete às unidades responsáveis pelas atividades
mencionadas no art. 11:
I - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
II - administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional;
III - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa pública;
IV - gerir a Dívida Pública Mobiliária Federal e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta e indireta, do Tesouro Nacional;
VI - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
VIU - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
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x - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização
dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XI - elaborar os Balanços Gerais da União que comporão a
Prestação de Contas do Presidente da República e consolidar os balanços dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;
XII - editar normas sobre a programação financeira e a
execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa pública;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de administração financeira e contabilidade;
XIV - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos;
XV - realizar auditoria sobre a gestão dos administradores
públicos federais e sobre a gestão de recursos federais feita por órgãos e entidades públicos e privados;
XVI - certificar, por expressa delegação do Tribunal de Contas da União, a regularidade das contas dos gestores públicos federais;
XVII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de
irregulares, praticados por agentes públicos federais, ou privados,
na utilização de recursos públicos, propondo às autoridades competentes as providências cabíveis e representando ao Tribunal de
Contas da União e ao Ministério Público da União quando a ocorrência possa caracterizar infração a norma legal ou dano ao patrimônio público;
XVIII - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria interna das entidades da Administração indireta do Governo Federal;
XIX
exercer o controle da execução dos orçamentos da
União;
XX
interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e
patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
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XXI - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentr~lizadas executadas à co'.'ta de recursoS oriundos dos Orç":n:entos FIscal e.da Seguridade Social, quanto à economicidade, efetividade, legitimidade e finalidade;
XXII - supervisionar e orientar a correta aplicação da legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial,
no âmbito da Administração Pública Federal;
XXIII - examinar os Balanços Gerais da União e emitir parecer
conclusivo,quanto à observância dos limites fixados na legislação orçamentária e aos procedimentos contábeis e elaborar a prestação de contas anual do Presidente da República a ser encaminhada ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 84, inciso XXIV; da Constituição Federal;
XXIV - criar condições para o exercício do controle social sobre os
programas executados com recursos oriundos dos orçamentos da União;
XXV - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
XXVI - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
XXVII - editar normas sobre matérias de sua competência.
Art. 13. Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais
ou órgãos equivalentes, das entidades da Administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em
exercício nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente
ao qual a entidade esteja vinculada.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias e da Correição
Art. 14. Observadas as disposições contidas no art. 117 da Lei
n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado aos dirigentes das unidades dos sistemas referidos no art. I" exercer:
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I
atividade político-partidária;
U
profissão liberal;
UI
demais atividades incompatíveis com os interesses da
Administração Pública Federal, na forma que dispuser oregulamento.
Art. 15. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização
e Avaliação de Gestão e de Manutenção dos registros contábeis.
§ 1Q O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 2Q Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado
tratamento especial de acordo com o estabelecido em regulamento
próprio.
§ 3Q O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a
que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios
destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade
administrativa, civil e penal.
§ 4Q OS integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão o código de ética profissional específico aprovado pelo Presidente
da República.

Art. 16. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos
da União.
Art. 17. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados
sem a devida fundamentação legal, ou em desacordo com a classificação
funcional-programática constante do Orçamento Geral da União.
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Art. 18. O órgão central responsável pelas atividades de auditoria desenvolverá atividades de correição com finalidade de promover ações preventivas ~ repressivas relativas à ética funcional e à
disciplina de seus servidores,

TÍTULüIV
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 19. É vedada a nomeação para o exercício de cargo, inclusive em comissão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares por decisão
definitiva pelo Tribunal de Contas da União, por Tribunal de Contas
de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por Conselho de Contas de Município;
II - punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público
de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n' 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ l' As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na Administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como para as nomeações como membros de comissões
de licitações.
§ 2' Serão exonerados os servidores ocupantes de cargos em
comissão que forem alcançados pelas hipóteses previstas nos incisos
I, II e III deste artigo.

Art. 20. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal, de Administração Financeira
Federal e de Controle Interno, do Poder Executivo, serão providos,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5737-5897, ago. 1998

5836
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes das carreiras Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle.
Parágrafo único. Na hipótese de provimento dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores das unidades responsáveis
pelas atividades de auditoria, de fiscalização e de avaliação da gestão,
no âmbito do Sistema de Controle Interno, excluídas as unidades setoriais, por não-integrantes da Carreira Finanças e Controle, será exigida a comprovação de experiência de, no mínimo, cinco anos em atividades de auditoria, de finanças públicas ou de contabilidade pública.
Art. 21. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes dos sistemas de que trata esta medida provisória, bem como sobre as atribuições de seus titulares e
demais dirigentes.
Art. 22. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de janeiro de 1999, servidores públicos de suas entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimõnio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
Art. 23. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário proporão, no
prazo de cento e vinte dias, a organização dos respectivos Sistemas
de Planejamento e Orçamento.
Art. 24. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de 1995.
Art. 25. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Nas unidades seccionais do Sistema de
Controle Interno, poderá excepcionalmente, ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo dos quadros de órgãos em que a
unidade tiver atuação." (NR)
26. Os órgãos e as entidades, da Administração direta e indireta, da União, ao celebrarem compromissos em que haja a previsão de transferências de recursos financeiros, de seus orçamentos,
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para estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecerão nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes recebedores de fazerem incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos.
§ 1º Ao fixarem os valores a serem transferidos, conforme o
disposto neste artigo, os entes nele referidos farão análise de custos,
de maneira que o montante de recursos envolvidos na operação seja
compatível com o seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, nem o excesso que permita
uma execução por preços acima dos vigentes no mercado.
§ 2' Os órgãos do Sistema de Controle Interno e o Controle Externo, a que se vincule a entidade governamental recebedora dos recursos
transferidos por órgão ou entidade de outra esfera de governo, incumbir-se-ão de verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade da
gestão dos recursos, bem como a eficiência e a eficácia de sua aplicação.
§ 3º Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, zelarão pelo cumprimento do disposto neste artigo, e
nos seus trabalhos de fiscalização, verificarão se o objeto pactuado
foi executado obedecendo aos respectivos projeto e plano de trabalho, conforme convencionado, e se a sua utilização obedece à destinação prevista no termo pactua!.
§ 4º O disposto nos parágrafos anteriores não impede que, nos
casos em que julgar conveniente, o órgão do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal verifique a aplicação dos recursos em questão sob os aspectos da legalidade, da eficiência, da eficácia, da legitimidade e da economicidade.
§ 5º Nas hipóteses de haver descumprimento de cláusulas ou
de obrigações por parte do convenente, ou de qualquer forma de inadimplência, os órgãos de controle referidos no § 2º tomarão as providências no sentido de regularizar as impropriedades ou irregularidades constatadas, inclusive promovendo, ou determinando, o levantamento da tomada de contas especial, quando for o caso.
§ 6' Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, ao desempenhar o seu trabalho, constatando indícios
de irregularidades comunicarão aos respectivos órgãos de controles
interno e externo para que sejam tomadas as providências de suas
competências.
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Art. 27. Os órgãos e entidades, de outras esferas de governo,
que receberem recursos financeiros do Governo Federal, para execução de obras, para a prestação de serviços ou a realização de quaisquer projetos, usarão dos meios adequados para informar à sociedade
e aos usuários em geral a origem dos recursos utilizados.
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.677-55, de 29 de julho de 1998.
Art. 29.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa

Art. 30. Revogam-se o Decreto-Lei n' 2.037, de 28 de junho de
1983, e o § 2' do art. 19 da Lei n? 8.490, de 19 de novembro de 1992.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Cláudia Maria Costin
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.678-27, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do M inistério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00
(cento e seis milhões de reais), para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$
106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo H desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo IH.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.678-26, de 29 de julho de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Polvo
Os anexos estão publicados no DO de 28.8.1998, págs. 7/8.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.679-16, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário) institui
multas pela inobservância de seus preceitos
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Observado o disposto nos arts. 18 e seu parágrafo único, 19 e seus parágrafos, 20, 21, 22, 25 e 27 e seus parágrafos, 29, 47,
49 e 56 e seu parágrafo único, da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de
1993, a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2º Para os fins previstos no art. l' desta medida provisória:
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I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes
à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a décimo terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de vinte e quatro
horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador portuário avulso;
II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes
a décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário avulso.
§ 1" O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de quarenta e oito horas após o término do serviço.
§ 2' Para efeito do disposto no inciso Il, O órgão gestor de
mão-de-obra depositará as parcelas referentes às férias e ao décimo
terceiro salário, separada e respectivamente, em contas individuais
vinculadas, a serem abertas e movimentadas às suas expensas, especialmente para este fim, em instituição bancária de sua livre escolha, sobre as quais deverão incidir rendimentos mensais com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança.
§ 3º Os depósitos a que se refere o parágrafo anterior serão
efetuados no dia 2 do mês seguinte ao da prestação do serviço, prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento
cair em dia em que não haja expediente bancário.

§ 4º O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do
benefício de ordem.
§ 5' Os prazos previstos neste artigo podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o
prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários.
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§ 6' A liberação das parcelas referentes à décimo terceiro salário e férias, depositadas nas contas individuais vinculadas, e o reolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e previdenciários serão
~fetuados conforme regulamentação do Poder Executivo.
Art. 3' O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso que:
I - for cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente;
II - constituir ou se associar a cooperativa formada para se estabelecer como operador portuário, na forma do art. 17 da Lei n'
8.630, de 1993.
§ l' Enquanto durar a cessão ou a associação de que tratam os
incisos I e II deste artigo, o trabalhador deixará de concorrer à escala
como avulso.
§ 2' É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter
permanente.
Art. 4' É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala diária,
complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5' A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, far-se-á nos termos da Lei nº 8.630, de 1993.
Art. 6' Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de
mão-de-obra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores constantes da escala diária.
Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.
Art. 7º O órgão gestor de mão-de-obra deverá quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por
operador portuário e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela axatidao dos dados lançados
nas listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que
não haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.
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Art. 8' Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas
consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais,
constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 9º Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes à saúde e segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as
normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.
Art. 10. O descumprimento do disposto nesta medida provisória sujeitará o infrator às seguintes multas:
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1.730,00
(um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 7º;
U - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a R$
5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às
normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos
termos do art. 9';
lU - de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$
3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador
em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 7' e aos
demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação previdenciária.
Art. 11. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei n'
8.630, de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o
dos arts. 26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso UI do artigo
anterior, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 12. O processo de autuação e imposição das multas previstas nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII
da Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária, conforme o caso.
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Art. 13. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.
Art. 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta medida provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3' da Lei nº 8.630,
de 1993, colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais
do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a
bordo de navios.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.679-15, de 29 de julho de 1998.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Eliseu Padilha
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.680-9, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Alterar a legislação do Imposto de Renda relativamente à incidência na fonte sobre
rendimentos de aplicações financeiras, inclusive de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, à conversão, em capital
social, de obrigações no exterior de pessoas
jurídicas domiciliadas no País, amplia as
hipóteses de opção, pelas pessoas físicas,
pelo desconto simplificado, regula a informação, na declaração de rendimentos, de
depósitos mantidos em bancos no exterior, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º A alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate de quotas dos fundos de investimento de que trata o § 6º do art. 28 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a alteração introduzida pelo artigo subseqüente, fica reduzida para dez por cento.
Art. 2º O percentual de oitenta por cento a que se refere o § 6º
do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997, fica reduzido para sessenta e sete
por cento.
Art. 3º A determinação da base de cálculo do Imposto de Renda
na fonte, em conformidade com O disposto no art. 28 da Lei nº 9.532,
de 1997, será aplicável somente a partir de 1º de julho de 1998.
Art. 4º No primeiro semestre de 1998, a incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos em aplicações em
fundos de investimento dar-se-á no resgate de quotas, se houver, às
seguintes alíquotas:
I -de dez por cento, no caso:
a) dos fundos mencionados no art. 1º desta medida provisória; e
b) dos fundos de que trata o art. 31 da Lei nº 9.532, de 1997, enquanto enquadrados no limite previsto no § 1º do mesmo artigo;
II - de vinte por cento, no caso dos demais fundos.
Parágrafo único. Abase de cálculo do Imposto de Renda de que
trata este artigo será determinada conforme o disposto no § 7º do art.
28 da Lei n" 9.532, de 1997.
Art. 5º Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte,
consideram-se pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que se completar o primeiro período de carência
no segundo semestre de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota, em 30 de junho de 1998, e:
I - o respectivo custo de aquisição, no caso dos fundos referidos no art. 31 da Lei n" 9.532, de 1997;
II - o respectivo custo de aquisição, no caso de quotas adquiridas a partir de 1º de janeiro de 1998;
III - o valor da quota verificado em 31 de dezembro de 1997,
nos demais casos.
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§ 1Q O disposto neste artigo não se aplica aos fundos que, no
mês de junho de 1998, se enquadrarem no limite de que trata o § 6º
do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997, com a alteração do art. 2º desta
medida provisória.

§ 2º No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de
quotas com rendimento ou cujo prazo de carência seja superior a noventa dias, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no
dia 1º de julho de 1998.
Art. 6º A partir de l' de janeiro de 1999, a incidência do
Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta e as imunes de
que trata o art. 12 da Lei nº 9.532, de 1997, nas aplicações em fundos
de investimento, ocorrerá:
I - na data em que se completar cada período de carência
para resgate de quotas com rendimento, no caso de fundos sujeitos a
essa condição, ressalvado o disposto no inciso seguinte;
II - no último dia útil de cada trimestre-calendário, no caso
de fundos com periodos de carência superior a noventa dias;
III - no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido
em outra data, no caso de fundos sem prazo de carência.
§ 1º A base de cálculo do imposto será a diferença positiva entre o valor da quota apurado na data de resgate ou no final de cada
periodo de incidência referido neste artigo e na data da aplicação ou
no final do período de incidência anterior, conforme o caso.
§ 2º As perdas apuradas no resgate de quotas poderão ser
compensadas com ganhos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo Fundo de Investimento, de acordo com procedimento a ser definido pela Secretaria da Receita Federal.
§ 3' Os quotistas dos fundos de investimento cujos recursos
sejam aplicados na aquisição de quotas de outros fundos de investimento serão tributados de acordo com o disposto neste artigo.
§ 4º Os rendimentos auferidos pelas carteiras dos fundos de
que trata o parágrafo anterior ficam isentos do Imposto de Renda.
§ 5º O disposto neste artigo não se aplica:
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I - aos quotistas dos fundos de investimento referidos no art.
1', que serão tributados exclusivamente no resgate de quotas;
II - às pessoas jurídicas de que trata o art. 77, inciso I, e aos investidores estrangeiros referidos no art. 81, ambos da Lei n' 8.981, de
20 de janeiro de 1995, que estão sujeitos às normas nela previstas e
na legislação posterior.
Art. 7' Relativamente ao segundo semestre de 1998, é facultado ao administrador de fundos de investimento apurar o Imposto
de Renda, devido pelos quotistas, de acordo com o disposto no artigo
anterior, como alternativa à forma de apuração disciplinada nos incisos I e II e no § 5' do art. 28 da Lei n' 9.532, de 1997.
§ l' Exercida a opção facultada neste artigo, o administrador
do fundo deverá submeter à incidência do Imposto de Renda na fonte, no dia 22 de dezembro de 1998, os rendimentos correspondentes à
diferença positiva entre o valor da quota naquela data e o apurado
na data de aquisição ou no final do período de incidência anterior,
conforme o caso.

§ 2' O Imposto de Renda devido em virtude do disposto no parágrafo anterior será recolhido, pelo administrador do Fundo de
Investimento, até o último dia útil do ano de 1998.
§ 3' Adotada a alternativa de que trata este artigo, fica dispensada a apuração do Imposto de Renda na forma prevista no art. 5'.
Art. 8' Fica reduzida a zero a alíquota do Imposto de Renda
incidente sobre os rendimentos auferidos, a partir de l' de setembro
de 1998 até 31 de março de 1999, em aplicações financeiras, pelos
Fundos de Renda Fixa - Capital Estrangeiro constituídos, segundo
as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional com a finalidade de captação de recursos externos para investimento em títulos de emissão do Tesouro Nacional, ou do Banco Central do Brasil
e em ativos financeiros de renda fixa emitidos por empresas e instituições sediadas no País.
Parágrafo único. A alíquota zero aplica-se, inclusive, aos rendimentos auferidos no período referido no caput, relativamente às
aplicações efetuadas anteriormente à publicação desta medida provisória.
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Art. 9º O aumento de capital mediante conversão das obrigações de que tratamos incisos VIII e IX do art. 1º da Lei nº 9.481, de 13
de agosto de 1997, poderá ser efetuado com manutenção da redução
a zero da alíquota do imposto sobre a renda incidente na fonte relativa aos juros, comissões, despesas e descontos já remetidos.
§ 1º Para os fins deste artigo, é vedada, no período remanescente previsto para liquidação final da obrigação capitalizada:

I -

a restituição de capital, inclusive por extinção da pessoa

jurídica;

II - a transferência das respectivas ações ou quotas de capital
para pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no País.
§ 2º O descumprimento do disposto no parágrafo anterior tornará exigível o imposto correspondente, relativamente ao montante
de juros, comissões, despesas e descontos, desde a data da remessa,
acrescido de juros moratórios e de multa, de mora ou de ofício, conforme o caso.

§ 3º O disposto nos §§ 1º e 2º se aplica às pessoas jurídicas resultantes de fusão ou cisão da pessoa jurídica capitalizada e a que
incorporá-la.
§ 4' O ganho de capital decorrente da diferença positiva entre
o valor patrimonial das ações ou quotas adquiridas com a conversão
de que trata este artigo e o valor da obrigação convertida será tributado na fonte, à alíquota de quinze por cento.
§ 5' O montante capitalizado na forma deste artigo integrará
a base de cálculo para fins de determinação dos juros sobre o capital
próprio a que se refere o art. 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de
1995, observadas as demais normas aplicáveis, inclusive em relação
à incidência do imposto sobre a renda na fonte.
§ 6º O disposto neste artigo se aplica, também, às obrigações
contratadas até 31 de dezembro de 1996, relativas às operações referidas no caput, mantidos os benefícios fiscais à época concedidos.
§ 7' A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários ao controle do disposto neste artigo.
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Art. 10. Os dispositivos, a seguir enumerados, da Lei nº 9.532,
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
o art. 6º, inciso H:
«Art. 6º
I -

.

H - o art. 26 da Lei n' 8.313, de 1991, e o art. l' da Lei n"
8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá exceder quatro por cento do Imposto de Renda devido." (NR)
H - o art. 34:
«Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se aplica às hipóteses de que trata o art. 81 da Lei n" 8.981, de 1995, que
continuam sujeitas às normas de tributaçào previstas na legis..
lação vigente." (NR)
HI - o art. 82, inciso H, alínea f:
«Art. 82.

..

H-

.

.

fJ o art. 3º da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, renumeradopeloart.1ºdaLei nº 7.619, de 30 de setembro de 1987." (NR)
Parágrafo único. O art. 4" da. Lei n" 7.418, de 1985, renumerado pelo art. 1º da Lei nº 7.619, de 1887, cujos efeitos são restabelecidos em virtude do disposto no inciso HI deste artigo, permite a dedução dos correspondentes gastos como despesa operacional.
Art. 11. O art. l' da Lei n? 9.481, de 1997, alterado pelo art. 20
da Lei n'' 9.532, de lü de dezembro de 1997, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para. § 1º:
«§ 2º O prazo referido no inciso IX poderá ser alterado pelo
Ministro de Estado da Fazenda." (NR)
Art. 12. Os arts. 10 e 25 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 10. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá em
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dedução de vinte por cento do valor desses rendimentos, limitada a
oito mil reais, na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
.••..••....•••..••••...•••...•••••••...•••.......••••••••..•.....•.....••••••............••• .» (NR)
«Art. 25. .
.
§ 4' Os saldos dos depósitos em moeda estrangeira, mantidos em bancos no exterior, devem ser relacionados com a indicação da quantidade da referida moeda, convertidos em reais,
com base na taxa de câmbio fixada, pelo Banco Central do Brasil,
para compra, em vigor na data de cada depósito."
...•..•••....................•...••••••.••••.•••••••••.....••••..•••........••..•••.•••••.•.•»

(NR)

Art. 13. O disposto no art. 10 da Lei n" 9.250, de 1995, com a
redação dada pelo art. 12 desta medida provisória, somente se aplica
aos fatos geradores ocorridos a partir de I" de janeiro de 1998.
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.680-8, de 29 de julho de 1998.
Art. 15.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.681-8, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do
protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 12 O arquivamento, nas juntas comerciais, dos atos constitutivos das microempresas e empresas de pequeno porte, bem
como de suas alterações, fica dispensado das seguintes exigências:

I - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito
referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza, salvo no
caso de extinção de firma individual ou sociedade;
II - certidão de inexistência de condenação criminal, que será
substituída por declaração do titular ou administrador, firmada sob as
penas da lei, de não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal.
Art. 2' Não se aplica às microempresas e empresas de pequeno
porte o disposto no art. 1', § 2', da Lein' 8.906, de4 de julho de 1994.
Art. 3' Fica mantida a dispensa de prova de quitação fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte no caso do art. 29 da Lei
n'' 8.864, de 28 de março de 1994.
Art. 4' aplica-se ao Registro Civil das Pessoas Juridicas, no
que couber, o disposto no art. F desta medida provisória.
Art. 5' O protesto de título, quando o devedor for microempresa ou empresa de pequeno porte, fica sujeito às normas estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 6' Os emolumentos devidos ao tabelião de protesto não
excederão um por cento do valor do título, observado o limite máximo de R$ 20,00 (vinte reais).
Parágrafo único. Incluem-se nos limites deste artigo as despesas de apresentação, protesto, intimação, certidão e quaisquer outras relativas à execução dos serviços.
Art. 7' Para o pagamento do título em cartório, não poderá ser
exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o
pagamento por meio de cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto ficará condicionada à efetiva liquidação do cheque.
Art. 8' O cancelamento do registro de protesto, fundado no
pagamento do título, será feito independentemente de declaração de
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anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado.
Art. 9' Para os fins do disposto nos arts. 5' a 8', caberá ao devedor provar sua qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso.
Art. 10. Os arts. 29 e 31 da Lei n' 9.492, de 10 de setembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção
do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a
nota de se cuidar de informação reservada da qual não se poderá
dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.
§ l' O fornecimento da certidão será suspenso caso se desatenda ao disposto no caput ou se forneçam informações de protestos cancelados.
§ 2' Dos cadastros ou bancos de dados, das entidades referidas no caput, somente serão prestadas informações restritivas
de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívidas regularmente protestados, cujos registros não foram cancelados." (NR)

"Art. 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos,
não cancelados, a quaisquer interessados, desde que requeridas
por escrito.» (NR)
Art. 11. Para os efeitos desta medida provisória, consideram-se microempresa e empresa de pequeno porte as assim definidas na Lei n? 8.864, de 1994.
Art. 12. O caput do art. 294 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, com a alteração introduzida pela Lei n' 9.457, de 5 de maio
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 294. A companhia fechada que tiver menos de vinte
acionistas, com patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), poderá: » (NR)
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Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.681-7, de 29 de julho de 1998.
Art. 14.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Botafogo Gonçalves
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.682-5, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e as entidades que
menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica a União autorizada a emitir, sob a forma de colocação direta, em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão definidas pelo Ministro de Estado
da Fazenda.
§ I? Em contrapartida aos títulos emitidos na forma deste artigo, o BNDES poderá utilizar, a critério do Ministro de Estado da
Fazenda:

I - créditos securitizados de emissão do Tesouro Nacional, registrados junto à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de
Títulos (Cetip), pelo seu valor presente, a ser definido pela Secretaria
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
II - créditos detidos contra a Itaipu Binacional ou contra a
BNDESPAR - BNDES Participaçôes S.A.

§ 2º Na hipótese de utilização dos créditos a que se refere o inciso II do parágrafo anterior, será assegurada à União remuneração
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mínima mensal equivalente à da Conta Única do Tesouro Nacional
junto ao Banco Ce~tral do Brasil, a ser paga pelo BNDES, no último
dia útrl de cada mes.
§ 3° P BNDES poderá recomprar da União, a qualquer tempo,
os créditos referidos no inciso II do § 1°, admitindo-se a dação em pagamento de bensoe direitos de sua propriedade, observado o disposto
no inCISO I do § 1-, ui [ine.

Art. 2' Os bens e direitos recebidos pela União, nos termos do
§ 30 do artigo anterior, poderão ser objeto de permuta com bens e direitos de entidades incluídas, no Programa Nacional de Desestatização ou, observada a legislação pertinente, ser utilizados para aumento de capital nas referidas entidades.
Art. 3° Serão integralmente utilizados para amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal os pagamentos efetuados:
I - pela Itaipu Binacional e pela BNDESPAR, relativos aos
créditos recebidos do BNDES;
II - pelo BNDES relativos:
a) ao cumprimento do disposto no § 2' do art. 1';

b) à operação de recompra prevista no § 3' do art. 1°, quando em
espécie.

Art. 4º Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento autorizado
a pagar, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, Obrigações do
Fundo Nacional de Desenvolvimento tituladas pela União, com participações acionárias de sua propriedade, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, do qual serão desvinculadas no momento
da transferência.
Art. 5' Fica a União autorizada a permutar participações acionárias de sua propriedade por participações acionárias detidas pela
BNDESPAR, desde que a operação não afete o controle acionário da União
nas empresas envolvidas na permuta.
Art. 6º O preço das participações acionárias a serem permutadas na forma dos artigos anteriores não poderá ser superior, no caso
de sociedade aberta, à cotação média verificada na semana anterior
à lavratura do instrumento de permuta ou, no caso de ações sem coCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v, 190, n. 8, p. 5737-5897, ago. 1998
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tação em bolsas de valores, ao valor patrimonial constante do último
balanço ou de balanço especial.
Art. 7' As operações de que tratam os artigos anteriores, com
exclusão das previstas no art. 4º, não poderão exceder, em conjunto,
ao limite de R$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões
de reais).
Art. 8' Fica a União autorizada a contratar operação de crédito com O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), até o limite de
R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais).
§ 1Q Os recursos a que se refere este artigo destinar-se-ão a financiar o déficit financeiro do INSS e serão representados por Letras Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas para esse fim, com características a serem definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 2' O INSS fica autorizado a dar em garantia à operação de
que trata este artigo bens e direitos integrantes de seu ativo, em especial créditos contra autarquias, fundações e empresas públicas federais e entidades cujas ações tenham sido depositadas no Fundo
Nacional de Desestatização, a serem definidos em conjunto pelos
Ministérios da Fazenda e da Previdência e Assistência Social.
§ 3' Na operação de que trata este artigo, poderá a União, a
critério do Ministro de Estado da Fazenda, para amortização parcial
ou total da dívida, receber em pagamento bens e direitos integrantes
do ativo do INSS, dados ou não em garantia, respondendo o INSS, no
caso de créditos contra terceiros, pela existência do crédito e pela solvência do devedor.
§ 4' Poderá o INSS ser constituído mandatário da União para
o recebimento dos créditos dados em pagamento.
§ 5' As autarquias e fundações federais poderão pagar as
obrigações transferidas à União, em decorrência do disposto no § 3º,
com bens integrantes de seus ativos, ficando a União alternativamente autorizada a promover, a exclusivo critério do Ministro de
Estado da Fazenda, a baixa total ou parcial do crédito, se necessário
para manter a saúde financeira da instituição.
§ 6º As empresas públicas federais e entidades cujas ações tenham sido depositadas no Fundo Nacional de Desestatização poderão, a exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, pagar as
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obrigações transferidas à União, em decorrência do disposto no § 3',
com créditos securitizados, Títulos da Dívida Agrária registrados
junto à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
ou créditos decorrentes de contratos de arrendamento ou de concessão de serviço público celebrados no âmbito do Programa Nacional
de Desestatização (PND), mantida, no mínimo, quando for o caso, a
equivalência econômica dos créditos recíprocos.
§ 7' A União poderá utilizar seus créditos decorrentes da operação de crédito de que trata este artigo para aumento de capital da
respectiva entidade devedora.

Art. 9' O disposto no artigo anterior poderá ser aplicado à
operação de que trata o art. 8' da Lei n' 9.639, de 25 de maio de 1998.
Art. 10. Fica a União autorizada a assumir as seguintes obrigações:
I - da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA):
a) saldos devedores de contratos de financiamento junto ao
BNDES, até o montante de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais);
b) dívida relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), até o montante de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais);
II - da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ):

a) junto ao Portus - Instituto de Seguridade Social, até o montante de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais);
b) dívida relativa ao FGTS, até o montante de R$ 5.600.000,00
(cinco milhões e seiscentos mil reais);

§ 1º As obrigações a que se refere o caput serão objeto de auditoria por parte da Secretaria Federal de Controle do Ministério da
Fazenda.

§ 2' Caso já tenha havido a assunção, eventual diferença constatada pela Secretaria Federal de Controle será paga à União, em espécie ou em bens, pela RFFSAou pela CDRJ, no prazo de trinta dias.
§ 3º Fica a União autorizada a enútir Títulos da Dívida Pública
Mobiliária Federal em pagamento das obrigações a que se refere o caput
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ou a securitizar as obrigações asswnidas, em ambos os casos com características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 11. Em contrapartida à assunção das dívidas de que trata o artigo anterior, a RFF8A e a CDRJ transferirão à União, pelo
valor de face, créditos relativos a contratos de arrendamento ou de
concessão de serviço público celebrados no âmbito do PND.
Parágrafo único. No caso da RFF8A, além dos créditos a que
se refere o caput, poderá a empresa transferir à União imóveis não
operacionais e outros ativos.
Art. 12. Fica autorizado o encontro de contas entre os créditos
do BNDE8 a que se refere a alínea a do inciso I do art. 10 e créditos
detidos pela União contra o BNDE8, inclusive os transferidos à
União nos termos desta medida provisória.
Art. 13. Fica a União autorizada a adquirir créditos da
RFF8A relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de
serviço público celebrados no âmbito do PND, pelo valor de face, até
o limite de R$ 1.776.000.000,00 (um bilhão, setecentos e setenta e
seis milhões de reais), utilizando em pagamento, até o montante de
R$ 1.431.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e trinta e um milhões
de reais), Letras Financeiras do Tesouro (LFT), e, até o montante de
R$ 345.000.000,00 (trezentos e quarenta e cinco milhões de reais),
certificados emitidos pelo Tesouro Nacional.
Parágrafo único. As características das Letras Financeiras do
Tesouro (LFT) e dos certificados a serem emitidos em atendimento
ao disposto no caput serão definidas em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Art. 14. Fica a União autorizada a receber os certificados de
que trata o artigo anterior em pagamento total ou parcial da dívida
pública de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal perante a União, relativa aos contratos celebrados ao amparo da Lei n?
9.496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória nº
1.702-28, de 27 de agosto de 1998.
Parágrafo único.
seguintes critérios:

A aplicação do disposto no caput observará os
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I - cinqüenta por cento sobre o fluxo imediato das prestações
a vencer e para amortização do saldo devedor da conta gráfica;
II - cinqüenta por cento sobre o estoque total da dívida.
Art. 15. Fica a União autorizada a adquirir créditos da CDRJ
relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de serviço
público celebrados no âmbito do PND, pelo valor de face, até o limite
de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), utilizando em pagamento Letras Financeiras do Tesouro (LFT).
Parágrafo único. As características das Letras Financeiras do
Tesouro (LFT), a serem emitidas em atendimento ao disposto no caput,
serão definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 16. Fica a União autorizada a registrar, em sistema centralizado de custódia, recebíveis adquiridos na forma da lei, os quais
poderão ser securitizados para fins de transferência a terceiros.
Parágrafo único. As entidades alienantes dos créditos objeto
do caput serão qualificadas, junto ao sistema centralizado de custódia, como registradoras dos ativos em favor da União.
Art. 17. Os recursos em espécie eventualmente recebidos pela
União em decorrência do disposto nos arts. 10 a 15 desta medida
provisória deverão ser utilizados integralmente na amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal.
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.682-4, de 29 de julho de 1998.
Art. 19.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.683-4, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Institui o Programa Especial de Financiamento para combate aos efeitos da estiagem na área de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa Especial de Financiamento
a produtores rurais que tiverem suas atividades prejudicadas pelos
efeitos da estiagem que assola a área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
§ 1º O Programa Especial de Financiamento de que trata este
artigo será operado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e contará
com recursos de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de reais), oriundos das seguintes fontes:

I - R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais)
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), criado pela Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989;
II - R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), instituído pela Lei nº 7.998,
de 11 de janeiro de 1990;
III - R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) de programas administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 2º Cinqüenta por cento dos recursos alocados ao Programa
Especial de Financiamento de que trata esta medida provisória deverão ser destinados para os míni e pequenos produtores que explorem áreas de até quatro módulos rurais e, cumulativamente, sejam
enquadrados nos critérios aplicáveis ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),
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§ 3' Com base na receita bruta anual obtida no exercício anterior, na atividade rural, considera-se, para os efeitos desta medida
provisória:
I - grande produtor, aquele com receita superior a R$
500.000,00 (quinhentos mil reais);
II - médio produtor, aquele com receita superior a R$
80.000,00 (oitenta mil reais) e até R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais);
III - mini e pequeno produtor, aquele com receita igualou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Art. 2' Os financiamentos rurais contratados ao amparo do
Programa Especial de Financiamento terão as seguintes condições:
I -

juros:

a) de três por cento ao ano, nas operações de custeio;
b) de seis por cento ao ano, nos financiamentos de investimento;

II -

prazos:

a) de até quatro anos, incluídos até dois de carência, nas operações de custeio;
b) de até doze anos, incluídos até quatro de carência, quando se
tratar de créditos para investimento;
III - limites de financiamento:
a) mini e pequenos produtores: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
b) médios produtores: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);

c) grandes produtores: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Parágrafo único. Os financiamentos concedidos aos mini e pequenos produtores rurais terão rebate de cinqüenta por cento sobre
as amortizações das parcelas do crédito utilizado.
Art. 3' Ficam os bancos oficiais federais autorizados a conceder prorrogação do vencimento de operações de crédito rural contratadas até 13 de maio de 1998, pelo prazo de dois anos, desde que o
produtor comprove a perda da receita da exploração de sua propriedade rural, em decorrência dos efeitos da estiagem, e desde que o
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imóvel esteja localizado em Município que atenda aos requisitos
constantes do artigo seguinte.
Parágrafo único. Os administradores dos recursos mencionados no § l' do art. F adequarão o retorno dos seus créditos aos novos
prazos de retorno dos financiamentos prorrogados na forma do caput.
Art. 4' Serão beneficiários dos financiamentos objeto do programa de que trata esta medida provisória os produtores rurais cujas unidades produtivas estejam situadas em Municípios localizados
na área mencionada no art. 1Q, reconhecida em situação de emergência nos termos da legislação em vigor.
Art. 5' Serão de responsabilidade:
I - do FNE, rebate de cinqüenta por cento do principal dos financiamentos a que se refere o parágrafo único do art. 2º;
II - do Tesouro NacionaI, o diferencial entre as taxas de juros definidas no inciso I do art. 2' e a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP),
nos financiamentos realizados com recursos do FAT e do BNDES.
Parágrafo único. Na realização dos financiamentos de que trata esta medida provisória, os agentes financeiros federais dispensarão as comissões de serviço usualmente cobradas nas operações da
espécie.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.683-3, de 29 de julho de 1998.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.684-45, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre o pagamento dos militares
e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
mista e de suas subsidiárias, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A partir do mês de março de 1998, o pagamento da remuneração dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos
empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
mista e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente
pela União, independentemente da fonte de recursos utilizada para
pagamento destas despesas, será efetuado dentro do mês de competência, a partir do dia 25.
§ 1º Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa pública e da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela União, deverá providenciar,
por ocasião do próximo dissídio ou acordo coletivo, a alteração da
data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput
deste artigo.
§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

§ 3º O pagamento referente ao mês de dezembro será efetuado
no período compreendido entre o segundo e o quinto dia útil do mês
de janeiro seguinte.
Art. 2' Havendo disponibilidade financeira, poderá ser concedido adiantamento de recursos para pagamento de pessoal que receba à conta da União, conforme dispuser ato do Poder Executivo.
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Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.684-44, de 29 de julho de 1998.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Revoga-se o art. 6º da Lei n" 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiua
Cláudia Maria Costin
Expedito Hermes Rego Miranda
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.685-3, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei n!"! 9.656, de 3
dejunho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os dispositivos abaixo indicados da Lei n" 9.656, de 3
de junho de 1998, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 3' Sem prejuízo das atribuições previstas na legislação vigente e observadas, no que couber, as disposições expressas nas Leis n's 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.080, de 19
de setembro de 1990, compete ao Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP) dispor sobre:
IX -

normas de aplicação de penalidades .

..•........••••••...•••..••••..•••••.••••.•..........••••..•..•••...•••.••••.•••.••........••»
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«Art 8 2

Parágrafo único.

.

.

I - nos incisos I, lI, UI e V do caput, as operadoras de seguros privados a que alude o inciso II do § l' do art. l' desta lei;
•..••...•••....••••..•....•••••••..•••......••••....•.....•.••••..••••........•••.•••...••••.»

(NR)

«Art. 9' Após decorridos sessenta dias de vigência desta
lei, as empresas de que trata o art. l' só poderão comercializar ou
operar planos ou seguros de assistência à saúde que tenham sido
previamente protocolados na Susep, de acordo com as normas
técnicas e gerais definidas pelo CNSP e pelo Conselho de Saúde
Suplementar (Consu).
§ l' O protocolamento previsto no caput não exclui a responsabilidade pelo descumprimento das disposições desta lei e
dos respectivos regulamentos.
§ 2' A Susep, por iniciativa própria ou a requerimento do
Ministério da Saúde, poderá solicitar informações, determinar
alterações e promover asuspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados." (NR)
«Art. 10.

I -

.

.

tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios
não ligados ao ato cirúrgico;
§ F As exceções constantes dos incisos I a X serão objeto
de regulamentação pelo Consu.

§ 3' Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2'
deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de
assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as empresas que operem exclusivamente planos odontológicos.
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§ 4' A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, serão definidos por
normas editadas pelo Consu,» (NR)

«Art. 11.

.

.

Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à
saúde do consumidor, titular ou dependente, até a prova de que
trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pelo
Consu.» (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros privados de assistência à saúde, nas
segmentações previstas nos incisos de I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano
ou seguro-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes
exigências mínimas:

I-

.

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos
e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico
assistente;

li-

.

a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente;

d) cobertura de exames complementares indispensáveis
para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica,
fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais,
transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme
prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
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e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais
utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, em
território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato;

v-

.

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura
dos casos de urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de plano ou seguro, nos
limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em
casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pelas
operadoras definidas no art. 1', de acordo com a relação de preços
de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo
plano ou seguro, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a
entrega à operadora da documentação adequada;

Parágrafo único. Da documentação relativa à contratação
de planos e seguros de assistência à saúde com redução da cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art.
10, deve constar declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento da existência e disponibilidade do
plano ou seguro-referência, e de que este lhe foi oferecido.» (NR)
«Art. 13.

.

.

Parágrafo único. Os planos ou seguros contratados individualmente terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I -

a recontagcm de carências;
II - a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do contrato;
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III - a suspensão e a denúncia unilateral, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular,» (NR)
«Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos e seguros de que trata esta
lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer
caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os
percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pelo CNSP, a partir de critérios e parâmetros gerais fixados pelo Consu.
.•.•..••••..•••••..•••...•••..•.•••.••••.••••.•••••.•••••.••..•••..••••.•••...••..•••.••••..•»

(NR)

«Art. 16.

XII - número do certificado de registro da operadora,
emitido pela Susep .
•••.••••.•••••...••••.•••...••••...•••..•••..••••...•••..••..•••..•••..••••.••••.•••.•••...••»

«Art. 17.

.

(NR)
.

§ l' É facultada a substituição do prestador de serviço contratado ou credenciado a que se refere o caput deste artigo, desde
que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e ao Ministério da Saúde com trinta dias de antecedência,
ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisâo
por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2' Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar, a que se refere o parágrafo anterior, ocorrer por vontade
da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a
pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato.
§ 3' Excetuam-se do previsto no parágrafo anterior os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração
às normas sanitárias em vigor durante período de internação,
quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para o
consumidor,» (NR)
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«Art. 18.
.......................................................................................................

III - a manutenção de relacionamento de contratação ou
credenciamento com número ilimitado de operadoras de planos
ou seguros privados de assistência à saúde, sendo expressamente vedado às operadoras impor contratos de exclusividade ou de
restrição à atividade profissional.» (NR)
«Art. 19. As pessoas jurídicas que, na data de vigência
desta lei, já atuavam como operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde terão prazo de cento e oitenta dias,
contados da expedição das normas pelo CNSP e Consu, para requerer a sua autorização de funcionamento .
............................................................................................»

(NR)

«Art. 20.

§ I" Os servidores da Susep, no exercício de suas atividades, têm livre acesso às operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apreender livros, notas
técnicas, processos e documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização, sujeito às penas previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo.
§ 2" Os servidores do Ministério da Saúde, especialmente
designados pelo titular desse órgão para o exercicio das atividades de fiscalização, na área de sua competência, têm livre acesso
às operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apreender processos, contratos com prestadores
de serviços, manuais de rotina operacional e demais documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização, sujeito às
penas previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à consecução
desse objetivo." (NR)
«Art. 25.

.

.

VI - cancelamento, providenciado pela Susep, da autorização de funcionamento e alienação da carteira da operadora
mediante leilão.» (NR)
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«Art. 27. As multas fixadas pelo CNSP, no âmbito de
suas atribuições e em função da gravidade da infração, serão
aplicadas pela Susep, até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta
mil reais), ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 19
desta lei.
Parágrafo único. As multas de que trata o caput constituir-se-ão em receitas da Susep.» (NR)
«Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo
administrativo que tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, cabendo ao
CNSP e ao Consu, observadas suas respectivas atribuições, dispor sobre normas para instauração, recursos e seus efeitos, instâncias, prazos, perempção e outros atos processuais,
assegurando-se à parte contrária amplo direito de defesa e o contraditório." (NR)
«Art. 30. .
..
§ 5' A condição prevista no caput deste artigo deixará de
existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego." (NR)
«Art. 31. Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivo de assistência à saúde, decorrente de vinculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 3' Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-âo as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2', 4' e 5' do
artigo anterior." (NR)
«Art. 32. ..
.
§ l' O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado
pelas operadoras diretamente à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade jurídica própria, e ao Sistema Único de Saúde (SUS) nos demais casos, mediante tabela a
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ser aprovada pelo Consu, cujos valores não serão inferiores aos
praticados pelo SUS e não superiores aos praticados pelos planos e seguros.
§ 4 Q O Consu fixará normas aplicáveis ao processo de glosa dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2 Q
deste artigo.
§ 5' A entidade prestadora de serviços que receber o ressarcimento diretamente das operadoras informará mensalmente ao Ministério da Saúde a discriminação dos serviços
prestados, dos valores recebidos e os dados cadastrais dos consumidores, na forma da regulamentação." (NR)

"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta lei a todos os
contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada ao consumidor com contrato já em curso a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta lei, observado o prazo estabelecido no § 1'.
§ l' A adaptação aos termos desta legislação de todos os
contratos celebrados anteriormente à vigência desta lei dar-se-á
no prazo máximo de quinze meses a partir da data da vigência
desta lei, sem prejuízo do disposto no art. 35-H.

§ 2' A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31 desta lei, observados os limites
de cobertura previstos no contrato original."
§ 3' O CNSP e o Consu farão publicar as normas regulamentadoras desta lei até trinta dias após a sua vigência;" (NR)

Art. 2' A Lei n" 9.656, de 1998, passa a vigorar acrescida dos
seguintes artigos:
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar
(Consu), órgão colegiado integrante da estrutura regimental do
Ministério da Saúde, com competência para deliberar sobre
questões relacionadas à prestação de serviços de saúde suplementar nos seus aspectos médico, sanitário e epidemiológico e,
em especial;
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I - regulamentar as atividades das operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde no que concerne
aos conteúdos e modelos assistenciais, adequação e utilização de
tecnologias em saúde;
II - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto
nesta lei;
III - fixar as diretrizes para a cobertura assistencial;
IV - fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e deseredenciamento de prestadores de serviço às operadoras;

V - estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade
e de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios e
de terceiros oferecidos pelas operadoras;
VI - fixar, no âmbito de sua competência, as normas de
fiscalização, controle e aplicação de penalidades previstas nesta lei;
VII - estabelecer normas para intervenção técnica nas
operadoras;
VIII - estabelecer as condições mínimas, de caráter técnico-operacional dos serviços de assistência à saúde;

IX - estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde;
X - estabelecer normas relativas à adoção e utilização,
pelas empresas de assistência médica suplementar, de mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde;
XI - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de
caráter consultivo, de forma a subsidiar suas decisões;
XII
normatizar os conceitos de doença e lesão preexistente;

XIII
qualificar, para fins de aplicação desta lei, as operadoras de planos privados de saúde;
XIV -

outras questões relativas à saúde suplementar.

§ 1º O Consu terá o seu funcionamento regulado em regimento interno.
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§ 2' A regulamentação prevista neste artigo obedecerá às
características específicas da operadora, mormente no que concerne à natureza jurídica de seus atos constitutivos.» (NR)

«Art. 35-B. O Consu será integrado pelos seguintes membros ou seus representantes:

I
H

HI
IV
V

Ministro de Estado da Saúde;
Ministro de Estado da Fazenda;
Ministro de Estado da Justiça;
Superintendente da Susep;
do Ministério da Saúde:

a) Secretário de Assistência à Saúde;

b) Secretário de Políticas de Saúde.

§ l' O Consu será presidido pelo Ministro de Estado da
Saúde e, na sua ausência, pelo Secretário Executivo do respectivo ministério.
§ 2' O Secretário de Assistência à Saúde, ou representante por ele especialmente designado, exercerá a função de Secretário do Conselho.
§ 3' Fica instituído, no âmbito do Consu, a Câmara de Saúde Suplementar, de caráter permanente e consultivo, integrada:

I dicado:

por um representante de cada Ministério a seguir in-

a) da Saúde, na qualidade de seu Presidente;

b) da Fazenda;

c) da Previdência e Assistência Social;
d) do Trabalho;

e) da Justiça;
H - pelo Secretário de Assistência à Saúde do Ministério
da Saúde, ou seu representante, na qualidade de Secretário;
IH - pelo Superintendente da Susep, ou seu representante;
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IV - por um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
a) Conselho Nacional de Saúde;

b) Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde;

c) Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde;
d) Conselho Federal de Medicina;

e) Conselho Federal de Odontologia;

fJ Federação Brasileira de Hospitais;
g) Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços;

V -

por um representante de cada entidade a seguir indi-

cada:
a) de defesa do consumidor;

b) de representação de associações de consumidores de pIanos e seguros privados de assistência à saúde;

c) de representação das empresas de seguro de saúde;
d) de representação do segmento de autogestão de assistência à saúde;

e) de representação das empresas de medicina de grupo;

fJ de representação das cooperativas de serviços médicos
que atuem na saúde suplementar;
g) de representação das instituições filantrópicas de assistência à saúde;

h) de representação das empresas de odontologia de grupo;
i) de representação das cooperativas de serviços odontológicos que atuem na saúde suplementar.

§ 4º Os membros da Câmara de Saúde Suplementar serão
designados pelo Ministro de Estado da Saúde." (NR)
«Art. 35-C. Compete ao Ministério da Saúde, sem prejuizo das atribuições previstas na legislação em vigor:
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I - formular e propor ao Consu as normas de procedimentos relativos à prestação de serviços pelas operadoras de
planos e seguros privados de saúde;
II - exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de acesso, manutenção e qualidade dos serviços prestados, direta ou indiretamente pelas operadoras de
planos e seguros privados de saúde;
III - avaliar a capacidade técnico-operacional das operadoras de planos e seguros privados de saúde e garantir a compatibilidade da cobertura oferecida com os recursos disponíveis
na área geográfica de abrangência;
IV - fiscalizar a atuação das operadoras e prestadores
de serviços de saúde com relação à abrangência das coberturas
de patologias e procedimentos;
V - fiscalizar questões concernentes às coberturas e
aos aspectos sanitários e epidemiológicos, relativos à prestação
de serviços médicos e hospitalares no âmbito da saúde suplementar;
VI - avaliar os mecanismos de regulação utilizados pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde, com a finalidade de preservar a qualidade da atenção à saúde;
VII - estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços próprios, referenciados, contratados ou conveniados oferecidos pelas operadoras de planos e seguros privados
de saúde;
VIII - fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas pelo Consu;
IX - aplicar as penalidades cabíveis às operadoras de
planos e seguros privados de assistência à saúde previstas nesta
lei, segundo as normas fixadas pelo Consu.» (NR)
"Art. 35-D.
casos:

É obrigatória a cobertura do atendimento nos

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem
risco imediato devida ou de lesões irreparáveis para o paciente,
caracterizado em declaração do médico assistente;
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II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.» (NR)
«Art. 35-E. Sempre que ocorrerem graves deficiências em
relação aos parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios e de terceiros
oferecidos pelas operadoras, o Ministério da Saúde poderá designar, por prazo não superior a cento e oitenta dias, um diretor-técnico com as atribuições que serão fixadas de acordo com as
normas baixadas pelo Consu.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-técnico por administradores, conselheiros ou empregados da
entidade operadora de planos privados de assistência à saúde
acarretará o imediato afastamento do infrator, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, sem efeito suspensivo, para o Consu.
§ 2º Os administradores da operadora que se encontrarem em regime de direção-técnica ficarão suspensos do exercício
de suas funções a partir do momento em que for instaurado processo-crime em face de atos ou fatos relativos à respectiva gestão, perdendo imediatamente o cargo na hipótese de condenação
judicial transitada em julgado.
§ 3' No prazo que lhe for designado, o diretor-técnico procederá à análise da situação da operadora e proporá ao Ministério da Saúde as medidas cabíveis.
§ 4' No caso de não surtirem efeitos as medidas especiais
para regularização da operadora, o Ministério da Saúde determinará à Susep a aplicação da penalidade prevista no art. 25, inciso VI, desta lei.
§ 5º Antes da adoção da medida prevista no parágrafo anterior, o Ministério da Saúde assegurará ao infrator o contraditório e a ampla defesa." (NR)

«Art. 35-F. As multas fixadas pelo Consu, no âmbito de
suas atribuições e em função da gravidade da infração, serão
aplicadas pelo Ministério da Saúde, até o limite de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais)." (NR)
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«Art. 35-G. Aplica-se às operadoras de planos de assistência à saúde a taxa de fiscalização instituída pela Lei nº 7.944, de
20 de dezembro de 1989.
§ 1º O Ministério da Saúde e a Susep firmarão convênio
com o objetivo de definir as respectivas atribuições, no que se refere à fiscalização das operadoras de planos e seguros de saúde.

§ 2º O convênio de que trata o parágrafo anterior estipulará o percentual de participação do Ministério da Saúde na receita da taxa de fiscalização incidente sobre operadoras de planos
de saúde e fixará as condições dos respectivos repasses.» (NR)
«Art. 35-H. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária
para consumidores com mais de sessenta anos de idade estará
sujeita à autorização prévia da Susep;
II - a alegação de doença oulesão preexistente estará sujeita à prévia regulamentação da matéria pelo Consu;
III - é vedada a suspensão ou denúncia unilateral de contrato individual ou familiar de plano ou seguro de assistência à
saúde por parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 desta lei;

IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em
leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente.
§ 1e Nos contratos individuais de planos ou seguros de saúde, independentemente da data de sua celebração, e pelo prazo
estabelecido no § 1º do art. 35, a aplicação de cláusula de reajuste
das contraprestações pecuniárias, vinculadas à sinistralidade
ou à variação de custo, dependerá de prévia aprovação da Susep.

§ 2' O disposto no art. 35 desta lei aplica-se sem prejuízo
do estabelecido neste artigo.» (NR)
Art. 3º Os arts. 3º, 5º, 25, 27, 35-A, 35-B, 35-C, 35-E, 35-F e
35-H da Lei nº 9.656, de 1998, entram em vigorem 5 de junho de 1998.
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Art. 4º O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dia, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado da Lei nº 9.656, de 1998.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.685-2, de 29 de julho de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 7º Ficam revogados os §§ 1º e 2º do art. 5º, os arts. 6º e
7º, o § 2º do art. 16, e o § 2º do art. 31 da Lei nº 9.656, de 3 de junho
de 1998.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.686-3, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da Agricultura e do Abastecimento) e do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e daAmaztmia Legal, crédito extraordinário no valor deR$ 824.000.000,00, para 08
fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30
de dezembro de 1997), em favor dos Ministérios do Planejamento e
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Orçamento, da Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 824.000.000,00 (oitocentos e vinte e quatro milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - de Operações de Crédito Internas - em Moeda, no montante de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais);
II - da Reserva de Contingência, no montante de R$
224.000.000,00 (duzentos e vinte e quatro milhões de reais), conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l ' e 2', ficam
alteradas as receitas da Companhia Nacionai de Abastecimento
(Conab), da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco (Codevasf), do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), de acordo com o Anexo III desta medida
provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.686-2, de 29 de julho de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 28.8.1998, págs. 15/17.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 8, p. 5737-5897, ego. 1998

5878
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.687-3, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Institui o Programa Emergencial de
Frentes Produtivas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica instituído o Programa Emergencial de Frentes
Produtivas, com o objetivo de prestar assistência à população das regiões afetadas pela seca.
Art. 2' Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais remunerados, no Banco do Brasil S.A., da importância de até R$
600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT) destinada à concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à União, por intermédio do Ministério do Planejamento e Orçamento, para desenvolver as ações do Programa Emergencial de Frentes Produtivas.
§ l' A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) será o órgão responsável pela execução do Programa de
que trata o artigo anterior.
§ 2' O depósito dos recursos será efetuado em até seis parcelas, observada a Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), de que trata o art. 9' da Lei n? 8.019, de 11 de
abril de 1990, com a redação dada pela Lei n? 8.352, de 28 de dezembro de 1991.
§ 3' Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho determinar a
adoção das providências indispensáveis à alocação de que trata este
artigo, independentemente de quaisquer outros atos de natureza
administrativa.

Art. 3' Fica o Tesouro Nacional autorizado a emitir títulos públicos especiais, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), Administrado pelo Banco Central do Brasil, como
fim de lastrear o empréstimo a que se refere o artigo anterior.
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Art. 4º O depósito dos recursos ora previstos será remunerado
pelo Banco do Brasil S.A. ao FAT, com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescida de seis por cento ao ano.
§ F Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao principal.
§ 2º O principal será reembolsado em vinte e quatro prestações mensais, a iniciar-se no primeiro dia útil de junho de 1999.
§ 3' Cada prestação corresponderá ao resultado da divisão do
saldo devedor atualizado até a data do seu vencimento, pelo número
de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 4' Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão pagos junto com os reembolsos do principal, proporcionalmente aos
seus valores atualizados.
Art. 5' Aplica-se o disposto no artigo anterior ao cálculo para
pagamento dos encargos e amortização do empréstimo de que trata o
art. 2' desta medida provisória, pela União, por intermédio do Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Banco do Brasil S.A.
Art. 6' As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento do Ministério do Planejamento e Orçamento dotações específicas
para o pagamento do principal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata o art. 2' desta medida provisória.
Art. 7' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória no prazo de trinta dias, a contar da sua publicação.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.687-2, de 29 de julho de 1998.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.688-3, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Estabelece critérios para a concessão de
empréstimo, pela União, aos Estados e ao
Distrito Federal, destinado ao ressarcimento
parcial das perdas decorrentes da aplicação
da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica a União autorizada a conceder empréstimo aos
Estados e ao Distrito Federal, destinado ao ressarcimento parcial de
eventuais perdas líquidas imputadas àquelas unidades da federação,
decorrentes da aplicação da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Art. 2' Nos empréstimos a que se refere esta medida provisória, serão observados, em relação às perdas líquidas de cada Estado
e do Distrito Federal, os limites máximos de oitenta por cento para o
exercício fiscal de 1998, quarenta por cento para o exercício fiscal de
1999 e vinte por cento para o exercício fiscal de 2000.
Parágrafo único. O cálculo das perdas líquidas dos Estados e
do Distrito Federal será efetuado pelo Ministério da Educação e do
Desporto.
Art. 3º os empréstimos concedidos com base nesta medida provisória serão realizados com recursos captados pelo Tesouro Nacional para
tal finalidade e serão pagos em até noventa e seis prestações mensais,
calculadas com base no Sistema de Amortização Constante (SAC), vencendo-se a primeira no dia 31 de janeiro de 2002 e as demais no último
dia útil de cada mês, observadas as seguintes condições:
1 - juros: calculados, debitados e capitalizados mensalmente, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os títulos federais;
II - incidência de juros: sobre o saldo devedor diário das parcelas liberadas;
III - liberação dos recursos: mensalmente, retroativo à competência de janeiro de 1998, em parcelas iguais, juntamente com a
primeira parcela da distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE);
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IV - prazos de contratação:
a) exercício fiscal de 1998: até sessenta dias, contados a partir
de 17 de junho de 1998;
b) exercício fiscal de 1999: até 31 de dezembro de 1998; e
c) exercício fiscal de 2000: até 31 de dezembro de 1999.
Art. 4' Os contratos de empréstimo deverão contar com adequadas garantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de
receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e
159, incisos I, letra a, e II, da Constituição.
Art. 5' Fica o Banco do Brasil S.A. designado agente financeiro da União para o fim de celebração, acompanhamento e controle

dos contratos de empréstimo de que trata esta medida provisória, fazendo jus à remuneração de zero virgula dez por cento ao ano, calculada e debitada sobre os saldos devedores atualizados, a ser paga
mensalmente pelo devedor a partir de 31 de janeiro de 2002.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.688-2, de 29 de julho de 1998.
Art. 7'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.689-3, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Altera a Lei nº 9.649, de 27 de maio de
1998, que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos ministérios,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Os arts. 6º e 16 da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República
no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à
administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de
Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República, bem assim dos respectivos
palácios presidenciais, tendo como estrutura básica o Conselho
Nacional Antidrogas, a Secretaria Nacional Antidrogas, o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma executiva.
§ 1º Compete, ainda, à Casa Militar, coordenar e integrar
as ações do Governo nos aspectos relacionados com as atividades
de prevenção e repressão ao tráfico ilícito, ao uso indevido e à
produção não autorizada de substãncias entorpecentes e drogas
que causem dependência, bem como aquelas relacionadas com a
recuperação de dependentes.
§ 2º A Secretaria Nacional Antidrogas desempenhará as
atividades de secretaria executiva do Conselho Nacional Antidrogas." (NR)
"Art. 16.

IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito,
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacionai de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública da União,
até cinco secretarias;
.•••...........•...•••..••••...•••••.•••....•...........•...•...•••..•••..••••.•••..••.••.•.. »
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Art. 2' Fica o Conselho Federal de Entorpecentes, órgão colegiado integrante da Estrutura Regimental do Ministério da Justiça,
transformado em Conselho Nacional Antidrogas e sua vinculação
transferida daquele Ministério para a Casa Militar da Presidência
da República.
Art. 3' Fica o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate
ao Abuso de Drogas (Funcab), instituído pela Lei n" 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pela Lei n" 8.764, de 20 de dezembro de
1993, e ratificado pela Lei n" 9.240, de 22 de dezembro de 1995, bem
como a sua gestão, transferido do âmbito do Ministério da Justiça
para a Secretaria Nacional Antidrogas da Casa Militar da Presidência da República.
Art. 4' O art. 3' da Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 3' As atividades de prevenção, repressão ao tráfico
ilícito, uso indevido e produção não autorizada de substâncias
entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica, e a atividade de recuperação de dependentes serão integradas num Sistema Nacional Antidrogas, constituído pelo
conjunto de órgãos que exercem essas atribuições nos âmbitos
federal, estadual e municipal.
............................................................................................." (NR)

Art. 5' Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias do Ministério da Justiça
alocadas nas rubricas relacionadas com as atividades de que trata o
§ l' do art. 6' da Lei n" 9.649, de 1998, com a redação dada por esta
medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 6' Ficam criados, na Administração Pública Federal,
quinze cargos em comissão, sendo um de Natureza Especial, e quatorze do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim
distribuídos: dois DAS 6, seis DAS 4, quatro DAS 2 e dois DAS 1.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.689-2, de 29 de julho de 1998.
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Art. 8'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Renan Calheiros
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.690-3, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de
combustíveis, de que trata a Lei nº 9.478, de
6 de agosto de 1997, estabelece sanções administrativas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Art. l' A fiscalização das atividades relativas à indústria do
petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis bem como do
adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e do cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata a Lei n? 9.478, de 6 de agosto de
1997, será realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) ou,
mediante convênios por ela celebrado, por órgãos da Administração
Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.

§ I" O abastecimento nacional de combustíveis é considerado
de utilidade pública e abrange as atividades de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e
produtos, gás natural e condensado, bem como a distribuição, revenda e comercialização de álcool etílico combustível.
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§ 2º A fiscalização abrange, também, a construção e operação
de instalações e equipamentos relativos ao exercício das atividades
referidas no parágrafo anterior.

Art. 2º Os infratores das disposições desta medida provisória
e demais normas pertinentes ao exercício de atividades relativas à
indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis,
ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual
de Estoques Estratégicos de Combustíveis, ficarão sujeitos às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil
e penal cabíveis:
I
milita;
II
apreensão de bens e produtos;
III
inutilização do produto;
IV
cancelamento do registro do produto junto à ANP;
suspensão de fornecimento de produtos;
V
VI
suspensão temporária, total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação;
VII
cancelamento de registro de estabelecimento ou instalação;
VIII - revogação de autorização para o exercício de atividade.
Parágrafo único. As sanções previstas nesta medida provisória poderão ser aplicadas cumulativamente.
Art. 3º Apena de multa será aplicada na ocorrência das infrações e nos limites seguintes:
I - exercer atividade relativa à indústria do petróleo, ao
abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de
Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, sem prévio registro ou autorização exigidos na
legislação aplicável:
Multa - de R$ 50.000,00 a R$ 200.000,00;
II - importar, exportar, revender ou comercializar petróleo,
seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado e álcool
etílico combustível, em quantidade ou especificação diversa da autoCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5737-5897, ago. 1998
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rizada, bem como dar ao produto destinação não permitida ou diversa da autorizada, na forma prevista na legislação aplicável:
Multa - de R$ 500.000,00 a R$ 5.000.000,00;
III - inobservar preços fixados na legislação aplicável para a
venda de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e
condensado e álcool etílico combustível:

Multa - de R$ 5.000,00 a R$ 1.000.000,00;
IV - deixar de registrar ou escriturar livros e outros documentos de acordo com a legislação aplicável ou não apresentá-los
quando solicitados:
Multa - de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00;
V - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar, adulterar, inutilizar, simular ou alterar registros e escrituração
de livros e outros documentos exigidos na legislação aplicável:
Multa - de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;
VI - não apresentar, na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, os documentos comprobatórios de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento,
transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, seus derivados básicos
e produtos, gás natural e condensado e álcool etílico combustível:
Multa - de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;
VII - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar, adulterar, inutilizar, simular ou alterar registros e escrituração de
livros e outros documentos exigidos na legislação aplicável, para o fim
de receber indevidamente valores a título de subsídio, ressarcimento
de frete, despesas de transferência, estocagem e comercialização:

Multa - de R$ 500.000,00 a R$ 5.000.000,00;
VIII - deixar de atender às normas de segurança previstas para
o comércio ou estocagem de combustíveis, colocando em perigo direto e
iminente a vida, a integridade fisica ou a saúde, o patrimõnio público ou
privado, a ordem pública ou o regular abastecimento nacional de combustíveis:
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Multa -

de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;

IX - construir ou operar instalações e equipamentos necessários ao exercício das atividades abrangidas por esta medida provisória em desacordo com a legislação aplicável:
Multa X Multa -

de R$ 200.000,00 a R$ 2.000.000,00;
sonegar produtos:
de R$ 50.000,00 a R$ 1.000.000,00;

XI - comercializar petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado e álcool etílico combustível com vicios
de qualidade ou quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem ou
rotulagem, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor.
Multa -

de R$ 5.000,00 a R$ 2.000.000,00;

XII - deixar de comunicar alterações de ínformações já cadastradas no órgão, alteração de razão social ou nome de fantasia, e
endereço, nas condições estabelecidas:
Multa -

de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00;

XIII - violar ou inutilizar lacre, selo ou sinal, empregado por
ordem da fiscalização, para identificar ou cerrar estabelecimento,
instalação, equipamento ou obra:
Multa -

de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;

XIV - extraviar, remover, alterar ou vender produto depositado em estabelecimento ou instalação suspensa ou interditada nos
termos desta medida provisória:
Multa -

de R$ 500.000,00 a R$ 2.000.000,00.

Art. 4º A pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e os seus antecedentes.
§ 1º A multa será recolhida no prazo de trinta dias, contado da
decisão admínístrativa definitiva.
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§ 2º O não-pagamento da multa no prazo estabelecido sujeita
o infrator a:
I - juros de mora de um por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dois por cento ao mês ou fração.
Art. 5º Nos casos previstos nos incisos I, VII, VIII e XI do art.
3º desta medida provisória, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas, a fiscalização poderá, como medida cautelar:
I - interditar, total ou parcialmente, estabelecimento, instalação, equipamento ou obra, pelo tempo em que perdurarem os motivos que deram ensejo à interdição;
II - apreender bens e produtos.
§ I" Ocorrendo a interdição ou a apreensão de bens e produtos, o fiscal, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de responsabilidade, comunicará a ocorrência à autoridade competente da ANP,
encaminhando-lhe cópia do auto de infração e, se houver, da documentação que o instrui.
§ 2º Verificada a cessação das causas determinantes do ato de
interdição ou apreensão, a autoridade competente da ANP, em despacho fundamentado, determinará a imediata desinterdição ou devolução dos bens ou produtos apreendidos.
Art. 6º As penas de apreensão de bens e produtos, de inutilização do produto, de suspensão de fornecimento de produtos e de
cancelamento do registro do produto serão aplicadas, conforme o
caso, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou falta de segurança do produto.
Art. 7º A pena de suspensão temporária, total ou parcial, de
funcionamento de estabelecimento ou instalação, será aplicada:
I - quando a multa, em seu valor máximo, não corresponder,
em razão da gravidade da infração, à vantagem auferida em decorrência da prática infracional;
II - no caso de reincidência.
§ 1e Verifica-se a reincidência quando o infrator pratica uma
infração depois da decisão administrativa definitiva que o tenha
apenado por qualquer infração prevista nesta medida provisória.
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§ 2º Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de
penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito
em julgado da decisão.
§ 3º A pena de suspensão temporária será aplicada por prazo
mínimo de dez e máximo de quinze dias.
§ 4' A suspensão temporária será de trinta dias quando aplicada a infrator já punido com penalidade prevista no parágrafo anterior.

Art. 8' Apena de cancelamento de registro será aplicada a estabelecimento ou instalação que já tenha tido seu funcionamento
suspenso, total ou parcialmente, nos termos previstos no § 4' do artigo anterior.
Art. 9' A penalidade de revogação de autorização para o exercício de atividade será aplicada quando a pessoa jurídica autorizada:
I - praticar fraude com o objetivo de receber indevidamente
valores a título de ressarcimento de frete, subsídio e despesas de
transferência, estocagem e comercialização;
U - já tiver sido punida com a pena de suspensão temporária,
total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação;
UI - reincidir nas infrações previstas nos incisos VIU e XI do
art. 3' desta medida provisória;
IV - descumprir a pena de suspensão temporária, total ou
parcial, ou a pena de cancelamento de registro de estabelecimento ou
instalação.
Parágrafo único. Aplicada a pena prevista neste artigo, os responsáveis pela pessoa jurídica ficarão impedidos, por cinco anos, de
exercer atividade constante desta medida provisória.

Art. 10. São autoridades competentes para lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo os funcionários da ANP ou
de órgãos conveniados, designados para as atividades de fiscalização.
Art. 11. As infrações serão apuradas em processo administrativo, que deverá conter os elementos suficientes para determinar a
natureza da infração, a individualização e a gradação da penalidade, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório.
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§ l' Prescrevem no prazo de cinco anos, contado da data do cometimento da infração, as sanções administrativas previstas nesta
medida provisória.
§ 2º A prescrição interrompe-se pela notificação do infrator ou
por qualquer ato inequívoco que importe apuração da irregularidade.

Art. 12. Qualquer pessoa, constatando infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano
Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, poderá dirigir representação à ANP, para efeito do exercício do seu poder de polícia.
Art. 13. O funcionário da ANP que tiver conhecimento de infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis
e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, é obrigado
a comunicar o fato à autoridade competente, com vistas a sua apuração
imediata, sob pena de co-responsabilidade.
Art. 14. O fiscal requisitará o emprego de força policial sempre que for necessário para efetivar a fiscalização.
Art. 15. Constatada a prática das infrações previstas nos incisos V, VI, VIII, X, XI e XIII do art. 3' desta medida provisória, e após
a decisão definitiva proferida no processo administrativo, a autoridade competente daANP, sob pena de responsabilidade, encaminhará ao Ministério Público cópia integral dos autos, para os efeitos previstos no Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940, nas Leis
nOs 8.078, de 11 de setembro de 1990, 8.884, de 11 dejunho de 1994, e
8.176, de 8 de fevereiro de 1991, e legislação superveníente.
Art. 16. Os fornecedores e transportadores de petróleo e seus
derivados, de gás natural e condensado, bem assim de álcool etílico
combustível, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou
quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem ou rotulagem, que
os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam
ou lhes diminuam o valor.
§ l' As companhias distribuidoras proprietárias de equipamentos, destinados ao abastecimento de combustíveis e responsáveis
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5737-5897, ago. 1998

5891
pela sua manutenção, respondem solidariamente com os postos revendedores por vícios de funcionamento dos mesmos.
§ 2' A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das
pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.
§ 3' Poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da
sociedade sempre que esta constituir obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados ao abastecimento nacional de combustíveis ou ao
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis.
Art. 17. Para os efeitos do disposto nesta medida provisória,
poderá ser exigida a documentação comprobatória de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, bem como da
distribuição, revenda e comercialização de álcool etílico combustível.
Art. 18. O Poder Executivo poderá fixar preços e estabelecer
quotas ou volumes de produção e comercialização de álcool etílico
combustível e de cana-de-açúcar.
§ l' A inobservância do preço fixado para a cana-de-açúcar
implicará o pagamento, pelo infrator, após o devido processo legal,
de multa de R$ 5.000,00 a R$ 1.000.000,00.
§ 2' Compete ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) fiscalizar o cumprimento do
preço fixado para a cana-de-açúcar e aplicar a penalidade prevista
no parágrafo anterior.
§ 3' Para os efeitos do disposto neste artigo, poderá ser exigida a documentação comprobatória de produção, destinação e comercialização da cana-de-açúcar.
Art. 19. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, podendo inclusive instituir comitê destinado a
promover a alocação mensal, em unidades produtoras, de pedidos de
aquisição de álcool etílico combustível formulados por companhias
distribuidoras de combustíveis líquidos.
Art. 20. A administração dos recursos a que se refere o art. 13,
inciso lI, da Lei n? 4.452, de 5 de novembro de 1964, alterado pelo
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Decreto-Lei n' 1.785, de 13 de maio de 1980, será regulamentada
pelo Poder Executivo.
Art. 21. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.690-2, de 29 de julho de 1998.
Art. 22. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Raimundo Brito
MEDIDAPROVISÓRIAN21.691-3, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas com o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), altera as Leis nºs 4.380, de
21 de agasto de 1964, 8.036, de 11 de maio de
1990, e 8.692, de 28 de julho de 1993, e dá
outras providências.

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

Art. l' Será admitida, no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), a celebração de contratos de financiamento com
planos de reajustamento do encargo mensal diferentes daqueles
previstos na Lei n' 8.692, de 28 de julho de 1993.
Parágrafo único. Nas operações de financiamento habitacional realizadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o Conselho Curador do FGTS poderá definir os planos
de reajustamento do encargo mensal a serem nelas aplicados.
Art. 2' Os agentes financeiros do SFH poderão contratar financiamentos onde a cobertura securitária dar-se-á em apólice difeCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5737-5897, age. 1998
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rente do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação,
desde que a operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente.
Art. 3' O art. 25 da Lei n' 8.692, de 1993, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 25. Nos financiamentos celebrados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação, a taxa efetiva de juros será de,
no máximo, doze por cento ao ano." (NR)
Art. 4' O inciso lU do art. 18 da Lei n? 4.380, de 21 de agosto
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
«IU - estabelecer as condições gerais a que deverão satisfazer as aplicações do Sistema Financeiro da Habitação quanto a
garantias, juros, prazos, limites de risco e valores máximos de financiamento e de aquisição dos imóveis financiados no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação." (NR)
Art. 5' O art. 9' da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 6' Mantida a rentabilidade média de que trata o § 1', as
aplicações em habitação popular poderão contemplar sistemática de desconto, direcionada em função da renda familiar do beneficiário, onde o valor do benefício seja concedido mediante
redução no valor das prestações a serem pagas pelo mutuário ou
pagamento de parte da aquisição ou construção de imóvel, dentre outras, a critério do Conselho Curador do FGTS.
§ 7' Os recursos necessários para a consecução da sistemática de desconto serão destacados, anualmente, do orçamento
de aplicação de recursos do FGTS, constituindo reserva específica, com contabilização própria." (NR)
Art. 6' O art. 20 da Lei n' 8.036, de 1990, passa a vigorar
acrescído do seguinte parágrafo:
«§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vinculada do
FGTS nas modalidades previstas nos incisos V,VI e VII deste artigo, nas operações firmadas, a partir de 25 de junho de 1998, no
caso em que o adquirente já seja proprietário ou promitente comprador de imóvel localizado no município onde resida, bem como
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no caso em que o adquirente já detenha, em qualquer parte do
País, pelo menos um financiamento nas condições do SFH." (NR)
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.691-2, de 29 de julho de 1998.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9º Ficam revogados o § 1a do art. 9º e o art. 14 da Lei nº
4.380, de 21 de agosto de 1964, e o art. 23 da Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiua
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.697-57, DE 27 DE AGOSTO
DE 1998
Dispõe sobre os Títulos da Divida PÚblica de responsabilidade do Tesouro Nacional, consolidando a legislação em vigor
sobre a matéria.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos da
dívida pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, com a finalidade de:
I - prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para
cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita, respeitados
a autorização concedida e os limites fixados na Lei Orçamentária, ou
em seus créditos adicionais;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 5737-5897, ago. 1998

5895
II - aquisição pelo alienante, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que trata a Lei n? 9.491, de 9 de setembro de 1997, de bens e direitos, com os recursos recebidos em
moeda corrente ou permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes;
III - troca por Bônus da Dívida Externa Brasileira, de emissão do Tesouro Nacional, que foram objeto de permuta por dívida externa do setor público, registrada no Banco Central do Brasil, por
meio do Brazil Investment Bond Exchange Agreement, de 22 de setembro de 1988;
IV - troca por títulos emitidos em decorrência de acordos de
reestruturação da dívida externa brasileira, a exclusivo critério do
Ministro de Estado da Fazenda;
V - troca, na forma disciplinada pelo Ministro de Estado da
Fazenda, o qual estabelecerá, inclusive, seu limite anual, por títulos
emitidos em decorrência de acordos de reestruturação da dívida externa para utilização em projetos voltados às atividades de produção,
distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura, bem como
mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), nos termos
do inciso XI do art. 5' da Lei n? 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Os recursos em moeda corrente obtidos na
forma do inciso II deste artigo serão usados para:
I - amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
II - custear programas e projetos nas áreas da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do meio
ambiente, aprovados pelo Presidente da República.
Arte 2' Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão
as seguintes denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional (LTN), emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio prazos;
II - Letras Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio prazos;
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III - Notas do Tesouro Nacional (NTN), emitidas preferencialmente para financiamento de médio e longo prazos;
Parágrafo único. Além dos títulos referidos neste artigo, poderão ser emitidos certificados, qualificados no ato da emissão, preferencialmente para operações com finalidades especificas definidas em lei.
Art. 3' Os títulos da dívida pública serão emitidos adotando-se uma das seguintes formas, a ser definida pelo Ministro de
Estado da Fazenda:
I - oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocados ao par, com ágio ou deságio;
II - direta, em operações com autarquia, fundação, empresa
pública ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração
Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado
da Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par;
III - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par quando se tratar de
emissão para atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex), instituído pela Lei n' 8.187, de I'dejunho de 1991, enas
operações de troca por Brazil lnvestment Bonds (BIB) ,de que trata o
inciso III do art. l' desta medida provisória.
IV - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par nas operações de troca para
utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro e
doações ao FNC, de que trata o inciso V do art. l' deste medida provisória, e colocados ao par, com ágio ou deságio nas demais operações de
troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa.
Parágrafo único. Os títulos a que se refere esta medida provisória poderão, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser resgatados antecipadamente.
Art. 4' São isentos do imposto sobre a renda os juros produzidos pelas NTN emitidas na forma do inciso III do art. l' desta medida provisória, bem como os referentes aos bônus emitidos pelo Banco
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Central do Brasil para os fins previstos no art. 8º do Decreto-Lei n'
1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.105, de 24 de janeiro de 1984.
Art. 5º A emissão dos titulos a que se refere esta medida provisória processar-se-á exclusivamente sob a forma escriturai, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia, por intermédio do qual serão também creditados os resgates do
principal e os rendimentos.
Art. 6' A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros,
pelo seu valor de resgate.
Art. 7º O Poder Executivo fixará as caracteristicas gerais e específicas dos Títulos da Dívida Pública, podendo, inclusive, criar séries específicas de cada título, bem como celebrar convênios, ajustes ou
contratos para emissão, colocação e resgate dos títulos.
Art. 8º O Ministro de Estado da Fazenda poderá autorizar a
realização de operações de substituição de títulos nas formas previstas pelo art. 3º desta medida provisória.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.697-56, de 29 de julho de 1998.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Ficam revogados o art. 30 da Lei nº 8.177, de l' de
março de 1991, a Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, o Decreto-Lei nº 1.079, de 29 de janeiro de 1970, e os arts. 3º e 5º do Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5737-5897, ago. 1998

DECRETO LEGISLATIVO

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
RONALDO CUNHA LIMA, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
no exercicio da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 66, DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a despachar
tropas do Exército brasileiro para o exterior;
nos terceiros trimestres de1998 e de 1999, com
o objetivo de participar, em conjunto com os
Exércitos argentino, uruguaio e paraguaio,
em exercícios combinados de Forças de Paz.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Artigo único. É o Poder Executivo autorizado a despachar tropas do Exército Brasileiro para o exterior, nos terceiros trimestres
de 1998 e de 1999; com o objetivo de participar, em conjunto com os
Exércitos argentino, uruguaio e paraguaio, em exercícios combinados de Forças de Paz.
Parágrafo único. Os exercicios a que se refere este artigo terão
por estrita finalidade o preparo do Exército Brasileiro para a participação em missões de Manutenção da Paz, sob a égide da Organização das Nações Unidas.
Senado Federal, 18 de agosto de 1998.
Senador RONALDO CUNHA LIMA
Primeiro-Secretário,
no exercício da Presidência
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RESOLUÇÃO

Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 79, DE 1998
Autoriza a União a realizar operação [inanceira que visa ao reescalonamento de
créditos brasileiros junto à República
Argentina, nos termos do contrato firmado
em 20 de maio de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É a União, com base no art. 52, V, da Constituição Federal e da Resolução nº 50, de 1993, do Senado Federal, autorizada a
realizar operação financeira no valor de US$ 5,224,536.97 (cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e seis dólares norte-americanos e noventa e sete centavos), com a República
Argentina, nos termos do contrato firmado em 20 de maio de 1997.
Parágrafo único. A operação financeira externa referida neste
artigo visa ao reescalonamento de créditos brasileiros junto à República Argentina e tem as seguintes condições:
I - valor da dívida (posição em 31 de agosto de 1995): US$
5,224,536.97 (cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos
e trinta e seis dólares norte-americanos e noventa e sete centavos);
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a) dívida vincenda: US$ 2,956,075.71 (dois milhões, novecentos
e cinqüenta e seis mil, setenta e cinco dólares norte-americanos e setenta e um centavos);
b) dívida vencida: US$ 2,268,461.26 (dois milhões, duzentos e
sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um dólares norte-americanos e vinte e seis centavos);
II - tratamento das parcelas vencidas:
a) liquidação: em onze parcelas semestrais, vencendo-se a primeira em 31 de agosto de 1995, e a última em 26 de maio de 2000, da
seguinte forma:
b) taxa de juros: Libormais 0,8125% a.a. (oito mil, cento e vinte
e cinco décimos de milésimos por cento ao ano);
c) juros de mora: 1% a.a, (um por cento ao ano) sobre a taxa de
juros;
d) modalidade de pagamento: cursadas através do Convênio de
Pagamentos e Crédito Recíprocos (CCR).

Art. 2' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, a contar da data de
sua publicação.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de agosto de 1998.
Senador ANTONlO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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DECRETOS

DECRETO N° 2.703, DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a concessão de indenização de transportes aos servidores públicos
da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 52 e 60 da Lei n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
DECRETA:

Art. 1· Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor
ocupante de cargo efetivo que, por opção, e condicionada ao interesse
da administração, realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às
atribuições próprias do cargo efetivo, durante pelo menos vinte dias
no mês, atestados pela chefia imediata.
§ 1· Somente fará jus à indenização de transporte o servidor
que estiver no efetivo desempenho das atribuições do cargo, vedado
o cômputo das ausências e afastamentos, ainda que considerados em
lei como de efetivo exercício, para fins do período mínimo estabelecido
neste artigo.
§ 2· Para efeito de concessão da indenização de transporte,
considerar-se-á meio próprio de locomoção o veículo automotor particular utilizado à conta e risco do servidor, não fornecido pela administração e não disponível à população em geraL
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§ 3' É vedada a incorporação do auxílio a que se refere este artigo aos vencimentos, remuneração, provento ou pensão e a caracterização como salário-utilidade ou prestação salarial in natura.

Art. 2' A indenização de transporte corresponderá a setenta
por cento do maior vencimento básico da tabela de que trata o Anexo
V da Lei n' 9.367, de 16 de dezembro de 1996.
§ l' O pagamento da indenização de transporte será efetuado
pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
(Siape), no mês seguinte ao da utilização do meio próprio de locomoção.

§ 2' A indenização será descontada na proporção de 1/20, ao
dia, do seu valor, na hipótese em que o servidor faltar ao serviço, sem
motivo justificado.

Art. 3' A indenização de transporte não será devida cumulativamente com passagens, vale-transporte ou qualquer outra vantagem paga sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Parágrafo único. Na hipótese de percepção simultãnea de indenização de transporte e de diária, esta será devida pela metade para
indenizar as despesas extraordinárias com pousada e alimentação,
observado o desconto correspondente ao auxílio-alimentação.

Art. 4' A concessão da indenização de transporte, precedida
do atestado a que se refere o art. 1', far-se-ámediante ato do dirigente do órgão setorial ou seccional do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal (Sipec) publicado em boletim interno no mês
em que for efetuado o seu pagamento, que indicará obrigatoriamente
o cargo efetivo e a descrição sintética dos serviços externos executados
pelo servidor.
Parágrafo único. O ato de concessão praticado em desacordo
com o disposto neste decreto deverá ser declarado nulo e a autoridade que tiver ciência da irregularidade deverá apurar, de imediato,
responsabilidades por intermédio de processo administrativo disciplinar, com vistas à aplicação da penalidade administrativa correspondente e à reposição ao erário dos valores percebidos indevidamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 5' Os órgãos e as entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional deverão rever os valores dos contraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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tos de prestação de serviços de terceiros dos quais decorram despesas relacionadas com o transporte de servidores que executem serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, em face das
concessões de indenização de transporte efetuadas.
Art. 6º Os efeitos financeiros decorrentes do valor estabelecido
no art. 2º terão vigência a partir de 1º de agosto de 1998, mantido até
essa data o percentual de onze vírgula cinco por cento do maior vencimento básico da tabela de que trata o Anexo V da Lei n' 9.367/96.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Fica revogado o Decreto n' 1.238, de 12 de setembro de
1994.
Brasília, 3 de agosto e 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Cláudia Maria Costin
DECRETO NO 2.704, DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para a Casa Militar da Presidência da República, quinze cargos em comissão, criados pela Medida Provisória nº 1.689-2, de 29 de
julho de 1998, sendo um de Natureza Especial e quatorze do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim distribuídos:
dois DAS 101.6, cinco DAS 101.4,um DAS 102.4, quatro DAS 102.2 e
dois DAS 102.1.
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Art. 2Q Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
V ao Decreto n Q 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar na
forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
Anexo I
Remanejamento de Cargos
DAS Unit.

Código

NE
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

6,52
3,08
3,08
1,11
1,00

101.6
101.4
102.4
102.2
102.1
Total

Do Mare p/Casa MilitarlPR
Quant.

ValorTotal

1
2
5
1
4
2

13,04
15,40
3,08
4,44
2,00

15

37,96

Anexo II
(Decreto n" 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Anexo V
Quadro-Resumo Quantitativo de Custos de Cargos
em Comissão e Funções de Confiança da Casa Militar
da Presidência da República
Valor Unitário

Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

6,52
3,08
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

101.6
101.4
102.5
102.4
102.3
102.2
102.1
Total

Quant.

ValorTotal

2
5
1
3
2
6
3

13,04
15,40
4,94
9,24
2,48
6,66
3,00

22

54,76
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DECRETO N° 2.705, DE 3 DE AGOSTODE 1998
Define critérios para cálculo e cobrança
das participações governamentais de que
trata a Lei n!! 9.478, de 6 de agosto de 1997,
aplicáveis às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás
natural, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os incisos IV e VI do art. 84, da Constituição, e tendo
em vista o disposto na Seção VI, Capítulo V, da Lei n? 9.478, de 6 de
agosto de 1997,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1° As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, exercidas mediante contratos de concessão celebrados nos termos da Lei n" 9.478, de 6 de agosto de 1997, estão
sujeitas ao pagamento das seguintes participações governamentais:
I
II -

III IV -

bônus de assinatura;
royalties;
participação especial;
pagamento pela ocupação ou retenção de área.

Art. 2° A apuração, o pagamento e as sanções pelo inadimplemento ou mora relativos às participações governamentais, devidas
pelos concessionários das atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural obedecerão ao disposto neste
decreto.
Parágrafo único. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) definirá, nos respectivos contratos, as penalidades a que estarão sujeitos, na
forma da legislação vigente, os concessionários, em caso de inadimplemento ou mora no pagamento das participações governamentais.
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CAPÍTULülI
Das Definições Técnicas
Art. 3Q Sem prejuízo do disposto na Seção II do Capítulo III da
Lei n" 9.478, de 1997, ficam estabelecidas as seguintes definições
técnicas, para efeito da aplicação deste decreto:
I - Condição Padrão de Medição: condição em que a pressão
absoluta é de 0,101325 MPa (cento e um mil trezentos e vinte e cinco
milionésimos de megapascal) e a temperatura é de 20 QC (vinte graus
centígrados);
II - Data de Início da Produção: a data em que ocorrer a primeira medição, em cada campo, de volumes de petróleo ou gás natural em um dos respectivos pontos de medição da produção, e a partir
da qual o concessionário assumirá a propriedade do volume de produção fiscalizada, sujeitando-se ao pagamento dos tributos incidentes e das participações legais e contratuais correspondentes;
III - Participações Governamentais: pagamentos a serem
realizados pelos concessionários de atividades de exploração e produção de petróleo e de gás natural, nos termos dos arts. 45 a 51 da
Lei n? 9.478, de 1997, e deste decreto;
IV - Pontos de Medição da Produção: pontos a serem obrigatoriamente definidos no plano de desenvolvimento de cada campo, propostos pelo concessionário e aprovados pela ANP, nos termos do
contrato de concessão, onde será realizada a medição volumétrica do
petróleo ou do gás natural produzido nesse campo, expressa nas unidades métricas de volume adotadas pela ANP e referida à condição
padrão de medição, e onde o concessionário assumirá a propriedade
do respectivo volume de produção fiscalizada, sujeitando-se ao pagamento dos tributos incidentes e das participações legais e contratuais
correspondentes;
V - Preço de Referência: preço por unidade de volume, expresso em moeda nacional, para o petróleo, o gás natural ou o condensado produzido em cada campo, a ser determinado pela ANP, de
acordo com o disposto nos arts. 8 Q e 9Q deste decreto;
VI - Produção: conjunto de operações coordenadas de extração de petróleo ou gás natural de uma jazida e de preparo de sua
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movimentação, nos termos definidos no inciso XVI do art. 6º da Lei
nº 9.478, de 1997, ou, ainda, volume de petróleo ou gás natural extraído durante a produção, conforme se depreenda do texto, em cada
caso;

VII - Receita Bruta da Produção: relativamente a cada campo de uma dada área de concessão, o valor comercial total do volume
de produção fiscalizada, apurado com base nos preços de referência
do petróleo e do gás natural produzidos;
VIII - Receita Líquida da Produção: relativamente a cada
campo de uma dada área de concessão, a receita bruta da produção
deduzidos os montantes correspondentes ao pagamento de royalties,
investimentos na exploração, custos operacionais, depreciações e tributos diretamente relacionados às operações do campo, que tenham
sido efetivamente desembolsados, na vigência do contrato de concessão, até o momento da sua apuração, e que sejam determinados segundo regras emanadas da ANP;
IX - Volume de Petróleo Equivalente: o volume de petróleo,
expresso em metros cúbicos, que, na condição padrão de medição,
contém a mesma quantidade de energia que um dado volume de petróleo e gás natural, quantidade de energia esta calculada com base
nos poderes caloríficos superiores do petróleo e do gás natural, sendo
que, para campos onde ocorra somente a produção de gás natural, deverá ser adotado o valor de quarenta mil megajoule por metro cúbico
para o poder calorífico superior do petróleo, na determinação do respectivo volume de petróleo equivalente;
X - Volume de Produção Fiscalizada: soma das quantidades
de petróleo ou de gás natural, relativas a cada campo, expressas nas
unidades métricas de volume adotadas pela ANP, que tenham sido
efetivamente medidas nos respectivos pontos de medição da produção,
sujeitas às correções técnicas de que trata o art. 5º deste decreto;
XI - Volume Total da Produção: soma de todas e quaisquer
quantidades de petróleo ou de gás natural, extraídas em cada mês de
cada campo, expressas nas unidades métricas de volume adotadas
pela ANP, incluídas as quantidades de petróleo ou gás natural perdidas sob a responsabilidade do concessionário; as quantidades de petróleo ou gás natural utilizadas na execução das operações no próprio
campo e as quantidades de gás natural queimadas em flores em preCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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juízo de sua comercialização, e excluídas apenas as quantidades de
gás natural reinjetadas na jazida e as quantidades de gás natural
queimadas emflares, por razões de segurança ou de comprovada necessidade operacional, desde que esta queima seja de quantidades
razoáveis e compatíveis com as práticas usuais da indústria do petróleo e que seja previamente aprovada pela ANP, ou posteriormente
perante ela justificada pelo concessionário, por escrito e até quarenta
e oito horas após a sua ocorrência.

CAPÍTULO III
Da Medição dos Volumes de Produção
Art. 4' A partir da data de início da produção de cada campo, o
volume e a qualidade do petróleo e gás natural produzidos serão determinados periódica e regularmente nos pontos de medição da produção, por conta e risco do concessionário, com a utilização dos métodos, equipamentos e instrumentos de medição previstos no respectivo plano de desenvolvimento, e observadas as regras específicas
emanadas da ANP, no que se refere:
I -

à periodicidade da medição;

II - aos procedimentos a serem utilizados para a medição dos
volumes produzidos;
III - à freqüência das aferições, testes e calibragem dos equipamentos utilizados;
IV - às providências a serem adotadas em decorrência de correções nas medições e respectivos registros, para determinação da
exata quantidade de petróleo e gás natural efetivamente recebida
pelo concessionário, não obstante quaisquer documentos já emitidos
sobre o assunto, inclusive os boletins de medição e os boletins mensais de produção de que tratam os arts. 5' e 6' deste decreto.
Art. 5' A partir da data de início da produção de cada campo, o
concessionário manterá sempre, de forma completa e acurada, boletins de medição do petróleo e gás natural produzidos nesse campo,
contendo as vazões praticadas e a produção acumulada.
Art. 6' Até o dia quinze de cada mês, a partir do mês seguinte
àquele em que ocorrer a data de início da produção de cada campo, o
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concessionário entregará à ANP um boletim mensal de produção
para esse campo, especificando os volumes de petróleo e de gás natural efetivamente produzidos e recebidos durante o mês anterior, as
quantidades consumidas nas operações ao longo do mesmo período e
ainda a produção acumulada desse campo, até o momento.
Parágrafo único. Os boletins referidos neste artigo serão elaborados com base nos boletins de medição e estarão sujeitos às correções de que trata o inciso IV do art. 4' deste decreto.
CAPÍTULO IV
Dos Preços de Referência

Art. 7' O preço de referência a ser aplicado a cada mês ao petróleo produzido em cada campo durante o referido mês, em reais
por metro cúbico, na condição padrão de medição, será igual à média
ponderada dos seus preços de venda praticados pelo concessionário,
em condições normais de mercado, ou ao seu preço mínimo estabelecido pela ANP, aplicando-se o que for maior.
§ l' Os preços de venda de que trata este artigo serão livres
dos tributos incidentes sobre a venda e, no caso de petróleo embarcado, livres a bordo.
§ 2' Até o dia quinze de cada mês, a partir do mês seguinte
àquele em que ocorrer a data de início da produção de petróleo de
cada campo, o concessionário informará à ANP as quantidades vendidas, os preços de venda do petróleo produzido no campo no mês anterior e o valor da média ponderada referida neste artigo.
§ 3' O concessionário apresentará, sempre que exigida pela
ANP, a documentação de suporte para a comprovação das quantidades vendidas e dos preços de venda do petróleo.
§ 4' Os preços de venda do petróleo, quando expressos em moeda estrangeira, serão convertidos para a moeda nacional pelo valor
médio mensal das taxas de câmbio oficiais diárias para a compra da
moeda estrangeira, fixadas pelo Banco Central do Brasil para o mês
em que ocorreu a venda.

§ 5' O preço mínimo do petróleo extraído de cada campo será
fixado pela ANP com base no valor médio mensal de uma cesta-padrão
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composta de até quatro tipos de petróleo similares cotados no mercado internacional, nos termos deste artigo.
§ 6' Com uma antecedência mínima de vinte dias da data de
início da produção de cada campo e com base nos resultados de análises físico-químicas do petróleo a ser produzido, realizadas segundo
normas aceitas internacionalmente e por sua conta e risco, o concessionário indicará até quatro tipos de petróleo cotados no mercado internacional com características físico-químicas similares e competitividade equivalente às daquele a ser produzido, bem como fornecerá à ANP as informações técnicas que sirvam para determinar o tipo
e a qualidade do mesmo, inclusive através do preenchimento de formulário específico fornecido pela agência.
§ 7º Dentro de dez dias, contados da data do recebimento das
informações referidas no parágrafo anterior, a ANP aprovará os tipos de petróleo indicados pelo concessionário para compor a cesta-padrão ou proporá a sua substituição por outros que julgue mais
representativos do valor de mercado do petróleo a ser produzido.
§ 8' Sempre que julgar necessário, a ANP poderá requerer
nova análise das características físico-químicas do petróleo produzido, a ser realizada por conta e risco do concessionário, bem como o for-

necimento das informações técnicas de que trata o § 6' deste artigo.
§ 9' A ANP emitirá, a cada mês, uma consolidação do preço
mínimo do petróleo extraído de cada campo no mês anterior, incorporando as atualizações relativas às variações dos preços internacionais dos tipos de petróleo que compõem a cesta-padrão respectiva,
ocorridas no mês anterior, e eventuais revisões na composição da
cesta-padrão, resultantes da inadequação dos tipos de petróleo originalmente selecionados.

§ 10. Os preços internacionais dos tipos de petróleo que compuserem a cesta-padrão serão convertidos para a moeda nacional
pelo valor médio mensal das taxas de câmbio oficiais diárias para a
compra de moeda estrangeira, fixadas pelo Banco Central do Brasil
para o mês anterior à emissão da consolidação do preço mínimo.
§ 11. Caso o concessionário não apresente as informações referidas nos §§ 2º e 6' deste artigo, a ANP fixará o preço de referência
do petróleo, segundo seus próprios critérios.
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Art. 8' O preço de referência a ser aplicado a cada mês ao gás
natural produzido durante o referido mês, em cada campo de uma
área de concessão, em reais por mil metros cúbicos, na condição padrão de medição, será igual à média ponderada dos preços de venda
do gás natural, livres dos tributos incidentes sobre a venda, acordados nos contratos de fornecimento celebrados entre o concessionário
e os compradores do gás natural produzido na área da concessão, deduzidas as tarifas relativas ao transporte do gás natural até os pontos de entrega aos compradores.
§ 1Q Até o dia quinze de cada mês, a partir do mês seguinte àquele
em que ocorrer a primeira data de início da produção de gás natural na
área de concessão, o concessionário informará à ANP as quantidades
vendidas, os preços de venda, as tarifas de transporte do gás natural
produzido e o valor calculado do preço de referência do gás natural.
§ 2' As tarifas de transporte do gás natural, referidas neste
artigo, assim como os cálculos utilizados para a sua fixação, serão informados à ANP pelos concessionários produtores de gás natural e
incluídos expressamente em cada contrato de venda.
§ 3' Os preços de venda do gás natural ou as tarifas de transporte, de que trata este artigo, quando expressos em moeda estrangeira,
serão convertidos à moeda nacional pelo valor médio mensal das taxas
de cárobio oficiais diárias para a compra da moeda estrangeira, fixadas
pelo Banco Central do Brasil para o mês em que ocorreu a venda.
§ 4' Na inexistência de contratos de venda do gás natural produzido na área de concessão, na ausência da apresentação, pelo concessionário, de todas as informações requeridas pela para a fixação
do preço de referência do gás natural, ou quando os preços de venda
ou as tarifas de transporte informados não refletirem as condições
normais do mercado nacional, a ANP fixará o preço de referência
para o gás natural segundo seus próprios critérios.

CAPÍTULO V
Do Bônus de Assinatura
Art. 9' O bônus de assinatura, previsto no inciso I do art. 45
da Lei n' 9.478, de 1997, corresponderá ao montante ofertado pelo licitante vencedor na proposta para obtenção da concessão de petróleo
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ou gás natural, não podendo ser inferior ao valor mínimo fixado pela
ANP no edital da licitação.
Parágrafo único. O licitante vencedor pagará, no ato da assinatura do respectivo contrato de concessão, o valor integral do bônus
de assinatura, em parcela única.
Art. 10. Parcela dos recursos provenientes do bônus de assinatura será destinada à ANP, observado o disposto no inciso II do
art. 15 da Lei n" 9.478, de 1997.
CAPÍTULO VI
Dos Royalties
Art. 11. Os royalties previstos no inciso II do art. 45 da Lei
n" 9.478, de 1997, constituem compensação financeira devida pelos
concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás natural,
e serão pagos mensalmente, com relação a cada campo, a partir do
mês em que ocorrer a respectiva data de inicio da produção, vedada
quaisquer deduções.
Art. 12. O valor dos royalties, devidos a cada mês em relação a
cada campo, será determinado multiplicando-se o equivalente a dez
por cento do volume total da produção de petróleo e gás natural do
campo durante esse mês pelos seus respectivos preços de referência,
definidos na forma do Capítulo IV deste decreto.
§ l' AANP poderá, no edital de licitação para um determinado bloco, prever a redução do percentual de dez por cento definido
neste artigo até um mínimo de cinco por cento do volume total da
produção, tendo em vista os riscos geológicos, as expectativas de produção e outros fatores pertinentes a esse bloco.
§ 2' Constará, obrigatoriamente, do contrato de concessão o
percentual do volume total da produção a ser adotado, nos termos
deste artigo, para o cálculo dos royalties devidos com relação aos
campos por ele cobertos.
Art. 13. No caso de campos que se estendam por duas ou mais
áreas de concessão, onde atuem concessionários distintos, o acordo
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dução, de que trata o art. 27 da Lei n· 9.478, de 1997, definirá a participação de cada um com respeito ao pagamento dos royalties.

Art. 14. A parcela do valor dos royalties previstos no contrato
de concessão, correspondentes ao montante mínimo de cinco por
cento da produção, será distribuída na forma estabelecida na Lei
n" 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
Art. 15. A parcela do valor dos royalties previstos no contrato
de concessão, que exceder ao montante mínimo de cinco por cento
da produção, será distribuída na forma do disposto no art. 49 da Lei
n· 9.478, de 1997.
§ 19 A parcela do valor dos royalties, referida neste artigo,
será distribuída aos Estados e aos Municípios produtores confrontantes com a plataforma continental onde se realizar a produção, segundo os percentuais fixados, respectivamente, nas alíneas a e b do
inciso II do art. 49 da Lei n" 9.478, de 1997.
§ 2Q Para efeito deste decreto, consideram-se confrontantes

com a plataforma continental onde se realizar a produção os Estados
e Municipios contíguos à área marítima delimitada pelas linhas de
projeção dos respectivos limites territoriais, até a linha de limite da
plataforma continental, onde estiver situado o campo produtor de
petróleo ou gás natural.
§ 3· Para fins de definição das linhas de projeção dos limites
territoriais dos Estados e Municípios, até a linha de limite da plataforma continental, serão adotados os critérios fixados nos arts. 1· a
5Q do Decreto n" 93.189, de 29 de agosto de 1986.

Art. 16. O percentual do valor da parcela dos royalties fixado
na alínea a do inciso II do art. 49 da Lei n" 9.478, de 1997, a ser distribuído a um Estado produtor confrontante, incidirá sobre a parcela
dos royalties que exceder a cinco por cento da produção de cada campo situado entre as linhas de projeção dos limites territoriais do
Estado até a linha de limite da plataforma continental.
Parágrafo único. No caso de dois ou mais Estados serem confrontantes com um mesmo campo, a cada Estado será associada parte da parcela do valor dos royaliies que exceder a cinco por cento da
produção do campo, a qual será calculada proporcionalmente à área
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do campo contida entre as linhas de projeção dos limites territoriais
do Estado, sendo o percentual referido neste artigo aplicado somente
sobre tal parte.
Art. 17. O percentual do valor da parcela dos royalties fixado
na alínea b, do inciso II do art. 49 da Lei nº 9.478, de 1997, a ser distribuído a um Município produtor confrontante, incidirá sobre a parcela do valor dos royalties que exceder a cinco por cento da produção
de cada campo situado entre as linhas de projeção dos limites territoriais do Município até a linha de limite da plataforma continental.
§ 1º O percentual a que se refere este artigo será aplicado somente sobre a parte da parcela dos royalties que exceder a cinco por
cento da produção do campo associada à Unidade da Federação de
que o Município faz parte.
§ 2º No caso de dois ou mais Municípios pertencentes a uma
mesma unidade da Federação serem confrontantes com um mesmo
campo, o percentual referido neste artigo será aplicado apenas uma
vez sobre a parte da parcela do valor dos royalties que exceder a cinco por cento da produção do campo associada à Unidade da Federação, sendo o valor assim apurado rateado entre os Municípios segundo o critério definido no parágrafo seguinte.
§ 3º O valor do rateio devido a cada Município será obtido
multiplicando-se o resultado apurado conforme o parágrafo anterior
pelo quociente formado entre a área do campo contida entre as linhas de projeção dos seus limites territoriais e a soma das áreas do
campo contidas entre as linhas de projeção dos limites territoriais de
todos os Municípios confrontantes ao mesmo campo, pertencentes à
Unidade da Federação.
Art. 18. O valor dos royalties será apurado mensalmente por
cada concessionário, com relação a cada campo, a partir do mês em que
ocorrer a data de início da produção do campo, e pago, em moeda nacional, até o último dia útil do mês subseqüente, cabendo ao concessionário encaminhar à ANP um demonstrativo da sua apuração, em formato
padronizado pela ANP, acompanhado de documento comprobatório do
pagamento, até o quinto dia útil após a data da sua efetivação.
Art. 19. A seu critério, sempre que julgar necessário, a ANP
poderá requisitar do concessionário documentos que comprovem a veracidade das informações prestadas no demonstrativo da apuração.
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Art. 20. Os recursos provenientes dos royalties serão distribuídos
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda,
nos termos da Lei n' 9.478, de 1997, e deste decreto, com base nos cálculos dos valores devidos a cada beneficiário, fornecidos pela ANP.
CAPÍTULO VII
Da Participação Especial
Art. 21. A participação especial prevista no inciso III do art. 45
da Lei n" 9.478, de 1997, constitui compensação financeira extraordinária devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás natural, nos casos de grande volume de produção ou de grande rentabilidade, conforme os critérios definidos neste decreto, e será
paga, com relação a cada campo de uma dada área de concessão, a partir do trimestre em que ocorrer a data de inicio da respectiva produção,
Art. 22. Para efeito de apuração da participação especial sobre
a produção de petróleo e de gás natural serão aplicadas alíquotas progressivas sobre a receita líquida da produção trimestral de cada
campo, consideradas as deduções previstas no § l' do art. 50 da Lei
n" 9.478, de 1997, de acordo com a localização da lavra, o número de anos
de produção, e o respectivo volume de produção trimestral fiscalizada.
§ l' No primeiro ano de produção de cada campo, a partir da
data de início da produção, a participação especial, será apurada segundo as seguintes tabelas:

I - Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão situadas em
terra, lagos, rios, ilhas fluviais ou lacustres.
Volume de Produção Trimestral Fiscalizada
(em milhares de metros cúbicos
de petróleo equivalente)

Até 450

Parcela a deduzir
da Receita Líquida
Trimestral (em reais)

-

Alíquota
(em 1%)

isento

Acima de 450 até 900

450 x RLP .;- VPF

10

Acima de 900 até 1.350

675 x RLP -s- VPF

20

Acima de 1.350 até 1.800

900 x RLP • VPF

30

Acima de 1.800 até 2.250

36070.35 x RLP 7 VPF

35

1.181.25 x RLP -e- VPF

40

Acima de 2.250
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Onde:
RLP - é a receita líquida da produção trimestral de cada campo,
em reais;
VPF - é o volume de produção trimestral fiscalizada de cada
campo, em milhares de metros cúbicos de petróleo equivalente.
II - Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão situadas
na plataforma continental em profundidade batimétrica até quatrocentos metros.
Volume de Produção Trimestral Fiscalizada
(em milhares de metros cúbicos
de petróleo equivalente)
Até 900
Acima de 900 até 1.350

Parcela a deduzir
da Receita Líquida
Trimestral (em reais)

Alíquota
(em%)

-

isento

900 x RLP ,. VPF

10

Acima de 1.350 até 1.800

1.125 x RLP -;- VPF

20

Acima de 1.800 até 2.250

1.350 x RLP + VPF

30

Acima de 2.250 até 2.700

517,5·, 0,35 x RLP e- VPF

35

1.631,25 x RLP + VPF

40

Acima de 2.700

III - Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão situadas
na plataforma continental em profundidade batimétrica acima de
quatrocentos metros.
Volume de Produção Trimestral Fiscalizada
(em milhares de metros cúbicos
de petróleo equivalente)
Até 1.350

Parcela a deduzir
da Receita Líquida
Trimestral (em reais)
-

Alíquota
(em%)

isento

Acima de 1.350 até 1.800

1.350 x RLP -s- VPF

10

Acima de 1.800 até 2.250

1.575 x RLP + VPF

20

Acima de 2.250 até 2.700

1.800 x RLP + VPF

30

Acima de 2.700 até 3.150

675 + 0,35 x RLP + VPF

35

2.081,25 x RLP e- VPF

40

Acima de 3.150

§ 2' No segundo ano de produção de cada campo, a partir da
data de inicio da produção, a participação especial será apurada segundo as seguintes tabelas:
I - Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão situadas
em terra, lagos, rios, ilhas fluviais ou lacustres.
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Parcela a deduzir
da Receita Líquida
Trimestral (em reais)

Alíquota

-

isento

Acima de 350 até 800

350 x RLP -e- VPF

10

Acima de 800 até 1.250

575 x RLP "," VPF

20

Acima de 1.250 até 1.700

800 x RLP -7 VPF

30

Acima de 1.700 até 2.150

325 -e- 0,35 x RLP ,. VPF

35

1.081,25 x RLP + VPF

40

Volume de Produção Trimestral Fiscalizada
(em milhares de metros cúbicos
de petróleo equivalente)
Até 350

Acima de 2.150

(em%)

II - Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão situadas
na plataforma continental em profundidade batimétrica até quatrocentos metros.
Volume de Produção Trimestral Fiscalizada
(em milhares de metros cúbicos
de petróleo equivalente)
Até 750
Acima de 750 até 1.200

Parcela a deduzir
da Receita Líquida
Trimestral (em reais)

Alíquota
(em%)

-

isento

750 x RLP -e- VPF

10

Acima de 1.200 até 1.650

975 x RLP + VPF

20

Acima de 1.650 até 2.100

1.200 x RLP + VPF

30

Acima de 2.100 até 2.550

465 e- 0,35 x RLP + VPF

35

1.481,25 x RLP + VPF

40

Acima de 2.550

III - Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão situadas
na plataforma continental em profundidade batimétrica acima de
quatrocentos metros.
Volume de Produção Trimestral Fiscalizada
(em milhares de metros cúbicos
de petróleo equivalente)
Até 1.050

Parcela a deduzir
da Receita Líquida
Trimestral (em reais)

Alíquota
(em%)

-

isento

Acima de 1.050 até 1.500

1.050 x RLP

VPF

10

Acima de 1.500 até 1.950

1.275 x RLP.;- VPF

20

Acima de 1.950 até 2.400

1.500 x RLP -;. VPF

30

Acima de 2.400 até 2.850

570 + 0,35 x RLP + VPF

35

1.781,25 x RLP -s- VPF

40

Acima de 2.850

-i-
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§ 3' No terceiro ano de produção de cada campo, a partir da
data de início da produção, a participação especial será apurada segundo as seguintes tabelas:
I - Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão situadas
em terra, lagos, rios, ilhas fluviais ou lacustres.
Volume de Produção Trimestral Fiscalizada
(em milhares de metros cúbicos
de petróleo equivalente)
Até 250

Parcela a deduzir
da Receita Líquida
Trimestral (em reais)

-

Alíquota
(em%)

isento

Acima de 250 até 700

250 x RLP

VPF

10

Acima de 700 até 1.150

475 x RLP + VPF

20

Acima de 1.150 até 1.600

700 x RLP e- VPF

30

Acima de 1.600 até 2.050

290 + 0,35 x RLP e- VPF

35

981,25 x RLP + VPF

40

Acima de 2.050

7

II - Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão situadas
na plataforma continental em profundidade batimétrica até quatrocentos metros.
Volume de Produção Trimestral Fiscalizada
(em milhares de metros cúbicos
de petróleo equivalente)
Até 500

Parcela a deduzir
da Receita Líquida
Trimestral (em reais)

-

Alíquota
(em%)

isento

Acima de 500 até 950

500 x RLP .;.. VPF

10

Acima de 950 até 1.400

77 5 x RLP -;- VPF

20

Acima de 1.400 até 1.850

950 x RLP e- VPF

30

Acima de 1.850 até 2.300

377,5 + 0,35 x RLP + VPF

35

1.231,25 x RLP -;- VPF

40

Acima de 2.300

III - Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão situadas
na plataforma continental em profundidade batimétrica acima de
quatrocentos metros.
Volume de Produção Trimestral Fiscalizada
(em milhares de metros cúbicos
de petróleo equivalente}
Até 750
Acima de 750 até 1.200

Parcela a deduzir
da Receita Líquida
Trimestral (em reais)

Alíquota
(em %)

-

isento

750 x RLP + VPF

10
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Volume de Produção Trimestral Fiscalizada
(em milhares de metros cúbicos
de petróleo equivalente)
Acima de 1.200 até 1.650
Acima de 1.650 até 2.100

Acima de 2.100 até 2.550
Acima de 2.560

Parcela a deduzir
da Receita Líquida
Trimestral (em reais)

975 x RLP" VPF
1.200 x RLP

+

VPF

465" 0,35 x RLP" VPF
1.481,25 x RLP

7

VPF

Alíquota
(em%)

20
30
35
40

§ 4º Após O terceiro ano de produção de cada campo, a partir
da data de início da produção, a participação especial será apurada
segundo as seguintes tabelas:

1 - Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão situadas
em terra, lagos, rios, ilhas fluviais ou lacustres.
Volume de Produção Trimestral Fiscalizada
(em milhares de metros cúbicos
de petróleo equivalente)

Parcela a deduzir
da Receita Líquida
Trimestral (em reais)

-

Até 160

Alíquota
(em%)

isento

Acima de ISO até 600

150 x RLP " VPF

10

Acima de 600 até 1.050

375

20

Acima de 1.050 até 1.500

600 x RLP

Acima de 1.500 até 1.950
Acima de 1.950

x

RLP + VPF
7

VPF

30

255" 0,35 x RLP " VPF

35

881,25 x RLP" VPF

40

I1 - Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão situadas
na plataforma continental em profundidade batimétrica até quatrocentos metros.
Volume de Produção Trimestral Fiscalizada
(em milhares de metros cúbicos
de petróleo equivalente)
Até 300

Parcela a deduzir
da Receita Líquida
Trimestral (em reais)

Alíquota
(em%)

-

isento

Acima de 300 até 750

300 x RLP " VPF

10

Acima de 750 até 1.200

525 x RLP -;- VPF

20

Acima de 1.200 até 1650

750 x RLP" VPF

30

Acima de 1.650 até 2.100

307,5 -, 0,35 x RLP" VPF

35

1.031,25 x RLP" VPF

40

Acima de 2.100
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III - Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão situadas
na plataforma continental em profundidade batimétrica acima de
quatrocentos metros.
Volume de Produção Trimestral Fiscalizada
(em milhares de metros cúbicos
de petróleo equivalente)
Até 450

Parcela a deduzir
da Receita Líquida
Trimestral (em reais)

-

Alíquota
(em%)

isento

Acima de 450 até 900

450 x RLP + VPF

10

Acima de 900 até 1.350

675 x RLP ->VPF

20

Acima de 1.350 até 1.800

900 x RLP -s- VPF

30

Acima de 1.800 até 2.250
Acima de 2.250

360 -> 0,35 x RLP

+

VPF

1.181,25 x RLP e- VPF

35
40

§ 5' AANP classificará as áreas de concessão objeto de licitação segundo os critérios de profundidade batimétrica definidos neste
artigo.
§ 6º A receita líquida da produção trimestral de um dado campo, quando negativa, poderá ser compensada no cálculo da participação especial devida do mesmo campo nos trimestres subseqüentes.

Art. 23. No caso de campos que se estendam por duas ou mais
áreas de concessão, a apuração da participação especial tomará
como base a receita líquida da produção e o volume de produção fiscalizada integrais dos referidos campos.
Parágrafo único. No caso de campos que se estendam por duas
ou mais áreas de concessão, onde atuem concessionários distintos, o
acordo celebrado entre os concessionários para a individualização da
produção, de que trata o art. 27 da Lei n' 9.478, de 1997, definirá a
participação de cada um com respeito ao pagamento da participação
especial.
Art. 24. Os recursos provenientes da participação especial serão distribuídos segundo os percentuais estabelecidos no art. 50 da
Lei nº 9.478, de 1997.
§ l' O percentual da participação especial a ser distribuído a
um Estado confrontante com a plataforma continental onde ocorrer
a produção, fixado no inciso lII, in fine, do § 2' do referido artigo, será
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aplicado sobre o montante total pago a título de participação especial pelos campos situados entre as linhas de projeção dos limites
territoriais do Estado até a linha de limite da plataforma continental.
§ 2' No caso de dois ou mais Estados produtores serem confrontantes com um mesmo campo, a cada Estado será associada parte do valor da participação especial, parte esta calculada proporcionalmente à área do campo contida entre as linhas de projeção dos limites territoriais do Estado, sendo o percentual referido no parágrafo anterior aplicado somente sobre tal parte.
§ 3' O percentual da participação especial a ser distribuído a
um Município confrontante com a plataforma continental onde ocorrer a produção, nos termos do inciso IV, in fine, do § 2º do art. 50 da
Lei n" 9.4 78, de 1997, incidirá sobre o valor pago a título de participação especial por cada campo situado entre as linhas de projeção
dos limites territoriais do Município até a linha de limite da plataforma continental.

§ 4' O percentual a que se refere o parágrafo anterior será
aplicado somente sobre a parte do valor da participação especial relativa ao campo associada à Unidade da Federação da qual o Município faz parte.
§ 5º No caso de dois ou mais Municípios produtores pertencentes a uma mesma Unidade da Federação serem confrontantes com
um mesmo campo, o percentual referido no § 3' será aplicado apenas
uma vez sobre a parte da participação especial relativa ao campo associada à Unidade da Federação, sendo o valor assim apurado rateado entre os Municípios segundo o critério definido no parágrafo seguinte.
§ 6' O valor do rateio devido a cada Município será obtido
multiplicando-se o resultado apurado conforme o parágrafo anterior
pelo quociente formado entre a área do campo contida entre as linhas de projeção dos seus limites territoriais e a soma das áreas do
campo contidas entre as linhas de projeção dos limites territoriais de
todos os Municipios confrontantes ao mesmo campo, pertencentes à
Unidade da Federação.

Art. 25. O valor da participação especial será apurado trimestralmente por cada concessionário, e pago até o último dia útil do
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nário encaminhar à ANP um demonstrativo da apuração, em formato padronizado pela ANP, acompanhado de documento comprobatório do pagamento, até o quinto dia útil após a data de pagamento.
Parágrafo único. Quando a data de início da produção de um
dado campo não coincidir com o primeiro dia de um trimestre do ano
civil, a participação especial devida neste trimestre será calculada
com base no número de dias decorridos entre a data de início de produção do campo e o último dia do trimestre e, para efeito das apurações subseqüentes da participação especial, o número de anos de
produção do campo, referido nos §§ l' a 4º do art. 22, passará a ser
contado a partir da data de início do próximo trimestre do ano civil.
Art. 26. A seu critério, sempre que julgar necessário, a ANP
poderá requerer do concessionário documentos que comprovem a veracidade das informações prestadas no demonstrativo da apuração.
Art. 27. Os recursos provenientes dos pagamentos da
participação especial serão distribuídos pela STN, nos termos da
Lei nº 9.478, de 1997, e deste decreto, com base nos cálculos dos valores devidos a cada beneficiário, fornecidos pela ANE
CAPÍTULO VIII
Do Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Áreas
Art. 28. O edital e o contrato de concessão disporão sobre o valor do pagamento pela ocupação ou retenção de área, a ser apurado a
cada ano civil, a partir da data de assinatura do contrato de concessão, e pago em cada dia quinze de janeiro do ano subseqüente.
§ 1º O cálculo do valor do pagamento pela ocupação ou retenção de área levará em conta o número de dias de vigência do contrato
de concessão no ano civil.
§ 2' Os valores unitários, em reais por quilõmetro quadrado
ou fração da área de concessão, adotados para fins de cálculo do pagamento pela ocupação ou retenção de área, serão fixados no edital e
no contrato de concessão, sendo aplicáveis, sucessivamente, às fases
de exploração e de produção, e respectivo desenvolvimento.
§ 3' Para a fixação dos referidos valores unitários, a ANP levará
em conta as características geológicas, a localização da Bacia SedimenCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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tar em que o bloco objeto da concessão se situar, assim como outros fatores pertinentes, respeitando-se as seguintes faixas de valores:
I - Fase de Exploração: R$ 10,00 (dez reais) a R$ 500,00
(quinhentos reais) por quilômetro quadrado ou fração;
U - Prorrogação da Fase de Exploração: duzentos por cento
do valor fixado para a fase de exploração;
UI - Período de Desenvolvimento da Fase de Produção: R$ 20,00
(vinte reais) a R$ 1.000, 00 (um mil reais) por quilômetro quadrado ou
fração;
IV - Fase de Produção: R$ 100,00 (cem reais) a R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por quilômetro quadrado ou fração.
§ 4Q OS valores unitários referidos no parágrafo anterior serão reajustados anualmente, no dia 1Q de janeiro, pelo Índice Geral
de Preços - Disponibilidade Interna (lGP-DI), da Fundação Getúlio
Vargas.
§ 5Q Em 1" de janeiro de 1999, excepcionalmente, o reajuste de
que trata o parágrafo anterior será calculado com base no IGP- DI
acumulado entre a data de publicação deste decreto e aquela data.

§ 6º Os valores unitários estabelecidos no contrato de concessão serão reajustados com periodicidade anual, a partir da data de
assinatura do contrato, pelo IGP-DI acumulado nos doze meses antecedentes à data de cada reajuste.
§ 7Q No caso de extinção do , os reajustes de que tratam os §§
4º a 6' terão como base o índice que vier a substituí-lo.
§ 8Q Nos casos de alteração do valor do pagamento pela ocupação ou retenção de áreas por quilômetro quadrado, em decorrência
da passagem da concessão da fase de exploração para a sua prorrogação ou para o período de desenvolvimento da fase de produção, ou
ainda da prorrogação da fase de exploração para o período de desenvolvimento, ou deste para a fase de produção, o cálculo do valor do
pagamento anual pela ocupação ou retenção de área levará em conta
o número de dias de vigência de cada um dos valores aplicáveis.
§ 9' Excepcionalmente, para os contratos assinados durante o
presente ano, poderão aANP e os concessionários, de comum acordo,
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antecipar um percentual do pagamento pela ocupação ou retenção
de área, a ser fixado nos respectivos contratos, para o 15º dia após a
data da assinatura, podendo a ANP, para tal fim, conceder redução
do valor a ser pago.
§ 10. A redução referida no parágrafo anterior será calculada
pela aplicação de uma taxa de desconto mensal equivalente à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic),
para títulos federais, do mês anterior ao da assinatura do contrato.
§ 11. No caso de extinção ou transferência da concessão, o concessionário efetuará o pagamento pela ocupação ou retenção de área
no ato de assinatura do respectivo evento.
§ 12. Os recursos provenientes do pagamento pela ocupação
ou retenção de área serão utilizados na forma prevista no art. 16 da
Lei nº 9.478, de 1997.

CAPÍTULO IX
Do Pagamento das Participações Governamentais
Art. 29. O pagamento das participações governamentais será
efetuado pelos concessionários nos prazos estipulados neste decreto,
em moeda corrente ou mediante transferência bancária e as receitas
correspondentes serão mantidas na Conta Única do Governo Federal,
enquanto não forem destinadas para as respectivas programações.
Art. 30. Aextinção do contrato de concessão não desobrigará o
concessionário do pagamento das participações governamentais devidas até então, e não suspenderá a aplicação das multas de mora e
juros de mora aplicáveis.
CAPÍTULO X
Das Atividades em Curso
Art. 31. Os contratos de concessão a serem celebrados entre a
ANP e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), nos termos do art. 34
da Lei n" 9.478, de 1997, ensejarão o pagamento das participações
governamentais aplicáveis segundo os critérios e prazos definidos
neste decreto.
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Art. 32. Para os contratos relativos aos blocos onde a Petrobrás
ainda não tiver realizado descoberta comercial até a data de sua assinatura, considerar-se-ão os critérios de aplicação do pagamento pela
ocupação ou retenção de área definidos no inciso I do § 32 do art. 28.
Art. 33. Para os casos de campos em produção, os royalties serão calculados sobre o valor do volume total da produção de petróleo
e de gás natural, a partir da assinatura do contrato de concessão.
Art. 34. Para os casos de campos em produção, a participação
especial será calculada sobre a receita líquida da produção de petróleo e de gás natural, observado o disposto no art. 22, as partir da assinatura dos contratos de concessão de seus respectivos blocos.
§ 12 Para efeito do cálculo da participação especial relativa a
cada campo, o número de anos de produção, referido nos §§ 12 a 42 do
art. 22, será contado a partir da data de assinatura do contrato de
concessão do respectivo bloco.
§ 22 Quando a data de assinatura do contrato de concessão de
um bloco que contenha campos em produção não coincidir com o primeiro dia de um trimestre do ano civil, a participação especial devida, neste trimestre, por cada campo, será calculada com base no número de dias decorridos entre a data de assinatura do contrato de
concessão e o último dia do trimestre e, para efeito das apurações
subseqüentes da participação especial, o número de anos de produção, referido nos §§ 1º a 42 do art. 22, passará a ser contado a partir
da data de início do próximo trimestre do ano civil.
CAPÍTULO XI
Das Disposições Finais
Art. 35. Os recursos provenientes dos pagamentos dos royalties e da participação especial serão distribuídos pela STN, nos termos da Lei n 2 9.478, de 1997, e deste decreto, com base nos cálculos
dos valores devidos a cada beneficiário, fornecidos pela ANP, e, nos
casos dos Estados e Municípios, serão creditados em contas específicas de titularidade dos mesmos, junto ao Banco do Brasil S.A.
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Art. 36. Os Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia e a
ANP baixarão as normas complementares e as instruções necessárias
à efetiva implementação das disposições deste decreto.
Art. 37.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
DECRETO N' 2.706, DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados sobre veículos automotores e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4', incisos I e lI, do Decreto-Lei n? 1.199, de 27 de
dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. l' Ficam alteradas, até 31 de dezembro de 1998, para os
percentuais constantes do Anexo I, e, a partir de l' de janeiro de
1999, para os percentuais constantes do Anexo lI, as alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) relativas aos produtos neles mencionados, de acordo com sua respectiva classificação na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(Tipi), aprovada pelo Decreto n' 2.092, de 10 de dezembro de 1996,
com as alterações efetuadas pelos Decretos n? 2.375, de 11 de novembro de 1997, n' 2.386, de 14 de novembro de 1997, e n" 2.391, de 20 de
novembro de 1997.
Parágrafo único. As alíquotas estabelecidas no Anexo I, com
referência aos produtos da posição 8703 da Tipi, serão reduzidas em
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dois pontos percentuais a partir da data da vigência deste decreto
até 20 de setembro de 1998.
Art. 2° As alíquotas fixadas nas Notas Complementares (NC),
(87-3), NC (87-5) e NC (87-6) ao Capítulo 87 da Tipi, ficam alteradas
para:
I II de 1998;

6% (seis por cento) até 20 de setembro de 1998;
8% (oito por cento) de 21 de setembro até 31 de dezembro

10% (dez por cento) a partir de 12 de janeiro de 1999.
Art. 32 Ficam suprimidos os Ex-relacionados no Anexo III, referentes às mercadorias descritas nos códigos da Tipi nele indicados.
Art. 42 Ficam renumerados para:

III -

I - Ex05, o Ex 06 relativo ao código 8703.23.10 (Automóveis
de corrida);
II - Ex 04, o Ex 05 relativo ao código 8703.24.10 (Automóveis
de corrida);
III - Ex 02, o Ex 03 relativo ao código 8704.31.90 (Carro-forte
para transporte de valores).
Art. 52 Fica criada a seguinte Nota Complementar (NC) ao
Capítulo 87 da Tipi:
«NC (87-7) Ficam reduzidas em cinco pontos percentuais as alíquotas referentes aos automóveis de passageiros e veículos de uso
misto, com motor a álcool, classificados nas subposições 8703.22,
87903.23 e 8703.24".
Art. 62 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1998; 177 2 da Independência e 1102 da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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Anexo I

cea. NeM

Alíquota %
até 31.12.98

8703.21.00

8

8703.22.10

25

8703.22.90

25

8703.22.10

25

8703.23.10 Ex 05, que passa a ser Ex 04

30

8703.23.90

25

8703.23.90 Ex 05, que passa a ser Ex 04

30

8703.24.10

30

8703.24.90

30

8703.31.10

32

8703.31.10 Ex 02

50

8703.31.90

32

8703.31.90 Ex 02

50

8703.32.10

32

8703.32.10 Ex 04

50

8703.32.10 Ex 05

55

8703.32.90

32

8703.32.90 Ex 04

50

8703.32.90 Ex 05

55

8703.33.10

32

8703.33.10 Ex 04

55

8703.33.90

32

8703.33.90 Ex 04

55

8703.90.00

32

8703.90.00 Ex 05

55

8711.10.00

15

8711.20.10

25

8711.20.20

25

8711.20.90

25
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Cód. NCM

Alíquota %
até 31.12.98

8711.30.00

35

8711.40.00

35

8711.50.00

35

8711.90.00

35

Anexo Il
Cód. NCM

Alíquota %
a partir de 1º.1.99

8702.10.00

10

8702.90.10

10

8702.90.90

10

8703.21.00

10

8703.22.10

25

8703.22.90

25

8703.23.10

25

8703.23.10 Ex 05 que passa a ser Ex 04

35

8703.23.90

25

8703.23.90 Ex 05 que passa a ser Ex 04

35

8703.24.10

35

8703.24.90

35

8703.31.10

35

8703.31.10 Ex 02

50

8703.31.90

35

8703.31.90 Ex 02

50

8703.32.10

35

8703.32.10 Ex 04

50

8703.32.10 Ex 05

50

8703.32.90

35

8703.32.90 Ex 04

50

8703.32.90 Ex 05

50

8703.33.10

35
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Alíquota %

C6d. NCM

a partir de 12.1.99

8703.33.10 Ex 04

50

8703.33.90

35

8703.33.90 Ex 04

50

8703.90.00

35

8703.90.00 Ex 01

10

8703.90.00 Ex 05

50

8704.21.10 Ex 01

10

8704.21.20 Ex 01

10

8704.21.30 Ex 01

10

8704.21.90 Ex 01

10

8704.31.10

10

8704.31.20

10

8704.31.30

10

8704.31.90

10

8711.10.00

15

8711.20.10

25

8711.20.20

25

8711.20.90

25

8711.30.00

35

8711.40.00

35

8711.50.00

35

8711.90.00

35

Anexo IH
C6d. NCM

Ex

8703.22.10

02

8703.22.90

02

8703.23.10

04

8703.23.90

04

8703.24.10

04
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C6d. NCM

Ex

8703.24.90

04

8704.31.10

02

8704.31.20

02

8704.31.30

02

8704.31.90

02

8711.10.00

01

DECRETO N' 2.707, DE 4 DE AGOSTO DE 1998
Promulga o Acordo Internacional de
Madeiras Tropicais, assinado em Genebra,
em 26 de janeiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Acordo Internacional de Madeiras Tropicais
foi assinado em Genebra, em 26 de janeiro de 1994;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do
Decreto Legislativo n? 68, de 4 de novembro de 1997;
Considerando que o protocolo em tela entrou em vigor internacional em l' de janeiro de 1997;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação do Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, em 28
de novembro de 1997, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em
28 de novembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' O Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, apenso
por cópia ao presente decreto, deverá ser executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
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Art. 29
blicação.

O presente decreto entra em vigor na data de sua pu-

Brasília, 4 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO de 5.8.1998, págs. 1/6.
DECRETO Nº 2.708, DE 4 DE AGOSTO DE 1998
Promulga o Acordo Constitutivo da
Associação dos Países Produtores de Estanho, assinado em Londres, em 29 de março
de 1983.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Acordo Constitutivo da Associação dos Países Produtores de Estanho foi assinado em Londres, em 19 de março
de 1983;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 64, de 4 de novembro de 1997;
Considerando que o acordo em tela entrou em vigor internacional em 16 de agosto de 1983;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação do Acordo Constitutivo da Associação dos Países Produtores de Estanho, em 19 de dezembro de 1997, passando o mesmo
a vigorar, para o Brasil, em 17 de fevereiro de 1998;
DECRETA:
Art. 1º O Acordo Constitutivo da Associação dos Países Produtores de Estanho, assinado em Londres, em 29 de março de 1983,
apenso por cópia ao presente decreto, deverá ser cumprido tão inteiramente como nele se contém.
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Art. 2' O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO de 5.8.1998, págs. 7/10.
DECRETO N' 2.709, DE 4 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 18, entre Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai, de 17 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu
de 1980, assinaram em 17 de dezembro de 1997, em Montevidéu, o
Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica n' 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai;
DECRETA:
Art. l' O Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n' 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 5.8.1998, pág. 10.
DECRETO Nº 2.710, DE 4 DE AGOSTO DE 1998
Regulamenta a Lei Complementar nº
94, de 19 de fevereiro de 1998, que autoriza o
Poder Executivo a criar a Região Integrada
de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno (Iiide) e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998,
DECRETA:

Art. l' Fica criada, para efeitos de articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e de Minas Gerais e do
Distrito Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride).
§ 1º A Ride é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiãnia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Alexãnia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás,
Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, no Estado de Goiás, e de Unaí e Buritis, no
Estado de Minas Gerais.

§ 2º Integram-se automaticamente à Ride os Municípios que
vierem a ser constituídos em virtude de desmembramento de Município mencionado no parágrafo anterior.
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Art. 2º Fica criado, no âmbito da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo da Presidência da República, o Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Coaride), com a finalidade de coordenar as
atividades a serem desenvolvidas na Ride.
Art. 3º

Compete ao Coaride:

I - coordenar as ações dos entes federados que compõem a
Ride, visando ao desenvolvimento e à redução de suas desigualdades
regionais;
H - aprovar e supervisionar planos, programas e projetos
para o desenvolvimento integrado da Ride;
IH - programar a integração e a unificação dos serviços públicos que lhes são comuns;
IV - indicar providências para compatibilizar as ações desenvolvidas na Ride com as demais ações e instituições de desenvolvimento regional;
V - harmonizar os programas e projetos de interesse da
Ride com os planos regionais de desenvolvimento;
VI - coordenar a execução de programas e projetos de interesse
da Ride;
VII - aprovar seu regimento interno.
Parágrafo único. Consideram-se de interesse da Ride os serviços públicos comuns ao Distrito Federal, aos Estados de Goiás e de
Minas Gerais e aos Municípios que a integram, relacionados com as
seguintes áreas:
I
H

infra-estrutura;
geração de empregos e capacitação profissional;

IH
saneamento básico, em especial o abastecimento de
água, a coleta e o tratamento de esgoto e o serviço de limpeza pública;
IV
V

uso, parcelamento e ocupação do solo;
transportes e sistema viário;

VI

proteção ao meio ambiente e controle da poluição ambiental;
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aproveitamento de recursos hídricos e minerais;
VII
VIII
saúde e assistência social;
l X - educação e cultura;
X- produção agropecuária e abastecimento alimentar;
habitação popular;
XI
combate às causas de pobreza e aos fatores de marginaXII
lização;
XIII
serviços de telecomunicação;
XIV
turismo.

Art. 4Q O Coaride tem a seguinte composição:
I - o Secretário Executivo da Câmara de Políticas Regionais
do Conselho de Governo, que o presidirá;
II - um representante, de cada um dos seguintes ministérios,
indicados por seus titulares:
a) do Planejamento e Orçamento;

b) da Fazenda;

III - dois representantes indicados pela Câmara de Políticas
Regionais do Conselho de Governo da Presidência da República;
IV - um representante do Distrito Federal, um do Estado de
Goiás e um do Estado de Minas Gerais, indicados pelos respectivos
governadores;
V - um representante dos Municípios que integram a Ride,
indicado pelos respectivos Prefeitos;
§ 1° Os membros a que se referem os incisos IV e V terão mandato de dois anos, permitida a recondução.
§ 2° Os membros do Coaride e respectivos suplentes serão designados pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 5° As decisões do Coaride serão tomadas por maioria simples de seus membros, cabendo ao seu presidente o voto de qualidade.
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Art. 6' A participação no Coaride não será remunerada, sendo
considerada serviço público relevante.
Art. 7' A Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério do Planejamento e Orçamento proverá os serviços de Secretaria Executiva do Coaride.
Art. 8' Fica instituido o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal.
Parágrafo único. O Programa Especial de Desenvolvimento do
Entorno do Distrito Federal, ouvidos os órgãos competentes, estabelecerá, mediante convênio, normas e critérios para a unificação de
procedimentos relativos aos serviços públicos, de responsabilidade
Distrital, Estadual e Municipal de entes que integram a Ride, especialmente em relação a:
tarifas, fretes e seguro, ouvido o Ministério da Fazenda;
linhas de crédito especiais para atividades prioritárias;
IH
isenções e incentivos fiscais, em caráter temporário, de
fomento a atividades produtivas em programas de geração de empregos e de fixação de mão-de-obra.
I
H

Art. 9' O programa de que trata o artigo anterior será elaborado pela Secretaria Especial de Políticas Regionais e aprovado pelo
Coaride.
Art. 10. Os programas e projetos prioritários para a Ride,
principalmente no que se refere à infra-estrutura básica e geração
de empregos, serão financiados com recursos:
I - do Orçamento da União;
H - dos orçamentos do Distrito Federal, dos Estados de Goiás
e de Minas Gerais e dos Municípios abrangidos pela Ride;
HI - de operações de crédito externas e internas.
Art. 11. A Secretaria Especial de Políticas Regionais promoverá a articulação entre os órgãos da Administração Pública Federal, visando a alocação dos recursos necessários à elaboração e efetiva implementação de programas e projetos prioritários para a Ride.
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Art. 12. A União estabelecerá convênios com o Distrito Federal,
com os Estados de Goiás e de Minas Gerais e com os Municípios referidos no § l' do art. 1', com a finalidade de atender ao disposto neste
decreto.
Art. 13.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
DECRETO N' 2.711, DE 6 DE AGOSTO DE 1998
Altera o Programa de Dispêndios
Globais (PDG) das empresas do Sistema
Telebrâs para 1998, aprovado pelo Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. lº Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais
(PDG) das empresas do Sistema Telebrás para 1998, aprovado por
intermédio do Decreto n" 2.453, de 6 dejaneiro de 1998, conforme demonstrativos constantes do anexo a este decreto.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado naDO de 7.8.1998, págs.1!12.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasílía, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998

5941
DECRETO Nº 2.712, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Trigésimo
Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 16, Setor da Indústria Petroquímica, entre Brasil e Argentina, de 3D de
dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e da República Argentina, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de dezembro de 1994, em
Montevidéu, o Trigésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial nº 16, Setor da Indústria Petroquímica, entre Brasil e
Argentina;
DECRETA:
Art. 1º Fica promulgado, para todos os efeitos, o Trigésimo
Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n" 16, Setor da
Indústria Petroquímica, entre Brasil e Argentina, apenso por cópia
ao presente decreto.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 10 de agosto de 1998; 177' da Independência e
da República.

no'

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o protocolo está publicado no DO

de 11.8.1998, págs. 117.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190. n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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DECRETO Nº 2.713, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 10, Setor da Indústria de Máquinas
de Escritório, entre Brasil e Argentina, de
30 de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e da República Argentina, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de dezembro de 1994, em
Montevidéu, o Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 10, Setor da Indústria de Máquinas de Escritório, entre
Brasil e Argentina;
DECRETA:
Art. 1º Fica promulgado, para todos os efeitos, o Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 10, Setor da Indústria de Máquinas de Escritório, entre Brasil e Argentina, apenso por
cópia ao presente decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 10 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o protocolo está publicado no DO de 11.8.1998, págs. 7/9.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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DECRETO Nº 2.714, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Promulga o Protocolo Adicional ao
Acordo para Construção de uma Ponte 80bre o Rio Uruguai, entre as Cidades de São
Barja e Santo Tomé, de 22 de agosto de
1989, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Argentina, firmaram em Buenos Aires, em
6 de julho de 1990, um Protocolo Adicional ao Acordo para a Construção de uma Ponte sobre o Rio Uruguai, entre as Cidades de São
Borja e Santo Tomé, de 22 de agosto de 1989;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Protocolo
por meio do Decreto Legislativo nº 212, de 6 de novembro de 1991, publicado no Diário Oficial da União nº 217, de 8 de novembro de 1991;
Considerando que o protocolo entrou em vigor em 30 de junho de
1993, nos termos do seu artigo lI;
DECRETA:
Art. 12 O Protocolo Adicional ao Acordo para a Construção de
uma Ponte sobre o Rio Uruguai, entre as Cidades de São Borja e Santo Tomé, de 22 de agosto de 1989, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 6 de julho de 1990, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, em 10 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o protocolo está publicado no DO de 11.8.1998, págs. 9/10.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago, 1998
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DECRETO N' 2.715, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de
Comercial n" 21, Setor da Indústria Química, entre Brasil, Argentina e Uruguai,
de 30 de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina e da República Oriental do
Uruguai, com base do Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram
em 30 de dezembro de 1994, em Montevidéu, o Vigésimo Quinto Protocolo ao Acordo de Comercial n" 21, Setor da Indústria Química, entre Brasil, Argentina e Uruguai;
DECRETA:
Art. I" Fica promulgado, para todos os efeitos, o Vigésimo
Quinto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n" 21, Setor da
Indústria Química, entre Brasil, Argentina e Uruguai, apenso por
cópia ao presente decreto.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 10 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o protocolo está publicado no DO de 11.8.1998, págs.

10/13.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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DECRETO Nº 2.716, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Promulga o Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Parand (Porto
de Cáceres / Porto de Nova Paimira).

O PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIU, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Transporte Fluvial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República da Bolívia, da
República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 26 de junho
de 1992, em Las Lerias, o Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres/Porto de Nova Palmira), e
seus Protocolos Adicionais sobre Assuntos Aduaneiros, Navegação e
Segurança, Seguros, Condições de Igualdade de Oportunidades para
uma Maior Competitividade, Solução de Controvérsias, e Cessação
Provisória de Bandeira;
Considerando que o acordo em tela foi oportunamente aprovado
pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 32, de
16 de dezembro de 1994;
Considerando que o acordo em tela entrou em vigor internacional em 12 de fevereiro de 1995;
Considerando que o Governo brasileiro notificou a Associação
Latino-Americana de Integração da aprovação do presente Acordo
pelo Congresso Nacional, passando o mesmo a vigorar para o Brasil
em 12 de fevereiro de 1995, na forma de seu art. 30;
DECRETA:
Art. 1º O Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres/Porto de Nova Palmira), bem como
seus Protocolos Adicionais, entre Brasil, Argentina, Bolívia, ParaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, age. 1998

5946
guai e Uruguai, apensos por cópia ao presente decreto, serão executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contêm.

Art. 2' Este decreto entar em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o acordo está publicado no DO de 11.8.1998, págs.

14/30.

DECRETO N' 2.717, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n" 26, Setor da Indústria de Artigos e
Aparelhos para usos Hospitalares, Médicos,
Odontológicos, Veterinários e afins, entre
Brasil e Argentina, de 30 de dezembro de

1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil e da República Argentina, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de dezembro de 1994, em Montevidéu,
o Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n' 26, Setor da Indústria de Artigos e Aparelhos para usos Hospitalares, Médicos, Odontológicos, Veterinários e afins entre Brasil e Argentina;
DECRETA:
Art. 1º Fica promulgado, para todos os efeitos, o Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n'/26, Setor da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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Indústria de Artigos e Aparelhos para usos Hospitalares, Médicos,
Odontológicos, Veterinários e afins, entre Brasil e Argentina, apenso por cópia ao presente decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 10 de agosto de 1998; 1772 da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o protocolo está publicado no DO de 11.8.1998, pãgs. 31/43.
DECRETO Nº 2.718, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo
Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n!2 22, Setor da Indústria de Óleos
Essenciais, Químico-Aromáticos, Aromas e
Sabores, entre Brasil e Argentina, de 30 de
dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e da República Argentina, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de dezembro de 1994, em
Montevidéu, o Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comarcial nº 22, Setor da Indústria de Óleos Essenciais, Químico-Aromáticos, Aromas e Sabores, entre Brasil e Argentina;
DECRETA:
Art. 1º Fica promulgado, para todos os efeitos, o Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 22, Setor da Indústria
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ego. 1998
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de Óleos Essenciais, Químico-Aromáticos, Aromas e Sabores, entre
Brasil e Argentina, apenso por cópia ao presente decreto.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 10 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o protocolo está publicado no DO de 11.8.1998,págs. 43/46.
DECRETO Nº 2.719, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Oitavo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
nº 17A, Setor da Indústria de Refrigeração e
Ar-Condicionado, entre Brasil e Argentina,
de 30 de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil e da República Argentina, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de dezembro de 1994, em Montevidéu, o
Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 17A, Setor da
Indústria de Refrigeração e Ar-Condicionado, entre Brasil e Argentina;
DECRETA:
Art. l' Fica promulgado, para todos os efeitos, o Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 17A, Setor da Indústria de Refrigeração e Ar-Condicionado, entre Brasil e Argentina, apenso por
cópia ao presente decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 10 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o protocolo está publicado no DO

de 11.8.1998, págs. 46/51.

DECRETO N' 2.720, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
nº 21, Setor da Indústria Química, entre Brasil, Argentina, Chile, México, e Uruguai, de 22
de dezembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Chile dos
Estados Unidos Mexicanos e da República Oriental do Uruguai, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 22 de dezembro de 1989, em Montevidéu, o Décimo Quarto Protocolo Adicional
ao Acordo Comercial n? 21, Setor da Indústria Química, entre Brasil,
Argentina, Chile, México e Uruguai;
DECRETA:
Art. l' Fica promulgado, para todos os efeitos, '0 Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n' 21, Setor da Indústria
Química, entre Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai, apenso
por cópia ao presente decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, age. 1998
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o protocolo está publicado no DO de 11.8.1998, págs. 51/65.
DECRETO Nº 2.721, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo Pri·

meiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n !l19, Setor da Indústria Eletrônica e de
Comunicações Elétricas, entre Brasil, Argentina, e Uruguai, de 30 de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, e da República Oriental do
Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em
30 de dezembro de 1994, em Montevidéu, o Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 19, Setor da Indústria Eletrõnica
e de Comunicações Elétricas, entre Brasil, Argentina, e Uruguai;
DECRETA:
Art. 1º Fica promulgado, para todos os efeitos, o Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 19, Setor da
Indústria Eletrõnica e de Comunicações Elétricas, entre Brasil,
Argentina, e Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de agosto de 1998; 177° da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o protocolo está publicado no DO de 11.8.1998, págs.

66/84.

DECRETO N° 2.722, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n!"! 13, Setor da Indústria Fonográfica,
entre Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela, de 23 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República Oriental do Uruguai e da República da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 23 de dezembro de 1996, em Montevidéu, o Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
nO 13, Setor da Indústria Fonográfica, entre Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela;
DECRETA:
Art. 10 Fica promulgado, para todos os efeitos, o Décimo
Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 13, Setor da
Indústria Fonográfica, entre, Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, age. 1998
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o protocolo está publicado no DO de 11.8.1998, pág.

85.

DECRETO N' 2.723, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Décimo Oitavo Protocolo Adicional

ao Acordo de Complementação Econômica
n!! 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai, lavrada em 13 de abril de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que a Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração lavrou, em 13 de abril de 1998, a Ata de
Retificação do Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai;
DECRETA:
Art. l' A Ata de Retificação do Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 18 , entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, apenso por cópia ao presente
decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se
contém.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ego. 1998
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Art. 2'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sebastião do Rego Barros Netto
A ata de retificação está publicada

DO

DO de 11.8.1998, pãgs. 85/86.

DECRETO N' 2.724, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Promulga a emenda ao artigo XVII (fJ
do Acordo Relativo a Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite
(Inteleat), de 20 de agosto de 1971, aprovada
em 26 de outubro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição;
Considerando que a emenda ao artigo XVII (f) do Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite
(Intelsat), foi assinada na Ilha de Margarita, Venezuela, em 26 de
outubro de 1994;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo n? 87, de 30 de
agosto de 1996;
Considerando que a emenda em tela entrou em vigor internacional em 16 de outubro de 1996;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento de ratificação da emenda ao artigo XVII (f) do Acordo Relativo à
Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite
(Intelsat), em 3 de julho de 1997, passando o mesmo a vigorar, para o
Brasil, em 3 de julho de 1997;
DECRETA:
Art. l' A emenda ao artigo XVII !fJ do Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunícações por Satélite (Intelsat),
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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assinada na Ilha de Margarita, Venezuela, em 26 de outubro de
1994, apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser cumprida tão
inteiramente como nela se contém.
Art. 2'
blicação.

O presente decreto entra em vigor na data de sua pu-

Brasília, em 10 de agosto de 1998; 177' da Independência e
da República.

no'

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
A emenda está publicada no DO de 11.8.1998, pág. 86.

DECRETO NO 2.725, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Comple-

mentação Econômica nº 18, entre Brasil,
Argentina e Uruguai, de5 de março de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu
de 1980, assinaram em 5 de março de 1998, em Montevidéu, o Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nQ 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai;
DECRETA:
Art. l' O Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n' 18, entre Brasil, Argentina, ParaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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guai e Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o protocolo está publicado no DO de 11.8.1998, pág. 86.
DECRETO W 2.726, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Promulga o Protocolo sobre Integração
Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível Primário
e Médio não Técnico, assinado em Buenos
Aires, em 5 de agosto de 1994.

O PRESIDENTEDA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal;
Considerando que o Protocolo sobre Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível Primário e Médio não Técnico, foi assinado em Buenos Aires, em 5 de agosto de 1994;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 101, de 3 de julho
de 1995;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 6 de junho de 1996;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação do protocolo em 7 de maio de 1996, passando o mesmo
a vigorar, para o Brasil, em 6 de junho de 1996;
DECRETA:
Art. 10 O Protocolo sobre Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível Primário e Médio
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não Técnico, apenso por cópia ao presente decreto, deverá ser cumprido tão inteiramente como nele se contém.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o protocolo está publicado no DO de 11.8.1998, pág. 87.
DECRETO N' 2.727, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Protocolo de
Prorrogação dos Acordos de Alcance Parcial
de Natureza Comercial, entre Brasil, Argentinae Uruguai, de 23 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordos comerciais;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República Oriental do Uruguai e da República da Venezuela com basenoTratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 23 de dezembro de 1996, em Montevidéu, o Protocolo de Prorrogação dos Acordos de Alcance Parcial de
Natureza Comercial entre Brasil, Argentina e Uruguai;
DECRETA
Art. I" Fica promulgado, para todos os efeitos, o Protocolo de
Prorrogação dos Acordos de Alcance Parcial de Natureza Comercial, entre Brasil, Argentina, e Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o protocolo está publicado no DO de 11.8.1998, pág. 86.
DECRETO N' 2.728, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Dá nova redação ao art. 1 fi: do Decreto
n Q 2.609, de 2 dejunho de 1998, e acrescenta
parágrafo ao seu art. 5º.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n' 9.533, de 10 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' O art. l' do Decreto n" 2.609, de 2 de junho de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. l' A concessão de apoio financeiro da União aos Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas far-se-á mediante
convênio a ser firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério
da Educação e do Desporto, a Prefeitura Municipal e, se for o
caso, o Estado, observado o disposto no art. 9' da Lei n'' 9.533, de
10 de dezembro de 1997, e neste decreto.
§ l' O convênio de que trata o caput conterá, além das
cláusulas que a legislação vigente determina, disposições sobre:

I - composição da participação do Município no programa
de garantia de renda mínima apoiado pela União, discriminando
as despesas com assistência socioeducativa na forma do art. 3'
da Lei n? 9.533, de 1997, e as despesas com apoio financeiro em
benefício das famílias;
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U - descrição do mecanismo de execução e dos órgãos
responsáveis pelo programa, no âmbito do Município;
UI - constituição de conselho municipal, com participação da sociedade civil, para o acompanhamento permanente da
execução do programa, assegurada a representação do Estado
quando este participar do programa ou indicação de conselho já
existente que exercerá essa atribuição;
IV - prestação de contas ao Tribunal de Contas ou órgão
de controle externo responsável pela fiscalização das contas do
Poder Executivo municipal.
§ 2' Na concessão do apoio financeiro a que se refere o
caput, terão preferência os Municípios que, na composição de
despesas referida no inciso I do parágrafo anterior, destinarem
pelo menos cinqüenta por cento dos seus recursos à assistência
financeira às famílias.

§ 3º Para celebração de convênio nos termos do § 1º, será
exigida dos Municípios somente a apresentação da comprovação
da inexistência de débitos junto à Seguridade Social, bem assim
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)." (NR)
Art. 2º O art. 5' do Decreto n? 2.609, de 1998, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo.
"Parágrafo único. Os Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social e da Educação e do Desporto adotarão as
providências necessárias ao repasse dos recursos de que trata o
caput deste artigo do Fundo Nacional de Assistência Social para
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação." (NR)
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
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DECRETO N' 2.729, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a atualização cadastral
dos aposentados e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e considerando o que dispõem os arts. 9' e 10 da Lei n" 9.527, de 10 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Os arts. l' e 2' do Decreto n' 2.251, de 12 de junho de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 12

.

Parágrafo único. A atualização cadastral de que trata o
caput deste artigo será realizada preferencialmente mediante o
cruzamento das bases de dados cadastrais dos sistemas informatizados do Governo Federal. " (NR)
«Art. 2º Nos casos de moléstia grave, ausência Ou impossibilidade de locomoção do aposentado ou pensionista, devidamente comprovados, será admitida a atualização cadastral
mediante procuração.

............................................................................................." (NR)
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Fica revogado o Decreto n" 2.563, de 27 de abril de 199B.
Brasilia, 10 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, age. 1998

5960
DECRETO Nº 2.730, DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre o encaminhamento cn Ministério Público Federal da representação
fiscal para fins penais de que trata o art. 83
daLei nº9.430, de 27 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 83 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º O Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional formalizará representação fiscal, para os fins do art. 83 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em autos separados e protocolizada na mesma data
da lavratura do auto de infração, sempre que, no curso de ação fiscal
de que resulte lavratura de auto de infração de exigência de crédito de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda ou decorrente de apreensão de bens
sujeitos à pena de perdimento, constatar fato que configure, em tese:
I - crime contra a ordem tributária tipificado nos arts. 1º ou
2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990;
II - crime de contrabando ou descaminho.
Art. 2º Encerrado o processo administrativo-fiscal, os autos
da representação fiscal para fins penais serão ao Ministério Público
Federal, se:
I - mantida a imputação de multa agravada, o crédito de tributos e contribuições, inclusive acessórios, não for extinto pelo pagamento;
II - aplicada, adnúnistrativamente, a pena de perdimento de
bens, estiver configurado, em tese, crime de contrabando ou descaminho.
Art. 3º O Secretário da Receita Federal disciplinará os procedimentos necessários à execução deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Fica revogado o Decreto n?982, de 12 de novembro de 1993.
Brasília, 10 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110º da
República,
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO NO 2.731, DE 11 DE AGOSTO DE 1998
Altera dispositivos dos Regulamentos
aprovados pelos Decretos n Q 96.304, de 12 de
julho de 1988 e n' 98.314, de 19 de outubro
de 1989, e revoga dispositivo do Decreto
n' 71.848, de 16 fevereiro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
2

Art. 1 Os arts. 10, 11 e 14 do Regulamento para o Quadro de
Engenheiros Militares (R-43), aprovado pelo Decreto n" 96.304, de
12 de julho de 1988, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 10. .
.
1) cursos de aperfeiçoamento militar;

§ 3 2 Os cursos de mestrado e os de aperfeiçoamento militar
são mutuamente excludentes para fins de habilitação à promoção
a Oficial Superior." (NR)
«Art. 11. O oficial engenheiro militar será chamado à matrícula em curso de aperfeiçoamento militar no posto de capitão.
Parágrafo único. Os cursos de aperfeiçoamento militar serão regulados pelo Ministério do Exército." (NR)
«Art. 14. ..
.
§ leSão qualificados para matrícula no Curso de Altos
Estudos Militares, segundo a classificação, os oficiais
pós-graduados, modalidade aperfeiçoamento militar, classificados em primeiro lugar em cada curso de pós-graduação, conforme a legislação especifica. Os cursos que tenham vinte ou mais
oficiais concludentes qualificarão, também, para o mesmo fim,
os oficiais classificados em segundo lugar.
§ 3 e O grau final de aprovação nos cursos de pós-graduação,
modalidade aperfeiçoamento militar, para os oficiais que se habilitem ao Curso de Altos Estudos Militares da linha cientifiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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co-tecnológica, constitui uma das parcelas para o cálculo do grau de
classificação a que se refere este artigo e é computado na forma estabelecida na regulamentação da Lei do Ensino do Exército
............................................................................................." (NR)
Art. 2' O art. 5' do Regulamento para o Quadro Complementar de Oficiais do Exército (R-41), aprovado pelo Decreto n' 98.314,
de 19 de outubro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º

.

II - aperfeiçoamento militar - destinado à habilitação
para o exercício dos cargos e funções previstos dos postos de major e tenente-coronel.
§ l' O Ministério do Exército baixará instruções específicas regulando as condições de realização do curso de aperfeiçoamento militar.

............................................................................................." (NR)
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Fica revogada a letra d do parágrafo único do art. 9' do
Decreto n? 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, com a redação dada
pelo Decreto n" 99.796, de 14 de dezembro de 1990.
Brasília, 11 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO N' 2.732, DE 11 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1 Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS):
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para a Vice-Presidência da República, oriundos da extinção
de órgãos da Administração Pública Federal, três DAS 102.1;
II - da Vice-Presidência da República para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 102.4.
Art. 2Q Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
I ao Decreto n Q 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar na
forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3 As denominações e especificações dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) da VicePresidência da República são constantes do Anexo IH a este decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 Fica revogado o Decreto n" 1.383, de 31 de janeiro de
1995.
Brasília, 11 de agosto de 1998; 177 Q da Independência e 110Q da
República.
Q

Q

Q

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
Anexo I
Remanejamento de Cargos
DAS

Código

Unitário

DAS 102.4
DAS 102.1

3.08
1,00

Total
Saldo do
Remanejamento (a-h)

Do Mare pia Vice-Presidência
da República (a)

Da Vice-Presidência
da República p/o Mare (b)

Quant.

Valor Total

Quant.

Valor Total

-

-

1

3,08

3

3,00

3

3,00

-

-

-

1

-

3,08
-0,08
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Anexo U
(Decreto nº 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Anexo I
Quadro-Resumo Quantitativo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções de Confiança da Vice-Presidência da República
Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
102.4
102.3
102.2
102.1

Valor Unitário

Quant.

Valor Total

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

1
7
13
8
3

8

6,52
34,58
40,04
9,92
3,33
8,00

40

102,39

Total

Anexo rn
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
da Vice-Presidência da República
Cargos/

Unidades
Gabinete

Assessoria

Funções
n'
1
1
4
2
6
13
4
1
8

Denominação
Cargos/Função

Chefe
Subchefe
Assessor
Assessor
Assessor-Chefe
Assessor
Assessor
Assessor
Oficial-de-Gabinete

DAS
101.6
101.5
102.3
102.2
101.5
102.4
102.3
102.2
102.1

DECRETO Nº 2.733, DE 11 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. l' Ficam remanejados, em caráter temporário, até 31 de
dezembro de 1998, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério dos Transportes, três cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, assim
especificados: um DAS 101.5 e dois DAS 102.3.
§ l' Os cargos em comissão objeto deste remanejamento serão
alocados às atividades do Grupo Executivo para Redução de Acidentes de Trânsito e não integrarão a Estrutura Regimental do Ministério dos Transportes, devendo constar do ato de nomeação seu caráter
de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2' Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos em comissão ora remanejados serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
Cláudia Maria Costin
DECRETO N" 2.734, DE 11 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica nª 18, entre
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de

5 de março de 1998.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
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por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu
de 1980, assinaram em 5 de março de 1998, em Montevidéu, o Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica n' 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai;
DECRETA:
Art. l' O Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo' de
Complementação Econômica n' 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 11 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o protocolo está publicado no DO de 12.8.1998, págs. 3/4.
DECRETO N' 2.735, DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Promulga o Protocolo de Emenda à
Convenção de Aviação Civil Internacional
(Artigo 83 bis), assinado entre Montreal, em
6 de outubro de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Protocolo de Emenda à Convenção de Aviação Civil Internacional (Artigo 83 bis), foi assinado em Montreal, em
6 de outubro de 1980;
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Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo n" 29, de 18 de setembro de 1990;
Considerando que o Protocolo em tela entrou em vigor internacional em 20 de junho de 1997;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação do Protocolo de Emenda à Convenção de Aviação Civil
Internacional (Artigo 83 bis), em 30 de outubro de 1990, passando o
mesmo a vigorar, para o Brasil, em 20 de junho de 1997, data de sua
entrada em vigor internacional;
DECRETA:
Art. l' O Protocolo de Emenda à Convenção de Aviação Civil
Internacional (Artigo 83 bis), assinado em Montreal, em 6 de outubro de 1980, apenso por cópia ao presente decreto, deverá ser cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 14.8.1998, pág.

16.

DECRETO N° 2.736, DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Promulga o Acordo Internacional sobre
a Utilização de Eetaçôee Terrenas de Bordo
da Inmarsat em Aguas Territoriais e em Portos, assinado em Londres, em 16 de outubro
de 1985.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
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Considerando que o Acordo Internacional sobre a Utilização de
Estações Terrenas de Bordo da Inmarsat em Águas Territoriais e em
Portos foi assinado em Londres, em 16 de outubro de 1985;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente
aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 73, de 4 de maio de 1995;
Considerando que o acordo em tela entrou em vigor internacional em 12 de setembro de 1993;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação do Acordo Internacional sobre a Utilização de Estações Terrenas de Bordo da Inmarsat em Águas Territoriais e em Portos, em 18 de dezembro de 1995, passando o mesmo a vigorar, para o
Brasil, em 18 de dezembro de 1995;
DECRETA:
Art. 1º O Acordo Internacional sobre a Utilização de Estações
Terrenas de Bordo da Inmarsat em Aguas Territoriais e em Portos,
assinado em Londres, em 16 de outubro de 1985, apenso por cópia ao
presente decreto, deverá ser cumprido tão inteiramente como nele
se contém.
Art. 2º O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO de 14.8.1998, págs.

16/17.

DECRETO Nº 2.737, DE 17 DE AGOSTO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 3º
do Decreto nº 2.507, de 3 de março de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado, até 28 de fevereiro de 1999, o prazo
estabelecido no art. 3º do Decreto nº 2.507, de 3 de março de 1998.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 17 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin.
DECRETO Nº 2.738, DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Promulga a emenda aos artigos 6 e 22
do Acordo Operacional da Organização
Internacional de Telecomunicações por Satélite (Intelsat), aprovada pelo.xxv Encontro dos Signatários, em Cingapura, em 4 de
abril de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que a emenda aos artigos 6 e 22 do Acordo Operacional da Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite
(Intelsat), foi aprovada pelo XXV Encontro dos Signatários, em Cingapura, em 4 de abril de 1995;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do
Decreto Legislativo nº 36, de 7 de abril de 1998;
Considerando que a emenda em tela entrou em vigor internacional em 16 de outubro de 1996;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação da Emenda em 3 de junho de 1998, passando a mesma
a vigorar, para o Brasil, em 3 de junho de 1998;
DECRETA:
Art. 1º A emenda aos artigos 6 e 22 do Acordo Operacional da
Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite (Intelsat),
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assinada em Cingapura, em 4 de abril de 1995, apensa por cópia ao
presente decreto, deverá ser executada e cumprida tão inteiramente
como nela se contém.
Art. 2' O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
A emenda ao acordo está publicada no DO de 21.8.1998, pãg. 2.

DECRETO N' 2.739, DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Promulga a Convenção sobre Proibições ou Restrições ao Emprego de Certas
Armas Convencionais, que podem ser consideradas como excessivamente lesivas ou
geradoras de efeitos indiscriminados, conhecida como Convenção sobre Certas Armas
Convencionais, adotada em Genebra, em 10
de outubro de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que a Convenção sobre Proibições ou Restrições
ao Emprego de Certas Armas Convencionais, que podem ser consideradas como excessivamente lesivas ou geradoras de efeitos indiscriminados, conhecida como Convenção sobre Certas Armas Convencionais, foi adotada em Genebra, em 10 de outubro de 1980;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do
Decreto Legislativo n' 104, de 24 de agosto de 1995;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 2 de dezembro de 1983;
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Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação da Convenção sobre Proibições ou Restrições ao
Emprego de Certas Armas Convencionais, que podem ser consideradas como excessivamente lesivas ou geradoras de efeitos indiscriminados, conhecida como Convenção sobre Certas Armas Convencionais, em 3 de outubro de 1995, passando a mesma a vigorar, para o
Brasil, em 2 de abril de 1996;
DECRETA:
Art. l' A Convenção sobre Proibições ou Restrições ao Emprego de Certas Armas Convencionais, que podem ser consideradas
como excessivamente lesivas ou geradoras de efeitos indiscriminados, conhecida como Convenção sobre Certas Armas Convencionais,
assinada em Genebra, em 10 de outubro de 1980, apensa por cópia
ao presente decreto, deverá ser executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2' O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
A convenção está publicada no DO de 21.8.1998, págs. 3/5.

DECRETO N' 2.740, DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Promulga a Convenção Intenunericana
sobre Tráfico Internacional de Menores, assinada na Cidade do México em 18 de março
de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que a Convenção Interamericana sobre Tráfico
Internacional de Menores, foi assinada na Cidade do México, em 18
de março de 1994;
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Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do
Decreto Legislativo nº 105, de 30 de outubro de 1996;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 15 de agosto de 1997;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação da Convenção, em 8 de julho de 1997, passando a mesma a vigorar, para o Brasil, em 15 de agosto de 1997, na forma de seu
artigo 33;
DECRETA:
Art. l' A Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, assinada na Cidade do México, em 18 de março de
1994, apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2'
blicação.

O presente decreto entra em vigor na data de sua pu-

Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
A convenção está publicada no DO de 21.8.1998, págs. 5/7.

DECRETO N' 2.741, DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Promulga a Convenção Internacional
de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Deeertifícoçõo,
Particularmente na África.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando a Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação,
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Particularmente na África, foi assinado pelo Governo brasileiro, em
Paris, em 15 de outubro de 1994;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do
Decreto Legislativo n' 28, de 12 de junho de 1997;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 26 de dezembro de 1996;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação da Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação, Particularmente na Africa, em 25 de junho de 1997, passando a mesma a
vigorar, para o Brasil, em 24 de setembro de 1997;
DECRETA:
Art. I" A Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação, Particularmente na Africa, assinada pelo Governo brasileiro, em Paris, em
15 de outubro de 1994, apensa por cópia ao presente decreto, deverá
ser executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
A convenção está publicada no DO de 21.8.1998, pégs. 7/17.

DECRETO N' 2.742, DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Promulga o Protocolo ao Tratado da
Antártida sobre Proteção ao Meio Ambiente,
assinado em Madri, em 4 de outubro de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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Considerando que o Protocolo ao Tratado da Antártida sobre
Proteção ao Meio Ambiente, foi assinado em Madri, em 4 de outubro
de 1991;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 88, de 6 de junho
de 1995;
Considerando que o protocolo em tela entrou em vigor internacional em 14 de janeiro de 1998;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação do Protocolo ao Tratado da Antártida sobre Proteção
ao Meio Ambiente, em 15 de agosto de 1995, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 14 de janeiro de 1998;
DECRETA:
Art. 1º O Protocolo ao Tratado da Antártida sobre Proteção ao
Meio Ambiente, assinado em Madri, em 4 de outubro de 1991, apenso por cópia ao presente decreto, deverá ser cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 21.8.1998, pága. 18/26.
DECRETO Nº 2.743, DE 21 DE AGOSTO DE 1998
Regulamenta o Sistema de Registro de
Preços previsto no art. 15 da Lei n'2 8.666, de
21 dejunhode 1993, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do disposto
no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
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DECRETA:
Art. 10 As contratações para aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços no âmbito da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades
controladas, direta ou indiretamente pela União, reger-se-ão pelo
disposto neste decreto.
Art. 2Q A licitação para inclusão no Sistema de Registro de
Preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor
preço, na forma da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e será precedida de ampla pesquisa de mercado, realizada direta ou indiretamente pelo órgão ou entidade licitante.
Art. 3 Q O prazo de validade do registro de preço não poderá
ser superior a um ano, computadas neste as eventuais prorrogações.
Art. 4Q Será adotada, preferencialmente, a licitação para registro de preços, nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem, houver necessidade de aquisições freqüentes;
U - quando for mais conveniente a aquisição de bens com
previsão de entregas parceladas; ou
UI - quando for conveniente a aquisição do bem para atendimento a mais de um órgão ou entidade.
Art. 5Q A administração poderá subdividir a quantidade total do
item em lotes, sempre que comprovado técnica e economicamente viável,
de forma a possibilitar maior competitividade, observados, neste caso,
dentre outros, a quantidade mínima e o prazo e local de entrega.
Art. 6 Q Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados
tantos fornecedores quantos necessários para que, em função da
proposta de fornecimento de cada um, seja atingida a quantidade
total estimada para o item ou lote.
Parágrafo único. O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados, trimestralmente, na imprensa
oficial e disponibilizados em meio eletrônico.
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Art. 7' A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
Art. 8º No âmbito dos órgãos e das entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais (Sisg), caberá ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado incluir, atualizar e cancelar o registro de preços no sistema, podendo designar as unidades que realizarão licitações para registrar preços.
§ 1Q Caberá ao órgão ou entidade que efetuar a licitação para
registro de preços a prática de todos os atos de controle e administração pertinentes.
§ 2º O órgão que efetivar a aquisição será responsável pelos
atos relativos ao cumprimento, pelo fornecedor, das condições pactuadas, aí incluída a aplicação de eventuais penalidades.

Art. 9º O edital de concorrência para registro de preços contemplará, pelo menos:
I - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo
de validade do registro;
II - o preço unitário máximo que a administração se dispõe a
pagar, por item, consideradas as regiões e as estimativas de quantidades a serem adquiridas;
III - a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item;
IV - as condições quanto aos locais e prazos de entrega e a forma de pagamento;
V - o prazo de validade do registro de preço;
VI - os órgãos e entidades que poderão se utilizar do respectivo registro de preço.
Art. 10. Homologado o resultado da licitação, o órgão ou entidade responsável, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados
para assinatura da Ata de Registro de Preços que, publicada na imCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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prensa oficial, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
Parágrafo único. Observada a ordem de classificação, serão convocados para firmar a Ata de Registro de Preços os demais proponentes
que concordarem com o fornecimento ao preço do primeiro colocado, até
que seja atingido o quantitativo total estimado para o item.
Art. 11. A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de emissão de nota
de empenho de despesa, autorização de compra, ou outro instrumento
similar.
§ 1º Quando o primeiro fornecedor registrado atingir o seu limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços, a administração poderá adquirir do segundo e, assim, sucessivamente.
§ 2º O estabelecido neste artigo aplica-se aos acréscimos que
se fizerem necessários, obedecidos os limites previstos na Lei
nº 8.666/93.
Art. 12. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, cabendo ao órgão ou entidade responsável convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.
Art. 13. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
r - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
Hl - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de
este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
IV - presentes razões de interesse público.
§ 1º O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
§ 2º O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior
comprovados.
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Art. 14. O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado e o Ministério do Planejamento e Orçamento, por intermédio
do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, poderão baixar instruções complementares a este decreto, em seus respectivos âmbitos de atuação.
Art. 15. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revoga-se o Decreto n' 449, de 17 de fevereiro de 1992.
Brasília, 21 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Cláudia Maria Costin
DECRETO N' 2.744, DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Altera o Programa de Dispêndios Globais (PDG) das empresas estatais federais
para 1998, aprovado pelo Decreto n Q 2.453,
de 6 de janeiro de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I" Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais
(PDG) das empresas estatais federais para 1998, aprovado por intermédio do Decreto n' 2.453, de 6 de janeiro de 1998, para atribuir
dotação orçamentária às empresas constantes dos demonstrativos
anexos a este decreto, cujo controle acionário passou para a União.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 25.8.1998, págs. 1/4.
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DECRETO Nº 2.745, DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Aprova o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) previsto no art. 67
da Lei n' 9.478, de 6 de agosto de 1997.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto no art. 67 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), na forma
do anexo deste decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação;
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Anexo
REGULAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
SIMPLIFICADO DA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
(PETROBRÁS)
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
1.1 Este regulamento editado nos termos da Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, e do art. 173, § 1º, da Constituição, com a redação dada
pela Emenda nº 19, de 4 de junho de 1998, disciplina o procedimento licitatório a ser realizado pela Petrobrás para contratação de obras, serviços, compras e alienações.
1.2 A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a realização da obra, serviço ou fornecimento pretendido
pela Petrobrás e será processada e julgada com observância dos
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princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, bem como da vinculação ao instrumento
convocatório, da economicidade, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatos.
1.3 Nenhuma obra ou serviço será licitado sem a aprovação do
projeto básico respectivo, com a definição das características, referências e demais elementos necessários ao perfeito entendimento,
pelos interessados, dos trabalhos a realizar, nem contratado, sem a
provisão dos recursos financeiros suficientes para a sua execução e
conclusão integral.
1.3.1 Quando for o caso, deverão ser adotadas, antes da licitação,
as providências para a indispensável liberação, utilização, ocupação,
aquisição ou desapropriação dos bens, necessários à execução da obra
ou serviço a contratar.
1.4 Nenhuma compra será feita sem a adequada especificação
do seu objeto e indicação dos recursos financeiros necessários ao pagamento.
1.4.1 As compras realizadas pela Petrobrás deverão ter como
balizadores:
a) o princípio da padronização, que imponha compatibilidade
de especificações técnica e de desempenho, observadas, quando for o
caso, as condições de manutenção, assistência técnica e de garantia
oferecidas;

b) condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor
privado e

c) definição das unidades e quantidades em função do consumo
e utilização prováveis.
1.5 Estarão impedidos de participar de licitações na Petrobrás
firma ou consórcio de firmas entre cujos dirigentes, sócios detentores de mais de dez por cento do capital social, responsáveis técnicos,
bem assim das respectivas subcontratadas, haja alguém que seja diretor ou empregado da Petrobrás.
1.6 Ressalvada a hipótese de contratação global (turn-key), não
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genharia pessoa física ou empresa que haja participado da elaboração do projeto básico ou executivo.
1.6.1 É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o item anterior, na licitação de obra ou serviço
ou na sua execução, como consultor técnico, exclusivamente a serviço da Petrobrás.
1.7 O ato de convocação da licitação conterá, sempre, disposição
assegurando à Petrobrás o direito de, antes da assinatura do contrato correspondente, revogar a licitação, ou, ainda, recusar a adjudicação a firma que, em contratação anterior, tenha revelado incapacidade técnica, administrativa ou financeira, a critério exclusivo da Petrobrás, sem que disso decorra, para os participantes, direito a reclamação ou indenização de qualquer espécie.
1.8 No processamento das licitações é vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos convocatórios, cláusulas ou condições que:
a) restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação;
b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes.
1.8.1 A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis a
todos os interessados os atos de seu procedimento.
1.9 Sempre que economicamente recomendável, a Petrobrás
poderá utilizar-se da contratação integrada, compreendendo realização de projeto básico e/ou detalhamento, realização de obras e serviços, montagem, execução de testes, pré-operação e todas as demais
operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto,
com a solidez e segurança especificadas.
1.10 Sempre que reconhecida na prática comercial, e sua não
utilização importar perda de competitividade empresarial, a Petrobrás poderá valer-se de mecanismos seguros de transmissão de dados a distância, para fechamento de contratos vinculados às suas
atividades finalísticas, devendo manter registros dos entendimentos e tratativas realizados e arquivar as propostas recebidas, para
fins de sua análise pelos órgãos internos e externos de controle.
1.11 Com o objetivo de compor suas propostas para participar
de licitações que precedam as concessões de que trata a Lei n' 9.478,
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de 6 de agosto de 1997, a Petrobrás poderá assinar pré-contratos,
mediante expedição de cartas-convite, assegurando preços e compromissos de fornecimento de bens ou serviços.
1.11.1 Os pré-contratos conterão cláusula resolutiva de pleno
direito, sem penalidade ou indenização, a ser exercida pela Petrobrás no caso de outro licitante ser declarado vencedor, e serão submetidos à apreciação posterior dos órgãos de controle externo e de
fiscalização.

CAPÍTULO II
Dispensa e Inexigibilidade da Licitação
2.1 A licitação poderá ser dispensada nas seguintes hipóteses:
a) nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública;

b) nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuizo ou comprometer
a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens;

c) quando não acudirem interessados à licitação anterior, e esta
não puder ser repetida sem prejuizo para a Petrobrás, mantidas,
neste caso, as condições preestabelecidas;
d) quando a operação envolver concessionário de serviço público e o objeto do contrato for pertinente ao da concessão;

e) quando as propostas de licitação anterior tiverem consignado preços manifestamente superiores aos praticados no mercado, ou
incompativeis com os fixados pelos órgãos estatais incumbidos do
controle oficial de preços;

fJ quando a operação envolver exclusivamente subsidiárias ou
controladas da Petrobrás, para aquisição de bens ou serviços a
preços compativeis com os praticados no mercado, bem como com pessoas jurídicas de direito público interno, sociedades de economia
mista, empresas públicas e fundações ou ainda aquelas sujeitas ao
seu controle majoritário, exceto se houver empresas privadas que
possam prestar ou fornecer os mesmos bens e serviços, hipótese em
que todos ficarão sujeitos à licitação; e quando a operação entre as
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pessoas antes referidas objetivar o fornecimento de bens ou serviços
sujeitos a preço fixo ou tarifa, estipuladas pelo Poder Público;
g) para a compra de materiais, equipamentos ou gêneros padronizados por órgão oficial, quando não for possível estabelecer critério objetivo para o julgamento das propostas;
h) para a aquisição de peças e sobressalentes ao fabricante do
equipamento a que se destinam, de forma a manter a garantia técnica vigente do mesmo;
i) na contratação de remanescentes de obra, serviço ou fornecimento, desde que aceitas as mesmas condições do licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido e mediante ampla consulta a
empresas do ramo, participantes ou não da licitação anterior;
j) na contratação de instituições brasileiras, sem fins lucrativos, incumbidas regimental ou estatutariamente da pesquisa, ensino, desenvolvimento institucional, da integração de portadores de
deficiência física, ou programas baseados no Estatuto da Criança e
do Adolescente (Lei n'' 8.069, de 13 de julho de 1990), desde que detenham inquestionável reputação ético-profissional;
k) para aquisição de hortifrutigrangeiros e gêneros perecíveis,
bem como de bens e serviços a serem prestados aos navios petroleiros e embarcações, quando em estada eventual de curta duração em
portos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo ou movimentação operacional, e para equipes sísmicas terrestres.
2.2 A dispensa de licitação dependerá de exposição de motivos do
titular da unidade administrativa interessada na contratação da
obra, serviço ou compra, em que sejam detalhadamente esclarecidos:
a) a caracterização das circunstâncias de fato justificadoras
do pedido;
b) o dispositivo deste regulamento aplicável à hipótese;
c) as razões da escolha da firma ou pessoa fisica a ser contratada;
d) a justificativa do preço de contratação e a sua adequação ao
mercado e à estimativa de custo da Petrobrás.

2.3 É inexigível a licitação, quando houver inviabilidade fática
ou jurídica de competição, em especial:
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a) para a compra de materiais, equipamentos ou gêneros que
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca;

b) para a contratação de serviços técnicos a seguir enumerados
exemplificadamente, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização:

estudos técnicos, planejamento e projetos básicos ou executivos;
pareceres, perícias e avaliações em geral;
assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras;
fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;

patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas,
em especial os negócios jurídicos atinentes a oportunidades de negócio, financiamentos, patrocínio, e aos demais cujo conteúdo seja
regido, predominantemente, por regras de direito privado face às peculiaridades de mercado;
-

treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

c) para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário, desde que consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião pública;
d) para a obtenção de licenciamento de uso de software com o
detentor de sua titularidade autoral, sem distribuidores, representantes comerciais, ou com um destes na hipótese de exclusividade,
comprovada esta por documento hábil;

e) para a contratação de serviços ou aquisição de bens, em situações atípicas de mercado em que, comprovadamente, a realização do procedimento licitatório não seja hábil a atender ao princípio
da economicidade;
f) no caso de transferência de tecnologia, desde que caracterizada a necessidade e essencialidade da tecnologia em aquisição;
g) para a compra ou locação de imóvel destinado ao serviço da
Petrobrás, cujas características de instalação ou localização condicionem a sua escolha;
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h) para a formação de parcerias, consórcios e outras formas associativas de natureza contratual, objetivando o desempenho de atividades compreendidas no objeto social da Petrobrás;
i) para a celebração de "contratos de aliança", assim considerados aqueles que objetivem a soma de esforços entre empresas, para
gerenciamento conjunto de empreendimentos, compreendendo o
planejamento, a administração, os serviços de procura, construção
civil, montagem, pré-operação, comissionamento e partida de unidades, mediante o estabelecimento de preços «meta» e «teto», para efeito de bônus e penalidades, em função desses preços, dos prazos e do
desempenho verificado;

j) para a comercialização de produtos decorrentes da exploração e produção de hidrocarbonetos, gás natural e seus derivados, de
produtos de indústrias químicas, para importação, exportação e troca desses produtos, seu transporte, beneficiamento e armazenamento, bem como para a proteção de privilégios industriais e para operações bancárias e creditícias necessárias à manutenção de participação da Petrobrás no mercado;
k) nos casos de competitividade mercadológica, em que a contratação deva ser iminente, por motivo de alteração de programação,
desde que comprovadamente não haja tempo hábil para a realização
do procedimento licitatório, justificados o preço da contratação e as
razões técnicas da alteração de programação;

l) na aquisição de bens e equipamentos destinados à pesquisa e
desenvolvimento tecnológico aplicáveis às atividades da Petrobrás.

2.3.1 Considera-se de notória especialização o profissional ou
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que seu trabalho é o mais
adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
2.3.2 Considera-se como produtor, firma ou representante comercial exclusivo, aquele que seja o único a explorar, legalmente, a
atividade no local da contratação, ou no território nacional, ou o único inscrito no registro cadastral de licitantes da Petrobrás, conforme
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envolva a operação custo estimado nos limites de convite, concorrên-

cia ou tomada de preços.
2.4 A Diretoria da Petrobrás definirá, em ato específico, as competências para os atos de dispensa de licitação.
2.5 Os casos de dispensa (item 2.1) e de inexigibilidade (item
2.3) de licitação deverão ser comunicados pelo responsável da unidade competente à autoridade superior, dentro dos cinco dias seguintes ao ato respectivo, devendo constar da documentação a caracterização da situação justificadora da contratação direta, conforme o
caso, a razão da escolha do fornecedor ou prestador de serviço e ajustificativa do preço.
CAPÍTULO III
Modalidades, Tipos e Limites de Licitação
3.1 São modalidades de licitação:
a) a concorrência;

b) a tomada de preços;
c) o convite;
d) o concurso;

e) o leilão;
3.1.1 Concorrência - é a modalidade de licitação em que será
admitida a participação de qualquer interessado que reúna as condições exigidas no edital.
3.1.2 Tomada de Preços - é a modalidade de licitação entre
pessoas, físicas ou jurídicas previamente cadastradas e classificadas
na Petrobrás, no ramo pertinente ao objeto.
3.1.3 Convite - é a modalidade de licitação entre pessoas físicas ou jurídicas, do ramo pertinente ao objeto, em número mínimo de três, inscritas ou não no registro cadastral de licitantes
da Petrobrás.
3.1.4 Concurso - é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados, para escolha de trabalho técnico ou artístico, mediante
a instituição de prêmios aos vencedores.
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3.1.5 Leilão - é a modalidade de licitação entre quaisquerinteressados, para a alienação de bens do ativo permanente da Petrobrás, a quem oferecer maior lance, igualou superior ao da avaliação.
3.2 De acordo com a complexibilidade e especialização da obra,
serviço ou fornecimento a ser contratado, as licitações poderão ser dos
seguintes tipos:
a) De Melhor Preço - quando não haja fatores especiais de ordem técnica que devam ser ponderados e o critério de julgamento indicar que a melhor proposta será a que implicar o menor dispêndio
para a Petrobrás, ou o maior pagamento, no caso de alienação, observada a ponderação dos fatores indicados no ato de convocação, conforme subitem 6.10;
b) De Técnica e Preço - que será utilizada sempre que fatores
especiais de ordem técnica, tais como segurança, operatividade e
qualidade da obra, serviço ou fornecimento, devam guardar relação
com os preços ofertados;
c) De Melhor Técnica - que será utilizada para contratação de
obras, serviços ou fornecimentos em que a qualidade técnica seja
preponderante sobre o preço.
3.2.1 O tipo da licitação será indicado pela unidade requisitante interessada e constará, sempre, do edital ou carta-convite.
3.2.2 Nos casos de utilização de licitação de Técnica e Preço e de
Melhor Técnica, a unidade administrativa interessada indicará os
requisitos de técnica a serem atendidos pelos licitantes na realização da obra ou serviço ou fornecimento do material ou equipamento.
3.3 Para a escolha da modalidade de licitação serão levados em
conta, dentre outros, os seguintes fatores:
a) necessidade de atingimento do segmento industrial, comercial ou de negócios correspondente à obra, serviço ou fornecimento a
ser contratado;

b) participação ampla dos detentores da capacitação, especialidade ou conhecimento pretendidos;

c) satisfação dos prazos ou características especiais da contratação;
d) garantia e segurança dos bens e serviços a serem oferecidos;
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e) velocidade de decisão, eficiência e presteza da operação industrial, comercial ou de negócios pretendida;
fJ peculiaridades da atividade e do mercado de petróleo;
g) busca de padrões internacionais de qualidade e produtividade e aumento da eficiência;
h) desempenho, qualidade e confiabilidade exigidos para os
materiais e equipamentos;
i) conhecimento do mercado fornecedor de materiais e equipamentos especificos da indústria de petróleo, permanentemente qualificados por mecanismos que verifiquem e certifiquem suas instalações, procedimentos e sistemas de qualidade, quando exigiveis.
3.4 Sempre que razões técnicas determinarem o fracionamento
de obra ou serviço em duas ou mais partes, será escolhida a modalidade de licitação que regeria a totalidade da obra ou serviço.
3.5 Obras ou serviços correlatos e vinculados entre si serão
agrupados e licitados sob a modalidade correspondente ao conjunto
a ser contratado.
3.6 Nos casos em que a licitação deva ser realizada sob a modalidade de convite, o titular da unidade administrativa responsável
poderá, sempre que julgar conveniente, determinar a utilização da
concorrência.
CAPÍTULOrv
Registro Cadastral, Pré-Qualificação
e Habilitação de Licitantes
4.1 A Petrobrás manterá registro cadastral de empresas interessadas na realização de obras, serviços oufornecimentos para a
companhia.
4.1.1 Para efeito da organização e manutenção do Cadastro de
Licitantes, a Petrobrás publicará, periodicamente, aviso de chamamento das empresas interessadas, indicando a documentação a ser
apresentada, que deverá comprovar:
a) habilitação juridica;
b) capacidade técnica, genérica, especifica e operacional;
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c) qualificação econômico-financeira;
d) regularidade fiscal.

4.2 As firmas cadastradas serão classificadas por grupos, segundo a sua especialidade.
4.3 Os registros cadastrais serão atualizados periodicamente,
pelo menos uma vez por ano.
4.4 Os critérios para a classificação das firmas cadastradas serão fixados por comissão integrada por técnicos das áreas interessadas, indicados pelos respectivos diretores e designados pelo Presidente da Petrobrás e serão estabelecidos em norma específica, aprovada pela diretoria.
4.5 Feita a classificação, o resultado será comunicado ao interessado, que poderá pedir reconsideração, desde que a requeira, no
prazo de cinco dias, apresentando novos elementos, atestados ou outras informaçôes que justifiquem a classificação pretendida.
4.5.1 Decorrido o prazo do subitem anterior, a unidade administrativa encarregada do cadastro expedirá o Certificado de Registro e Classificação, que terá validade de doze meses.
4.6 Qualquer pessoa, que conheça fatos que afetem a inscrição
e classificação das firmas executoras de obras e serviços ou fornecedoras de materiais e equipamentos, poderá impugnar, a qualquer
tempo, total ou parcialmente, o registro, desde que apresente à unidade de cadastro as razôes da impugnação.
4.7 A inscrição no registro cadastral de licitantes da Petrobrás
poderá ser suspensa quando a firma:
a) faltar ao cumprimento de condiçôes ou normas legais ou contratuais;

b) apresentar, na execução de contrato celebrado com a Petrobrás, desempenho considerado insuficiente;

c) tiver títulos protestados ou executados;
d) tiver requerida a sua falência ou concordata, ou, ainda, decretada esta última;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, age. 1998

5990
e) deixar de renovar, no prazo que lhe for fixado, documentos
com prazo de validade vencido, ou deixar de justificar, por escrito, a
não participação na licitação para a qual tenha sido convidada.
4.8 A inscrição será cancelada:
por decretação de falência, dissolução ou liquidação da firma;
b) quando ocorrer declaração de inidoneidade da firma;

a)

c) pela prática de qualquer ato ilícito;
d) a requerimento do interessado.

4.9 A suspensão da inscrição será feita pela unidade encarregada do cadastro, por iniciativa própria ou mediante provocação de
qualquer unidade da Petrobrás. O cancelamento da inscrição será
determinado por qualquer diretor, ou pela diretoria da Petrobrás no
caso da letra b do subitem anterior, com base em justificativa da unidade administrativa interessada.
4.9.1 O ato de suspensão, ou de cancelamento, que será comunicado, por escrito, pela unidade encarregada do cadastro, fixara o
prazo de vigência e as condições que deverão ser atendidas pela firma, para restabelecimento da inscrição.
4.9.2 firma que tiver suspensa a inscrição cadastral não poderá
celebrar contratos com a Petrobrás, nem obter adjudicação de obra,
serviço ou fornecimento, enquanto durar a suspensão. Entretanto,
poderá a Petrobrás exigir, para manutenção do contrato em execução,
que a firma ofereça caução de garantia satisfatória.
4.10 Para o fim de participar de licitação cujo ato de convocação
expressamente o permita, admitir-se-á a inscrição de pessoas físicas
ou jurídicas reunidas em consórcio, sendo, porém, vedado a um consorciado, na mesma licitação, também concorrer isoladamente ou
por intermédio de outro consórcio.
4.10.1 As pessoas físicas ou jurídicas consorciadas instruirão o
seu pedido de inscrição com prova de compromisso de constituição do
consórcio, mediante instrumento, do qual deverão constar, em cláusulas próprias:
a designação do representante legal do consórcio;
b) composição do consórcio;

a)
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c) objetivo da consorciação;
d) compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais
o de que cada consorciado responderá, individual e solidariamente,
pelas exigências de ordem fiscal e administrativa pertinentes ao objeto da licitação, até a conclusão final dos trabalhos que vierem a ser
contratados com consórcio;
e) declaração expressa de responsabilidade solidária de todos
os consorciados pelos atos praticados sob o consórcio, em relação à licitação e, posteriormente, à eventual contratação;

fJ compromisso de que o consórcio não terá sua composição ou
constituição alteradas ou, sob qualquer forma, modificadas, sem
prévia e expressa anuência, escrita, da Petrobrás, até a conclusão
integral dos trabalhos que vierem a ser contratados;
g) compromissos e obrigações de cada um dos consorciados, individualmente, em relação ao objeto de licitação.

4.10.2 A capacidade técnica e financeira do consórcio, para
atender às exigências da licitação, será definida pelo somatório da
capacidade de seus componentes.
4.10.3 Nos consórcios integrados por empresas nacionais e estrangeiras serão obedecidas as diretrizes estabelecidas pelos órgãos
governamentais competentes, cabendo, sempre, a brasileiros a representação legal do consórcio.
4.10.4 Não se aplicará a proibição constante da letra f do subitem 4.10.1 quando as empresas consorciadas decidirem fundir-se em
uma só, que as suceda para todos os efeitos legais.
4.10.5 Aplicar-se-ão aos consórcios, no que cabíveis, as disposições deste regulamento, inclusive no tocante ao cadastramento e habilitação de licitantes.
4.10.6 O Certificado do Registro do Consórcio será expedido
com a finalidade exclusiva de permitir a participação na licitação indicada no pedido de inscrição.
4.10.7 O edital de licitação poderá fixar a quantidade máxima
de firmas por consórcios e estabelecerá prazo para que o compromisso de consorciação seja substituído pelo contrato de constituição deCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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finitiva do consórcio, na forma do disposto no art. 279 da Lei nº 6.404
de 15.12.1976, sob pena de cancelamento da eventual adjudicação.
4.11 A Petrobrás poderá promover a pré-qualificação de empresas para verificação prévia da habilitação jurídica, capacidade técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, com vista à participação dessas empresas em certames futuros e específicos.
4.11.1 O edital de chamamento indicará, além dais) obrais),
serviçots) ou fornecimento(s) a serrem) contratado(s), os requisitos
para a pré-qualificação e o seu prazo de validade.
4.11.2 Uma vez pré-qualificadas, a convocação das empresas interessadas será feita de forma simplificada, mediante carta-convite.
4.12 O Certificado fornecido aos cadastrados substituirá os documentos exigidos para as licitações processadas dentro do seu prazo
de validade, ficando, porém, assegurado à Petrobrás o direito de estabelecer novas exigências, bem como comprovação da capacidade operativa atual da empresa, compatível com o objeto a ser contratado.
CAPÍTULO V
Processamento da Licitação
5.1 As licitações da Petrobrás serão processadas por Comissões
Permanentes ou Especiais, designadas pela diretoria ou, mediante
delegação desta, pelo titular da unidade administrativa interessada.
5.l.1 O procedimento da licitação será iniciado com o ato do titular da unidade administrativa interessada, que deverá indicar o
objeto a ser licitado, prazo para a execução da obra, serviço ou fornecimento desejado, bem como os recursos orçamentários aprovados
ou previstos nos programas plurianuais correspondentes.
5.l.2 Quando for o caso, o pedido de licitação deverá vir acompanhado do ato de designação da Comissão Especial que a processará.
5.2 O pedido de licitação deverá conter, dentre outros, os seguintes elementos:
I -

No Caso de Obra ou Serviço

a) descrição das características básicas e das especificações dos
trabalhos a serem contratados;
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b) indicação do prazo máximo previsto para a conclusão dos trabalhos;
c) indicação do custo estimado para a execução, cujo orçamento
deverá ser anexado ao pedido;
d) indicação da fonte de recursos para a contratação;

e) requisitos de capital, qualificação técnica e capacitação econômico-financeira a serem satisfeitos pelas firmas interessadas na
participação;

fJ local e unidade administrativa onde poderão ser obtidos, pelos interessados, elementos e esclarecimentos complementares sobre a obra ou serviço, bem como o preço de aquisição das especificações técnicas, plantas e demais elementos da licitação.
II - No Caso de Compra
a) descrição das características técnicas do material ou equipamento a ser adquirido;
b) indicação da fonte de recursos para a aquisição;

c) indicação, quando for o caso, dos requisitos de capacitação
econômico-financeira, qualificação e tradição técnica a serem satisfeitos pelos fornecedores interessados;
d) indicação ou requisitos de qualidade técnica exigidos para o
material ou equipamento a ser fornecido;

e) preço de aquisição das especificações técnicas e demais documentos da licitação, quando for o caso.
5.2.1 Quando exigido como requisito para a participação, o capital social mínimo não será superior a dez por cento do valor estimado para a contratação.
5.2.2 A Comissão de Licitação poderá solicitar da unidade administrativa requisitante quaisquer elementos e informações que
entender necessários para a elaboração do edital ou carta-convite da
licitação. Acomissão restituirá à unidade requisitante o pedido de licitação que não contiver os elementos indicados no subitem anterior,
bem assim os que não forem complementares com os dados e informações adicionais requisitados.
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5.3 As licitações serão convocadas mediante edital assinado e
feito publicar pelo titular da unidade administrativa interessada, ou
através de carta-convite expedida pela Comissão de Licitação ou por
servidor especialmente designado.
5.3.1 Na elaboração do edital deverão ser levados em conta, além
das condições e exigências técnicas e econômico-financeiras requeridas
para a participação, os seguintes princípios básicos de licitação:
a) igualdade de oportunidade e de tratamento a todos os interessados na licitação;

b) publicidade e amplo acesso dos interessados às informações
e trâmites do procedimento licitatório;

c) fixação de critérios objetivos para o julgamento da habilitação dos interessados e para avaliação e classificação das propostas.
5.4 A concorrência será convocada por aviso publicado, pelo menos uma vez, no Diário Oficial da União e em jornal de circulação
nacional, com antecedência mínima de trinta dias da data designada
para apresentação de propostas.
5.4.1 O aviso de convocação indicará, de forma resumida, o objeto da concorrência, os requisitos para a participação, a data e o local de apresentação das propostas e o local onde poderão ser adquiridos o edital e os demais documentos da licitação.
5.4.2 O edital da concorrência deverá conter o número de ordem
em série anual, a sigla da unidade administrativa interessada, a finalidade da licitação, a menção de que será regida por esta norma e,
mais, as seguintes indicações:
a) o objeto da licitação, perfeitamente caracterizado e definido,
conforme o caso, pelo respectivo projeto, normas e demais elementos
técnicos pertinentes, bastantes para permitir a exata compreensão
dos trabalhos a executar ou do fornecimento a fazer;
b) as condições de participação e a relação dos documentos exigidos para a habilitação dos licitantes e seus eventuais subcontratados,
os quais serão relativos, exclusivamente, à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal;
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c) o local, dia e horário em que serão recebidas a documentação
de habilitação preliminar e as propostas e o local, dia e hora em que
serão abertas as propostas;
d) o critério que será adotado no julgamento das propostas;

e) o local e a unidade administrativa onde os interessados poderão obter informações e esclarecimentos e cópias dos projetos, plantas, desenhos, instruções, especificações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto da licitação;

fJ a natureza e o valor da garantia de propostas, quando exigida;
g) o prazo máximo para cumprimento do objeto da licitação;

h) as condições de reajustamento dos preços, quando previsto;

i) a declaração de que os trabalhos ou fornecimento deverão ser
realizados segundo as condições estabelecidas em contrato, cuja minuta acompanhará o edital;

j) as condições de apresentação das propostas, número de vias e
exigências de serem datilografadas e assinadas pelo proponente,
sem emendas ou rasuras, com a indicação do respectivo endereço;
k) as condições para aceitação de empresas associadas em consórcio e para eventual subcontratação;

I) esclarecimento de que a Petrobrás poderá, antes da assinatura do contrato, desistir da concorrência, sem que disso resulte qualquer direito para licitantes;
m) prazo de validade das propostas;
n) outras informações que a unidade requisitante da licitação
julgar necessária.

5.4.3 Nas concorrências haverá, sempre, uma fase inicial de habilitação preliminar, destinada à verificação da plena qualificação
das firmas interessadas. Para a habilitação preliminar os interessados apresentarão os documentos indicados no edital, além do comprovante de garantia de manutenção da proposta, quando exigida.
5.4.4 A habilitação preliminar antecederá a abertura das propostas e a sua apreciação competirá à Comissão de Licitação.
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5.4.5 O edital da concorrência poderá dispensar as firmas inscritas no cadastro da Petrobrás e de órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, da apresentação dos documentos
de regularidade jurídico-fiscal exigidos para a habilitação, desde
que exigido o certificado de registro, respectivo.
5.4.6 Quando prevista no edital, a exigência de capital mínimo
integralizado e realizado, ou de patrimônio líquido, não poderá exceder de dez por cento do valor estimado da contratação.
5.4.7 Mediante despacho fundamentado, a diretoria poderá autorizar a redução do prazo de publicação do edital, para, no mínimo,
vinte dias, quando essa providência for considerada necessária pela
urgência da contratação.
5.5 A tomada de preços será convocada por aviso publicado no
Diário Oficial da União e em jornal de circulação nacional, com a antecedência mínima de quinze dias da data designada para recebimento das propostas.
5.5.1 O edital de tomada de preços conterá, além dos requisitos do
subitem anterior, que forem cabíveis, as seguintes indicações mínimas:
a) a descrição detalhada do objeto da licitação, as especificações
e demais elementos indispensáveis ao perfeito conhecimento, pelos
interessados, dos trabalhos que serão executados, ou dos materiais
ou equipamentos a serem fornecidos;

b) o local, data e horário em que serão recebidas as propostas e
as condições da apresentação destas;

c) a informação de que somente poderão participar da licitação
firmas já inscritas no registro cadastral de licitantes da Petrobrás;
d) especificação da forma e o valor da garantia de proposta,
quando exigida, e indicação do local e a unidade administrativa da
Petrobrás onde os interessados obterão informações complementares, cópias das especificações, plantas, desenhos, instruções e demais elementos sobre o objeto da licitação;

e) o critério de julgamento das propostas, com o esclarecimento
de que a Petrobrás poderá, antes da assinatura do contrato, revogar
a licitação, sem que disso resulte qualquer direito para os licitantes.
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5.5.2 Mediante despacho fundamentado, o diretor da área a
que estiver afeta a licitação poderá autorizar a redução do prazo de
publicação do edital, para dez dias, quando essa providência for considerada necessária pela urgência da contratação.
5.6 O convite será convocado por carta expedida pelo Presidente da Comissão de Licitação ou pelo servidor especialmente designado, às firmas indicadas no pedido da licitação, em número mínimo de
três, selecionadas pela unidade requisitante dentre as do ramo pertinente ao objeto, inscritos ou não no registro cadastral de licitantes
da Petrobrás.
5.6.1 A carta-convite será entregue, aos interessados, contra
recibo, com antecedência mínima de três dias antes da data fixada
para a apresentação das propostas. A carta-convite será acompanhada das características e demais elementos técnicos da licitação e
deverá conter as indicações mínimas, necessárias à elaboração das
propostas.
5.6.2 A cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, a convocação será estendida a, pelo menos, mais uma firma, dentre as cadastradas e classificadas no ramo pertinente.
CAPÍTULO VI
Julgamento das Licitações
6.1 As licitações serão processadas e julgadas com a observância do seguinte procedimento:
a) abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à
habilitação, e sua apreciação;
b) devolução dos envelopes fechados aos licitantes inabilitados,
desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação;
c) abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes
habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento
dos recursos interpostos;
d) verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do instrumento convocatório, promovendo-se a desclassificação
das propostas desconformes ou incompatíveis;
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e) classificação das propostas e elaboração do Relatório do Julgamento;

fJ aprovação do resultado e adjudicação do objeto ao vencedor.
6.2 Aabertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas, será realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada
pelos licitantes presentes e pela Comissão de Licitação.
6.3 Todos os documentos de habilitação e propostas serão rubricados pelos licitantes e pela Comissão de Licitação.
6.4 O disposto no item 6.1 aplica-se, no que couber, ao leilão e ao
convite.
6.5 O concurso será processado com a observância do procedimento previsto no respectivo instrumento convocatório.
6.6 Ultrapassada a fase de habilitaçâo dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe desclassificá-las por motivo relacionado
com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
6.7 É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta.
6.8 Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela comissão.
6.9 É assegurado a todos os participantes do procedimento licitatório o direito de recurso, na forma estabelecida no Capítulo IX
deste regulamento.
6.10 O critério de julgamento das propostas constará, obrigatoriamente, do edital ou carta-convite. Na sua fixação levar-se-ão em
conta, dentre outras condições expressamente indicadas no ato de
convocação, os fatores de qualidade e rendimento da obra ou serviço
ou do material ou equipamento a ser fornecido, os prazos de execução
ou de entrega, os preços e as condições de pagamento.
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6.11 A comissão fará a análise, avaliação e classificação das
propostas rigorosamente de conformidade com o critério estabelecido no ato de convocação, desclassificando as que não satisfizeram,
total ou parcialmente, as exigências prefixadas.
6.12 Não serão levadas em conta vantagens não previstas no
edital ou carta-convite, nem ofertas de redução sobre a proposta
mais barata.
6.13 No caso de discordância entre os preços unitários e os totais resultantes de cada item da planilha, prevalecerão os primeiros; ocorrendo discordância entre os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão estes últimos.
6.14 Na falta de outro critério expressamente estabelecido no
ato de convocação, observado o disposto no subitem anterior, a licitação será julgada com base no menor preço ofertado, assim considerado aquele que representar o menor dispêndio para a Petrobrás.
6.15 Na avaliação das propostas, para efeito da classificação, a
comissão levará em conta todos os aspectos de que possa resultar
vantagem para a Petrobrás, observado o disposto no subitem 6.25.
6.16 As propostas serão classificadas por ordem decrescente
dos valores ofertados, a partir da mais vantajosa.
6.17 Verificando-se absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a comissão designará dia e hora para que os licitantes empatados apresentem novas ofertas de preços; se nenhum deles puder,
ou quiser, formular nova proposta, ou caso se verifique novo empate,
a licitação será decidida por sorteio entre os igualados.
6.18 Em igualdade de condições, as propostas de licitantes nacionais terão preferência sobre as dos estrangeiros.
6.19 Nas licitações de Melhor Preço será declarada vencedora a
proponente que, havendo atendido às exigências de prazo de execução
ou de entrega e às demais condições gerais estabelecidas no ato de
convocação, ofertar o melhor valor global para a realização da obra ou
serviço, assim considerado aquele que implicar o menor dispêndio
para a Petrobrás, ou o maior pagamento, no caso de alienação.
6.20 Nas licitações de Técnica e Preço e Melhor Técnica o julgamento das propostas será feito em duas etapas.
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6.20.1 Na primeira, a comissão fará a análise das propostas
com base nos fatores de avaliação previamente fixados no edital, tais
como: qualidade, rendimento, assistência técnica e treinamento,
prazo e cronograma de execução, técnica e metodologia de execução,
tradição técnica da firma, equipamentos da firma, tipo e prazo da
garantia de qualidade oferecida podendo solicitar dos licitantes as
informações e esclarecimentos complementares que considerar necessários, vedada qualquer alteração das condições já oferecidas.
6.20.2 Concluída a avaliação das propostas técnicas, a comissão
convocará os licitantes, por escrito, e, no dia, hora e local designados,
em sessão pública, divulgará o resultado da 1ª etapa do julgamento e
proclamará as propostas classificadas tecnicamente. Após a leitura
do Relatório Técnico, o presidente da comissão prestará aos licitantes
os esclarecimentos e justificativas que forem solicitados. As indagações dos licitantes e os esclarecimentos prestados pelo presidente
constarão da ata da sessão. Em seguida, o presidente da comissão
fará a abertura dos envelopes das propostas financeiras, cujos documentos serão lidos e rubricados pelos membros da comissão e pelos
licitantes. Serão restituídos, fechados, aos respectivos prepostos, os
envelopes de preços dos licitantes cujas propostas técnicas tenham
sido desclassificadas,
6.20.3 O presidente da comissão não fará a abertura dos envelopes de preços das firmas cujas propostas técnicas tenham sido objeto de impugnação, salvo se, decidida, de plano, a improcedência
desta, o impugnante declarar, para ficar consignado na ata, que
aceita a decisão da comissão e renuncia a recurso ou reclamação futura sobre o assunto.
6.20.4 Também não serão abertos, permanecendo em poder da
comissão, os envelopes de preços das firmas cujas propostas técnicas tenham sido desclassificadas e que consignarem em ata o propósito de recorrer contra tal decisão, bem assim os daquelas contra
as quais tenha sido impugnada a classificação, até a decisão final
sobre o recurso ou impugnação.
6.20.5 O resultado da avaliação das propostas técnicas constará
de Relatório Técnico, no qual deverão ser detalhadamente indicados:
a) as propostas consideradas adequadas às exigências de ordem técnica da licitação;
b)

as razões justificadoras de eventuais desclassificações.
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6.20.6 Na segunda etapa do julgamento, a comissão avaliará os
preços e sua adequação à estimativa da Petrobrás para a contratação, bem assim as condições econõmico-financeiras ofertadas pelos
licitantes e fará a classificação final segundo a ordem decrescente
dos valores globais, ou por item do pedido, quando se tratar de licitação de compra.
6.21 Nas licitações de Técnica e Preço será proclamada vencedora da licitação a firma que tiver ofertado o melhor preço global
para a realização da obra ou serviço, ou o melhor pr~ço final por item
do fornecimento a ser contratado, desde que atendidas todas as exigências econômico-financeiras estabelecidas no edital.
6.22 Nas licitações de Melhor Técnica será proclamada vencedora a firma que obtiver a melhor classificação técnica, desde que
atendidas as condições econômico-financeiras estabelecidas no edital. entretanto, o edital conterá, sempre, a ressalva de que a Petrobrás poderá recusar a adjudicação, quando o preço da proposta for
considerado incompatível com a estimativa de custo da contratação.
6.23 Qualquer que seja o tipo ou modalidade da licitação, poderá a comissão, uma vez definido o resultado do julgamento, negociar
com a firma vencedora ou, sucessivamente, com as demais licitantes, segundo a ordem de classificação, melhores e mais vantajosas
condições para a Petrobrás. A negociação será feita, sempre, por escrito e as novas condições dela resultantes passarão a integrar a proposta e o contrato subseqüente.
6.24 O resultado das licitações, qualquer que seja o tipo ou modalidade, constará do Relatório de Julgamento, circunstanciado, assinado pelos membros da comissão, no qual serão referidos, resumidamente, os pareceres técnicos dos órgãos porventura consultados.
6.25 No Relatório de Julgamento a comissão indicará, detalhadamente, as razões da classificação ou desclassificação das propostas,
segundo os fatores considerados no critério preestabelecido, justificando, sempre, quando a proposta de menor preço não for a escolhida.
6.26 Concluído o julgamento, a comissão comunicará, por escrito, o resultado aos licitantes, franqueando-lhes, e a qualquer interessado que o requeira por escrito, o acesso às informações sobre a
tramitação e resultado da licitação.
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6.27 Decorrido o prazo de recurso, ou decidido este, o Relatório
de Julgamento será encaminhado pelo Presidente da Comissão ao titular do órgão interessado, para aprovação e adjudicação.
6.27.1 O titular da unidade competente para a aprovação poderá converter o julgamento em diligência, para que a comissão supra
omissões ou esclareça aspectos do resultado apresentado.
6.27.2 Mediante decisão fundamentada, a autoridade competente para a aprovação anulará, total ou parcialmente, a licitação,
quando ficar comprovada irregularidade ou ilegalidade no seu processamento.
6.28 Os editais e cartas-convites conterão, sempre, a ressalva
de que a Petrobrás poderá, mediante decisão fundamentada da autoridade competente para a homologação do julgamento, revogar a
licitação, a qualquer tempo, antes da formalização do respectivo contrato, para atender a razões de conveniência administrativa, bem
como anular o procedimento, se constatada irregularidade ou ilegalidade, sem que disso resulte, para os licitantes, direito a reclamação
ou indenização.
6.29 As licitações vinculadas a financiamentos contratados
pela Petrobrás com organismos internacionais serão processados
com observância do disposto nas recomendações contidas nos respectivos Contratos de Empréstimos, e nas instruções específicas dos
órgãos federais competentes, aplicando-se, subsidiariamente, as
disposições deste regulamento.
6.30 Os "editais para essas licitações indicarão os requisitos a
serem atendidos pelas firmas estrangeiras eventualmente interessadas na participação.
CAPÍTULO VII
Contratação
7.1 A execução de obras e serviços e a aquisição ou alienação de
materiais, na Petrobrás, serão contratados com o concorrente classificado em primeiro lugar na licitação correspondente, ressalvados os
casos de dispensa desta, estabelecidos neste regulamento.
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7.1.1 Os contratos da Petrobrás reger-se-ão pelas normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, ressalvados
os casos especiais, obedecerão a minutas padronizadas, elaboradas
com a orientação do órgão jurídico e aprovadas pela diretoria.
7.1.2 As minutas dos contratos e dos respectivos aditamentos
serão previamente analisadas pelo órgão jurídico da Petrobrás, na
forma do disposto nas normas operacionais internas.
7.1.3 Os contratos deverão estabelecer, com clareza e precisão,
os direitos, obrigações e responsabilidades das partes e conterão
cláusulas específicas sobre:
a) a qualificação das partes;
b) o objeto e seus elementos característicos;

c) a forma de execução do objeto;
d) o preço, as condições de faturamento e de pagamento e,
quando for o caso, os critérios de reajustamento;

e) os prazos de início, de conclusão, de entrega, de garantia e de
recebimento do objeto do contrato, conforme o caso;
j) as responsabilidades das partes;
g)

as que fixem as quantidades e o valor da multa;

h)

a forma de inspeção ou de fiscalização pela Petrobrás;

i) as condições referentes ao recebimento do material, obra ou
serviço;

j) as responsabilidades por tributos ou contribuições;
k) os casos de rescisão;

I) o valor do contrato e a origem dos recursos;
m) a forma de solução dos conflitos, o foro do contrato e, quando
necessário, a lei aplicável;
n) estipulação assegurando à Petrobrás o direito de, mediante
retenção de pagamentos, ressarcir-se de quantias que lhes sejam devidas pela firma contratada, quaisquer que sejam a natureza e origem desses débitos.
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7.1.4 A Diretoria Executiva definirá, em ato interno específico, as competências para a assinatura dos contratos celebrados
pela Petrobrás.
7.2 Os contratos regidos por este regulamento poderão ser alterados, mediante acordo entre as partes, principalmente nos seguintes
casos:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações,
para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a alteração do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, observado, quanto aos acréscimos, o limite de vinte e cinco por cento do
valor atualizado do contrato;

c) quando conveniente a substituição de garantia de cumprimento das obrigações contratuais;
d) quando necessária a modificação do regime ou modo de realização do contrato, em face de verificação técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originários;

e) quando seja comprovadamente necessária a modificação da
forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, respeitado o valor do contrato.
7.3 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a
sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei,

além da aplicação ao contratado das seguintes sanções:
a) advertência;
b)

multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no

contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Petrobrás, por prazo não superior a dois
anos;
d) proibição de participar de licitação na Petrobrás, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a pena.

7.3.1 Constituem motivo, dentre outros, para rescisão do contrato:
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a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c) a lentidão no seu cumprimento, levando a Petrobrás a presumir a não-conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Petrobrás;

fJ a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,

exceto se admitida no edital e no contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que afetem a boa execução deste;
g) o desatendimento das determinações regulares do preposto
da Petrobrás designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas

em registro próprio;
i) a decretação da falência, o deferimento da concordata, ou a

instauração de insolvência civil;
j) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, ajuízo da Petrobrás, prejudique a execução da
obra ou serviço;
l) o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente
provisão de fundos, que caracterizem insolvência do contratado;
m) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Petro-

brás por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calami-

dade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, age. 1998

6006
7.3.2 Arescisão acarretará as seguintes conseqüências imediatas:
a) execução da garantia contratual, para ressarcimento, à
Petrobrás, dos valores das multas aplicadas e de quaisquer outras
quantias ou indenizações a ela devidas;

b) retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos
prejuízos causados à Petrobrás.

7.4 O contrato poderá estabelecer que a decretação da concordata implicará a rescisão de pleno direito, salvo quando a firma contratada prestar caução suficiente, a critério da Petrobrás, para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
CAPÍTULO VIII
Licitação para Alienação de Bens
8.1 Observado o disposto no Estatuto Social, a alienação de bens
do ativo permanente, devidamente justificada, será sempre precedida
de avaliação e licitação, dispensada esta nos seguintes casos:
a) dação em pagamento, quando o credor consentir em receber
bens móveis ou imóveis em substituição à prestação que lhe é devida;

b) doação, exclusivamente para bens inserviveis ou na hipótese
de calamidade pública;

c) permuta;
d) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;
e)

venda de títulos, na forma da legislação pertínente.

8.2 A alienação será efetuada mediante leilão público, ou concorrência, quando se tratar de imóveis, segundo as condições definidas pela Diretoria Executiva, indicadas no respectivo edital, previamente publicado.
CAPÍTULO IX
Recursos Processuais
9.1 Qualquer interessado, prejudicado por ato de habilitação,
classificação ou julgamento, praticado pela Comissão de Licitação,
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ou por representa?te autorizado da Petrobrás, em função deste regulamento, podera recorrer, mediante:
a) Pedido de Reconsideração;
b) Recurso Hierárquico.

9.1.1 O Pedido de Reconsideração será formulado em requerimento escrito e assinado pelo interessado, dirigido à Comissão de Licitação ou à unidade responsável pelo ato impugnado e deverá conter:
a) a identificação do recorrente e das demais pessoas afetadas
pelo ato impugnado;
b) a indicação do processo licitatório ou administrativo em que
o ato tenha sido praticado;
c) as razões que fundamentam o pedido de reconsideração, com
a indicação do dispositivo deste regulamento ou, quando for o caso,
da legislação subsidiariamente aplicável.
9.1.2 O Pedido de Reconsideração será apresentado no protocolo local da Petrobrás, instruído com os documentos de prova de que
dispuser o recorrente. Quando assinado por procurador, deverá vir
acompanhado do correspondente instrumento do mandato, salvo
quando este já constar do processo respectivo.
9.1.3 Mediante o pagamento do custo correspondente, a parte
poderá requerer cópias das peças do processo da licitação, ou de
quaisquer outros documentos indispensáveis à instrução do recurso.
9.1.4 Quando o interessado o requerer, o Pedido de Reconsideração poderá converter-se em Recurso Hierárquico, na hipótese de
indeferimento da Comissão de Licitação ou da unidade administrativa à qual tenha sido dirigido.
9.1.5 O Recurso Hierárquico, formulado com observância do
disposto no subitem 9.1.1, será dirigido à unidade administrativa
imediatamente superior àquela responsável pelo ato impugnado.
9.1.6 Quando se referir a ato praticado em processo de licitação,
o requerimento do Recurso Hierárquico será apresentado, através
do protocolo local da Petrobrás, à Comissão de Licitação, que o encaminhará à unidade administrativa competente, com as informações
justificativas do ato praticado, caso decida mantê-lo.
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9.1.7 Interposto o recurso hierárquico, a Comissão de Licitação
comunicará aos demais licitantes, que poderão impugná-la no prazo
comum de cinco dias úteis.
9.1.8 A Comissão de Licitação, ou a unidade administrativa
responsável pelo ato impugnado, decidirá sobre o Pedido de Reconsideração no prazo de três dias úteis, contados do término do prazo
para impugnação e, em igual prazo, comunicará o resultado ao interessado, ou encaminhará o processo ao superior hierárquico, na hipótese prevista no subitem 9.1.4.
9.1.9 O Recurso Hierárquico será decidido pela unidade administrativa competente no prazo de cinco dias úteis, contados da data
em que receber, devidamente instruído, o processo respectivo.
9.2 É de cinco dias corridos, contados da data de comunicação
do ato impugnado, o prazo para formulação do Pedido de Reconsideração e do Recurso Hierárquico.
9.2.1 Quando se tratar de ato divulgado em sessão pública do
procedimento licitatório, o prazo para recorrer contar-se-á da data
da realização da sessão.
9.2.2 Nos demais processos vinculados a esta norma, o prazo
para recorrer contar-se-á da data em que a parte tomar conhecimento do ato.
9.2.3 Quando o recurso se referir ao resultado final da licitação,
o prazo de recurso será contado da data da notificação do resultado,
feita pela Comissão de Licitação aos interessados.
9.2.4 Na contagem do prazo de recurso excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento, prorrogando-se este para o primeiro dia
útil, quando recair em dia em que não haja expediente na Petrobrás.
9.3 Os recursos terão efeito apenas devolutivo. Entretanto,
quando se referirem à habilitação de recorrentes, ou ao resultado da
avaliação e classificação de propostas, os recursos acarretarão a suspensão do procedimento licitatório, mas apenas em relação à firma,
ou a proposta, atingida pelo recurso.
9.3.1 A seu exclusivo critério, a autoridade competente para
apreciar o recurso poderá suspender o curso do processo, quando
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isso se tornar recomendável, em face da relevância dos aspectos
questionados pelo recorrente.
9.3.2 A parte poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso interposto. Responderá, entretanto, perante a Petrobrás, pelos prejuízos que, porventura, decorram da interposição de recurso meramente protelatório.
CAPÍTULO X

Disposições Finais e Transitórias
10.1 A disciplina estabelecida neste regulamento poderá ser
complementada, quanto aos aspectos operacionais, por ato interno
da Diretoria Executiva da Petrobrás, previamente publicado no
Diário Oficial da União, inclusive quanto à fixação das multas a que
se refere a alínea g do subitem 7.1.3.
10.2 Quando da edição da lei a que se refere o § F do art. 173 da
Constituição, com a redação dada pela Emenda n" 19, de 4 de junho
de 1998, o procedimento licitatório disciplinado neste regulamento
deverá ser revisto, naquilo que conflitar com a nova lei.
DECRETO NQ 2.746, DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e {unções gratificadas que menciona, edá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Q
Art. 1 Ficam remanejados na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Previdência e Assistência Social, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e funções gratificadas: um DAS 101.4, dois DAS 101.2
e quatro FG-1.
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Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
II ao Decreto n' 2.663, de 9 de julho de 1998, passa a vigorar na forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
Cláudia Maria Costin
Anexo I
Remanejamento de Cargos
Código

DAS-Unitário

101.4
101.2
FG-1

3,08
1,11
0,31

Do Mare para o MPAS
Quant.

DAS-Unit.

1
2
4

3,08
2,22
1,24

7

6,54

-

Total

Anexo II
(Decreto n' 2.663, de 9 de julho de 1998)
Anexo II
a) Quadro Demostrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Previdência e Assistência Social
Unidade

Gabinete do Ministro
Divisão
Serviço

Cargos/
Funções!
n"

Denominação
CargolFunção

NE/
DAS/
FG

3
5
6

Assessor Especial
Assessor do Ministro
Assessor

102.5
102.4
102.3

1
1
2
4

Chefe
Assistente
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.2
101.1
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Unidade

Cargos/
Funções/

n"

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

Assessoria de Comunicação Social
Divisão

1
2

Chefe da Assessoria
Chefe

101.4
101.2

Assessoria de Assuntos Parlamentares
Divisão

1
2

Chefe da Assessoria
Chefe

101.4
101.2

Assessoria de Assuntos Internacionais
Divisão

1
2

Chefe da Assessoria
Chefe

101.4
101.2

Secretaria Executiva
Gabinete

1
1
2

SecretárioExecutivo

NE
101.4

4

Chefe
Assessor do
Secretario
Executivo
Assessor

74
79
100

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Subsecretário
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.1

1
1
2
4

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
2
2
2
8

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.1
101.3
101.2

Coordenação
Divisão

1
1
2
4

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

1

Subsecretário

101.5

Coordenação-Geral de Planejamento Setorial

1
1
2
4

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão

I Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Serviço

1 Coordenação
I

FG-1
FG-2
FG-3

1
2
1

Serviço

I

102.4
102.3

Divisão
Coordenação-Geral de Modernização e
Informática

Coordenação
Divisão
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Cargos/

,
I

NE/
DAS/
FG

Fun~2ões/l

Denominação
CargolFunção

1
1
2
4

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

Ouvidaria-Geral
Divisão

1
2
4

Ouvidor-Geral
Chefe

101.4
101.2
FG-1

Consultoria Jurídica
Divisão
Serviço

1
2
1
2

Consultor Jurídico
Assistente
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Direito Previdenciário
Coordenação
Divisão

1
2
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Coordenação-Geral de Direito Administrativo
Coordenação
Divisão

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Secretaria da Previdência Social
Gabinete

1
1
4
1
3

Secretário
Chefe
Assistente
Coordenador
Chefe

101.6
101.4
102.2
101.3
101.1

1
1

Diretor
Chefe

101.5
101.1

Estudos Previdenciários

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

Coordenação-Geral de Serviços Previdenciários

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

Unidade

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Divisão

Coordenação
Serviço

Chefe

I

101.4
102.1
101.3
101.2

Departamento do Regime Geral da
Previdência Social
Serviço
Coordenação~G€ralde

Coordenação
Serviço

Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Estatística e Atuária
Coordenação
Serviço

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998

6013

6
1

UnIdade

Cargos/
Funções!

n'

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/
101.4
102.1
101.3
101.1

FG

Coordenação-Geral de Legislação e Normas

1
1

Coordenação
Serviço

3
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

Departamento dos Regimes de Previdência
dos Estados e Municípios
Serviço

1
1

Diretor
Chefe

101.5
101.1

Coordenação-Geral de Acompanhamento
Estatístico e Previdêncíério
Coordenação

1

2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Coordenação-Geral de Acompanhamento
Legal-Institucional
Coordenação

2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Secretaria da Previdência Complementar

1

Gabinete

1
1

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Assistente
Coordenador
Chefe

101.6
101.5
101.4
102.2
101.3
101.1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Contabilidade e
Estudos Técnicos

1

4
1

4

1
1

I Coordenação
Serviço

2
2

Coordenador-Geral de Orientação e Fiscalização

1
1

Coordenação
Serviço

2
7

Coordenação-Geral de Acompanhamento e
Sistemas de Informação

1
1

Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Atuária e Regimes
Especiais
Coordenação
Serviço

2
2
1
1

2
2
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Cargo/Função

NE/
DAS/

1
1
1
3
1

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Auxiliar
Chefe

101.6
101.5
101.4
102.1
101.1

Serviço

1
2
1

Diretor
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.1

Coordenação-Geral de Política Nacional de
Assistência Social
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
1
1.

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Descentralização da
Assistência Social
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2

Diretor

Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.1

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Auxiliar
Chefe

101.4
101.3
102.1
101.1

1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Serviço

1
1
2

Diretor
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.1

Coordenação-Geral de Cadastro
Serviço

1
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.1

Coordenação-Geral de Ação Integrada
Coordenação
Serviço

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.1

Unidade

Cargos!
Funções/

n''
Secretaria da Assistência Social
Gabinete
Serviço

Departamento de Planejamento e Normas

Departamento de Gestão do Fundo Nacional
de Assistência Social
Serviço
Coordenação-Geral de Orçamento e
Contabilidade
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Finanças
Divisão
Serviço

Departamento de Desenvolvimento da
Assistência Social

Denominação

FG
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Unidade

Cargos/
Funções!

n'
Coordenação-Geral de Ações Continuadas,
Acompanhamento e Controle
Coordenação
Serviço

Inspetoria.Geral da Previdência Social
Coordenação
Serviço

1
1
1
1
10
1
1

NE!
DAS!
FG

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.1

Inspetor-Geral
Coordenador
Assistente
Chefe

101.5
101.3
102.2
101.1

Coordenação-Geral de Coleta e Análise de
Dados
Coordenação

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Coordenação~Geral de Inspeção em
Arrecadação e Assuntos Normativos
Coordenação

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Coordenação-Geral de Inspeção de
Pericias Médicas
Coordenação

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Coordenação-Geral de Administração
Coordenação

1
3
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Assistente

101.4
101.3
102.2

Coordenação-Geral de Inspeção de Beneficios
Coordenação

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
3
4
1
10

Secretário Executivo
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.2
101.3
101.2
101.1

Conselho Nacional de Assistência Social
Secretaria Executiva

I Coordenação
I Divisão
I Serviço

Conselho de Recursos da Previdência Social

1

Câmara

8

Serviço
Junta

1
5
20

Divisão
Serviço

2
1

!

Denominação
Cargo/Função

Presidente do
Conselho
Presidente da
Câmara
Auxiliar
Chefe
Presidente da
Junta
Chefe
Chefe

101.4
101.2
102.1
101.1
101.1
101.2
101.1
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Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Previdência e Assistência Social

b)

DAS
Unitário

Código

Situação Atual

Quant.

Valor Total

Situação Nova

Quant.

Valor Total

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

03
12
38
68
52
89

19,56
59,28
117,ü4
84,32
57,72
89,00

03
12
39
68
54
89

19,56
59,28
120,12
84,32
59,94
89,00

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

03
07
10
22
19

14,82
21,56
12,40
24,42
19,00

03
07
10
22
19

14,82
21,56
12,40
24,42
19,00

323

519,12

326

524,42

74
79
100

22,94
18,96
19,00

78
79
100

24,18
18,96
19,00

Subtotall
FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

Subtota12

253

60,90

257

62,14

Total (1+2)

576

580,02

583

586,56

DECRETO W 2.747, DE 25 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Função
Gratificada que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) e Função Gratificada:
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I - do Ministério da Administração Federal e Refonna do Estado para o Gabinete do Mi~st:o de ~st~do Extraordí'.'ário ~e P~lítica
Fundiária, oriundo da extinção de orgaos da Administração Pública
Federal, um DAS 102.4;
II - do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) para o Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, três DAS 101.1 e uma FG-1.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
LVI ao Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar
na forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Fica revogado o Decreto n' 2.551, de 16 de abril de
1998.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177' da Independência; 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
Raul Belens Jungmonn Pinto

Anexo I
r

I

I

r

I

Código

I

DAS
Unitário

Do Mare plMEPF
Quant.

Valor Total

3.08

DAS 102.4
DAS 101.1

3.08

1

1,00

-

FG-1

0,31

-

Total
Saldo do Remanejamento

1

-

-

Do lucra plMare
Quant.

-

Valor total

-

3

3,00

1

0,31

3,08

4

3,31

-

-3

-0,23
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Anexo II
(Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Anexo LVI
Quadro-Resumo Quantitativo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções de Confiança do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária
Código

DAS Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

1
5
25
31
259
283

6,52
24,70
77,00
38,44
287,49
283,00

DAS
DAS
DAS
DAS

3,08
1,24

4
5
2
20

9,24
6,20
2,22
20,00

634

754,81

540
110

167,40
26,40

102.4
102.3
102.2
102.1

1,11

1,00
Subtotall

FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

Quant.

Valor Total

-

-

Subtota12

650

193,80

Total (1+2)

1.284

948,61

DECRETO N' 2.748, DE 26 DE AGOSTO DE 1998
Altera o Decreto »" 75.924, de 2 dejulho
de 1975, que dispõe sobre a Medalha Marechal Hermes - Aplicação e Estudo.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. F O art. l' do Decreto n? 75.924, de 2 de julho de 1975,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art.T?
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Parágrafo único. AMedalha «Marechal Hermes -Aplicação e Estudo» poderátambém ser conferida, a c~itério do Ministro do Exército, ao diplomata que obtiver o prrmeiro lugar em
sua turma no Programa de Formação e Aperfeiçoamento - Primeira Fase (Propa-I) do Instituto Rio Branco, do Ministério das
Relações Exteriores.» (NR)
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO N' 2.749, DE 26 DE AGOSTO DE 1998
Dá nova redação ao§ 5'2 do art. 3 2doDeereto nº 2.093, de 11 de dezembro de 1996,
que cria o Grupo Executivo para a Redução
de Acidentes de Trânsito.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O § 5' do art. 3' do Decreto n' 2.093, de 11 de dezembro
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 5' A Secretaria Executiva do Gerat funcionará no Ministério dos Transportes, que ficará encarregado do apoio administrativo que se fizer necessário.» (NR)
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Eliseu Padilha
Clovis de Barros Carvalho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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DECRETO N° 2.750, DE 26 DE AGOSTO DE 1998
Promulga o Acordo para Cooperação
nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação
da Rússia, em Brasília, em 15 de setembro
de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Federação da Rússia firmaram, em Brasília, em 15
de setembro de 1994, um Acordo para Cooperação nos Usos Pacíficos
da Energia Nuclear;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo nO 190, de 15 de dezembro de 1995, publicado no Diário Oficial da União nº 241, de 18 de dezembro de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 27 de março de
1996, nos termos do parágrafo 1 do seu artigo XI;
DECRETA:
Art. 1º O Acordo para Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, firmado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Federação da Rússia, em Brasília, em 15 de setembro de 1994, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO de 27.8.1998, págs. 5/6.
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DECRETO N° 2.751, DE 26 DE AGOSTO DE 1998
Promulga o Convênio Internacional do
Café assinado em Nova York, em 31 de março
de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, a Constituição;
Considerando que o Convênio Internacional do Café, foi assinado em Nova York, em 31 de março de 1994;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo n' 110, de 21
de setembro de 1995;
Considerando que o convênio em tela entrou em vigor internacional em l' de outubro de 1994;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento de Ratificação do Convênio Internacional do Café, em 25 de setembro de 1995, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 25
de setembro de 1995;
DECRETA:
Art. I" O Convênio Internacional do Café, assinado em Nova
York, em 31 de março de 1994, apenso por cópia ao presente decreto,
deverá ser cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o convênio está publicado no DO

de 27.8.1998, págs. 6/12.
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DECRETO Nº 2.752, DE 26 DE AGOSTO DE 1998
Estabelece condições para prestação de
assistência judicial aos servidores integrantes da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional e aos titulares de cargos de Direção e
Assessoramento Superiores, em ações decorrentes do exercício de cargo na Secretaria da
Receita Federal.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6º da Lei nº 9.003, de 16 de março de 1995,
DECRETA:
Art. I" A assistência judicial de que trata o art. 6º da Lei
nº 9.003, de 16 de março de 1995, aos servidores ocupantes de cargos
da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional e aos titulares de cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, em ações e medidas judiciais decorrentes do exercício de suas atribuições legais, será
efetivada nos termos e condições estabelecidos neste decreto.
Parágrafo único. Em caráter excepcional, desde que ocorra
manifesto interesse relevante da União em ação ou medida judicial
que envolva titulares de outros órgãos da Administração Pública
Federal direta, poderá o Ministro de Estado da Fazenda autorizar a
prestação judicial de que trata este artigo, mediante solicitação do
titular do ministério interessado ou da Casa Civil da Presidência da
República.
Art. 2' O servidor será ressarcido das despesas que realizar
com serviços advocatícios, até o valor fixado pelo Ministro de Estado
da Fazenda em tabela própria, quando tiver que responder a ação ou
medida judicial, impetrar mandado de segurança e interpelar judicialmente, em decorrência de ato praticado ou conduta verificada no
exercício de suas atribuições legais, desde que:
I - as ações ou medidas judiciais contra si ajuizadas por órgão
jurídico da União não tenham resultado de iniciativa formal de autoridade do Ministério da Fazenda ou de outros órgãos do Poder Executivo;
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II - não haja sido instaurado processo disciplinar para apurar
sua responsabilidade funcional por fato que tenha ensejado proposição de ação penal pelo Ministério Público.
§ 1º O ressarcimento correrá à conta do Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização
(Fundaf), criado pelo Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de dezembro 1975,
cabendo ao Secretário da Receita Federal autorizá-lo.
§ 2º Não é devido ressarcimento de despesas com serviços advocatícios para interpelação judicial de servidor público.
Art. 3º O Ministro de Estado da Fazenda disciplinará os procedimentos que se fizerem necessários à execução deste decreto.
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 1.908, de 20 de maio de 1996.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO Nº 2.753, DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n!!35, entre os Governos dos
Estados-Partes do Mercosul e o Governo da
República do Chile, de 25 dejunho de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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República Oriental do Uruguai, como Estados-Partes do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) e da República do Chile, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 25 de junho de 1998, em
Montevidéu, o Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 35, entre os Governos dos Estados-Partes do
Mercosul e o Governo da República do Chile;
DECRETA:
Art. l' O Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 35, entre os Governos dos Estados-Partes do
Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o Governo do Chile, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 28.8.1998, pãg. 21.
DECRETO N' 2.754, DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Promulga o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos
Referente à Abolição da Pena de Morte, adotado em Assunção, em 8 de junho de 1990, e
assinado pelo Brasil em 7 dejunho de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte
foi adotado em Assunção, em 8 de junho de 1990, e assinado pelo
Brasil em 7 de junho de 1994;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do
Decreto Legislativo n" 56 , de 19 de abril de 1995;
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Considerando que o protocolo em tela entrou em vigor internacional em 28 de agosto de 1991;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação do referido Protocolo, em 13 de agosto de 1996, com a
aposição de reserva, nos termos do artigo II, no qual é assegurado
aos Estados-Partes o direito de aplicar a pena de morte em tempo de
guerra, de acordo com o Direito Internacional, por delitos sumamente graves de caráter militar, passando o mesmo a vigorar, para o
Brasil, em 13 de agosto de 1996;
DECRETA:
Art. l' O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre
Direitos Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte, adotado
em Assunção, em 8 dejunho de 1990, e assinado pelo Brasil em 7 de
junho de 1994, apenso por cópia ao presente decreto, deverá ser
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 28.8.1998, pégs. 21122.
DECRETO N' 2.755, DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo
Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação n Q 11, entre
o Brasil e o Equador, de 25 dejunho de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998
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por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e da República do Equador, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 25 de junho de 1998, em Montevidéu, o Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação n? 11, entre o Brasil e o Equador;
DECRETA:
Art. l' O Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação n' 11, entre o Brasil e o Equador,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação;
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 28.8.1998, pág.

22.

DECRETO Nº 2.756, DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n 9 10 (Protocolo de
Adequação), entre o Brasil e a Colômbia, de
25 de junho de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
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Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil e da República da Colômbia, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 25 de junho de 1998, em Montevidéu, o
Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n' 10 (Protocolo de Adequação), entre o Brasil e a Colômbia;
DECRETA:

Art. l' O Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação nº 10 (Protocolo de Adequação), entre o Brasil e a Colômbia, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 28.8.1998, pág. 22.
DECRETO Nº 2.757, DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n e 27, entre o Brasil e a
Venezuela, de 25 de junho de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e da República da Venezuela, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 25 de junho de 1998, em MonteCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, age. 1998
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vidéu, o Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica nº 27, entre o Brasil e a Venezuela;
DECRETA:
Art. 1° O Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 27, entre o Brasil e a Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177° da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 28.8.1998, pág.
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DECRETO N° 2.758, DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n!l 35, entre os Governos
dos Estados-Partes do Mercosul e o Governo
da República do Chile, de 25 de junho de
1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nO 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, como Estados-Partes do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) e da República do Chile, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 25 de junho de 1998, em
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Montevidéu,' o Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n'' 35, entre os Governos dos Estados-Partes do
Mercosul e o Governo da República do Chile;
DECRETA:
Art. 1º O Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre os Governos dos Estados-Partes do
Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o Governo do Chile, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177" da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no no de 28.8.1998, pág. 23.
DECRETO Nº 2.759, DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 25, entre o Brasil e o
Peru, de 24 de junho de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e da República do Peru, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 24 de junho de 1998, em Montevidéu, o
Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nQ 25, entre o Brasil e o Peru;
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DECRETA:
Art. 1° O Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 25, entre o Brasil e o Peru, apenso por cópia
ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177° da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 28.8.1998, pág. 24.
DECRETO Nº 2.760, DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Promulga o Protocolo de Reforma da
Carta da Organização dos Estados Americanos, Protocolo de Washington, assinado
em Washington, em 14 de dezembro de 1992.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Protocolo de Reforma da Carta da Organização dos Estados Americanos, Protocolo de Washington, foi assinado em Washington, em 14 de dezembro de 1992;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do
Decreto Legislativo nº 44, de 11 de abril de 1995;
Considerando que o protocolo em tela entrou em vigor internacional em 25 de setembro de 1997;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação do referido protocolo, em 21 de abril de 1995, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 25 de setembro de 1997;
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DECRETA:

Art. 1· O Protocolo de Reforma da Carta da Organização dos
Estados Americanos, Protocolo de Washington, assinado em Washington, em 14 de dezembro de 1992, a~enso_po: cópia ao presente
decreto, deverá ser executado e cumpndo tao inteiramente como
nele se contém.
Art. 2º O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 28.8.1998, págs.

24/25.

DECRETO N· 2.761, DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Promulga o Acordo Latino-Americano,
de Co-Produção Cinematográfica, assinado
em Caracas em 11 de novembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Acordo Latino-Americano, de Co-Produção Cinematográfica, foi assinado em Caracas, em 11 de novembro de 1989;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do
Decreto Legislativo nº 49, de 11 de abril de 1995;
Considerando que o acordo em tela entrou em vigor internacional em 4 de julho de 1991;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação do referido acordo em 11 de março de 1997, passando
o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 11 de março de 1997;
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DECRETA:

Art. 12 O Acordo Latino-Americano, de Co-Produção Cinematográfica, assinado em Caracas, em 11 de novembro de 1989, apenso
por cópia ao presente decreto, deverá ser executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 22 O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177 2 da Independência e 1102 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO de 28.8.1998, págs. 25/26.
DECRETO NO 2.762, DE 31 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a renegociação de obri$ações financeiras relativas à liquidação
de Operações de Empréstimos do Governo
Federal (EGFJ, vencidas e prorrogadas a
partir de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
2

Art. 1 Para efeito da renegociação de que trata o art. 32 da Medida Provisória n? 1.692-26, de 30 de julho de 1998, aplicam-se, no que
couber, as disposições do Decreto n? 1.647, de 26 de setembro de 1995.
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1998; 177 2 da Independência e 1102 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO N' 2.763, DE 31 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a transferência de concessão ou permissão ou do controle societário da
concessionária ou da permissionária prestadora de serviços em terminais alfandegados
de uso público e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 27 e 40 da Lei n? 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nos
arts. 26 a 30 da Lei n' 9.074, de 7 de julho de 1995, e na Lei n? 9.491,
de 9 de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' É facultada a transferência de concessão ou permissão, bem como do controle societário da concessionária ou da permissionária prestadora de serviços em terminais alfandegados de uso
público, em conformidade com o disposto neste decreto.
Art. 2' A transferência de que trata o artigo anterior, sem prévia anuência da Secretaria da Receita Federal, implicará caducidade da concessão ou permissão, sem prejuízo da aplicação de penalidades previstas em contrato.
Parágrafo único. A anuência de que trata este artigo fica condicionada ao atendimento pelo pretendente dos seguintes requisitos:
I - ser pessoa jurídica de direito privado que tenha como
principal objeto social, cumulativamente ou não, a armazenagem, a
guarda ou o transporte de mercadorias, conforme estabelecido no
art. 4' do Decreto n' 1.910, de 21 de maio de 1996;
II - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade
financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do
serviço, mediante a apresentação dos documentos de que trata o art.
6' do Decreto n? 1.910, de 1996;
II] original.

comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato
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Art. 3º A transferência poderá ocorrer em função de:
I - cisão, fusão, incorporação, transformação societária de
empresa concessionária ou permissionária, cumpridos os requisitos
estabelecidos na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

II - desestatização de empresa concessionária ou permissionária, nos termos da Lei n? 9.491, de 9 de setembro de 1997.
Parágrafo único. Na hipótese de ocorrência de cisão, em que
parcelas do patrimônio da companhia cindida for destinada a mais
de uma sociedade, a transferência somente poderá ser outorgada a
uma das sociedades que suceder a companhia cindida.
Art. 4º A alteração do controle societário da concessionária ou
da permissionária poderá ocorrer em virtude de qualquer outra hipótese não prevista no artigo anterior.
Art. 5º No caso do inciso II do art. 3º, poderão ser utilizados os
procedimentos licitatórios de leilão ou concorrência, a realizar-se
conjuntamente entre a Secretaria da Receita Federal e:
I - o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social
(BNDES), órgão gestor do Fundo Nacional de Desestatização;
II - o órgão gestor, estabelecido em legislação especifica, no
caso dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios.
Art. 6º O disposto neste decreto se aplica, inclusive, à hipóteSe de concessão ou permissão outorgada a consórcio de empresas.
Art. 7º O Secretário da Receita Federal, em casos excepcionais
e em caráter temporário, poderá estabelecer prazos e procedimentos
especiais relativos ao despacho aduaneiro de bens ou mercadorias.
Art. 8º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 5903-6034, ago. 1998

DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Canafístula, situado no Município de Jacuípe,
Estado de Alagoas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de l!J93, o imóvel rural denominado Canaftstula, com
área de duzentos e quarenta e sete hectares e setenta e cinco ares, situado no Município de Jacuípe, objeto do Registro nº R-8-1.822, fi.
69, Livro 2-D, do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Porto
Calvo, Estado de Alagoas.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assen!amento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(2) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Tanques e Queimqdasrranqu~s, situado nos
Municípios de Dona Inês e Riachão, Estado
da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Tanques e Queimadas/Thnques, com área de um mil, seiscentos e cinqüenta e quatro hectares, situado nos Municípios de Dona Inês e Riachão, objeto
das Matrículas nOs 1.081, fi. 179, Livro 2-E, do Cartório de Registro
de Imóveis «Henrique Lucena da Costa», Comarca de Bananeiras, e
3.367, fi. 174, Livro 2-R, do Cartório "Martins de Souza», Comarca
de Araruna, Estado da Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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'stentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
exi
que serão bene fíciad
icia os com a sua destinacã
es maçao,
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(íncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de

ue trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de

~ de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei

nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliaro assentamento coma preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(3) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Santa Estefânia/Serra Bonita/Calabouço/Serra do Bico/Serra Bonita ou Serra do Bico/Serra do Bico ou MacambiraJMacambira, situado
MS Municípios de Araruna, Estado da Paraíba, e Monte das Gameleiras, Estado do Rio
Grande do Norte, e da outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santa Estefânia/Serra
Bonita/Calabouço/Serra do Bico/Serra Bonita ou Serra do Bico/Serra
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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do Bico ou MacambiralMacambira, com área de quatrocentos e vinte
e quatro hectares, situado nos Municípios de Araruna, Estado da Paraíba, e Monte das Gameleiras, Estado do Rio Grande do Norte, objeto dos Registros nOs R-38-119, fi. 39, Livro 2-M, do Cartório do Registro Imobiliário da Comarca de Araruna, Estado da Paraíba;
R-1-1.343, fi. 58v, Livro 2-H; R-2-438, fi. 44v, Livro 2-B; R-1-599,
fi. 91, Livro 2-C; R-4-935, fi. 124, Livro 2-E; R-3-537, fi. 11, Livro 2-C
e R-2-360, fi. 97, Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Campestre, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(4) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Alvorada, situado nos Municípios de Angicos, Santana do Matos e Cerro
Corá, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998

6039

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Alvorada,
com área de um mil, duzentos e dezesseis hectares e setenta ares, situado nos Municipios de Angicos, Santana do Matos e Cerro Corá,
objeto dos Registros n's ,R-2-305, R-2-311 e R-2-312, fl. 179, todos do
Livro 2-C, do Cartório Unico Judiciário de Cerro Corá, Comarca de
Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, agu. 1998
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(5) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Cascata/Ipiranga, situado no Município de Aurelino Leal, Estado da Bahia, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cascata/lpiranga, com
área de quinhentos e noventa e sete hectares, noventa e quatro ares e
vinte e um centiares, situado no Município de Aurelino Leal, objeto das
Matrículas n's 168 e 162, ambas do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis e Hipotecas da Comarca deAurelino Leal, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(6) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Jacarandá, situado no Muniapio de Santana, Estado da Bahia, e dá
outras providências.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Jacarandá, com área de oito mil, cento e setenta e cinco hectares, situado no
Município de Santana, objeto da Matrícula n" 6.066, Ficha 6.035, Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca
de Santana, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lucra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação domeio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(7) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Grupo Santo Antônio, situado no Município de Arataca, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Grupo Santo Antônio,
com área de quinhentos e quatorze hectares, situado no Município de
Arataca, objeto do Registro n' R-1-534, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Una, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente
em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(8) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Engano, situado no Município
de Caém, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Engano,
com área de um mil, trinta e três hectares, situado no Município de
Caém, objeto dos Registros nOs R-01-6.301 e R-02-301, fls. 82/82v, Livro 2-M, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do l' Ofício
da Comarca de Jacobina, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771,de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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(9) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóoel rural denominado Fazenda Kágados, situado no Município
de Ruy Barbosa, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Kágados,
com área de um mil, duzentos e setenta e três hectares e sessenta e
seis ares, situado no Município de Ruy Barbosa, objeto do Registro
n' R-1-6.247, fi. 10, Livro 2-X, do Cartório de Registro de Imóveis
e Hipotecas da Comarca de Ruy Barbosa, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n" 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(10) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Várzea do Curral, situado no Município
de Jacobina, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
daLein'4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Várzea do Curral,
com área de quinhentos e sessenta e seis hectares e vinte e oito ares,
situado no Município de Jacobina, objeto do Registro n' 30.899, fi.
281, Livro 3-Z, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1°
Ofício da Comarca de Jacobina, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 dejulho de 1993, ea manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771,de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(11) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Poço Longe, situado no Município de Ruy Barbosa, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda PoçoLonge,
com área de um mil, duzentos e setenta e três hectares e sessenta e
seis ares, situado no Municipio de Ruy Barbosa, objeto do Registro
n" R-1-6.149, fi. 12, Livro 2-X, do Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Ruy Barbosa, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 3 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(12) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cajaíba, situado no Município
de Ruy Barbosa, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cajaíba,
com área de um mil, duzentos e setenta e três hectares e sessenta e
seis ares, situado no Município de Ruy Barbosa, objeto do Registro
n'R-1-6.248, fl. 11, Livro 2-X, do Cartório de Registro de Imóveis eHipotecas da Comarca de Ruy Barbosa; Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
deforma a conciliar o assentamento coma preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(13) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$ 8.135. 035, 00, em favor
de diversos órgãos do Poder Judiciário,
para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, e inciso lI, da Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor de
diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor
global de R$ 8.135.035,00 (oito milhões, cento e trinta e cinco mil,
trinta e cinco reais), para atender às programações indicadas no
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 4.8.1998, págs. 13/21.
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(14) DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União
créditosuplementar no calorde R$ 24.000.000,00,
em favor do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l' da Lei n' 9.682, de 6 de julho de
1998,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 24.000.000,00
(vinte e quatro milhões de reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação indicada no
Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa

Os anexos estão publicados no DO de 4.8.1998, pág. 21.
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(15)

DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1998
Autoriza a empresa Dragrulos Internacional de Pipelines Doip, S.A. a estabelecer
sucursal na República Federativa do Brasil, sob a denominação social de Dragcuios
Internacional de Pípelines Daip, S.A. do
Brasil, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 64 do Decreto-Lei n' 2.627, de 26 de setembro de 1940,
mantido pelo art. 300 da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o
que consta do Processo MICT n'' 52700-000116/98-60,
DECRETA:
Art. l' Fica a empresa Dragados Internacional de Pipelines
Daip, S.A., com sede no Paseo de la Castellana, 182, Madri, Espanha, autorizada a funcionar no Brasil, por intermédio da sucursal
Dragados Internacional de Pipelines Daip, S.A. do Brasil, tendo
como objeto social a construção de todo tipo de obras e instalações
para o transporte de fluidos por tubulações, tanto de aço quanto de
outros materiais; a construção e montagem das respectivas estações de bombeamento, compressão, distribuição e controle; a construção de instalações auxiliares de carga, descarga e armazenagem; a prestação de serviços de exploração, manutenção e reparação referentes às obras e instalações acima mencionadas; e a elaboração de todo tipo de projetos técnicos e pesquisas, bem como a supervisão, o gerenciamento e a assessoria na execução das construções e na prestação dos serviços próprios de seu objeto, com capital
destacado de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), para o desempenho das suas atividades em território nacional, obrigando-se a
cumprir integralmente as leis e os regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar o objeto da presente autorização.
Art. 2' Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
I - a empresa Dragados Internacional de Pipelines Daip, S.A.
é obrigada a ter permanentemente um representante legal no Brasil,
junto à sucursal Dragados Internacional de Pipelines Daip., S.A. do
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Brasil, com plenos e ilimitados poderes para tratar de quaisquer
questões e resolvê-las definitivamente, podendo ser demandado e receber citação inicial pela sociedade;
II - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos às
leis e aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa a
referida empresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus
estatutos;
III - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus estatutos vedadas às sociedades estrangeiras e
somente poderá exercer as que dependam de aprovação prévia de órgão governamental, sob as condições autorizadas;
IV - dependerá de aprovação do Governo brasileiro qualquer
alteração nos Estatutos da empresa, que implique na mudança de
condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada a providenciar o arquivamento, na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar, das folhas do Diário Oficial da União e
dos documentos que instruíram o requerimento desta autorização;
VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresentar à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada, para anotação nos registros, folhas do Diário Oficial da União,
do Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso, e do jornal de grande circulação, contendo as publicações obrigatórias por força do art.
70 do Decreto-Lei n? 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido pelo
art. 300 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VII - a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade da falta, com cassação da autorização.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Botafogo Gonçalves
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(16)

DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1998
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São Sebastião do Povoado
Bonifácio, com sede na Cidade de Palmeira
dos indios (AL), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. I? da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação Comunitária São Sebastião do Povoado Bonifácio, com sede na Cidade de Palmeira dos Indios, Estado de Alagoas,
portadora do CGC n' 08.462.830/0001-42 (Processo MJ n?24.299/96-61);
U - Associação das Famílias de Rotarianos do Rotary Clube
de Santo André - Sul, com sede na Cidade de Santo André, Estado
de São Paulo, portadora do CGC n?48.860.134/0001-09 (Processo MJ
n? 28.842/96-62);
lU - Associação de Promoção e Educação Tubaronense, com
sede na Cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina, portadora do
CGC n" 83.467.266/0001-76 (Processo MJ n" 11.520/97-92);
IV - Associação dos Ex-Alunos do MBA-EIUSP, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'
00.298.670/0001-36 (Processo MJ n? 2.174/98-23);
V - Associação Paranaense «Alegria de Viver», com sede na
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC n'
73.487.563/0001-20 (Processo MJ n? 6.969/97-11);
VI - Associação S.O.S. Criança Garibalde Carpaneda de
Araguari, com sede na Cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais,
portadora do CGC n"23.100.092/0001-87 (Processo MJ n"14.281197-50);
VII - Casa da Criança «Auta de Souza" de Mauá, com sede na
Cidade de Mauá, Estado de São Paulo, portadora do CGC n' 44.221.3561
0001-20 (Processo MJ n? 18.614/96-10);
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VIII - Centro de Recuperação Esperança, com sede na Cidade
de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, portador do CGC
nº 15.464.936/0001-40 (Processo MJ nº 5.923/97-84);
IX - Clube de Mães de Taió, com sede na Cidade de Taió,
Estado de Santa Catarina, portador do CGC nº 82.905.977/0001-12
(Processo MJ nº 25.301/97-27);
X - Conferência de São Vicente de Paulo de Rio do Sul, com
sede na Cidade do Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, portadora
do CGC nº 85.789.261/0001-95 (Processo MJ nº 18.007/97-50);
XI - Conferência de São Vicente de Paulo, com sede na
Cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC
nº 90.866.989/0001-03 (Processo MJ nº 22.406/97-89);
XII - Congregação das Religiosas Franciscanas Imaculatinas, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, portadora do
CGC nº 15.179.377/0001-27 (Processo MJ nº 25.313/95-44);
XIII - Conselho Popular da Comunidade do Novo Mundo,
com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, portador do CGC
nº 10.490.456/0001-30 (Processo MJ nº 11.115/98-55);
XIV - Creche Comunitária de Oriente, com sede na Cidade de
Oriente, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 49.864.440/000-86
(Processo MJ n? 4.125/94-65);
XV - Creche Comunitária Tia Francisca, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
nº 20.764.379/0001-13 (Processo MJ nº 08015.000164/97-68);
XVI - Creche Dona Maria Benedita Santana, com sede na
Cidade de Monte Santo de Minas, Estado de Minas Gerais, portadora
do CGC nº 20.917.266/0001-00 (Processo MJ nº 7.300/98-63);
XVII - Federação Mineira de Desportos e Lutas, com sede na
Cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC nº 00.085.909/0001-90 (Processo MJ nº 3.432/98-52);
XVIII - Fundação Assistencial Dom Bosco, com sede na Cidade
de Cajazeiras, Estado da Paraíba, portadora do CGC nº 12.724.142/
0001-80 (Processo MJ n' 5.387/98-71);
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XIX- Missão Novas Tribos do Brasil, com sede na Cidade de
Anápolis, Estado de Goiás, portadora do CGC nº 02.816.023/0001-02
(Processo MJ nº 4.113/97-29);

XX - Obra de Assistência à Infãncia e à Sociedade (Oasis),
com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC
nº 37.160.546/0001-10 (Processo MJ n? 18.162/96-21);
XXI - Recanto da Criança Feliz, com sede na Cidade de São
João do Ivaí, Estado do Paraná, portador do CGC nº
00.276.982/0001-49 (Processo MJ nº 17.714/97-00);
XXII - Seminário Batista do Cariri, com sede na Cidade de
Crato, Estado do Ceará, portador do CGC n? 07.577.331/0001-38
(Processo MJ nº 24.487/97-51);
XXIII - Sociedade Amigas da Criança, com sede na Cidade
de Sapucaia do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do
CGC nº 89.742.761/0001-22 (Processo MJ nº 5.901/96-61);
XXIV - Sociedade Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de
Nova Petrópolis, com sede na Cidade de Nova Petrópolis, Estado do
Rio Grande do Sul, portadora do CGC nº 92.873.538/0001-29 (Processo MJ n'' 13.492/98-19);
XXV - Sociedade Educacional Paranaense "Catequista de
Queluz», com sede na Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná,
portadora do CGC n?77.904.340/0001-71 (Processo MJ nº 14.136/94-16);
XXVI - Sociedade Espírita «Caravaneiros da Fraternidade», com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, portadora do CGC nº 92.984.152/0001-94 (Processo MJ
nº 25.092/96-68);
XXVII - Sociedade Júlio Chevalier, com sede na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 76.686.492/0001-82
(Processo MJ n' 21.846/97-46).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não
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tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 4 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(17)

DECRETO DE 5 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social) para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda São João, situado no Município de Bossoroca, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda São
João, com área de novecentos e trinta e sete hectares, trinta e quatro
ares e cinqüenta e cinco centiares, situado no Município de Bossoroca, objeto dos Registros nOs R-4-171, fi. 1v; R-2-1.304, fi. 1v;
R-2-1.306, fi. 1v; R-2-2.638, fi. 1 e R-3-1.304, fi. 1v, todos do Livro 2,
do Ofício de Registro de Imóveis do Município de Bossoroca, Comarca de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do SuL
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente
em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(18)

DECRETO DE 5 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda do Banhado, situado no Município de Canguçu, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda do Banhado,
com área de quinhentos e dezenove hectares, quarenta e quatro ares e
sessenta e nove centiares, situado no Município de Canguçu, objeto do
Registro n' R-1-19.351, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem. como as benfeitorias
'stentes no imóvel referido no artigo antenor e pertencentes aos
eXI serão beneficIa
iados com a sua destinacã
que
es maçao.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente
em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(19) DECRETO DE 5 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Gleba Timbaúbae Gleba Itanhangé, situado
no Município de Abelardo Luz, Estado de
Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gleba Timbaúba e
Gleba Itanhangá, com área de um mil, duzentos e noventa e dois
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hectares, quatro ares e quinze centiares, situado no Município de
Abelardo Luz, objeto dos Registros n's 3.230, fls. 1/2, e 3.231, fls. 1/2,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abelardo
Luz, Estado de Santa Catarina.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente
em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(20)

DECRETO DE 5 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia, situado no Município de Caucaia, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
ma~~ '4 504 de30 de novembro de 1964, e 2'da Lei n? 8.629, de 25
da ei ~eir~ de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia,
de fe~~ea de um mil, quatrocentos e setenta e dois hectares e sescom e dois ares, situado no Município de Caucaia, objeto do Regist
~:~n~ 6.535, fi. 228,.Livro 3-H, do Cart?rio de Registro de Imóveis da
Comarca de CaucaIa, Estado do Ceara.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquiuas e os implementos agrícolas, bem. como as benfeitorias
existentes no imó.vedl referido no adrtI~o an!enor e pertencentes aos
ue serão beneficia os com a sua es maçao.
q Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
ue trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
Je 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771,de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(21) DECRETO DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo

brasileiro a participação estrangeira em
sociedade distribuidora de títulos e valores
mobiliários a ser constituída pelo Banco Brascan SA. e pela Mellon International Investment Company e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,
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DECRETA:
Art. 1º É do interesse do Governo brasileiro a constituição de
uma distribuidora de títulos e valores mobiliários no País pelo Banco Brascan S.A. e pela Mellon International Investment Company.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(22) DECRETO DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro o aumento da participação societária estrangeira no Banco Excel Econômico
S.A. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. 1º É do interesse do Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira, até cem por cento, no capital social do Banco
Excel Econômico S.A., com o conseqüente reflexo nos capitais de
suas controladas Excel Banco de Investimento S.A., Excel Crédito,
Financiamento e Investimento S.A., Excel Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, Excel Econômico Corretora de Câmbio é Valores
Mobiliários S.A. e Excel Econômico S.A. Distribuidora de Títulos e
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V lores Mobiliários, bem como a expansão da rede de agências do
B:nco Excel Econômico S.A., até o limite de 975 agências.

Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(23) DECRETO DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Outorga concessão para exploração do
aproveitamento hidrelétrico denominado
Santa Clara, em trecho do Rio Mucuri, nos
Estados de Minas Gerais e Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n' 9.074, de 7 de julho de 1995, e no Decreto n' 2.003,
de 10 de setembro de 1996, bem como o que consta do Processo
n' 48100.001556/97-91,
DECRETA:

Art. I" Fica outorgada à Construtora Queiroz Galvão S.A.
concessão de uso de bem público para exploração do aproveitamento
hidrelétrico denominado Santa Clara e sistema de transmissão de
interesse restrito da central geradora, em trecho do rio Mucuri, localizado nos Municípios de Nanuque e Serra dos Aimorés, Estado de
Minas Gerais, e Mucuri, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A energia elétrica produzida será comercializada hos termos da Lein" 9.074, de 1995, e do Decreto n" 2.003, de
1996.
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Art. 2' A concessão de que trata este decreto vigorará pelo
prazo de trinta e cinco anos, contado da data de assinatura do respectivo contrato.
§ I? O contrato deverá ser assinado no prazo estipulado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), sob pena de ineficácia
da concessão outorgada por este decreto.
§ 2' A requerimento da concessionária, apresentado até trinta e seis meses antes do término do prazo do contrato, a concessão
poderá ser prorrogada, nas condições que forem estipuladas.

Art. 3' A concessionária poderá estabelecer linhas de transmissão destinadas ao transporte de energia elétrica aos seus respectivos centros de cargas, sendo-lhe facultada a aquisição negociada
das respectivas servidões, mesmo que em terrenos de domínio público e faixas de domínio de vias públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos.
Art. 4' Os bens e as instalações utilizados para a produção de
energia elétrica na usina referida no art. l' somente poderão ser removidos ou alienados mediante prévia e expressa autorização do poder concedente.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e as instalações vinculados à exploração do aproveitamento hidrelétrico
passarão a integrar o patrimônio da União, garantida a indenização
daqueles ainda não amortizados, na forma da legislação em vigor.
Art. 5' Aconcessionária fica obrigada a satisfazer as exigências de proteção ao meio ambiente, de controle de cheias e demais
prescrições acauteladoras do uso da água, previstas no Código de
Aguas e na legislação subseqüente.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(24) DECRETO DE 10 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Pacas, situado no Município de Murici, Esta"
do de Alagoas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, incisoo IV, e 184 da Constituição, e nos ter;
mos dos arts. 18 e 20 da LeI n- 4.504, de 30 de novembro de 1964,2da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Pacas, com área de
setecentos hectares, situado no Município de Murici, objeto do Registro n' R-04-874, fl. 43, Livro 2-F, do Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis, Hipotecas e Documentos da Comarca de Murici,
Estado de Alagoas.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771,de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
deforma a conciliaro assentamento coma preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de agosto de 1998; 177· da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998

6064
(25) DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1998
Transfere para a Fundação Nossa Senhora Aparecida a concessão outorgada à Rá-

dio Difusora de Monte Aprazível Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Monte Aprazível,
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos
do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n' 53830.000080/97,
DECRETA:
Art. F Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Difusora de Monte Aprazível Ltda., origínariamente pela Portaria
MVOP n? 897, de 3 de outubro de 1949, renovada pelo Decreto
n' 90.075, de 15 de agosto de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em 16 subseqüente, para a Fundação Nossa Senhora Aparecida explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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(26) DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária) o imóvel rural denominado Fazenda Safra, situado no Município de
Itapemirim, Estado do Espírito Santo, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Safra,
com área de oitocentos e setenta e um hectares e vinte ares, situado
no Município de Itapemirim, objeto dos Registros nOs R-3-15.585, fi.
282, Livro 2-1/AI; R-4-7.309, fi. 224, Livro 2/1-R e R-11-15.585, fi.
282, Livro 2-1-AI, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Itapemirim, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliaro assentamento coma preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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(27)

DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Nova Vista, situado no Município de Ruy
Barbosa, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Nova Vista, com
área de quinhentos hectares, situado no Município de Ruy Barbosa,
objeto do Registro nº4.180, fi. 122, Livro 3-E, do Cartório do Registro
de Imóveis, Hipotecas, Títulos e Documentos da Comarca de Ruy
Barbosa, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 dejuJho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(28) DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Serra do Cajueiro, situado no Município de
Florãrua, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inds,o IV, e 184 da Constituição, e nos ter;
os dos arts. 18 e 20 da LeI n- 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2::'aLei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d,« 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da LeI n'' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Serra do Cajueiro, com
área de setecentos hectares, situado no Município de Florânia, objeto
do Registro n? R-1-1.426, fi. 41, Livro 2-H, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de Florânia, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serâo beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Naciona! de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rura! de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771,de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(29)

DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Morada Nova, eüuado no Municipio de
Dona Inês, Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Morada Nova, com
área de quatrocentos hectares, situado no Município de Dona Inês,
objeto do Registro nº R-12-84, fi. 78v, Livro 2, do Cartório Henrique
Lucena da Costa, Comarca de Bananeiras, Estado da Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba
única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do
meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
,

'
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(30) DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Amazonas, situado no Município de Tucano, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964,2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei-Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse :social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, .inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Amazonas, com área de oitocentos e quatro hectares, trinta e quatro ares e
setenta e oito centiares, situado no Município de Tucano, objeto do
Registro nº R-6-3.031, fi. 32v, Livro 2-H, do Cartório de Registro de
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Tucano, Estado da Bahia.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes', as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba
única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do
meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(31) DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Há Mais Tempo, situado no Município de Batalha, Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Há Mais Tempo, com
área de um mil, trezentos e trinta e três hectares e setenta e oito ares, situado no Município de Batalha, objeto do Registro n" R-1-1.418, fi. 162,
Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Batalha, Estado do Piauí.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente
em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ego. 1998
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(32)

DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Trescinco, situado no Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Trescinco, com
área de vinte e oito mil, novecentos e noventa e cinco hectares, sessenta
ares e sessenta e cinco centiares, situado no Município de Nova Muturn, objeto dos Registros nOs R-3-271, R-3-2.755, R-2-2.761, R-3-2.807,
R-3-2.808, R-3-2.809, R-3-2.81O, R-3-5.455, R-2-5.661, R-2-6.451,
R-2-6.452, R-1-7.641, R-1.12.343, R-6-12.651, R-2-12.652, R-2-16.954,
R-5-18.435, R-5-18.436, R-5-18.437, R-5-18.438, R-5-18.439,
R-5-18.440, R-5-18.441, R-5-18.442, R-5-18.433, R-5-18.444 e
R-5.18.445, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º
Ofício da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(33)

DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Dispõe sobre a revogação dos atos relatiuas ao funcionamento da Faculdade de
Humanidades Pedro Il, mantida pela Sociedade Educadora Pedro lI, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto no art. 46 da Lei n? 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art.
14, §§ l' e 2', do Decreto n' 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo
em vista o que consta dos Processos n's 23026.002255/93-13;
23000.009737/95-19; 23026.001142/96-26; 23026.001517/96-67;
23026.002635/96-29; 23000.014598/96-44 e 23000.012287/97-02, do
Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica descredenciada como instituição de ensino superior
a Faculdade de Humanidades Pedro Il, mantida pela Sociedade Educadora Pedro Il, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 2' Ficam revogados o decreto de 25 de abril de 1991, na
parte em que manteve a autorização de funcionamento e os reconhecimentos de cursos da Faculdade de Humanidades Pedro Il, bem asCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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sim os demais atos relativos ao seu funcionamento e os cursos por
ela ministrados.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(34) DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira no
capital social do Banco Real S,A. e de sociedades coligadas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira minoritária no capital votante, até quarenta por cento, e
no capital sem direito a voto, até cem por cento, do Banco Real S.A.,
da Companhia Real de Crédito Imobiliário e da Companhia Real de
Valores - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, de forma
direta ou indireta.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1998

(35)

Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação societária estrangeira no capital do Banco do Estado de
Pernambuco S.A. (BandepeJ e de sua controlada Bandepe-Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. 1º É de interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira, de até cem por cento, no capital do Banco do Estado de
Pernambuco S.A. (Bandepe) e de sua controlada Bandepe-Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., no processo de privatização a ser implementado.
Art. 29 O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(36)

DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural constituído de parte do imóvel Pinhal Ralo, Setor Rio Cachoeira, situado no Município de
Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. L" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural constituído de
parte do imóvel Pinhal Ralo, Setor Rio Cachoeira, com área de dez
mil, noventa e cinco hectares, quarenta e três ares e um centiare,
situado no Município de Rio Bonito do Iguaçu, objeto da Matricula
n' 20.472 (parte), fi. 266, Livro 2-2-C-L, do Cartório de Registro de
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do
Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(37) DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda São Joaquim, situado no Município de Terra Rica, Estado do Paraná, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e2º daLei Complementar
nº 76, de 6 de julho de' 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b,c ed, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda
São Joaquim, com área de oitocentos e cinqüenta e um hectares e
oitenta e quatro ares, situado no Município de Terra Rica, objeto
dos Registros nOs 810, Livro 3; 1.160, 1.167, 1.258, 1.286, 1.594, do
Livro 3-A; 224, 951, 952, R-l-1.650, R-I-3.048, R-I-3.049,
R-I-5.980, R-I-3.397, da Ficha 1, do Livro 2; R-4-3.487, Ficha 2;
R-4-3.488, Ficha 2, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Terra Rica; 12.889, Livro 3-J; 13.047, Livro 3-J;
13.867, Livro 3-L e 19.104, Livro 3-P, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Paranavaí, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na
Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n.
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única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do
meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(38)

DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural conhecido como Fazenda Santo Antonio do
Iratim, situado no Município de Bitururui,
Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Leí n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santo
Antonio do Iratim, com área de cinco mil e oitocentos hectares, situado no Município de Bituruna, objeto das Matrículas nOs 9.408 (parte), Ficha 1I9.408v; 11.376, Ficha 11.376; 11.377, Ficha 11.377;
11.378, Ficha 11.378; 11.379, Ficha 11.379; 11.380, Ficha 11.380;
11.381, Ficha 11.381 e 11.384, Ficha 11.384, todas do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória, Estado
do Paraná..
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p- 6035-6190, ago. 1998
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lucra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba
única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do
meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(39)

DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
come Fazenda Socorro, situado no Município de Guarapuava, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Socorro,
com área de um mil, cinqüenta e um hectares e noventa ares, situado
no Município de Guarapuava, objeto dos Registros nOs R-19-3.843, tis.
3v/4; R-19-8.284, tis. 3v/4; R-15-19.589, ti. 3 e R-2-21.043, ti. Iv, todos
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do 3" Ofício da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na
Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba
única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do
meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Bekns Jungmann Pinro

(40)

DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Central IH, situado no Muni~
cípio de Icaraíma, Estado do Paraná, e 'dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julbo de 1993,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Central
III, com área de quinhentos e vinte e dois hectares e quarenta e
um ares, situado no Município de Icaraíma, objeto dos Registros
nOs R-5-1.027, Fichas 1v/2; R-5-1.030, Ficha 2; R-5-l.031, Fícha 2;
R-5-1.032, Ficha 2; R-5-l.033, Fichas 1v/2 e R-5-l.034, Fichas 1v/2,
todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Icaraíma, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na
Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba
única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do
meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(41)

DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Brizanta, situado no Município de Nova Londrina, Estado do Paraná, e
dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Bizanta,
com área de seiscentos e oitenta e cinco hectares, dezenove ares e
quarenta e seis centiares, situado no Município de Nova Londrina,
objeto dos Registros n's R-12-2.295, fls. 1/3 e R-1-2.296, fls. 1/3, ambos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Nova Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
refonna agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Itajá, situado 1W Munieípio de Goianésía. Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 20 da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda ltajá, com área
de quatro mil, trezentos e setenta e seis hectares, oitenta e sete ares e
vinte e cinco centiares, situado no Município de Goianésia, objeto da
Matricula n" 17, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato I" de Notas da Comarca de Goianésia, Estado de Goiás.
Art. 20 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(]ncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n" 4.771, de 15 desetembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998

6083
(43)

DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda It;:gá, situado no Municfpio de
Goianésia, Estado de Goiás, e dá outras prooidêncics.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda ltajá, com
área de novecentos e sessenta e oito hectares, situado no Município
de Goianésia, objeto do Registro n" R-1-6.493, fi. 1, Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis e Tabelionato I" de Notas da Comarca de
Goianésia, Estado de Goiás.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1998; 177· da Independência e 1100da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Retens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, "1>0, 1998
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(44) DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Colônia São Pedro, situado no Município
de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Colônia São Pedro,
com área de setecentos e vinte e seis hectares, quatorze ares e oitenta e três centiares, situado no Município de São Pedro do Iguaçu, objeto do Registro n' R-3-491, fi. 2, Livro 2; e Matrículas n's 4.684, fi. 1
e 4.685, fi. 1, ambas do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Toledo, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n"4.771,de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Central I, situado no Município de Icaraíma, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Central I, com
área de trezentos e cinqüenta e nove hectares e quarenta ares, situado
no Município de Icaraima, objeto dos Registros n's R-5-1.026, Ficha 2;
R-5-1.028,Fichas 1v/2 eR-5-1.029, Fichas 1v/2,todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Icaraima, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771,de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social; para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Gleba B~ da subdivisão da Fazenda
.Iulietc, situado 1W Municipío de Novo Horizonte do Norte, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBUCA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
ri' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei ri' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Gleba B, da subdivisão da
Fazenda Julieta, com área de três mil, duzentos e noventa e quatro hectares e oitenta ares, situado no Município de Novo Horizonte do Norte, objeto
do Registro ri'R-1-'l.791, fl. Iv, Livro 2, do Carbírio de Registro de Imóveis
do I" Oficio da Comarea de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1998; 177" da Independência e 1100 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(47) DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Lúcia, situado 1W Município de Bonito, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Lúcia,
com área de novecentos e noventa e quatro hectares, um are e vinte
e três centiares, situado no Município de Bonito, objeto do Registro
nº R-19-63, Ficha 3, Livro 2 e Matrículas nºs 3.676, Ficha 1, Livro 2 e
3.677, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bonito, Estado do Mato Grosso do SuL
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em glebaúnica, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110" <ta
República.
FERNANDO HENRiQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-61.90, age. 1998
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DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Bento do Taquaral, situado
no Município de Itoberot, Estado de Goiás, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, .e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Bento
do Taquaral, com área de quatrocentos e quarenta e um hectares,
noventa e cinco ares e vinte e cinco centiares, situado no Município
de Itaberaí, objeto da Matrícula n' 498, fls. 90/92, Livro Matriz de
Registro Torrens, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato
l' de Notas da Comarca de Itaberaí, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n"4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ego. 1998
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DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 1.100.000,00,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia;

para reforço de dotações consigrwdas lW vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso IV, alínead, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1e Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598, de
30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia,
crédito suplementar no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são oriundos de doações, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

o anexo está publicado no DO de 17.8.1998, pág.

1.

(50) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Fazenda, crédito SU~
plementar no valor de R$ 2.351. 646,00, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei n? 9.684, de 6 de julho de 1998,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 2.351.646,00 (dois milbões, trezentos e cinqüenta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 17.8.1998, pág. 2.

(51)

DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 1998
Cancela a autorização concedida à
American Home Assurance Company, para

funcionar TW Brasil.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribnições que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constitnição, e tendo em vista o
que consta do Processo Susep n· 15414.002424198-10,
DECRETA:
Art. 1" Fica cancelada a autorização para funcionar no Brasil
a filial da American Home Assurance Company, com sede em Nova
York, Estados Unidos da América, concedida pelo Decreto n'' 43.499,
de 7 de abril de 1958.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 43.499/58.
Brasília, 17 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(52) DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 1998
Declara de utilidade pública a Ação Social Belém Bmeüía, com sede na Cidade de
Colinas do Thcantins (TO), e outros entidades.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto
nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Ação Social Belém Brasília, com sede na Cidade de Colinas
do 'Thcantins, Estado do 'Thcantins, portadora do CGC nº 01.795.4591
0001-9i (Processo MJ nº 24.188/97-81);
H - Associação de Assistência Social do Rio das Flores, com
sede na Cidade de Rio das Flores, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC nº 31.575.483/0001-86 (Processo MJ nº 21.249/95-03);

IH - Associação Filantrópica de Pais e Amigos do Deficiente
Auditivo, com sede na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia,
portadora doCGC nº 63.110.258/0001-60(ProcessoMJ nº 18.842197-17);
IV - Associação Mantenedora da Guarda Mirim de Montes
Claros, com sede na Cidade de Montes Claros, Estado de Minas
Gerais, portadora do CGC nº 25.223.041/0001-78 (Processo MJ
nº 16.153/97-41);

V - Associação Metodista de Ação Social de São Bernardo do
Campo, com sede na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de
São Paulo, portadora do CGC nº 44.383.16410001-10 (Processo MJ
nº 18.834197-99);
VI - Associação Santa Luzia de Governador Valadares,
com sede na Cidade de Governador Valadares, Estado de Minas
Gerais, portadora do CGC nº 20.971.271/0001-00 (Processo MJ nº
23.284197-39);
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VII - Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos de
Goiás, com sede na Cidade Anápolis, Estado de Goiás, portador do
CGC n? 74.003.716/0001-89 (Processo MJ nº 21.303/97-19);
V1II - Centro de Habilitação Promove (CHP), com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC nº
69.127.611/0001-00 (Processo MJ nº 12.404/97-27);
IX - Centro de Reabilitação Jundiaí, com sede na Cidade
de Jundiaí, Estado de São Paulo, portador do CGC n' 51.864.619/
0001-85 (Processo MJ n? 5.507/97-40);
X - Conjunto Paroquial Mãe do Salvador, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC nº
62.481.064/0001-09 (Processo MJ nº 14.352/95-34);
XI - Cooperativa Educacional e Assistencial «Casa do Zezinho», com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 74.566.035/0001-29 (Processo MJ nº 22.353/96-33);
XII - Creche Comunitária Ursinho Carinhoso, com sede na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC n' 25.572.082/0001-70 (Processo MJ nº 9.378/96-60);
XIII - Domus Pro Orantibus, com sede na Cidade de Patos
de Minas, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 23.114.655/
0001-96 (Processo MJ nº 23.752/97-75);
XIV - Hospital Sebastião Paes de Almeida, com sede na
Cidade de Estrela do Sul, Estado de Minas Gerais, portador do CGC
nº 18.592.139/0001-37 (Processo MJ n' 19.853/97-79);
XV - Instituição Filantrópica Sergius Erdelyi, com sede na
Cidade de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, portadora do CGC nº
76.752.518/0001-43 (Processo MJ nº 18.490/97-81);
XV1 - Instituto do III Millennium - Centro de Difusão de
Cultura Tecnológica da Informação, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC nº 57.814.808/0001-20
(Processo MJ n? 21.260/97-08);
XV11 - Lar da Criança de Divinolândia, com sede na Cidade
de Divinolândia, Estado de São Paulo, portador do CGC n''
51.311.769/0001-61 (Processo MJ nº 7.260/97-60);
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XVIII - Serviços Assistenciais Senhor Bom Jesus dos Passos,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do
CGC n' 56.100.068/0001-05 (Processo MJ n" 20.760/96-14);
XIX - Sociedade Beneficente Evangélica de Ribeirão Preto,
com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, portadora do CGC n? 54.923.115/0001-87 (Processo MJ n" 22.981/97-27);
XX - Sociedade Beneficente Novo Horizonte - Creche
Anjo Arteiro, com sede na Cidade de Marilia, Estado de São Paulo,
portadora do CGC n' 51.512.044/0001-31 (Processo MJ n' 14.431/98-51);
XXI - Sociedade Espírita Distribuidora de Pão aos Pobres,
com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 56.011.737/0001-65 (Processo MJ n' 21.244/97-43);
XXII - Sociedade Mineira de Cultura Nipo-Brasileira, com
sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n? 18.216.697/0001-06 (Processo MJ n' 23.088/97-09);
XXIII - Sociedade de Medicina de Pernambuco, com sede na
Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, portadora do CGC n'
11.020.534/0001-04 (Processo MJ n" 08004.003.359/97-16);
XXIV - União dos Paraplégicos de Belo Horizonte, com sede
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC n? 21.020.987/0001-86 (Processo MJ n' 10.095/89-13).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de
cada ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem
prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art.
5' do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural conhecido por Gleba Colniza - I, situado no
Município de Aripuanã, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural conhecido por Gleba Colniza - I, com área de quarenta e quatro mil, vinte e três hectares e
setenta ares, situado no Município de Aripuanã, objeto da Matrícula n? 30.722, fi. 95, Livro 2-HE, do Cartório do Registro de Imóveis do
6' Ofício da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Naciona! de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rura! de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento coma preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
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DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Ipê, situado no Município de
Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Ipê, com área de
doze mil, noventa e nove hectares e cinqüenta e um ares, situado no
Município de Vila Rica, objeto da Matrícula n' 2.449, Ficha 2.449, Livro
2 e Registro n' R-06-966, Ficha 966/A, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis do l' Ofício da Comarca de São Félix do Araguaia, Estado
de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771,de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
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DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Gabriel, situado no Município de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Gabriel, com área de um mil, novecentos e oitenta e cinco hectares, situado no Município de Vila Rica, objeto do Registro n' R-02-12.190,
Fichas 1/2, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do l' Ofício da
Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Mãe Maria, situado nosMunicípiosde
Alto Boa VlSta e São Félixdo Araguaia, Estado
de Mato Grosso) e dá outrasprovidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nOS termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mãe Maria,
com área de vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e três hectares,
setenta e cinco ares e oitenta e seis centiares, situado nos Municípios
de Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia objeto dos Registros
n's R-02-11.708, Fichas 1/2, Livro 2 e R-02-11.707, Fichas 112, Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis do l' Ofício da Comarca de São
Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
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DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrdria, o imóvel rural denominado
Natal, situado no Município de Aripuanã,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Natal, com área de
doze mil, quatrocentos e vinte hectares, quarenta e oito ares e quarenta e cinco centiares, situado no Município de Aripuanã, objeto da
Matrícula n' 48.421, fi. 4, Livro 2-HG, do Cartório de Registro de
Imóveis do 6' Ofício da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n?4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Escol - Sul, situado no Município de
Aripuanã, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Escol- Sul, com área
de vinte e seis mil, quinhentos e trinta hectares, quarenta e três ares
e noventa centiares, situado no Município de Aripuanã, objeto do Registro n" R-01-48.418, fi. 1, Livro 2-HG, do Cartório de Registro de
Imóveis do 6Q Ofício da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n 4.771,de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 1998; 177 Q da Independência e 110Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Q
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DECRETO DE 17 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa Filomena, situado nos
Municípios de Guairaça e Planaltina do
Paraná, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa
Filomena, com área de um mil, setecentos e noventa e sete hectares,
quarenta e três ares e dezoito centiares, situado nos Municípios de
Guairaça e Planaltina do Paraná, objeto dos Registros nºs R-4-2.085,
Ficha Lv; R-3-9.889, Ficha Lv; R-3-10.365, Ficha Iv; R-2-7.060,
Ficha 1; R-1-16.923, Ficha 1; R-1-16.924, Ficha 1; R-3-5.041, Ficha
1; R-2-5.905, Fichas l/Iv; R-1-16.922, Ficha 1; R-4-2.570, Ficha Iv;
R-13-2.119, Ficha 2; R-1-19.842, Fichas 1I1v; R-1-21.632, Ficha 1;
R-22.831, Ficha 1; R-28-372, Ficha 3 e R-28-292, Ficha 3, todos do
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Parariavaí; Matrícula nº 5.023, Ficha 1 e Registros nºs R-1-5.087, Ficha 1;
R-5-515, Ficha 1; R-1-6.179, Ficha 1; R-19-34, Ficha 2v; R-29-41,
Ficha 3v; R-23-31, Ficha 3; R-19-32, Ficha 2v; R-19-33, Ficha 2v;
R-25-35, Ficha 3; R-33-36, Fichas 3v/4; R-29-37, Ficha 3v e R-33-38,
Fichas 3v/4, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n'' 76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista'na Lei n Q 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente
em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
(60)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Lençóis
Paulista, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV; e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6 Q, inciso I, do Decreto n" 88.066"de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50830.001460/93,
DECRETA:
Art. P Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3 Q, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Lençóis
Paulista, Estado de São Paulo, outorgada à Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista Ltda., pela Portaria MVOP nº 557, de 15 de
junho de 1950, renovada pela Portaria n" 206, de 27 de setembro de
1984, publicada no Diário Oficial da União em 1Q de outubro do mesmo ano, tendo passado à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência autorizado para os seus transmissores, conforme EM n" 121/84-GM, de 24 de maio de 1984.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(61)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Educado"
ra de Limeira Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Limeira, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n' 50830.000153/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n'4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão da Rádio Educadora de Limeira Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP n' 624, de 27 de dezembro de 1949, renovada pelo
Decreto n" 89.409, de 29 de fevereiro de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. Aexploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(62)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Emissora
Vanguarda Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Saroeaba, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n' 50830.000573/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Emissora Vanguarda Ltda., outorgada pela Portaria MVOP nº 1.025, de 7 de dezembro de 1945, renovada pelo Decreto n'' 89.372, de 8 de fevereiro de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(63)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Primavera Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Porto Ferreira, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50830.000098/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Primavera Ltda., outorgada pela
Portaria MJNI n? 376-B, de 28 de novembro de 1961, renovada pelo
Decreto nº 89.821, de 20 de junho de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035·6190, ago. 1998
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(64)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Canoa
Grande Ltdo., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Igaraçu do Tietê, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50830.000409/93,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 11 de julho de 1993, a concessão da Rádio Canoa Grande Ltda., outorgada
pelo Decreto nº 88.431, de 21 de junho de 1983, cujo prazo residual
da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Igaraçu do Tietê, Estado de
São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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(65)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Difusora da Campanha Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Campanha, Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6º, inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50710.000380/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1s de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Difusora da Campanha Ltda., pela Portaria MVOP nº 93, de 30 de janeiro de 1951, e
renovada pelo Decreto nº 92.417, de 21 de fevereiro de 1986, sendo
mantido o prazo residual da outorgada conforme Decreto de 10 de
maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Campanha,
Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Carlos Mendonça de Barros
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(66)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Medianeira Ltda., para explorar serviço de radio-

difusão sonora em onda média, na Cidade
de Santa Maria, Estado do Rio Grande do
Sul.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53790.000198/94,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Medianeira Ltda., outorgada originariamente mediante Portaria MVOP nº 255, de 4 de maio de 1960, e
renovada pelo Decreto nº 89.631, de 8 de maio de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Santa Maria, Estado do
Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(67)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Fundação Cultural de Aratiba, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Aratiba, Estado do Rio Grande do
Sul.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6°, inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n? 50790.000856/93,
DECRETA:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993, a concessão da Fundação Cultural de Aratiba,
outorgada pelo Decreto n? 43.877, de 9 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nO 88.576, de 2 de agosto de 1983, sendo mantido o
prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Aratiba, Estado
do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110° da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(68)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Clube de
Tanabi Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Tanabi, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50830.000274/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Clube de Tanabi Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP nº 238, de 20 de março de 1947, renovada pelo
Decreto nº 90.576, de 28 de novembro de 1984, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Tanabi, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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(69)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da TV8BT - Canal
4 de São Paulo S.A., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens - TV, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n' 53830.000559/96,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por quinze anos, a partir de 20 de
agosto de 1996, a concessão da TVSBT - Canal 4 de São Paulo S.A.,
originariamente SBT - Sistema Brasileiro de Televisão S.C. Ltda.,
outorgada pelo Decreto n? 85.841, de 25 de março de 1981, cujo respectivo contrato de concessão foi publicado no Diário Oficial da
União de 20 de agosto subseqüente, sendo que o prazo residual
da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens - TV, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110' da,
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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(70)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Jornal de
Rio Claro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50830.000239/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de
maio de 1994, a concessão da Rádio Jornal de Rio Claro Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n" 34, de 19 de janeiro de 1949, renovada pelo Decreto nº 91.011, de 27 de fevereiro de 1985, sendo mantido o prazo residual da outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(71)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Assunção
de JaZesSociedade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de JaZes, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n" 50830.000873/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l ' de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Assunção de Sociedade
Ltda., outorgada pelo Decreto n" 1.234, de 25 de junho de 1962,
renovada pelo Decreto n? 88.886, de 19 de outubro de 1983, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio
de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de J ales, Estado
de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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(72)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Dinâmica
de Santa Fé Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n" 53830.001906/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 8 de
maio de 1995, a concessão da Rádio Dinâmica de Santa Fé Ltda.,
outorgada pela Portaria n'' 386, de 30 de abril de 1975, renovada
pelo Decreto n" 91.962, de 20 de novembro de 1985, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Santa Fé do Sul, Estado
de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusâo, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, agu. 1998
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(73)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Orlõndía Rádio
Clube Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Orlândia, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n" 50830.001527/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
maio de 1994, a concessão da Orlândia Rádio Clube Ltda., outorgada conforme Portaria MVOP n" 276, de 16 de março de
1951, renovada pelo Decreto n" 89.544, de 11 de abril de 1984,
cujo prazo residual de outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Orlândia,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(74) DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio

Universitária Metropolitana Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Rio Branco,
Estado do Acre.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6' inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53600.000100/96,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 4 de outubro de 1996, a concessão para explorar sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Rio
Branco, Estado do Acre, originariamente outorgada à Rádio Novo
Andirá Ltda., pelo Decreto n'' 58.249, de 25 de abril de 1966, transferida para a Rádio e Televisão Universitária Metropolitana Ltda.
pelo Decreto nº 89.765, de 7 de junho de 1984, posteriormente, denominada Rádio Universitária Metropolitana Ltda., e renovada pelo
Decreto n'94.187, de 6 de abril de 1987, cujo prazo residual da outorga foi mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998

6116
(75)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Outorga àElektro -Eletricidade e Serviços S.A. concessões para geração e distribuição de energia elétrica em municípios
dos Estados de São Paulo e do Mato Grosso
do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, nos termos da Lei
nO 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dos arts. 27, 28 e 30 da
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e tendo em vista o que consta do
Processo nº 48100.001114/97-62,
DECRETA:
Art. 1º Ficam outorgadas à Elektro - Eletricidade e Serviços
S.A. concessões para geração de energia elétrica, mediante aproveitamento de potenciais hidráulicos, no Estado de São Paulo, onde se
encontram instaladas as seguintes usinas:
I II -

Usina Emas, no RioMogi-Guaçu,Municipio de Pirassununga;
Usina Lobo, no Rio Lobo, Municipios de Itirapina e Brotas.

Art. 2º Ficam outorgadas à Elektro - Eletricidade e Serviços S.A. concessões para distribuição de energia elétrica nos seguintes Municipios dos Estados de São Paulo e do Mato Grosso do
Sul, nas áreas reagrupadas nos termos da Resolução Aneel nº 168,
de 29 de maio de 1998: Área Centro-Oeste: Aguai, Águas da Prata,
Álvares Florence, Álvares Machado (somente o Distrito de Coronel
Goulart), Américo de Campos, Andradina, Anhumas, Aparecida
d'Oeste, Araras, Artur Nogueira, Aspásia, Auriflama, Buritama,
Cardoso, Castilho, Conchal, Cordeirópolis, Corumbatai, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Dracena, Engenheiro Coelho,
Estiva Gerbi, Estrela do Norte, Estrela d'Oeste, Euclides da Cunha Paulista, Fernandópolis, Flora Rica, FloreaI, Flórida Paulista,
Gastão Vidigal, General Salgado, Guaraçai, Guarani d'Oeste, Guzolãndia, Ilha Solteira, Indiaporã, Ipeúna, Iracemápolis, Irapuru,
Itapura, Itirapina, Jales, Junqueirópolis, Lavínia, Leme, Limeira,
Lourdes, Macaubal, Macedônia, Magda, Marabá Paulista, Mariápolis, Marinópolis, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, MirandóCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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polis Mirante do Paranapanema, Mogi-Guaçu, Mogi-Mirirn, Monções 'Monte Aprazível (somente os Distritos de Itaúba e Junqueira), Monte Castelo, Murutinga do Sul, Narandiba, Nhandeara, Nipoâ Nova Canaã Paulista, Nova Castilho, Nova Guataporanga,
No~a Independência, Nova Luzitânia, Orindiúva, Ouro Verde, Ouroeste, Pacaembu, Palmeira d'Oeste, Panorama, Paranapuã, Parisi Paulicéia, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pereira Barreto, Pirap~zinho, Pirassununga, Planalto, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Porto Ferreira, Presidente Bernardes (somente os Distritos
de Nova Pátria e Dumontina), Rio Claro, Riolândia, Rosana, Rubinéia, Sandovalina, Santa Albertina, Santa Clara d'Oeste, Santa
Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Fé do Sul,
Santa Gertrudes, Santa Mercedes, Santa Rita do Passa Quatro,
Santa Rita d'Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, Santo
Antônio da Posse, São Francisco, São João da Boa Vista, São João
das Duas Pontes, São João de Iracema, São João do Pau d'Alho, Sebastianópolis do Sul, Sud Mennucci, Suzanápolis, Taciba, Tambaú,
Tarabaí, Teodoro Sampaio, Três Fronteiras, Tupi Paulista, Turiúba, Turmalina, União Paulista, Urânia, Valentim Gentil, Vargem
Grande do Sul, Vitória Brasil, Votuporanga e Zacarias, no Estado
de São Paulo, e Anaurilândia, Brasilândia, Santa Rita do Pardo,
Selviria e Três Lagoas, no Estado do Mato Grosso do Sul; Área Leste: Angatuba, Ànhembi, Apiaí, Arujá, Atibaia, Barão de Antonina,
Barro do Chapéu, Barra do Turvo, Bertioga, Bom Jesus dos Perdões, Bom Sucesso do Itararé, Buri, Caieiras, Cajati, Campina do
Monte Alegre, Cananéia, Capão Bonito, Cerquilho, Cesário Lange,
Conchas, Coronel Macedo, Eldorado, Fartura, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Guapiara, Guarujá (Distrito sede e parte remanescente do Distrito de Vicente de Carvalho), Igaratá, Iguape, Ilha
Comprida, Ilhabela, Iporanga, Itaberá, Itanhaém, Itaoca, Itapeva,
Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Itariri, Jacupiranga, Jarinu, Joanópolis, Jumirim, Juquiá, Laranjal Paulista, Mairiporã,
Miracatu, Mongaguá, Nazaré Paulista, Nova Campina, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Pereiras, Peruíbe, Piracaia, Porangaba,
Quadra, Registro, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Santa Isabel, Sete Barras, Taquarivaí, Tatuí, Tietê, Torre
de Pedra, Ubatuba, no Estado de São Paulo; e concessões individualizadas para os Municípios de: Arapeí, Areias, Bananal, Cabreúva,
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Campos do Jordão, Cunha, Lagoinha, Lavrinhas, Natividade da
Serra, Paraibuna, Piedade, Pilar do Sul, Piquete, Queluz, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São
José do Barreiro, São Luís do Paraitinga, Silveiras, Tapiraí, e parte
do Município de Praia Grande, compreendida pela área situada a
Oeste da linha divisória, que se inicia no Ponto n' 1, de coordenadas
latitude 23"56'50" e longitude 46'31'42", situado no limite dos Municípios de Praia Grande e São Vicente do Estado de São Paulo; deste ponto, segue em linha reta, com o rumo de 25'11'34"SW e distãncia de 649,298m, até o Ponto nº 2, de coordenadas latitude de
23'57'09" e longitude 46'31'52", situado na nascente do Rio Branco
ou Vargem Grande; deste ponto, segue pelo leito do referido Rio
Branco ou Vargem Grande, no sentido dejusante, até o ponto de encontro com o Rio Preto; deste ponto, segue no sentido de montante
do Rio Preto, até encontrar o Ponto nº 3, de coordenadas latitude
24'01'54" e longitude 46'32'35", situado na margem direita deste
rio; daí, deflete à direita e segue, com rumo de 44'54'40"SE e distância de 1.259,234m, até o Ponto n' 4 de coordenadas latitude
24'02'20" e longitude 46'32'00"; deflete à esquerda e segue, com o
rumo de 36'54'23"NE e distância de 68,602m, até o Ponto nº 5, de
coordenadas latitude 24"02'18" e longitude 46'31'58", deflete à direita e segue, com o rumo de 52"53'39"SE e distância de 711,142m,
até o Ponto n' 6, de coordenadas latitude 24'02'32" e longitude
46'31'39", situado à direita da rodovia estadual Padre Manuel da
Nóbrega (SP-55); daí, deflete à direita e segue, com o rumo de
47"11'55"SE e distância de 95,809m, atravessa a referida rodovia
(SP-55) e a ferrovia ramal Santos-Juquiá, até encontrar o Ponto
nº 7, de coordenadas latitude 24"02'34" e longitude 46"31'36", situado à esquerda da referida ferrovia; daí, deflete à esquerda e segue,
com o rumo de 52'12'10"SE e distância de 952,092m, até encontrar
o Ponto nº 8, de coordenadas latitude 24'02'54"e longitude
46"31'10", situado na orla marítima de Praia Grande, compreendido entre a Rua São José e a Rua Santo Antônio, onde termina esta
descrição, no Estado de São Paulo.
Parágrafo único. As concessôes de que trata este artigo não
conferem à Elektro exclusividade de fornecimento aos consumidores
alcançados pelos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995.
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Art. 3' Fica autorizada a Elektro a promover a implantação
de linhas de transmissão associadas aos serviços de distribuição de
energia elétrica em suas áreas de concessão, compreendidas pelos
Municípios indicados no artigo anterior.
Art. 4' A exploração dos serviços de geração e distribuição de
energia elétrica constitui concessão individualizada para cada central geradora, constantes do art. 12, e para as localidades reagrupadas e individualizadas relacionadas no art. 2', nos termos da Resolução Aneel n" 168/98, para todos os efeitos contratuais e legais, em especial para fins de eventual declaração de caducidade, intervenção,
encampação ou extinção.
Art. 5' As concessões ora outorgadas vigorarão pelo prazo de
trinta anos, somente tendo eficácia a partir da data de assinatura do
respectivo contrato de concessão.
Parágrafo único. O contrato de concessão deverá conter cláusula de renúncia, por parte da concessionária, a direitos preexistentes que contrariem a Lei n" 8.987, de 1995.
Art. 6' A Elektro - Eletricidade e Serviços S.A. deverá:
I -= assinar contrato de concessão no prazo determinado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);
H - cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes
e seus regulamentos;
IH - satisfazer as exigências acautelatórias dos usos múltiplos das águas, especialmente o controle das cheias;
IV - caso pretenda a prorrogação, requerê-la ao poder concedente até trinta e seis meses antes do término do prazo fixado no art. 5º
deste decreto, mediante as condições que vierem a ser estabelecidas.
Art. 7' Os bens e instalações existentes em função dos serviços de geração e distribuição de energia elétrica são vinculados aos
serviços públicos concedidos, vedada sua alienação, cessão, transferência ou dação em garantia, sem prévia e expressa autorização do
poder concedente.
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Parágrafo único. Findo o prazo das concessões, os bens e instalações que no momento existirem em função dos serviços concedidos
reverterão à União, na forma prevista em lei.
Art. 8º Ficam declaradas extintas as concessões e autorizações anteriormente outorgadas à Companhia Energética de São
Paulo e transferidas à Elektro, bem como eventuais direitos reconhecidos de exploração dos serviços públicos de energia elétrica preexistentes a este decreto, renunciando a União, de conformidade
com o art. 28 da Lei nº 9.074, de 1995, à reversão dos bens e instalações vinculados a essas concessões.
Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(76)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Camaçari, situado no Município de Joaquim Gomes, Estado de Alagoas, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de
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25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Camaçari, com área de trezentos e oitenta e nove hectares e noventa e cin-

co ares, situado no Município de Joaquim Gomes, objeto do Registro
n'' R-16-72, fi. 48, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Joaquim Gomes, Estado de Alagoas.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(77) DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda MoreiraJÁgua Branca/Pé da
Serra da PicadaIBarreira Branca e Valadão,

situado no Município de Lagarto, Estado de
Sergipe, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuíções que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Moreira/
Água Branca/Pé da Serra da Picada/Barreira Branca e Valadão,
com área de novecentos e trinta e seis hectares e sessenta ares, situado no Município de Lagarto, objeto dos Registros n's R-3-6.235,
fi. 235, Livro 2-V; R-1-9.011, fi. 11, Livro 2-Al; R-1-9.012, fi. 12, Livro
2-Al, R-1-9.013, fi. 13, Livro 2-AI e R-1-9.014, fi. 14, Livro 2-AI do
Cartório do I" Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Lagarto,
Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Exclui-se, ainda, dos efeitos deste decreto a
área de três hectares, noventa e seis ares e onze centiares, correspondente à linha de transmissão da Chesf.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente
em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(78)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Revoga o Decreto de 20 de outubro de
1997, publicado no Diário Oficial da
União de 21 subsequente, que declara de
interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Genipapo, constituído dos Lotes n "s 18, 27,
29, 31, 32, 33, 48 e 37, do Loteamento Rio
Maranhão, situado no Município de Mimoso, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica revogado o Decreto de 20 de outubro de 1997, publicado no Diário Oficial da União de 21 de outubro de 1997, que
declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel
rural denominado Fazenda Genipapo, constituído dos Lotes nOs 18,
27,29,31,32,33,48 e 37, do Loteamento Rio Maranhão com área de
três mil, quatrocentos e cinqüenta e oito hectares, situado no Município de Mimoso, objetos dos Registros nOs R-1-4.267, fi. 67;
R-1-4.270, fi. 90; R-1-4.269, fi. 69; R-1-4.271, fi. 71; R-1-4.272, fi.
72; R-1-4.273, fi. 73 e R-1-4.268, fi. 68, todos do Livro 2-P, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1s de Notas da Comarca de
Padre Bernardo, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190,' n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(79) DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social) para fins de
reforma agrária) o imóvel rural denominado Fazenda Roça/Carro Quebrado, situado
no Município de Arinos, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos
.dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Roça / Carro Quebrado, com área de um mil, quatrocentos e noventa e quatro hectares e
quarenta ares, situado no Município de Arinos, objeto das Matriculas
nOs 1.697, Ficha A e 1.698, Ficha A, ambas do Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Unaí, Estado de Minas Geraís.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do iroóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 deju1ho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771,de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p- 6035-6190, ago. 1998
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DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Catarina; situado no Município de Ponta Porii, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o iroóvel rural denominado Fazenda Santa Catarina,
com área de dois mil, cento e seis hectares, trinta e oito ares e quarenta e seis centiares, situado no Município de Ponta Porã, objeto das
Matriculas n's 20.733, fi. 1, Livro 2; 20.568, fi. 1, Livro 2; 23.897
(remanescente), Livro 2 e 967, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do iroóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nO 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentaroento com a preservação do meio arobiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Guarany, situado no Município
de Guarobira, Estado da Paraíba) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Guarany, com
área de seiscentos e noventa e um hectares, situado no Município de
Guarabira, objeto do Registro n" 7.447, fi. 53, Livro 3-Z e Matrícula
nº 2.005, fi. 194, Livro 2-L, do Serviço Notarial e Registral «Epaminondas" da Comarca de Guarabira, Estado da Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar O assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(82) DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido por
Fazenda Conjunto Cepel, situado no Município de Camamu, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Conjunto
Cepel, com área de um mil, quatrocentos e cinqüenta e dois hectares,
vinte e três ares e noventa centiares, situado no Município de Camamu, objeto dos Registros n's R-1-2.439, fi. 155, Livro 2-H; R-1-740, fi.
107, Livro 2-B e R-4-441, fi. 272, Livro 2-A, do Cartório de Registro
de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camamu, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6
de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por São Fernando/Santo Antonio/Almas, situado nos Municípios de Sobral e Irauçuba,
Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l ' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por São Fernando /Santo Antonio /Almas, com área de um mil, oitenta hectares, dezoito ares e oitenta
centiares, situado nos Municípios de Sobral e Irauçuba, objeto dos Registros n's R-1-2.099, Livro 2 e R-1-8.484, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sobral Gomes, Estado do Ceará.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar 11" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n"4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed, Brasil, Brasflia, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ego. 1998
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DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural conhecido por Gleba Colniaa - Il, situado no
Município de Aripuanã, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural conhecido por Gleba Colniza - 11,
com área de três mil, quatrocentos hectares, sessenta e quatro ares e
trinta e três centiares, situado no Município de Aripuanã, objeto da
Matrícula n' 31.904, fi. 170, Livro 2-DK, do Cartório do Registro de
Imóveis do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771,de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998

6130
(85) DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Declara de utilidade pública a Agremiação Espírita Casa do Caminho, com sede na
Cidade de Sabará (MG), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Agremiação Espírita «Casa do Caminho», com sede na
Cidade de Sabará, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n? 24.318.75010001-74 (Processo MJ n" 9.861/96-90);
II - Assistência e Promoção Social de J oanópolis, com sede
na Cidade de Joanópolis, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n' 51.289.247/0001-00 (Processo MJ n' 23.731/94-52);
III - Associação de Amigos do Bairro Grande Maruípe, com
sede na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, portadora do
CGC n' 39.616.321/0001-50 (Processo MJ n' 14.490/97-30);
IV - Associação de Amigos, Familiares e Doentes Mentais
do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, portadora do CGC n? 40.280.158/0001-87 (Processo MJ
n? 2.803/98-05);
V - Associação de Servidores Cristãos (Acrispu), com sede
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC n" 65.148.397/0001-09 (Processo MJ n' 20.352/97-81);
VI - Associação dos Moradores do Bairro Santos Cruzeiro de
Taiobeiras, com sede na Cidade de Taiobeiras, Estado de Minas Gerais,
portadora do CGC n' 00.266.037/0001-66 (Processo MJ n? 2.333/97-54);
VII - Associação «Lar de Ismael», com sede na Cidade de
Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, portadora do CGC n"
59.048.298/0001-52 (Processo MJ n" 15.838/98-14);
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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VIII -

Casa da Criança «Ruth Wirth» e Creche «Rodolfo Za-

ros», com sede na Cidade de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, por-

tadora do CGC nº 53.341.376/0001-26 (Processo MJ n'' 4.110/97-31);
IX - Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos
(Ceape), com sede na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, portadora do CGC nº 23.697.311/0001-57 (Processo MJ nº 25.940/97-56);
X - Centro Social São Sebastião, com sede na Cidade de
Coimbra, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº
00.649.663/0001-31 (Processo MJ nº 08015.000184/97-75);
XI - Combemi - Comissão Municipal do Bem-Estar do
Menor de Itajaí, com sede na Cidade de Itajaí, Estado de Santa
Catarina, portadora do CGC n? 82.747.478/0001-44 (Processo MJ
nº 5.113/98-45);
XII - Fagis - Fundação de Assistência a Gestantes e Indigentes de Salinas, com sede na Cidade de Salinas, Estado de Minas
Gerais, portadora do CGC nº 21.357.8792/0001-52 (Processo MJ
nº 18.911/97-38);
XIII - Fale - Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista, com sede na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais,
portadora do CGC nº 23.092.331/0001-02 (Processo MJ nº
13.346/95-04);
XIV - Fundação Paulista de Tecnologia e Educação, com
sede na Cidade de Lins, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº
51.665.727/0001-29 (Processo MJ nº 15.165/98-75);
XV - Lar Escola São Judas Tadeu, com sede na Cidade de
Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC n?
30.802.391/0001-29 (Processo MJ n' 25.003/94-76);
XVI - Núcleo da Terceira Idade de Peruíbe, com sede na Cidade de Peruíbe, Estado de São Paulo, portador do CGC nº
54.354.063/0001-75 (Processo MJ nº 8.557/93-09);
XVII - Núcleo de Integração Social e Profissional da Juventude de Santo Antônio, com sede na Cidade de Santo Antônio de Jesus,
Estado da Bahia, portador do CGC nº 42.243.444/0001-06 (Processo
MJ nº 12.851/94-42);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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XVIII - Núcleo Espírita Portal da Redenção, com sede na Cidade de Goiãnia, Estado de Goiás, portador do CGC nº
36.852.085/0001-83 (Processo MJ nº 26.030/97-27);
XIX - Polícia Mirim da Zona Leste, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº
43.785.328/0001-73 (Processo MJ n' 15.218/93-25);
XX - Sociedade Hospitalar Padre João Berthier, com sede
na Cidade de São Carlos, Estado de Santa Catarina, portadora do
CGC n? 86.108.263/0001-34 (Processo MJ nº 2.546/94-42).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de
cada ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem
prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período,
ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o
art. 5º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961 e a Lei nº 91, de
28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Affonso Martins de Oliveira

(86)

DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Seringal São Cristovão/São JoaquimNárzea
Alegre, situado no Município de Brasiléia,
Estado do Acre, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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os dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º

~a Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Seringal São Cristovão/São Joaquim/Várzea Alegre, com área de vinte e oito mil, noventa hectares e quarenta ares, situado no Município de Brasiléia,
objeto das Matrículas n's 883, fi. 123, Livro 2-C e 1.144, fi. 177, Livro
3-D, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Xapuri, Estado do Acre.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

190, n. 8, p. 6035-6190, ego. 1998
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DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Princeza, destacado do conjunto
dos Seringais Pinheiro Machado e H umaitá,
situado no Município de Brasiléia, Estado do
Acre, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o iroóvel rural denominado Fazenda Princeza, destacado
do conjunto dos Seringais Pinheiro Machado e Humaitá, com área de um
mil, trezentos e quinze hectares, situado no Município de Brasiléia, objeto do Registro nº R-1-226 (remanescente), fls. 33/33v,Livro 2-A,do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasiléia, Estado do Acre.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeítorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instítuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do iroóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Leí
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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(88) DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Belforoxo, situado no Município de Morada Nova, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' daLein' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Belforoxo,
com área de um mil, vinte e oito hectares, situado no Município de
Morada Nova, objeto da Matrícula n? 287, Ficha 1, do Cartório deRegistro de Imóveis da Comarca de Morada Nova, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonízação e Reforma Agrária
(lucra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771,de 15de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(89)

DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Três Meninas do Humaitá, destacado dos Seringais Pinheiro Machado e Humaitá, situado no Município de Brasileia,
Estado do Acre, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Três Meninas
do Humaitá, destacado do conjunto dos Seringais Pinheiro Machado e
Humaitá, com área de três mil, oitocentos e vinte e sete hectares, situado no Município de Brasiléia, objeto do Registro nº R-1-228, fls.
35/35v, Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Brasiléia, Estado do Acre.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cristalino, situado no Município de Santana do Araguaia, Estado do
Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cristalino, com área
de cento e trinta e nove mil, trezentos e noventa e dois hectares, situado
no Muoicípio de Santana do Araguaia, objeto dos Registros n's R-9-570,
fl. 3; R-9-571, fl. 3; R-1O-572, fl. 3; R-10-573, fl. 3; R-10-574, fl. 3;
R-10-575, fl. 3; R-10-576, fl. 3; R-10-577, fl. 3; R-1O-578, fl. 3; R-10-579,
fl. 3; R-10-580, fl. 3; R-10-581, fl. 3; R-10-582, fl. 3; R-10-583, fl. 3;
R-10-584, fl. 3; R-10-592, fl. 3; R-9-591, fl. 3; R-10-593, fl. 3; R-10-594, fl.
3;R-10-585, fl. 3; R-10-586, fl. 3; R-9-599, fl. 3; R-1O-587, fl. 3; R-10-588,
fl. 1; R-10-589, fl. 3; R-10-595, fl. 3; R-10-596, fl. 3; R-1O-597, fl. 3;
R-10-590, fl. 3; R-l0-598, fl. 3; R-10-600, fl. 3 e R-9-601, fl. 3, todos do
Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santana
do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4. 771, de 15 de setembro de 1965, preferencialCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p.

6035~6190,

age. 1998
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mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(91)

DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 921. 000, 00, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n'' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 921.000,00 (novecentos e vinte e um mil reais), para atender às
programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 25.8.1998, pág. 12.
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(92) DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito

suplementar no valor de R$ 14.300.095,00,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 6', inciso III, da Lei n' 9.598, de 30 de dezembro
de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar
no valor de R$ 14.300.095,00 (quatorze milhôes, trezentos mil, noventa e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária
consignada ao referido órgão, conforme indicado no Anexo II deste
decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 25.8.1998, pág. 13.
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DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 5.076.530,00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 5.076.530,00
(cinco milhões, setenta e seis mil, quinhentos e trinta reais), para
atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 25.8.1998, pãgs. 13/15.
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(94) DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 6.000.000,00,

em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
a autorização contida no art. 19 da Lei nº 9.669, de 23 de junho
de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Indústria, do Comércioe do 'Iurismo, crédito suplementar no valor de R$ 6.000.000,00
(seis milhões de reais), para atender à programação constante do
Aoexo I deste decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Aoexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 25.8.1998, pág. 15.
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DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Gleba 4, Finca Pé, Data Riachão, situado no
Município de Presidente Vargas, Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gleba 4, Finca Pé,
Data Riachão, com área de quinhentos e sessenta e dois hectares, situado no Município de Presidente Vargas, objeto do Registro n' R-452-1, fi.
163, Livro 2-A-2, do Cartório do Ofício Unico de Presidente Vargas, Comarca de Vargem Grande, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Vale do Sol/Fazenda Belém/Fazenda
Angolana, situado nos Municípios de Senador La Roque e Daoinópolie, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termoS dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei 8.629,
de' 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Vale do
Sol/Fazenda Belém/Fazenda Angolana, com área de um mil, trezentos e dezenove hectares, oitenta e cinco ares e trinta e dois centiares, situado nos Municípios de Senador La Roque e Davinópolís, objeto das Matrículas n's 13.276, 11. 190, Livro 2-BY; 10.462,
Livro 2-BJ, do Cartório do I" Ofício da Comarca de Imperatriz, e
2.920, 11. 121, Livro 2-P, do Cartório do l' Ofício da Comarca de
João Lisboa, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(97)

DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Uberlândia, situado no Município de Buriticupu, Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Uberlãndia, com área de um mil, cento e quarenta e cinco hectares, dezenove
ares e quatro centiares, situado no Município de Buriticupu, objeto
da Matrícula nº 543, fi. 258, Livro 2-A, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Santa Luzia, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(98)

DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Serra Negra, situado no Município de Colinas, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Serra Negra, com área de nove mil, cento e trinta e dois hectares, setenta e
quatro ares e oitenta e três centiares, situado no Município de Colinas, objeto da Matrícula nº 541, fls. 68v/69, Livro 2R-4, do Cartório
do 1º Ofício da Comarca de Colinas, Estado do Maranhão.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(99)

DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Formoso, situado no Município do Buriti
Bravo, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Formoso, com área
de um mil, oitocentos e noventa e dois hectares, situado no Município de Buriti Bravo, objeto da Matrícula nº 899 (parte), fi. 31, Livro
2-C, do Cartório do Ofício Único de Buriti Bravo, Comarca de Passagem Franca, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998

6147
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(100)

DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Gleba Santo Antônio do Fontoura - I,
situado nos Municípios de Confresa, São
José do Xingu e Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Gleba Santo AntôCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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nio do Fontoura - I, com área de quarenta mil, seiscentos e cinqüenta hectares, trinta e cinco ares e vinte e três centiares, situado
nos Municípios de Confresa, São José do Xingu e Porto Alegre do
Norte, objeto dos Registros nOs 15.416, fi. 71, Livro 3-AD, do Cartório
de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças;
R-1-12.181; R-1-12.180; R-1-12.179 e R-1-12.178, todos do Livro 02,
do Cartório de Registro de Imóveis do l' Ofício da Comarca de São
Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(101)

DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, conhecido
por Gleba Santo Antônio do Fontoura - II ,
situado no Município de Confresa, Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998

6149
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n-o 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629,
de'25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, conhecido por Gleba Santo Antônio do Fontoura - Il,
com área de cinco mil, cento e cinqüenta e cinco hectares, cinqüenta
e um ares e sessenta e sete centiares, situado no Município de Confresa, objeto da Matrícula n" 11.113, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do l' Ofício da Comarca de São Félix do Araguaia,
Estado de Mato Grosso.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998

6150
(102)

DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Viagem/CeleirolFartura
do Sol Verde, conhecido por Gleba Santo
Antônio do Fontoura - lU, situado no Município de Confresa, Estado de Mato Grosso,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Viagem/Celeiro /Fartura do Sol Verde, conhecido por Gleba Santo Antônio
do Fontoura - IIl, com área de doze mil, cinqüenta e oito hectares e
vinte e um centiares, situado no Município de Confresa, objeto das
Matrículas nOs 11.899, 11.900 e 11.901, todas do Livro 02, do Cartório
de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(103)

DECRETO DE 25 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Mundial S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n" 50770.000047/93,
DECRETA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
maio de 1993, a concessão da Rádio Mundial S.A., outorgada pelo
Decreto n? 34.901, de 6 de janeiro de 1954, e renovada pelo Decreto nº 89.168, de 9 de dezembro de 1983, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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(104)

DECRETO DE 25 DE AGOSTO DE 1998
Transfere para a Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão a concessão outorgada ao Sistema Mauá de Comunicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Mauá,
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos
do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de
1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 53830.000361198,
DECRETA:
Art. I" Fica transferida a concessão outorgada ao Sistema
Mauá de Comunicação Ltda., pelo Decreto n' 96.764, de 23 de setembro de 1988, para a Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão explorar, pelo restante do prazo, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Mauá, Estado
de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(105) DECRETO DE 25 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Sociedade Rádio
Princesa Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Francisco Beltrão, Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem o~ art~. 84, inciso IV, e ~23 da Constituição, e
nos termos do art. 6-, mCISO I, do Decreto n- 88.066, de 26 de Janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n' 53740.000355/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
maio de 1994, a concessão da Sociedade Rádio Princesa Ltda., outorgada pela PortariaMVOP n" 13, de 10 de janeiro de 1955, e renovada pelo Decreto n' 89.230, de 22 de dezembro de 1983, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de
maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(l06)

DECRETO DE 25 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Globo
S.A., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda curta, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53770.000162/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Globo S.A., outorgada
pelo Decreto n? 36.779, de 18 de janeiro de 1955, renovada pelo
Decreto n? 90.515, de 16 de novembro de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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(107)

DECRETO DE 25 DE AGOSTO DE 1998
Declara de utilidade pública a AMA Associação de Amigos do Autista de Barretos, com sede na Cidade de Barretos (SF) e
outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e I" do Decreto
n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
1 - AMA - Associação de Amigos do Autista de Barretos,
com sede na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n' 66.991.282/0001-44 (Processo MJ n' 15.622/97-12);
II - Associação Casa de Emaús, com sede na Cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, portadora do CGC n"
77.424.489/0001-53 (Processo MJ n" 544/98-70);
III - Associação de Entidades Filantrópicas do Estado de Santa Catarina, com sede na Cidade de São José, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC n'' 80.460.173/0001-21 (Processo MJ n"
21.552/96-24);
IV - Associação do Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, com sede na Cidade de Palmeira das Missões, Estado do Rio
Grande do Sul, portadora do CGC n" 91.945.204/0001-50 (Processo
MJ n' 21.264/97-51);
V - Associação Educacional Quero-Quero de Reabilitação
Motora e Educação Especial, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'' 44.559.516/0001-46 (Processo
MJ n'' 15.806/93-13);
VI - Centro Social Nossa Senhora das Graças do Alto Jabaquara, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n" 62.537.014/0001-04 (Processo MJ n? 2.873/98-82);
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V11 - Congregação São Vicente Pallotti - Irmãs Palotinas,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n' 74.032.871/0001-23 (Processo MJ n' 3.608/97-86);

VIII - Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo de
Barbacena, com sede na Cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais, portador do CGC n' 17.089.749/0001-50 (Processo MJ n"
2.322/97-38);
IX - Conselho Particular de Nova Era da Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Nova Era, Estado de Minas
Gerais, portador do CGC n' 16.819.757/0001-41 (Processo MJ n'
16.741/96-58);
X - Creche Casa da Criança de Rolândia, com sede na Cidade de Rolândia, Estado do Paraná, portadora do CGC n"
78.958.105/0001-45 (Processo MJ n" 17.632/96-58);

XI - Creche Maternal Dom Bosco, com sede na Cidade de
Betim, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n"
21.893.615/0001-64 (Processo MJ n' 13.489/98-04);
XII - FAC - Fundação de Assistência Comunitária Antonio
de Carvalho, com sede na Cidade de São João do Meriti, Estado do
Rio de Janeiro, portadora do CGC n" 36.523.512/0001-80 (Processo
MJ n' 7.301/96-64);
XIII - Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Crânio-Faciais, com sede na Cidade de Bauru, Estado de São
Paulo, portadora do CGC n' 50.844.794/0001-48 (Processo MJ n?
24.348/96-74);
XIV - Instituto Nossa Senhora da Penha, com sede na Cidade
de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espirito Santo, portador do
CGC n' 27.125.806/0001-62 (Processo MJ nº 5.618/98-91);
XV -Lar dos Meninos São Domingos - Obra Social, com sede
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador do
CGC n" 23.852.262/0001-80 (Processo MJ n' 1.562/96-25);
XV1 - Lar Espírita Alvorada Nova - Lean, com sede na Cidade de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, portador do CGC
nº 24.518.334/0001-10 (Processo MJ n' 13.470/98-78);
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XVII - Lar São Vicente de Paulo de Barra Bonita, com sede
na Cidade de Barra Bonita, Estado de São Paulo, portador do CGC
n' 46.183.612/0001-68 (Processo MJ nº 4.502/97-91);
XVIII - Sociedade Educacional Mendonça e Silva, com sede
na Cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC nº 19.778.109/0001-82 (Processo MJ nº 13.614/97-13).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de
cada ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem
prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art.
5' do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros

(108)

DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
e TV Difusora do Maranhão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na Cidade de São Luís, Estado do
Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e, 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50680.000224/92,
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DECRETA:

Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por quinze anos, a partir de 5 de
outubro de 1992, a concessão da Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda., outorgada originariamente à Rádio Difusora do Maranhão Ltda. Pelo Decreto n" 1.278, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Decreto n" 81.456, de 20 de março de 1978, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de
maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na Cidade de São Luís,
Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(109)

DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Sociedade Rádio Meteorologia Paulista Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na Cidade de lbitinga, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'' 53830.000427/96,
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DECRETA:
Art. I" Fica renovada de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n'4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de julho
de 1996, a concessão da Sociedade Rádio Meteorologia Paulista Ltda.,
outorgada pelo Decreto n' 92.778, de 13 de junho de 1986, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical, na Cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros

(110)

DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Universitária Metropolitana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53770.000934/93,
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DECRETA:
Art. l' Fica renovada de acordo com O art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de novembro de 1993, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, originariamente outorgada à Emissora de Televisão Continental S.A., pelo Decreto n' 46.277,
de 27 de junho de 1959, transferida para a Rádio e Televisão Universitária Metropolitana Ltda., posteriormente denominada Rádio Universitária Metropolitana Ltda., e renovada pelo Decreto n? 89.192, de
16 de dezembro de 1983, cujo prazo residual da outorga foi mantido
conforme Decreto de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(111) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1998
Autoriza a empresa Beaulieu Real S.A.
a estabelecer filial na República Federativa do Brasil, sob a denominação social de
BeaulieuReal S.A., e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 64 do Decreto-Lei n' 2.627, de 26 de setembro de 1940,
mantido pelo art. 300 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o
que consta no Processo MICT n'' 52700-000191/98-85,
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DECRETA:

Art. l' Fica a empresa Beaulieu Real S.A., com sede em
I(ruishoutem, Bélgica, autorizada a funcionar no Brasil, por inter. dio da filial Beaulieu Real S.A., tendo como objeto social a produ~e industrial, bem como importação e comercialização de forrações
çaoarpetes com capital destacado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões
~ creais) para o desempenho das suas atividades em território nacio~l obrigando-se a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
0g~r ou que venham a vigorar sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2' Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
r - a empresa Beaulieu Real S.A. é obrigada a ter permanentemente um representante legal no Brasil, junto à filial Beaulieu
Real S.A., com plenos e ilimitados poderes para tratar quaisquer
questões e resolvê-las definitivamente, podendo ser demandado e
receber citação inicial pela sociedade;
II - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos às leis
e aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa a referida empresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus Estatutos;
Ill - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus Estatutos vedadas às sociedades estrangeiras e
somente poderá exercer as que dependam de aprovação prévia de órgão governamental, sob as condições autorizadas;
IV - dependerá de aprovação do governo brasileiro qualquer
alteração nos Estatutos da empresa, que implique na mudança de
condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada a
providenciar o arquivamento, na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar, das folhas do Diário Oficial da União e
dos documentos que instruíram o requerimento desta autorização;
VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresentar à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada, para anotação nos registros, folha do Diário Oficial da União,
do Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso, e do jornal de grande circulação, contendo as publicações obrigatórias por força do art.
70 do Decreto-Lei n" 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido pelo
art. 300 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998

6162
VII - a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade da falta, com cassação da autorização.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Botafogo Gonçalves
(112) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Cruz do Riachão, situado no
Município de Matriz de Camaragibe, Estado
de Alagoas, e da outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Cruz do Riachão, com área de novecentos hectares, situado no Município de Matriz de Camaragibe, objeto do Registro n' R-6-286, fi.
86, Livro 2-C, do Cartório do Unico Ofício da Comarca de Matriz de
Camaragibe, Estado de Alagoas.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá. (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
~al de q~e trata este decreto, na forma prevista na Lei Compleentar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva lem I prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencial:ente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente,
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(113) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Rio dos Poços, situado no Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rio dos Poços, com
área de trezentos e quarenta e sete hectares, um are e trinta e oito
centiares, situado no Município de Matos Costa, objeto do Registro
nºR-I-15.011, Ficha 15.011, do Registro Geral, do Cartório de Registco
de Imóveis da Comarca de Porto U1Úão, Estado de Santa Catarina.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(114) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Várzea do Cerco, situado no Município
de Mulungu do Morro, Estado da Bahia, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Várzea do Cerco,
com área de um mil hectares, situado no Município de Mulungu do
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M rro objeto do Registro n· R-03/05, fi. 5, Livro 2, do Cartório do Re.stro 'de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Morro do Chapéu,
~stado da Bahia.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
eJÚstentes no imóvel referido no artig? an!erior e pertencentes aos
que serão beneficIados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(115) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Condomínio Santa Rita de Cássia, situado nos Municípios de Herval e Pedro Osório,
Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·
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da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Condomínio
Santa Rita de Cássia, com área de seiscentos e sessenta e quatro
hectares, quatorze ares e quarenta e nove centiares, situado nos
Municípios de Herval e Pedro Osório, objeto da Matrícula nº 4.044,
Livro 2, do Ofício de Registros Públicos da Comarca de Herval e
Registro nº R-I-6.223, fls. 2/2v, Livro 2, do Registro de Imóveis da
Comarca de Pedro Osório, Estado do Rio Qrande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
RauZ BeZens Jungmann Pinto
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(116) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 7.556.000,00, para os
fins que especifica.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida na Medida Provisória nº 1.712, de 26 de agosto de
1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 7.556.000,00 (sete milhões, quinhentos e cinqüenta e seis
mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Polvo

Os anexos estão publicados no DO de 27.8.1998, pág. 14.
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(117) DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da Uniãocrédito
suplementar no valorglobal de R$ 39.885.360,00,
em favor da Presidência da República e dos
Ministérios da Aeronáutica e da Marinha,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso IV, alínea b, da Lei n' 9.598, de
30 de dezembro de 1997, combinado com o disposto no art. 1', § 2',
da Lei n" 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor da Presidência da República e
dos Ministérios da Aeronáutica e da Marinha, crédito suplementar
no valor global de R$ 39.885.360,00 (trinta e nove milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais), para atender às
programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
superávits financeiros apurados nos Balanços Patrimoniais do exercício de 1997.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas do Fundo do Estado-Maior das Forças Armadas,
Fundo Aeroviário e Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, na forma indicada no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 28.8.1998, pãgs. 27/28.
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(118) DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Piratininga de Jaú Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Jaú, Estado de São Paulo.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
ue lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
ios termos do art. 6°, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n? 50830.001250/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei
n'4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Piratininga de Jaú Ltda., outorgada
pela Portaria MNJI n'' 153-B, de 28 de março de 1962, renovada pelo
Decreto n' 90.278, de 3 de outubro de 1984, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Jaú, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Carlos Mendonça de Barros
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(119) DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Cultura
de Assis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média) na Cidade de Assis, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n' 50830.001453/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Cultura de Assis Ltda., outorgada
pela Portaria MJNI nº 437-B, de 28 de dezembro de 1961, renovada
pelo Decreto n" 89.821, de 20 de junho de 1984, cujo prazo residual
da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Assis, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
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(120) DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
e TV Difusora do Maranhão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os oads ..84, inciso IV, e 2~3 da Constituição? e
nos termos do art. 6-, mClSO I, do Decreto n- 88.066, de 26 de Janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n' 50680.000077/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n"4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio
de 1993, a concessão da Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda., outorgada originariamente à Rádio Difusora do Maranhão Ltda. pelo
Decreto n' 45.213, de 13 de janeiro de 1959, e renovada pelo Decreto
n' 93.573, de 13 de novembro de 1986, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
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(121)

DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Universitária Metropolitana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Brasília - Distrito
Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53000.010916/96,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 22 de julho
de 1986, a concessão da Rádio Universitária Metropolitana Ltda.,
outorgada pelo Decreto nº 58.246, de 22 de abril de 1966, e renovada
pelo Decreto nº 96.008, de 3 de maio de 1988, cujo prazo residual da
outorga foi mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Brasília - Distrito Federal.
Parágrafo único. Aexploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
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(122) DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Taquara
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Taquara, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os ~rts. 84, inciso IV, e 223 ,da Constituição, e
nos termos do art. 6-, InCISO I, do Decreto n- 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53790.000162/94,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de
maio de 1994, a outorga deferida à Rádio Taquara Ltda., pela Portaria MVOP nº 1.142, de 27 de dezembro de 1949, e renovada pelo
Decreto nº 90.308, de 16 de outubro de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Taquara, Estado do Rio
Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da rádio A Tribuna
de Santos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53830.000193/95,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 30 dejulho
de 1995, a concessão da rádio A Tribuna de Santos Ltda., outorgada
pelo Decreto nº 55.874, de 29 de março de 1965, renovada pelo Decreto n' 99.051, de 7 de março de 1990, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 121, de 7 de junho de 1991, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão do Sistema Euangelizador de Rádio Difusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Jaboticabal, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50830.001268/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Clube de Jaboticabal S.A., pela Portaria MVOP nº 336, de 30 de março
de 1946, renovada pelo Decreto n? 89.409, de 29 de fevereiro de 1984,
cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991, e transferida para o Sistema Evangelizador de Rádio
Difusão Ltda., conforme Decreto nº 92.514, de 4 de abril de 1986.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 3.000.000,00,
em favor da Justiça Eleitoral, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso lI, da Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Polvo

Os anexos estão publicados no DO de 12.9.1998, pég. 2.
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(126) DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
das propriedades Fazenda Bela Vista, Fazenda Vencedora, Alvorada, Fazenda Boa
Vista, Riacho Doce, Sossego, Fazenda Vera
Cruz, Fazenda Rio Largo, Fazenda Lagoa
Dourada, Fazenda Primavera, Fazenda Lagoa Encantada, Fazenda Aliança, Fazenda
Trapiche, Fazenda Patamares, Fazenda
Rancho Alegre, Fazenda Bonita, Fazenda
Fênix e Fazenda Corumbá, situado no Município de São Félix do Coríbe, Estado da
Bahia, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, incisoo IV, e 184 da Constituição, e nos ter;
mos dos arts. 18 e 20 da LeI n- 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2daLeinº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído das propriedades
Fazenda Bela Vista, Fazenda Vencedora, Alvorada, Fazenda Boa
Vista, Riacho Doce, Sossego, Fazenda Vera Cruz, Fazenda Rio Largo,
Fazenda Lagoa Dourada, Fazenda Primavera, Fazenda Lagoa
Encantada, Fazenda Aliança Fazenda Trapiche, Fazenda Patamares, Fazenda Rancho Alegre, Fazenda Bonita, Fazenda Fênix e Fazenda Corumbá, com área de dezesseis mil, oitocentos e quarenta e
seis hectares, dez ares e vinte e seis centiares, situado no Município
de São Félix do Coribe, objeto dos Registros nOs R-l-1.970, fi. 119;
R-l-1.971, fi. 120; R-l-1.967, fi. 116; R-l-1.977, fi. 126; R-l-1.966, fi.
115; R-l-1.968, fi. 117; R-l-1.973, fi. 122; R-l-1.976, fi. 125;
R-l-1.969, fi. 118; R-l-1.972, fi. 121; R-l-1.178, fi. 127; R-l-1.979, fi.
128; R-l-1.974, fi. 123; R-l-1.975, fi. 124 e Matrículas nOs 1.983, fi.
132; 1.982, fi. 131; 1.981, fi. 130 e 1.980, fi. 129, todos do Livro 2-J, do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Coribe,
Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(127)

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mata VerdelMata Verde, situado
no Município de Mulungu do Morro, Estado da
Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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d fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mata
;'rde/Mata Verde, com área de dois .~il? sessenta e quatro hectares
e setenta e oito ares~ situado no Município de Mulungu do Morro, ob. to dos RegIstros nos R-I-158, fi. 58, LIVro 2-A e R-I-159, fi. 59, L,~o 2-A do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca
de Mo";'o do Chapéu, Estado da Bahia.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(128)

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado São José/São Jorge, situado no Município de Uruçuca, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São José/São Jorge,
com área de quinhentos e cinqüenta e sete hectares, quarenta e um
ares e sessenta e sete centiares, situado no Município de Uruçuca,
objeto do Registro n' R-5-99, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Uruçuca, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(129)

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Primavera, situado no Município de Encruzilhada, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
inciso VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Primavera, com área de um mil, seiscentos e doze hectares, setenta ares e setenta e três centiares, situado no Munícipio de Encruzilhada, objeto do Registro n? R-l-1.629, fi. 212, Livro
2-G, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca
de Encruzilhada, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem corno as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, desmembrado da Fazenda Santa
Bárbara, situado no Município de Muquém
do São Francisco, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, desmembrado da
Fazenda Santa Bárbara, com área de dois mil, novecentos e vinte hectares e dez ares, situado no Município de Muquém do São Francisco,
objeto da Matrícula nº 2.885, fi. 110, Livro 2-J, do Cartório de Registro
de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Barra, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social) para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cipó, situado no Município de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
he conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
a Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
' 76, de 6 de julho de 1993,

DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
a Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
e fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cipó, com
rea de um mil, quatrocentos e quarenta e três hectares e oitenta
res, situado no Município de Vitória da Conquista, objeto da Matríula n' 25.882, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 2'
Ofício da Comarca de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
xistentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
ue serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agráia (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
ural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva leal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
reservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mucuba/Limoeiro/Sulapa, situado no Município de Wenceslau Guimarães,
Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mucuball.imoeiro /Sulapa, com área de um mil, duzentos e oitenta e oito hectares, noventa e dois ares e cinqüenta centiares, situado no Município
de Wenceslau Guimarães, objeto dos Registros nOs R-I-2.574,
R-I-2.575 e R-I-2.576, folhas suplementares 1 e 2, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Gandu, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Floresta/Sossego, situado no
Município de São Félix do Coribe, Estado da
Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Floresta/Sossego, com área de um mil, setecentos e oitenta e cinco hectares, situado no Município de São Félix do Coribe, objeto dos Registros nOs R-2-7.341, fi. 134, Livro 2-Z e R-I-2.853, fi. 124, Livro 2-1, do
Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Santa
Maria da Vitória, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p.6035-6190, ago. 1998
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DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Murici, formado pelas propriedades
Fazenda Santa Luzia, Fazenda Floresta do
Sul, Fazenda São Gonçalo e Fazenda União,
situado no Município de Porto Seguro, Estado
da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Murici, formado pelas propriedades Santa Luzia, Fazenda Floresta do Sul, Fazenda São Gonçalo e Fazenda União, com área de setecentos e cinqüenta
e quatro hectares, sessenta e oito ares e vinte e um centiares, situado
no Município de Porto Seguro, objeto do Registro nº R-2-19.057, fi. Iv,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Seguro, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998
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mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
(135)

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
das propriedades Fazenda PalestinaIFazenda
TimbólFazenda Salobro, situado nos Municípios de Cravolândia, Santa Inês e Itaquara,
Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído das propriedades
Fazenda Palestina/Fazenda Timbó/Fazenda Salobro, com área de
quatro mil, trezentos e vinte e sete hectares e quarenta e cinco ares,
situado nos Municípios de Cravolândia, Santa Inês e Itaquara, objeto dos Registros n's R-1-233, fi. 233, Livro 2-A; R-1-401, fi. 119, Livro
2-B e R-1-185, fi. 185, Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Santa Inês, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998

6188
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(136)

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda BiriInbauJLameira das Pedras!Algodões/Cipó de Leite/Tanque Novo da Fazenda Birimbau/Formigas/Pirangi/Angico,
situado no Município de Conceição do Coité,
Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d., e 20, inciso
VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Birimbau /Lameira das Pedras /Algodões/Cipó de Leite /Tanque Novo da Fazenda Birimbau/Formigas/Pirangi/Angico, com área
de dois mil, duzentos e quarenta e três hectares, noventa e três ares e
noventa e cinco centiares, situado no Município de Conceição do Coitê,
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objeto dos Registros nOs 19.577, fi. 174, Livro 3-1; 12.425, fi. 21, Livro
3-G; 12.462, fi. 21, Livro 3-G; 12.427, fi. 21, Livro 3-G; 12.428, fi. 22, Livro 3-G; 12.429, fi. 22, Livro 3-G; 12.430, fi. 22, Livro 3-G; 12.431, fi. 22,
Livro 3-G; 12.419, fi. 21, Livro 3-G; 12.420, fi. 21, Livro 3-G; 15.327, fi.
43, Livro 3-H; 15.529, fi. 43, Livro 3-H; 15.530, fi. 43, Livro 3-H; 7.653,
fi. 100, Livro 3-E; 19.581, fi. 175, Livro 3-1; 19.578, fi. 174, Livro 3-1;
23.486, fi. 49, Livro 3-L; 15.533, fi. 43, Livro 3-H; 15.531, fi. 43, Livro
3-H; 19.579, fi. 174, Livro 3-1;7.669, fi. 102, Livro 3-E; 7.670, fi. 102, Livro 3-E e 23.482, fi. 49, Livro 3-L, do Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Serrinha, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no ímóvel referído no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destínação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do ímóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Leí Complementar nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meío ambíente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasílía, 31 de agosto de 1998; 177' da Independência e 110' da
Repúblíca.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(137)

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Sanjuan/Sanmarco/Sanpedro, situado no Município de Wenceslau Guimarães,
Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, ago. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda. Sanjuan. /Sanmarco/Sanpedro, com área de novecentos e oitenta e oito hectares,
vinte e quatro ares e setenta e seis centiares, situado no Município
de Wenceslau Guimarães, objeto dos Registros nOs R-3-2.860,
R-2-3.108 e R-2-3.109, folha suplementar 1, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Gandu,
Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6035-6190, age. 1998

RETIFICAÇÕES

LEI
LEI Nº 9.694, DE 10 DE AGOSTO DE 1998 (*)
Autoriza a promoção post mortem do
Procurador da República Pedro Jorge de
Melo e Silva.

Retificação
Na página 1, 1ª coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO e Cláudia Maria Costin.

DECRETOS
DECRETO N° 2.619, DE 5 DE JUNHO DE 1998 (**)
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal e dá outras providências.

Retificação
Republica-se o anexo abaixo, por ter saído com incorreção no
Diário Oficial de 9 de junho de 1998, Seção 1.
(*) Publicada no DO de 11.8.1998 (pág. 5732 desta obra).
(**) Publicado noDO de 9.6.1998 (v. Coleção das Leis. Brasília, 190(6, t. 2):4358,

jun.1998.
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Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal
Unidade

Cargos!
Funções/
n'

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/
FG

1
1

Assessor Especial
do Ministro
Assessor doMinistro
Auxiliar

102.5
102.4
102.1

1
3
1

Chefe de Gabinete
Assistente
Auxiliar

101.5
101.2
102.1

1
5
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Divisão
Serviço

1
1
1
1

Chefe da Assessoria
Assessor
Chefe
Chefe

101.4
102.3
101.2
101.1

Assessoria de Comunicação Social
Divisão

1
1

Chefe da Assessoria
Chefe

101.4
101.2

Assessoria Internacional
Divisão

1
1

Chefe da Assessoria
Chefe

101.4
101.2

4

Gabinete do Ministro

Coordenação-Geral de Assuntos TécnicoAdministrativo
Divisão
Serviço

Assessoria Parlamentar

2
8
8

Secretaria Executiva

Gabinete
Coordenação
Divisão

FG-1
FG-2
FG-3

1
2

Secretário Executivo
Assessor do

NE

1

Secretário-Executivo
Assessor

102.4
102.3

1
1
1
1

Assistente
Chefe
Coordenador
Chefe

102.2
101.4
101.3
101.2
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Unidade

Cargos!
Funções!
n"

Denominação
Cargo/Função

1
2
3
Subsecretaria de Assuntos Administrativos

1
1
1

NE/

DAS/
FG

FG-1
FG-2
FG-3
Subsecretário
Assistente
Auxiliar

10

101.5
102.2
102.1
FG-1

Coordenação-Geral de Recusas Humanos
Divisão
Serviço

1
3
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Divisão
Serviço
Coordenação
Divisão

1
2
1
1
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Coordenador
Chefe

101.4
101.2
101.1
101.3
101.2

1
3

Coordenador
Chefe

101.4
101.2

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

1
2

Subsecretário
Assistente

101.5
102.2

Coordenação-Geral de Planejamento
Divisão

1
1

Coordenador
Chefe

101.4
101.2

Coordenação-Geral de Orçamento
Divisão
Coordenação
Divisão

1
1
2
2

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador
Chefe

101.4
101.2
101.3
101.2

Coordenação-Geral de Finanças
Coordenação
Divisão

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Consultoria Jurídica

1
1
1
1

Consultor Jurídico
Assistente
Auxiliar
Chefe

101.5
102.2
102.1
101.1

Coordenação-Geral de Modernização,
Informação e Informática

Divisão

Serviço

2

FG-2
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Cargos/
Funções!
n'

Denominação
Cargo/Função

NE;
DAS!
'FG

Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Divisão

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Coordenação-Geral de Atos, Contratos e
Ajustes
Divisão

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1

Secretário
Assistente
Gerente de Projeto
Chefe
Assistente
Chefe
Chefe
Coordenador

101.6
102,2
101.2
101.4
102.2
101.2
101.1
FG-2
101.3

1
1

Diretor
Assistente

101.5
102.2

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

Unidade

Secretaria de Formulação de Políticas e
Normas Ambientais

2
Gabinete

Divisão
Serviço
Coordenação
Departamento de Políticas e Avaliação
Ambiental
Coordenação-Geral de Acompanhamento e
Avaliação de Políticas Ambientais
Coordenação-Geral de Elaboração de
Políticas Ambientais
Coordenação-Geral de Articulação das
Políticas Ambientais

3
1
1
1
2
1
1

1

Coordenador-Geral

101.4

Departamento de Instrumentos e Normas
Ambientais

1

i

Diretor
Assistente

101.5
102.2

Coordenação-Geral de Uso Sustentável dos
Recursos Naturais

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Conservação da
Biodiversidade

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Gestão Ambiental
Urbana, Poluição e Resíduos

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1
2
1
2

Secretário
Chefe
Assistente
Chefe
Chefe

101,6
101.4
102.2
101.2
101.1

Secretaria de Implementação de Políticas e
Normas Ambientais
Gabinete
Divisão
Serviço
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Cargos!
Funções!

Unidade

n'

Denominação
CargolFunção

1
3
1

Departamento de Articulação e Coordenação
de Instrumento de Política Ambiental

NE/
DAS/
FG
FG-1
FG-2
FG-3

Diretor
Assistente
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

101.5
102.2

101.5
102.2

4

Coordenador
Assistente
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

Coordenação-Geral de Tecnologia e
Informação Ambiental

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Instrumentos
Gerenciais, Organizacionais e Normativos

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Gestão de Recursos
Financeiros

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1
4

101.5
102.2

4

Diretor
Assistente
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

Coordenação-Geral da Zona Costeira

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral do Cerrado e Pantanal

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral da Caatinga

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral da Mata Atlântica,
Pinheirais e Campos do Sul

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1
4
4

Coordenador-Geral de Tecnologia e
Informação Ambiental

1
1
4

Departamento de Mobilização e Articulação
Institucional

Coordenação-Geral de Assuntos Urbanos e
de Recursos Abióticos

I

101.3
101.2

101.3
101.2

101.3
101.2
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Cargos/
Unidade

Secretaria de Coordenação da Amazônia
Gabinete
Divisão
Serviço

Funções/
n'
1
2
1
1
1

Denominação
Cargo/Função
Secretário
Assistente
Chefe
Chefe
Chefe

2
2
Departamento de Articulação e Coordenação
de Políticas

NEI
DASI
FG
101.6
102.2
101.4
101.2
101.1
FG-2
FG-3

1
1
2

Diretor
Assistente
Gerente de

101.5
102.2

Programa
2

Gerente de Projeto

101.3
101.2

Coordenação-Geral com a Área Federal,
Estados e Municípios

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Cooperação Amazônica

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral com a Sociedade
Organizada

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1
1

Diretor
Assistente
Gerente de

101.5
101.2

Programa
2

Gerente de Projeto

101.3
101.2

Coordenação-Geral de Aplicações Tecnológicas

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Projetos
Demonstrativos

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Programas-Piloto

1

Coordenador-Geral

101.4

Secretaria de Recursos Hídricos

1
1

Secretário
Assessor do
Secretário
Assessor
Chefe
Assistente
Chefe

101.6

Departamento de Programas e Projetos
Regionais

Gabinete
Serviço

2
1
1
1

102.4
102.3
101.4
102.2
101.1
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~-

Unidade

Cargos/
Funções!

n'
Coordenação-Geral de Apoio Operacional
Divisão

1
1
2

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

2
1
Departamento de Implementação de Políticas
Coordenação-Geral de Articulação e
Implementação de Planos e Programas

Coordenação-Geral de Desenvolvimento e
Tecnologia
Departamento de Gestão de Águas
Coordenação-Geral de Dados Hídricos e
Outorga
Coordenação-Geral de Supervisão da
Administração de Águas Federais
Departamento de Aproveitamento
Hídroagricola
Coordenação-Geral de Implementação de
Aproveitamento Hidroagricola
Coordenação-Geral de Ações
Descentralizadas Monitoria

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do
Rio de Janeiro
Divisão

FG-1
FG-2

1
1

Diretor
Assistente

101.5
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Gerente de
Programa

101.4

1
2

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

101.4
101.2

1
1

Diretor
Assistente

101.5
102.2

1
3

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

101.4
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

101.4
101.2

1
1

Diretor
Assistente

101.5
102.2

1
3

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

101.4
101.2

1
2

Coordenação-Geral
Gerente de Projeto

101.4
101.2

1
3
3

Diretor

101.5
FG-2
101.2

Chefe
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b) Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministénio do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal
Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

Quant.

DAS Unitário

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Subtotal1
FG-1
FG-2
FG-3

ValorTotal

4
14
44
17
68
12
4
4
4
25
5

26,08
69,16
135,52
21,08
75,48
12,00
19,24
12,32
4,96
27,75
5,00

201
16
22
14

0,31
0,24
0,19

409,11

I

4,96
5.28
2,66

Subtota12

52

12,90

Total (1+2)

253

422,01

DECRETO N' 2.637, DE 25 DE JUNHO DE 1998 (*)
Regulamenta a cobrança do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI).

Retificação
O anexo do referido decreto, publicado no DO de 26.6.1998,
Seção 1, págs. 42/43, foi retificado no DO de 4.8.1998, págs. 9/10.

(*) Publicado noDO de 26.6.1998 (v. Coleção das Leis. Brasília, 190(6,

t. 2):4410,

jun. 1998.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

190, n. 8, p. 6191-6199, ago. 1998

6199

DECRETO NÃO NUMERADO
(46) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1998 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de
11$ 9.534.740,00, em [ator do'Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

Retificação
Por ter saído com incorreção na primeira publicação do referido
decreto, naDO de 15.7.1998, Seção 1, págs. 4 e 5, o Anexo II está parcialmente republicado no DO de 17.8.1998, Seção 1, pág. 3.

(*) Publicado naDO de 15.7.1998 (v. Coleção das Leis. Brasili. 190(7, t.2):5462,

jul. 1998.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 6191-6199, ago. 1998

ÍNDICE CRONOLÓGICO

LEIS
8.212

Lei de 24 dejulho de 1991- Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá outras providências.
Publicada no DO de 14 de agosto de 1998.
8.213 - Lei de 24 de julho de 1991- Dispõe sobre 08 Planos de Benefícios
da Previdência Social e dá outras providências. Publicada no DO de
14 de agosto de 1998......................................
9.694 - Lei de 10 de agosto de 1998 - Autoriza a promoção post mortem. do
Procurador da República Pedro Jorge de Melo e Silva. Publicada no
DO de 11 de agosto de 1998 o..
Retificada no DO de 12 de agosto de 1998..
9.695 - Lei de 20 de agosto de 1998 - Acrescenta incisos ao art. F da
Lei n'' 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, e altera os arts. 2º, 5'" e 10 da Lei ns 6.437, de 20 de agosto
de 1977, e dá outras providências. Publicada no DO de 21 de agosto de 1998.

5619

5679

5732
6191

5732

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.709 - Medida Provisória de 6 de agosto de 1998 - Dispõe sobre o trabalho a tempo parcial, faculta a extensão do benefício do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) ao trabalhador dispensado e altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Publicada no DO de 7 de agosto de 1998.
1.710 - Medida Provisória de 7 de agosto de 1998 - Acrescenta dispositivo
da Lei n" 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente. Publicada no DO de 10 de agosto de 1998.
1.711 - Medida Provisória de 12 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a restituição de recursos correspondentes às contas de depósitos não recadastradas, recolhidos ou não ao Tesouro Nacional. Publicada no DO
de 13 de agosto de 1998........................................

5737

5739

5741
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6202
1.712 -:- Medida: Provisória de 26 de agosto de 1998 - Autoriza o Poder
Executivo .a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 7.556.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 27 de agosto de 1998.................

5742

REEDIÇÕES

1.463-29 - Medida Provisôria.de 25 de agosto de 1998 - Dispõe sobre o salãrio mínimo para o período de 1Q de. maio de 1996 a 30 de abril de
1997. Publicada no DO de 26 de agosto de 1998..
1.475-43 - Medida Provisória de 25 de agosto de 1998 - Dá nova redação
aos arts. 62 e gº da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, que altera a legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Publicada no DO de 26

de agosto de 1998..........
Medida Provisória de 25 de agosto de 1998 - Dispõe sobre o valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.
Publicada no DO de 26 de agosto de 1998.
1.579-24 - Medida Provisória de 25 de agosto de 1998 - Altera a redação
dos arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n" 9.082, de 25 dejulho de 1995, dos
arts. 18, 19, 34, 35 e do § 4º do art. 53 da Lei n" 9.293, de 15 dejulho de
1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997. Publicada no DO de 26 de agosto de 1998.
1.599·48 - Medida Provisória de 25 de agosto de 1998- Dá nova redação
a dispositivos da Lei n" 8.742, de 7de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.
Publicada no DO de 26 de agosto de 1998.
1.604-32 - Medida Provisória de 25 de agosto de 1998 - Dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicada no DO de 26 de agosto de 1998. .....
1.605-27 - Medida Provisória de 25 de agosto de1998 - Dá nova redação ao
art. 44 da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e dá
outras providências. Publicada no DO de 26 de agosto de 1998.
1.607-21 - Medida Provisória de 25 de agosto de 1998 - Altera a legislação que rege o salário-educação e dá outras providências. Publicada
no DO de 26 de agosto de 1998.
1.609-17 - Medida Provisória de 25 de agosto de 1998 - Dispõe sobre o salário mínimo para o período de 1o de maio de 1997 a 30 de abril de
1998. Publicada no DO de 26 de agosto de 1998.
1.610-13 - Medida Provisória de 25 de agosto de 1998 - Cria o Fundo de
Garantia à Exportação (FGE) e dá outras providências. Publicada no
DO de 26 de agosto de 1998.

5743

5744
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5745

5753

5757

5759

5761

5763

5766

5767

6203
1.611-12 - Medida Provisória de 25 de agosto de 1998 -Altera dispositivos da Lei n'' 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 26 de agosto de,1998.

5770

1.614-22 - Medida Provisória de 25 de agosto ~e 1998 - Define diretrizes
e incentivos fiscais para o desenvO!Vimen1 regional e dá outras providências. Publicada no DO de 26 de agostr de 1998.

5774

1.615-32 - Medida Provisória de 25 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (Nll'N), destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S,A., e dá outras providências. Publicada no DO de 26 de agosto de 1998
;........................

5781

1.637-8 - Medida Provisória de 25 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a regulação, fiscalização e supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimento coletivo e dá outras providências. Publicada no
DO de 26 de agosto de 1998.

5786

1.640-6 - Medida Provisória de 25 de agosto de 1998 - Restaura a vigência da Lei n" 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao
uso de portadores de deficiência física, e dá outras providências. Publicada no DO de 26 de agosto de 1998.

5788

1.656-4 - Medida Provisória de 25 de agosto de 1998 - Dispõe sobre o salário mínimo a vigorar a partir de I!!de maio de 1998. Publicada noDO
de 26 de agosto de 1998....

5789

1.661-6 - Medida Provisória de 25 de agosto de 1998 - Altera a redação
dos arts. 26, 31 e 44 da Lei ns 9.473, de 22 de julho de 1997, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 1998.
Publicada no DO de 26 de agosto de 1998.

5790

1.662-3 - Medida Provisória de 25 de agosto de 1998 - Dá nova redação ao
art. 9º da Lei n'' 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores, e dá outras
providências. Publicada no DO de 26 de agosto de 1998.

5791

1.569-18 - Medida Provisória de 26 de agosto de 1998 - Estabelece multa
em operações de importação e dá outras .providências. Publicada no
DO de 27 de agosto de 1998.

5792

1.663-13 - Medida Provisória de 26 de agosto de 1998- Dispõe sobre a recuperação de haveres do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), a utilização de 'I'ítulos da Dívida Pública, de
responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos com o
INSS, altera dispositivos das Leis n'e 7.986, de 28 de dezembro de
1989, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 24 de julho de 1991,
8.213, de 24 dejulho de 1991, 8.742, de7 de dezembro de 1993, e 9.639,
de 25 de maio de 1998, e dá outras providências. Publicada no DO de
27 de agosto de 1998......

5795
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1.672-32 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 -Altera os arts. 2º,
3", 4 Q , 5':>, 6Q , 7" e 9<:' da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras
providências. Publicada no DO de 28 de agosto de 1998.

5807

1.673-30 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 - Altera a legislação do Imposto de Renda, e dá outras providências. Publicada no DO
de 28 de agosto de 1998................

5811

1.674-55 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a
base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da
Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de agosto de 1998.
..

5813

1.675-41 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998- Dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de agosto de 1998.

5816

1.676-36 - Medida de 27 de agosto de 1998 - Dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PISlPasep), e dá outras providências.
Publicada no DO de 28 de agosto de 1998.

5821

1.677 -56 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 - Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e Orçamento Federal e de Controle Interno do Poder Executivo e dá outras providências. Publicada no
DO de 28 de agosto de 1998.

5826

1.678-27 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para os fins que especifica. Publicada no DO de 28 de agosto de 1998.

5838

1.679-16 - Medida de 27 de agosto de 1998 - Dispõe sobre normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui multas pela
inobservância de seus preceitos, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de agosto de 1998.

5839

1.680-9 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 - Altera a legislação
do Imposto de Renda relativamente à incidência na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras, inclusive de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, à conversão, em capital social, de
obrigações no exterior, à conversão, em capital social, de obrigações no
exterior de pessoas jurídicas domiciliadas no País, amplia as hipóteses de opção, pelas pessoas físicas, pelo desconto simplificado, regula
a informação, na declaração de rendimentos, de depósitos mantidos
em bancos no exterior, e dá outras providências. Publicada no DO de
28 de agosto de 1998....................................

5843
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6205
1.681-8 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a
simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do
protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de
agosto de 1998.

5849

1.682-5 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 - Dispõe sobre
operações financeiras entre o Tesouro Nacional e as entidades que
menciona, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de agosto

de 1998.

5852

1.683-4 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 - Institui o Programa Especial de Financiamento para combate aos efeitos da estiagem
na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de
agosto de 1998........................

5858

1.684-45 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 - Dispõe sobre o pagamento dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de
suas subsidiárias, e dá outras providências. Publicada naDO de 28 de
agosto de 1998..........

5861

1.685-3 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 - Altera dispositivos da Lei n" 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde, e dá outras providências.
Publicada no DO de 28 de agosto de 1998.

5862

1.686-3 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da
Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito wwextraordinário no valor
de R$ 824.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada noDO de
28 de agosto de 1998...........................................................

5876

1.687-3 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 - Institui o Programa Emergencial de Frentes Produtivas e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de agosto de 1998.

5878

1.688-3 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 - Estabelece critérios para a concessão de empréstimo, pela União, aos Estados e ao
Distrito Federal, destinado ao ressarcimento parcial das perdas decorrentes da aplicação da Lei ns 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Publicada no DO de 28 de agosto de 1998.

5880

1.689-3 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 - Altera a Lei
n'' 9.649, de 27 de maio de 1998, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de agosto de 1998

5881
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1.690-3 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, de que trata a Lei n" 9.478, de 6 de agosto de 1997,
estabelece sanções administrativas e dá outras providências. Publicada no no de 28 de agosto de 1998.
1.691-3 - Medida de27 de agosto de 1998-Dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas com o Sistema Financeiro da Habitação (SFH),
altera as Leis nvs 4.380, de 21 de agosto de 1964, 8.036, de 11 de maio
de 1990, e 8.692, de 28 de julho de 1993, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de agosto de 1998.
1.697-57 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1998 - Dispõe sobre os
Títulos da Dívida Pública de responsabilidade do Tesouro Nacional,
consolidando a legislação em vigor sobre a matéria. Publicada no DO
de 28 de agosto de 1998

5884

5892

5894

DECRETO LEGISLATIVO
66 -

Decreto Legislativo de 18 de agosto de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a despachar tropas do Exército brasileiro para o exterior, nos
terceiros trimestres de 1998 e de 1999, com o objetivo de participar,
em conjunto com os Exércitos argentino, uruguaio e paraguaio, em
exercícios combinados de Forças de Paz. Publicado no DO de 19 de
agosto de 1998..

5899

RESOLUÇÃO
79 -

Resolução de 13 de agosto de 1998 -Autoriza a União a realizar operação financeira que visa ao reescalonamento de créditos brasileiros
junto à República Argentina, nos termos do contrato firmado em 20 de
maio de 1997. Publicada no DO de 14 de agosto de 1998.

5901

DECRETOS
2.703 - Decreto de 3 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a concessão de indenização de transportes aos servidores públicos da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo da União.
Publicado no DO de 4 de agosto de 1998.
2.704 - Decreto de 3 de agosto de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO
de 4 de agosto de 1998....
2.705 - Decreto de 3 de agosto de 1998 - Define critérios para cálculo e cobrança das participações governamentais de que trata a Lei n'' 9.478,
de 6 de agosto de 1997, aplicáveis às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de agosto de 1998..
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5903

5905

5907

6207
2.706 - Decreto de 3 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados sobre veículos automotores e dá
outras providências. Publicado no DO de 4 de agosto de 1998.

5928

2.707 - Decreto de 4 de agosto de 1998- Promulga o Acordo Internacional
de Madeiras Tropicais, assinado em Genebra, em 26 de janeiro de
1994. Publicado no DO de 5 de agosto de 1998.0.0

5933

2.708 - Decreto de 4 de agosto de 1998 - Promulga o Acordo Constitutivo
da Associação dos Países Produtores de Estanho, assinado em Londres, em 29 de março de 1983. Publicado no DO de 5 de agosto de

1998.

5934

2.709 - Decreto de 4 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n'' 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 17 de dezembro de 1997. Publicado no DO de 5 de agosto

de 1998. .

5935

2.710 - Decreto de 4 de agosto de 1998 -c-Regulamenta a Lei Complementar n" 94, de 19 de fevereiro de 1998, que autoriza o Poder Executivo a
criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno (Ride) e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento
do Entorno do Distrito Federal, e dá outras providências. Publicado
no DO de 5 de agosto de 1998
"....

5936

2.711 - Decreto de 6 de agosto de 1998 - Altera o Programa de Globais
(PDG) das empresas do Sistema Telebrás para 1998, aprovado pelo
Decreto n" 2.453, de 6 de janeiro de 1998. Publicado no DO de 7 de
agosto de 1998.......

5940

2.712 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do Trigésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n'' 16, Setor
da Indústria Petroquímica, entre Brasil e Argentina, de 30 de dezembro de 1994. Publicado no DO de 11 de agosto de 1998............

5941

2.713 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do Décimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n'' 10, Setor da
Indústria de Máquinas de Escritório, entre Brasil e Argentina, de 30 de
dezembro de 1994. Publicado no DO de 11 de agosto de 1998.

5942

2.714 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Promulga o Protocolo Adicional ao Acordo para a Construção de uma Ponte sobre o Rio Uruguai,
entre as Cidades de São Borja e Santo Tomé, de 22 de agosto de 1989,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina. Publicado no DO de 11 de agosto de
1~8...................

2.715 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do Vigésimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Comercial n" 21, Setor da Indústria Química, entre Brasil, Argentina e Uruguai, de 30 de
dezembro de 1994. Publicado no DO de 11 de agosto de 1998.
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2.716 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Promulga o Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres/Porto de
Nova Palmira). Publicado no no de 11 de agosto de 1998.
5945
2.717 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n'' 26, Setor da
Indústria de Artigos e Aparelhos para usos Hospitalares, Médicos,
Odontológicos, Veterinários e afins, entre Brasil e Argentina, de 30 de
dezembro de 1994. Publicado no DO de 11 de agosto de 1998.
5946
2.718 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n" 22, Setor da
Indústria de Óleos Essenciais, Químico-Aromáticos, Aromas e Sabores, entre Brasil e Argentina, de 30 de dezembro de 1994. Publicado
no DO de 11 de agosto de 1998. .
5947
2.719 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial/17A, Setor da Indústria
de Refrigeração e Ar-Condicionado, entre Brasil e Argentina, de 30 de
dezembro de 1994. Publicado no DO de 11 de agosto de 1998.............5748
2.720 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial ns 21, Setor da
Indústria Química, entre Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai, de
22 de dezembro de 1989. Publicado no no de 11 de agosto de 1998.
5949
2.721 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n" 19, Setor
da Indústria Eletrônica e de Comunicações Elétricas, entre Brasil,
Argentina e Uruguai, de 30 de dezembro de 1994. Publicado noDO de
11 de agosto de 1998.......
5950
2.722 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial ns 13, Setor
da Indústria Fonográfica, entre Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela, de 23 de dezembro de 1996. Publicado noDO de 11 de agosto de

1998.
2.723 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução da Ata
de Retificação do Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n" 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai
e Uruguai, lavrada em 13 de abril de 1998. Publicado no DO de 11 de
agosto de 1998...........
2.724 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Promulga a Emenda ao artigo
XVII (f) do Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite (Intelsat), de 20 de agosto de 1971, aprovada em 26 de
outubro de 1994. Publicado no DO de 11 de agosto de 1998. .
2.725 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 5 de
março de 1998. Publicado no DO de 11 de agosto de 1998.
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5951

5952

5953

5954

6209
2.726 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Promulga o Protocolo sobre Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos
de Nível Primário e Médio Não Técnico, assinado em Buenos Aires, em 5
de agosto de 1994. Publicado no DO de 11 de agosto de 1998.
2.727 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do Protocolo de Prorrogação dos Acordos de Alcance Parcial de Natureza Comercial, entre Brasil, Argentina e Uruguai, de 23 de dezembro de
1996. Publicado no DO de 11 de agosto de 1998
2.728 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Dá nova redação ao art. 1'-' do
Decreto n Q2.6ü9, de 2 de junho de 1998, e acrescenta parágrafo ao seu
art. 5". Publicado no DO de 11 de agosto de 1998.
2.729 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a atualização cadastral dos aposentados e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo da União.
Publicado no DO de 11 de agosto de 1998.
2.730 - Decreto de 10 de agosto de 1998 - Dispõe sobre o encaminhamento ao Ministério Público Federal da representação fiscal para fins penais de que trata o art. 83 da Lei n'' 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Publicado no DO de 11 de agosto de 1998.
2.731 - Decreto de 11 de agosto de 1998 - Altera dispositivos dos Regulamentos aprovados pelos Decretos n" 96.304, de 12 de julho de 1988,
e 98.314, de 19 de outubro de 1989, e revoga dispositivo do Decreto n"
71.848, de 16 de fevereiro de 1973. Publicado no DO de 12 de agosto
de 1998.
2.732 - Decreto de 11 de agosto de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO
de 12 de agosto de 1998...
2.733 - Decreto de 11 de agosto de 1998-Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona, e dá outras providências. Publicado no
DO de 12 de agosto de 1998..
. ..
2.734 - Decreto de 11 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica n" 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 5 de
março de 1998. Publicado no DO de 12 de agosto de 1998
2.735 - Decreto de 13 de agosto de 1998 -c-Promulga o Protocolo de Emenda à Convenção de Aviação Civil Internacional (artigo 83 bis), assinado em Montreal, em 6 de outubro de 1980. Publicado no DO de 14 de
agosto de 1998
2.736 - Decreto de 13 de agosto de 1998 - Promulga o Acordo Internacional sobre a Utilização de Estações Terrenas de Bordo da Inmarsat em
Águas Territoriais e em Portos, assinado em Londres, em 16 de outubro de 1985. Publicado no DO de 14 de agosto de 1998.
0
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5965
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2.737 - Decreto de 17 de agosto de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido
no art. 3!!do Decreto n" 2.507, de 3 de março de 1998. Publicado no DO
de 18 de agosto de 1998
2.738 - Decreto de 20 de agosto de 1998 - Promulga a Emenda aos artigos
6 e 22 do Acordo Operacional da Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite (Intelsat), aprovada pelo XXV Encontro dos
Signatários, em Cingapura, em 4 de abril de 1995. Publicado noDO de
21 de agosto de 1998......
2.739 - Decreto de 20 de agosto de 1998 - Promulga a Convenção sobre
Proibições ou Restrições ao Emprego de Certas Armas Convencionais,
que podem ser consideradas como excessivamente lesivas ou geradoras de efeitos indiscriminados, conhecida como Convenção sobre Certas Armas Convencionais, adotada em Genebra, em 10 de outubro de
1980. Publicado no DO de 21 de agosto de 1998.
2.740 - Decreto de 20 de agosto de 1998 - Promulga a Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, assinada na Cidade do México em 18 de março de 1994. Publicado naDO de 21 de agosto

de 1998.
2.741 - Decreto de 20 de agosto de 1998 - Promulga a Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação, Particularmente na África. Publicado no DO
de 21 de agosto de 1998....
2.742 - Decreto de 20 de agosto de 1998 - Promulga o Protocolo ao Tratado
da Antártida sobre Proteção ao Meio Ambiente, assinado em Madri, em
4 de outubro de 1991. Publicado no DO de 21 de agosto de 1998. .........
2.743 - Decreto de 21 de agosto de 1998 -Regulamenta o Sistema de Registro
de Preços previsto no art. 15 da Lei n 2 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá
outras providências. Publicado no DO de 24 de agosto de 1998.
2.744 - Decreto de 24 de agosto de 1998 - Altera o Programa de Dispêndios Globais (PDG) das empresas estatais federais para 1998, aprovado pelo Decreto n? 2.453, de 6 de janeiro de 1998. Publicado no DO de
25 de agosto de 1998.
2.745 - Decreto de 24 de agosto de 1998 -Aprova o Regulamento do Procedimento Lícitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) previsto no art. 67 da Lei n'' 9.478, de 6 de agosto de 1997.
Publicado no DO de 25 de agosto de 1998.
2.746 - Decreto de 24 de agosto de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e funções gratificadas que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de agosto de 1998.
2.747 - Decreto de 25 de agosto de 1998-Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Função Gratificada que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de agosto de 1998.
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2.748 - Decreto de 26 de agosto de 1998 -Altera o Decreto n" 75.924, de 2
de julho de 1975, que dispõe sobre a Medalha Marechal Hermes Aplicação e Estudo. Publicado no DO de 27 de agosto de 1998.

6018

2.749 - Decreto de 26 de agosto de 1998-Dá nova redação ao § õvdo art. 3º
do Decreto n" 2.093, de 11 de dezembro de 1996, que cria o Grupo Executivo para a Redução de Acidentes de Trânsito. Publicado no DO de
27 de agosto de 1998.

6019

2.750 - Decreto de 26 de agosto de 1998 -Promulga o Acordo para Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da
Rússia, em Brasília, em 15 de setembro de 1994. Publicado no DO de
27 de agosto de 1998.

6020

2.751 - Decreto de 26 de agosto de 1998- Promulga o Convênio Internacional doCafé assinado em Nova York, em 31 de março de 1994. Publicado no DO de 27 de agosto de 1998.

6021

2.752 - Decreto de 26 de agosto de 1998 - Estabelece condições para prestação de assistência judicial aos servidores integrantes da Carreira
Auditoria do Tesouro Nacional e aos titulares de cargos de Direção e
Assessoramento Superiores, em ações decorrentes do exercício de cargo na Secretaria da Receita Federal. Publicado no DO de 27 de agosto

de 1998.

6022

2.753 - Decreto de 27 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do
Novo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
n'' 35, entre os Governos dos Estados-Partes do Mercosul e o Governo
da República do Chile, de 25 de junho de 1998. Publicado naDO de 28
de agosto de 1998.

6023

2.754 - Decreto de 27 de agosto de 1998 - Promulga o Protocolo Adicional
à Convenção Americana sobre Direitos Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte, adotado em Assunção, em 8 de junho de 1990, e
assinado pelo Brasil em 7 de junho de 1994. Publicado noDO de 28 de
agosto de 1998. .

6024

2.755 - Decreto de 27 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n" 11, entre o Brasil e o Equador, de 25 de junho de 1998.
Publicado no DO de 28 de agosto de 1998.

6025

2.756 - Decreto de 27 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
n" 10 (Protocolo de Adequação), entre o Brasil e a Colômbia, de 25 de
junho de 1998. Publicado no DO de 28 de agosto de 1998. .....

6026

2.757 - Decreto de 27 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a execução do
Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
n" 27, entre o Brasil e a Venezuela, de 25 de junho de 1998. Publicado
no DO de 28 de agosto de 1998

6027
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2.758 - Decreto de 27 de agosto de 1998-Dispõe sobre a execução do Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
n" 35, entre os Governos dos Estados-Partes do Mercosul e o Governo
da República do Chile, de 25 de junho de 1998. Publicado noDO de 28
de agosto de 1998.
2.759 - Decreto de 27 de agosto de 199B-Dispõe sobre a execução do Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
n" 25, entre o Brasil e o Peru, de 24 de junho de 1998. Publicado naDO
de 28 de agosto de 1998....
2.760 - Decreto de 27 de agosto de 1998 - Promulga o Protocolo de Reforma da Carta da Organização dos Estados Americanos, Protocolo de
Washington, assinado em Washington, em 14 de dezembro de 1992.
Publicado no DO de 28 de agosto de 1998.
2.761 - Decreto de 27 de agosto de 1998 - Promulga o Acordo Latino-Americano, de Co-Produção Cinematográfica, assinado em Caracas em 11 de novembro de 1989. Publicado no DO de 28 de agosto de

1998.
2.762 - Decreto de 31 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a renegociação de
obrigações financeiras relativas à liquidação de Operações de
Empréstimos do Governo Federal (EGF), vencidas e prorrogadas a
partir de 1991. Publicado no DO de P de setembro de 1998. .....
2.763 - Decreto de 31 de agosto de 1998-Dispõe sobre a transferência de
concessão ou permissão ou do controle societário da concessionária
ou da permissionária prestadora de serviços em terminais alfandegados de uso público e dá outras providências. Publicado no DO de 1º
de setembro de 1998...
.
,...
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6032
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DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 3 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Canafístula, situado no Município de Jacuípe, Estado de Alagoas, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de agosto de 1998
(2) - Decreto de 3 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Tanques e Queimadas/Tanques, situado nos Municípios de Dona Inês e Riachão,
Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de
agosto de 1998..................
(3) - Decreto de 3 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santa Estefânia/Serra Bonita/Calabouço/Serra do Bico/Serra Bonita ou Serra do
Bico/Serra do Bico ou Macambira/Macambira, situado nos Municípios de Araruna, Estado da Paraíba, e Monte das Gameleiras, Estado
do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de
4 de agosto de 1998..
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6035

6036

6037

6213
(4) -

Decreto de 3 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Alvorada, situado nos Municípios de Angicos, Santana do Matos e Cerro
Corá, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de agosto de 1998.
.

6038

(5) -

Decreto de 3 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cascata/lpiranga, situado no Município de Aurelino Leal, Estado da
Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de agosto de
1998.

6040

Decreto de 3 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jacarandá, situado no Município de Santana, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 4 de agosto de 1998.

6041

(7) -

Decreto de 3 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Grupo Santo Antônio,
situado no Município de Arataca, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de agosto de 1998.

6042

(8) -

Decreto de 3 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Engano,
situado no Município de Caém, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de agosto de 1998.

6043

(9) -

Decreto de 3 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Kágados, situado no Município de Ruy Barbosa, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 4 de agosto de 1998. .....

6044

(10) -

Decreto de 3 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Várzea do Curral,
situado no Município de Jacobina, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de agosto de 1998. .

6045

(11) -

Decreto de 3 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Poço Longe, situado no Município de Barbosa, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 4 de agosto de 1998.

6046

(12) -

Decreto de 3 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cajaíba,
situado no Município de Ruy Barbosa, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 4 de agosto de 1998....................

6047

(13) -

Decreto de 3 de agosto de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$ 8.135.035,00, em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário,
para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 4 de agosto de 1998.

6048

(6) -
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6214
(14) -

Decreto de 3 de agosto de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 24.000.000,00, em favor do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 4 de agosto

de 1998.
(15) -

(16) -

(17) -

(18) -

(19) -

(20) -

(21) -

(22) -

(23) -

Decreto de 3 de agosto de 1998 - Autoriza a empresa Dragados
Internacional de Pipelines Daip, S.A. a estabelecer sucursal na República Federativa do Brasil, sob a denominação social de Dragados
Internacional de Pipelines Daip, S.A. do Brasil, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de agosto de 1998.........................
Decreto de 4 de agosto de 1998 - Declara de utilidade pública a
Associação Comunitária São Sebastião do Povoado Bonifácio, com
sede na Cidade de Palmeira dos Índios (AL), e outras entidades. Publicado no DO de 5 de agosto de 1998.
Decreto de 5 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda São
João, situado no Município de Bossoroca, Estado do Rio Grande do Sul, e
dá outras providências. Publicado no DO de 6 de agosto de 1998. .........
Decreto de 5 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda do Banhado,
situado no Município de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de agosto de 1998.
Decreto de 5 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba Timbaúba e
Gleba Itanhangá, situado no Município de Abelardo Luz, Estado de
Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de
agosto de 1998................
Decreto de 5 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Luzia, situado no Município de Caucaia, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 6 de agosto de 1998..................
Decreto de 10 de agosto de 1998 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a participação estrangeira em sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários a ser constituída pelo Banco Brascan S.A. e pela Mellon Internacional Investment Company, e dá outras
providências. Publicado no DO de 11 de agosto de 1998.
Decreto de 10 de agosto de 1998 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro o aumento da participação societária estrangeira
no Banco Excel Econômico S.A. e dá outras providências. Publicado no
DO de 11 de agosto de 1998.
Decreto de 10 de agosto de 1998 - Outorga concessão para exploração do aproveitamento hidrelétrico denominado Santa Clara, em trecho do Rio Mucuri, nos Estados de Minas Gerais e Bahia. Publicado no
DO de 11 de agosto de 1998..
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6050

6052

6055

6056

6057

6058

6059

6060

6061

6215
(24) -

Decreto de 10 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Pacas, situado no
Município de Murici, Estado de Alagoas, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de agosto de 1998.

6063

(25) -

Decreto de 12 de agosto de 1998 - Transfere para a Fundação Nossa
Senhora Aparecida a concessão outorgada à Rádio Difusora de Monte
Aprazível Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 13 de agosto de 1998.

6064

(26) -

Decreto de 12 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Safra, situado no Município de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de agosto de 1998.

6065

(27) -

Decreto de 12 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Nova Vista, situado no Município de Ruy Barbosa, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de agosto de 1998.

6066

(28) -

Decreto de 12 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Serra do Cajueiro,
situado no Município de Elorânia, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências. Publicado no DO de 13 de agosto de 1998.

6067

(29) -

Decreto de 12 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Morada Nova, situado no Município de Dona Inês, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de agosto de 1998.

6068

(30) -

Decreto de 12 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Amazonas, situado no Município de Tucano, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de agosto de 1998..........

6069

(31) -

Decreto de 12 de agosto de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Há Mais Tempo, situado no Município de Batalha, Estado do
Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de agosto
de 1998..

6070

(32) -

Decreto de 5 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Trescinco, situado no Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de agosto de 1998.

6071

(33) -

Decreto de 13 de agosto de 1998 - Dispõe sobre a revogação dos atos
relativos ao funcionamento da Faculdade Humanidades Pedro II,
mantida pela Sociedade Educadora Pedro II, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 14 de
agosto de 1998

6072
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6216
(34) -

Decreto de 13 de agosto de 1998 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a participação estrangeira no capital social do
Banco Real S.A. e de sociedades coligadas, e dá outras providências.
Publicado no DO de 14 de agosto de 1998..

6073

(35) -

Decreto de 13 de agosto de 1998 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a participação societária estrangeira no capital do
Banco do Estado de Pernambuco S.A. (Bandepe) e de sua controlada
Bandepe Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Publicado no DO de 14 de agosto de 1998.

6074

(36) -

Decreto de 13 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural constituído de parte do
imóvel Pinhal Ralo, Setor Rio Cachoeira, situado no Município de Rio
Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de agosto de 1998.

6074

(37) -

Decreto de 13 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda São
Joaquim, situado no Município de Terra Rica, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 14 de agosto de 1998............

6076

(38) -

Decreto de 13 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural conhecido como Fazenda Santo Antonio do Ircüim, situado no Município de Bituruna, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de
agosto de 1998.......

6077

(39) -

Decreto de 13 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Socorro, situado no Município de Guarapuava, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de agosto de 1998.

6078

(40) -

Decreto de 13 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Central III, situado no Município de Icaraíma, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de agosto de 1998.........

6079

(41) -

Decreto de 13 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Brizanta, situado no Município de Nova Londrina, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de agosto de 1998...

6080

(42) -

Decreto de 13 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Itajá, situado no Município de Goianésia, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de agosto de 1998.

6082

(43) -

Decreto de 13 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Itajá, situado no Município de Goianésia, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de agosto de 1998. ....
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6217
(44) -

Decreto de 13 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Colônia São Pedro,
situado no Município de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de agosto de 1998.
Decreto de 13 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Central l, situado no Município de Icaraíma, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de agosto de 1998.
Decreto de 13 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Gleba B,
da subdivisão da Fazenda Julieta, situado no Município de Novo Horizonte do Norte, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.
Publicado no DO de 14 de agosto de 1998.
Decreto de 13 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Lúcia, situado no Município de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 14 de agosto de 1998.
Decreto de 13 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Bento
do, situado no Município de Itaberaí, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de agosto de 1998.
Decreto de 14 de agosto de 1998-Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$1.100.000,00, em favor do Ministério
da Ciência e Tecnologia, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 17 de agosto de 1998. .
Decreto de 14 de agosto de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 2.351.646,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 17 de agosto de 1998. .
Decreto de 17 de agosto de 1998 - Cancela a autorização concedida àAmerican Home Assurance Company para funcionar no Brasil.
Publicado no DO de 18 de agosto de 1998.
Decreto de 17 de agosto de 1998 - Declara de utilidade pública a
Ação Social Belém Brasília, com sede na Cidade de Colinas do Tocantins (TO), e outras entidades. Publicado no DO de 18 de agosto de
O"

(45) -

(46) -

(47) -

(48) -

(49) -

(50) -

(51) -

(52) -

1998.
Decreto de 17 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Gleba -I, situado
no Município de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de agosto de 1998....
(54) - Decreto de 17 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Ipê, situado no Município de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 18 de agosto de 1998..

6084

6085

6086

6087

6088

6089

6089

6090

6091

(53) -

6094

6095
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6218
(55) -

Decreto de 17 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Gabriel, situado no Município de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 18 de agosto de 1998.

6096

(56) -

Decreto de 17 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mãe Maria, situado nos Municípios de Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de
18 de agosto de 1998.............

6097

(57) -

Decreto de 17 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Natal, situado no
Município de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de agosto de 1998............

6098

(58) -

Decreto de 17 de agosto de 1998-Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Escol- Sul, situado no Município de , Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de agosto de 1998...

6099

(59) -

Decreto de 17 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa
Filomena, situado nos Municípios de Guairaça e Planaltina do Paraná, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de
18 de agosto de 1998........

6100

(60) -

Decreto de 20 de agosto de 1998-Renova a concessão da Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 21 de agosto de

1998...

6001

(61) -

Decreto de 20 de agosto de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Educadora de Limeira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 21 de agosto de 1998.

6102

(62) -

Decreto de 20 de agosto de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Emissora Vanguarda Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 21 de agosto de 1998.....

6103

(63) -

Decreto de 20 de agosto de 1998 -c-Renova a concessão da Rádio Primavera Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 21 de agosto de 1998.............

6104

(64) -

Decreto de 20 de agosto de 1998 - Renova a concessão da Rádio Canoa Grande Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Igaraçu do Tietê, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 21 de agosto de 1998.

6105
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6219
(65) -

(66) -

(67) -

(68) -

(69) -

(70) -

(71) -

(72) -

(73) -

(74) -

(75) -

Decreto de 20 de agosto de 1998 - Renova a concessão outorgada à
Rádio Difusora da Campanha Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Campanha, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 21 de agosto de 1998.........................
Decreto de 20 de agosto de 1998 - Renova a concessão da Rádio Medianeira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 21 de agosto de 1998.
Decreto de 20 de agosto de 1998 - Renova a concessão da Fundação
Cultural de Aratiba, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Aratiba, Estado do Rio Grande do SuL Publicado no DO de 21 de agosto de 1998.
Decreto de 20 de agosto de 1998 - Renova a concessão da Rádio Clube de Tanabi Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Tanabi, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 21 de agosto de 1998.
Decreto de 20 de agosto de 1998-Renova a concessão da TVSBTCanal 4 de São Paulo S.A., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens - TV, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 21 de agosto de 1998.
Decreto de 20 de agosto de 1998-Renova a concessão da Rádio Jornal de Rio Claro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 21 de agosto de 1998.
Decreto de 20 de agosto de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Assunção de J ales Sociedade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Jales, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 21 de agosto de 1998.
Decreto de 20 de agosto de 1998 - Renova a concessão da Rádio Dinâmica de Santa Fé Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 21 de agosto de 1998.
Decreto de 20 de agosto de 1998 - Renova a concessão da Orlândia
Rádio Clube Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Orlândia, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 21 de agosto de 1998.
Decreto de 20 de agosto de 1998 - Renova a concessão outorgada à
Rádio Universitária Metropolitana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Rio Branco, Estado do
Acre. Publicado no DO de 21de agosto de 1998.
Decreto de 20 de agosto de 1998 - Outorga à Elektro- Eletricidade
e Serviços S.A. concessões para geração e distribuição de energia elétrica em Municípios dos Estados de São Paulo e do Mato Grosso do
SuL Publicado no DO de 21 de agosto de 1998. .

6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115
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6220
(76) -

(77) -

Decreto de 20 de agosto de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Camaçari, situado no Município de Joaquim Gomes, Estado de Alagoas, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de agosto de

1998.

6120

Decreto de 20 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda MoreiraJÁguaBranca/Pé da Serra daPicadalBarreira Branca e Valadão, situado no Município de Lagarto, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de agosto de 1998.

6121

(78) -

Decreto de 20 de agosto de 1998 - Revoga o Decreto de 20 de outubro de 1997, publicado no Diário Oficial da União de 21 subseqüente,
que declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel
rural denominado Fazenda Genipapo, constituído dos Lotes n!!s 18,
27,29,31,32,33,48 e 37, do Loteamento Rio Maranhão, situado no
Município de Mimoso, Estado de Goiás. Publicado no DO de 21de
agosto de 1998.
(79) - Decreto de 20 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Roça/Carro Quebrado, situado no Município de Arinos, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado naDO de 21 de agosto
de 1998.

(80) -

6123

6124

Decreto de 20 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Catarina, situado no Município de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de agosto

de 1998.

6125

(81) -

Decreto de 20 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Guarany,
situado no Município de Guarabira, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de agosto de 1998.

6126

(82) -

Decreto de 20 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Conjunto
Cepel, situado no Município de Camamu, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de agosto de 1998. .

6127

(83) -

Decreto de 20 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por São Fernando/Santo Antônio/Almas, situado nos Municípios de Sobral e Irauçuba, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado naDO de 21
de agosto de 1998.

6128

(84) -

Decreto de 20 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural conhecido por Gleba Colniza - 11 situado no Município de Aripuanà, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de agosto de 1998.

6129
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6221
(85) _ Decreto de 20 de agosto de 1998 - Declara de utilidade pública a
Agremiação Espírita Casa do Caminho, com sede na Cidade de Sabará (MG), e outras entidades. Publicado no DO de 21 de agosto de
1998......................................................................
.
.

6130

(86) _ Decreto de 21 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Seringal São Crietovão/SãoJoaquimiVárzeaAlegre, situado no Município de Brasiléia,
Estado do Acre, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de
agosto de 1998
.

6132

(87) _ Decreto de 21 de agosto de 1998- Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Princeza, destacado do conjunto dos Seringais Pinheiro Machado e Humaitá, situado no Município de Brasíléia, Estado do Acre, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de agosto de 1998
.

6134

(88) _

Decreto de 21 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Belforoxo,
situado no Município de Morada Nova, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 24 de agosto de 1998
.

6135

(89) _ Decreto de 21 de agosto de 1998- Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Três Meninas do Humaitá, destacado dos Seringais Pinheiro Machado e Humaitá, situado no Município de Brasiléia, Estado do Acre, e dá outras
providências. Publicado no DO de 24 de agosto de 1998
.

6136

(90) _ Decreto de 21 de agosto de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Cristalino, situado no Município de Santana do Araguaia, Estado
do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de agosto
de 1998
.

6137

(91) -

Decreto de 24 de agosto de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 921.000,00, em
favor do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 25 de
agosto de 1998
.

6138

(92) -

Decreto de 24 de agosto de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 14.300.095,00,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado
no DO de 25 de agosto de 1998
.

6139

Decreto de 24 de agosto de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 5.076.530,00,
em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 25 de agosto de
1998
.

6140

(93) -
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6222
(94) -

Decreto de 24 de agosto de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 6.000.000,00, em favor do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 25 de

agosto de 1998.............................................
(95) -

(96) -

(97)

de 1998.

6142

Decreto de 24 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Vale do Sol/Fazenda Belém/Fazenda Angolana, situado nos Municípios de Senador La
Roque e Davinópolís, Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Publicado no DO de 25 de agosto de 1998.

6143

~

(98) -

(99)

6141

Decreto de 24 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba 4, Finca Pé,
Data Riachão, situado no Município de Presidente Vargas, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado noDO de 25 de agosto

Decreto de 24 de agosto de 1998 ~ Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rnral denominado Fazenda Uberlândia, situado no Município de Buriticupu, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de agosto de 1998...................................

6144

Decreto de 24 de agosto de 1998 ~ Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Serra Negra, situado no Município de Colinas, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 25 de agosto de 1998.

6145

~

Decreto de 24 de agosto de 1998 ~ Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Formoso, situado
no Município de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de agosto de 1998.

(100)

~

Decreto de 24 de agosto de 1998 ~ Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Gleba Santo Antônio do Fontoura ~I, situado nos Municípios de Confresa, São José do
Xingu e Porto Alegre do Norle, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de agosto de 1998.............................

(101)

~

Decreto de 24 de agosto de 1998- Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antônio, conhecido por Gleba Santo Antônio do Fontoura -lI, situado no Município de Confresa, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de agosto de 1998.

6146

6147

6148

(102) - Decreto de 24 de agosto de 1998- Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Via·
gem/Celeiro/Fartura do Sol Verde, conhecido por Gleba Santo Antônio
do Fontoura-IlI, situado no Município de Confresa, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de agosto de

1998.
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6150

6223
(103) _ Decreto de 25 de agosto de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Mundial S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 26 de agosto de 1998
.

6151

(104) _ Decreto de 25 de agosto de 1998 - Transfere para a Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão a concessão outorgada ao Sistema
Mauá de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Mauá, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 26 de agosto de 1998
.

6152

(105) _ Decreto de 25 de agosto de 1998 - Renova a concessão da Sociedade Rádio Princesa Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 26 de agosto de 1998
.

6153

(106) _ Decreto de 25 de agosto de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Globo S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Publicado
no DO de 26 de agosto de 1998
.

6154

(107) _ Decreto de 25 de agosto de 1998 - Declara de utilidade pública a
AMA-Associação de Amigos do Autista de Barretos, com sede na Cidade de Barretos (SP) e outras entidades. Publicado no DO de 26 de
agosto de 1998
.

6155

(108) - Decreto de 26 de agosto de 1998 - Renova a concessão outorgada à
Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 'de sons e imagens, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão. Publicado no DO de 27 de agosto de 1998
..

6157

(109) - Decreto de 26 de agosto de 1998 - Renova a concessão da Sociedade Rádio Meteorologia Paulista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de Ibitinga, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 27 de agosto de 1998
..

6158

(110) - Decreto de 26 de agosto de 1998 - Renova a concessão outorgada à RádioUniversitária Metropolitana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro. Publicado no DO de 27 de agosto de 1998
.

6159

(111) - Decreto de 26 de agosto de 1998 - Autoriza a empresa Beaulieu
Real S.A. a estabelecer filial na República Federativa do Brasil, soba
denominação social de Beaulieu. Real S.A., e dá outras providências.
Publicado no DO de 27 de agosto de 1998.
.

6160

(112) - Decreto de 26 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Cruz do Riachão, situado no Município de Matriz de Camaragibe,
Estado de Alagoas, e dá outras providências. Publicado no DO de 27
de agosto de 1998..............

6162
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6224
(113) -

Decreto de 26 de agosto de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Rio dos Poços, situado no Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de
agosto de 1998.

6163

(114) -

Decreto de 26 de agosto de 1998- Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Várzea do Cerco,
situado no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de agosto de 1998.

6164

(115) - Decreto de 26 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Condomínio Santa Rita de Cássia, situado nos Municípios de e Pedro Osório, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado naDO de 27 de
agosto de 1998..

6165

(116) -

Decreto de 26 de agosto de 1998-Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 7.556.000,00, para os fins
que especifica. Publicado no DO de 27 de agosto de 1998.

6167

(117) - Decreto de 27 de agosto de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor global de R$ 39.885.360,00, em
favor da Presidência da República e dos Ministérios da Aeronáutica e
da Marinha, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamenta. Publicado no DO de 28 de agosto de 1998.

6168

(118) - Decreto de 27 de agosto de 1998-Renova a concessão da Rádio Piratininga de Jaú Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Jaú, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 28 de agosto de 1998.

6169

(119) -

Decreto de 27 de agosto de 1998 - Renova a Concessão da Rádio
Cultura de Assis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Assis, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 28 de agosto de 1998.

6170

(120) - Decreto de 27 de agosto de 1998-Renovaa concessão outorgada à
Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de São Luís, Estado do
Maranhão. Publicado no DO de 28 de agosto de 1998..............

6171

(121) - Decreto de 27 de agosto de 1998-Renovaa concessão outorgada à
Rádio Universitária Metropolitana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Brasília, Distrito Federal. Publicado no DO de 28 de agosto de 1998.

6172

(122) - Decreto de 27 de agosto de 1998-Renovaaconcessão da Rádio Taquara Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Taquara, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado
naDO de 28 de agosto de 1998

6173
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6225
(123) - Decreto de 27 de agosto de 1998 - Renova a concessão da rádio A
Tribuna de Santos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 28 de agosto de 1998.

6174

(124) - Decreto de 27 de agosto de 1998 - Renova a concessão do Sistema
Evangelizador de Rádio Difusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Jaboticabal, Estado de
São Paulo. Publicado no DO de 28 de agosto de 1998.

6175

(125) - Decreto de 31 de agosto de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, crédito suplementar no valor de R$ 3.000.000,00, em favor da
Justiça Eleitoral, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 1" de setembro de 1998.

6176

(126) - Decreto de 31 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural constituído das propriedades
Fazenda Bela Vista, Fazenda Vencedora, Alvorada, Fazenda Boa Vista, Riacho Doce, Sossego, Fazenda Vera Cruz, Fazenda Rio Largo, Fazenda Lagoa Dourada, Fazenda Primavera, Fazenda Lagoa
Encantada, Fazenda Aliança, Fazenda Trapiche, Fazenda Patamares, Fazenda Rancho Alegre, Fazenda Bonita, Fazenda Fênix e Fazenda Corumbá, situado no Município de São Félix do Coribe, Estado da
Bahia, e dá outras providências. Publicado naDO de I" de setembro de
1998.

6177

(127) - Decreto de 31 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Mata Verde/Mata Verde, situado no Município de Mulungu do Morro, Estado da
Bahia, e dá outras providências. Publicado naDO de 1Q de setembro de
1998.

6178

(128) - Decreto de 31 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado São José/São Jorge,
situado no Município de Uruçuca, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 1" de setembro de 1998.

6179

(129) - Decreto de 31 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Primavera,
situado no Município de Encruzilhada, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de I" de setembro de 1998.

6180

(130) - Decreto de 31 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural sem denominação, desmembrado da Fazenda Santa Bárbara, situado no Município de Muquém do
São Francisco, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado
no DO de 1" de setembro de 1998.

6182

(131) - Decreto de 31 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denoIninadoFazenda Cipó, situado no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 1" de setembro de 1998.

6183

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6201-6227, ago. 1998

6226
(132) - Decreto de 31 de agosto de 1998 -c-Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Mucuba/Limoeiro/Sulapa, situado no Município de Wenceslau Guimarães,
Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 1" de
setembro de 1998.

6184

(133) - Decreto de 31 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Floresta/Sossego, situado no Município de São Félix do Coribe, Estado da
Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de setembro de
1998.

6185

(134) - Decreto de 31 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Murici,
formado pelas propriedades Fazenda Santa Luzia, Fazenda Floresta
do Sul, Fazenda São Gonçalo e Fazenda União, situado no Município
de Porto Seguro, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de I'' de setembro de 1998.

6186

(135) - Decreto de 31 de agosto de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído das propriedades Fazenda Palestina/Fazenda Timbó/Fazenda Salobro, situado
nos Municípios de Cravolândia, Santa Inês e Itaquara, Estado da
Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 1c de setembro
~1~8

6W7

(136) - Decreto de 31 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bírimbau/Lameira das Pedras/Algodões/Cipó de Leite/Tanque Novo da Fazenda Birimbau/Formigas/PirangiJAngico, situado no Município de
Conceição do Coité, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de setembro de 1998.

6188

(137) - Decreto de 31 de agosto de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Sanjuan/
Sanmarco/Sanpedro, situado no Município de Wenceslau Guimarães,
Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado naDO de I" de
setembro de 1998.

6189

RETIFICAÇÕES
LEI
9.694 - Lei de 10 de agosto de 1998 - Autoriza a promoção post mortem do
Procurador da República Pedro Jorge de Melo e Silva. Publicada no
DO de 11 de agosto de 1998.
Retificada no DO de 12 de agosto de 1998.

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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5732
6191

6227
DECRETOS
2.619 - Decreto de 5 de junho de 1998 -Aprova a Estrutura Regimental e
o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal e dá outras providências. Publicado noDO de 9 de junho de 1998 e retificado no DO de 4 de agosto de 1998.
2.637 - Decreto de 25 de junho de 1998 - Regulamenta a cobrança do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Publicado no DO de 26
de junho de 1998 e retificado no DO de 4 de agosto de 1998.

6191

6198

DECRETO NÃO NUMERADO
(46) -

Decreto de 14 de julho de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor global de R$ 9.534.740,00, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério
da Indústria, do Comércio e do Turismo, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de julho de
1998 e retificado no DO de 17 de agosto de 1998.

6199
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
AÇÃO SOCIAL BELÉM BRASÍLIA, COLINAS DO TOCANTINS (TO)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

6091

ACORDO COMERCIALN' 10, SETOR DA INDÚSTRIA DE MÃQUINAS DE
ESCRITÓRIO
Décimo Terceiro Protocolo Adicional, execução; Brasil e Argentina
Decreto nº 2. 713, de 10 de agosto de 1998
.

5942

ACORDO COMERCIAL N' 13, SETOR DA INDÚSTRIA FONOGRÁFICA
Décimo Segundo Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela
Decreto n Q 2.722, de 10 de agosto de 1998
.

5951

ACORDO COMERCIAL N' 16, SETOR DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
Trigésimo Quarto Protocolo Adicional, execução; Brasil e Argentina
Decreto n Q 2.712, de 10 de agosto de 1998.

5941

ACORDO COMERCIALN' 17-A, SETOR DAINDÚSTRIADE REFRIGERAÇÃO
E AR-CONDICIONADO
Oitavo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Argentina
Decreto n!! 2. 719, de 10 de agosto de 1998 ..

ACORDO COMERCIAL N' 19, SETOR DA INDÚSTRIA ELETRÓNICA E
DE COMUNICAÇÕES ELÉTRICAS
Décimo Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina e
Uruguai
Decreto n" 2.721, de 10 de agosto de 1998

5948

5950
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6230
ACORDO COMERCIAL N° 21, SETOR DA INDÚSTRIA QUÍMICA
Décimo Quarto Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina, Chile,
México e Uruguai
Decreto n Q 2. 720, de 10 de agosto de 1998
Vigésimo Quinto Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina e
Uruguai
Decreto nº 2. 715, de 10 de agosto de 1998

5949

5944

ACORDO COMERCIAL N° 22, SETOR DA INDÚSTRIA DE ÓLEOS
ESSENCIAIS, QUÍMICO-AROMÁTICOS, AROMAS E SARORES
Décimo Quarto Protocolo Adicional, execução; Brasil e Argentina
Decreto nº 2. 718, de 10 de agosto de 1998

5947

ACORDO COMERCIAL N° 26, SETOR DA INDÚSTRIA DE ARTIGOS E
APARELHOS PARA USO HOSPITALAR, MÉDICO, ODONTOLÓGICO, VETERINÁRIO E AFINS
Décimo Segundo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Argentina
Decreto nº 2.717, de 10 de agosto de 1998

5946

ACORDO CONSTITUTIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS PAÍSES PRODUTORES DE ESTANHO
Promulgação
Decreto n'2 2.708, de 4 de agosto de 1998
.

5934

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATUREZA COMERCIAL
Protocolo de Prorrogação, execução; Brasil e Uruguai
Decreto n'2 2. 727, de 10 de agosto de 1998
..

5956

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO N' 10
Décimo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Colômbia
Decreto n" 2. 756, de 27 de agosto de 1998

6026

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO N° 11
Décimo Quarto Protocolo Adicional, execução; Brasil e Equador
Decreto n Q 2.755, de 27 de agosto de 1999...........................

6025

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 18
Décimo Oitavo Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
Decreto nº 2.709, de 4 de agosto de 1998.............................
Decreto nº 2. 723 de 10 de agosto de 1998..................................................
Decreto n Q 2.725, de 10 de agosto de 1998
.
Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina5954, Paraguai e Uruguai
Decreto n'2 2.734, de 11 de agosto de 1998
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6229-6301, ago. 1998

5935
5952

5965

6231
ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 27
Nono Protocolo Adicional, execução; Brasil e Venezuela
Decreto n'22. 757, de 27 de agosto de 1998

.

6027

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 35
Nono Protocolo Adicional, execução; Estados-partes do Mercosul e Chile
Decreto n'2 2. 753, de 27 de agosto de 1998

6023

Décimo Protocolo Adicional, execução; Estados-partes do Mercosul e
Chile
Decreto n'2 2. 758, de 27 de agosto de 1998

6028

ACORDO DE TRANSPORTE FLUVIAL PELA HIDROVIA PARAGUAIPARANÁ (PORTO DE CÁCERESIPORTO DE NOVA PALMIRA)
Promulgação
Decreto nº 2. 716, de 10 de agosto de 1998

5945

ACORDO INTERNACIONAL DE MADEIRAS TROPICAIS
Promulgação
Decreto n" 2.707, de 4 de agosto de 1998

"

5933

ACORDO INTERNACIONAL SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESTAÇÔES
TERRENAS DE BORDO DAIMARSAT EM ÁGUAS TERRITORIAIS E
EM PORTOS
Promulgação
Decreto n e 2.736, de 13 de agosto de 1998
.

5967

ACORDO LATINO-AMERICANO DE CO-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA
Promulgação
Decreto n'22. 761, de 27 de agosto de 1998

6031

ACORDO OPERACIONAL DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÔES POR SATÉLITE (INTELSAT)
Promulgação
Decreto n'2 2. 738, de 20 de agosto de 1998

5969

ACORDO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO
URUGUAI, ENTRE AS CIDADES DE SÃO BORJA E SANTO TOMÉ
Protocolo Adicional, promulgação; Brasil e Argentina
Decreto n'22.714, de 10 de agosto de 1998

.

5943

ACORDO PARA COOPERAÇÃO NOS USOS PACÍFICOS DA ENERGIA
NUCLEAR
Promulgação; Brasil e Rússia
Decreto n~ 2. 750, de 26 de agosto de 1998
..

6020
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6232
ACORDO RELATIVO À ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (INTELSAT)
Promulgação
Decreto n'! 2. 724, de 10 de agosto de 1998

.

5953

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Pensionistas e aposentados; Atualização cadastral
Decreto n Q 2. 729, de 10 de agosto de 1998

.

5959

AGÉNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO (ANP)
Criação; Lei n'' 9.478/97; Política energética nacional
Medida Provisória n Q 1.690-3, de 27 de agosto de 1998

.

5884

AGREMIAÇÃO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO, SABARÁ (MG)
Utilidade pública, declaração
(85) Decreto de 20 de agosto de 1998

6130

ALFÀNDEGA
N armas, terminais
Decreto n." 2. 763, de 31 de agosto de 1998

.

6033

AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY

Funcionamento no Brasil; Autorização, cancelamento
(51) Decreto de 17 de agosto de 1998

.

6090

ANUIDADE ESCOLAR
Normas
Medida Provisória n Q 1.477-52, de 25 de agosto de 1998

.

5745

APOSENTADOS
Administração pública
Pensionistas; Atualização cadastral
Decreto n Q 2. 729, de 10 de agosto de 1998

..

5959

ÁREA AGRÍCOLA
Área florestal, conversão, proibição
Medida Provisória n" 1.605-27, de 25 de agosto de 1998

5761

ÁREA FLORESTAL
Área agrícola, conversão, proibição
Medida Provisória n Q 1.605-27, de 25 de agosto de 1998
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5761

6233
ARGENTINA
Acordo Comercial n" 10, Setor da Indústria de Máquinas de Escritório;
Décimo Terceiro Protocolo Adicional, execução; Brasil
Decreto n" 2. 713, de 10 de agosto de 1998
.

5942

Acordo Comercial n'213, Setor da Indústria Fonográfica; Décimo Segundo Protocolo Adicional, execução; Brasil, Uruguai e Venezuela
Decreto n Q.2. 722, de 10 de agosto de 1998
.

5951

Acordo Comercial n" 16, Setor da Indústria Petroquímica; Trigésimo
Quarto Protocolo Adicional, execução; Brasil
Decreto n Q 2. 712, de 10 de agosto de 1998
.

5941

Acordo Comercial ns 17-A; Oitavo Protocolo Adicional, execução; Brasil
Decreto n º.2. 719, de 10 de agosto de 1998
.

5948

Acordo Comercial n'' 19, Setor da Indústria Eletrônica e de Comunicações Elétricas; Décimo Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil e
Uruguai
Decreto n'!.2.721, de 10 de agosto de 1998
.

5950

Acordo Comercial n? 21, Setor da Indústria Química; Décimo Quarto
Protocolo Adicional; execução; Brasil, Chile, México e Uruguai
Decreto n º.2. 720, de 10 de agosto de 1998
.

5949

Acordo Comercial n" 21; Vigésimo Quinto Protocolo Adicional, execução;
Brasil e Uruguai
Decreto nº 2.715, de 10 de agosto de 1998
.

5944

Acordo Comercial ns 22, Setor da Indústria de Óleos Essenciais, Químico-Aromáticos, Aromas e Sabores; Décimo Quarto Protocolo Adicional,
execução; Brasil
Decreto n'! 2.718, de 10 de agosto de 1998
.

5947

Acordo Comercial n? 26, Setor da Indústria de Artigos e Aparelhos para
usos Hospitalares, Médicos, Odontológicos, Veterinários e afins, execução; Brasil
Decreto n'22. 717, de 10 de agosto de 1998
.

5946

Acordo de Alcance Parcial de Natureza Comercial; Protocolo de Prorrogação, execução; Brasil e Uruguai
Decreto nº 2. 727, de 10 de agosto de 1998
.

5956

Acordo de Complementação Econômica n" 18; Décimo Oitavo Protocolo
Adicional, execução; Brasil, Paraguai e Uruguai
Decreto nº 2.709, de 4 de agosto de 1998
.
Decreto nº 2.723, de 10 de agosto de 1998
.
Decreto nº 2. 725, de 10 de agosto de 1998
.

5935
5952
5954

Acordo de Complementação Econômica n'' 18; Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil, Paraguai e Uruguai
Decreto n'! 2. 734, de 11 de agosto de 1998
..

5965
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6234
Acordo para a Construção de uma Ponte sobre o Rio Uruguai, entre as
Cidades de São Borja e Santo Tomé; Protocolo Adicional, promulgação;
Brasil
Decreto n Q 2. 714, de 10 de agosto de 1998
.

5943

Força de Paz, exercícios combinados; Brasil, Uruguai e Paraguai
Decreto Legislativo n" 66, de 18 de agosto de 1998
.

5899

Operação financeira; Reescalonamento de dívida
Resolução n" 79, de 13 de agosto de 1998
.

5901

ASSISTÊNClAJUDICIAL
Receita Federal
Carreira de auditoria, cargos e funções superiores
Decreto nº 2.752, de 26 de agosto de 1998 o..

6022

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Organização; Lei ns 8.472/93, alteração
Medida Provisória n'21.599"48, de 25 de agosto de 1998

5757

ASSOCIAÇÃO CASA DE EMAÚS, CORNÊLIO PROCÓPIO (PA)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998 ...

6155

ASSOCIAÇÃO COMUNITÃRIA SÃO SEBASTIÃO DO POVOADO
BONIFÃCIO, PALMEIRA DOS ÍNDIOS (AL)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

6052

.

ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLlAS DE ROTARIANOS DO ROTARY CLUB DE
SANTO ANDRÊ-SUL, SANTO ANDRÉ (SP)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

.

6052

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE BARRETOS, BARRETOS
(SP)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998 ....

6155

ASSOClAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOClAL DE RIO DAS FLORES, RIO
DAS FLORES (RJ)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6229-6301, ago. 1998

6091

6235
ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, SÃO JOSÉ (SC)
Utilidade pública, declaração
(l07) Decreto de 25 de agosto de 1998

6155

.

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO TUBARONENSE,
TUBARÃO (SC)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

0.0
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6052

ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS
MISSÕES, PALMEIRA DAS MISSÕES (RS)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998

.

6155

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO MBA-EIUSP, SÃO PAULO (SPl
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

6052

.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL QUERO-QUERO DE REABILITAÇÃO
MOTORA E EDUCAÇÃO ESPECIAL, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998

.

6155

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE PAIS E AMIGOS DO DEFICIENTE
AUDITIVO
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

"

6091

.

ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE INTEGRAÇÃO (ALADI)
Tratado de Montevidéu, criação; Decreto Legislativo ne 66/81
Decreto nº 2. 712, de 10 de agosto de 1998

5941

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA GUARDA MIRIM DE MONTES
CLAROS, MONTES CLAROS (MG)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

..

6091

ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

.

6091
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6236
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE ALEGRIA DE VIVER, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

6052

ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA DE GOVERNADOR VALADARES,
GOVERNADOR VALADARES (MG)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

6091

ASSOCIAÇÃO SOS CRIANÇA GARIBALDE CARPANEDA DE
ARAGUARI, ARAGUARIA (MG)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

6052

ATO INTERNACIONAL
Acordo Comercial n" 10, Setor da Indústria de Máquinas de Escritório;
Décimo Terceiro Protocolo Adicional, execução; Brasil e Argentina
Decreto n" 2.713, de 10 de agosto de 1998
. 5942
Acordo Comercial n" 13, Setor da Indústria Fonográfica; Décimo Segundo Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina, Uruguai e
Venezuela
Decreto n g 2. 722, de 10 de agosto de 1998
. 5951
Acordo Comercial ns 16, Setor da Indústria Petroquímica; Trigésimo
Quarto Protocolo Adicional, execução; Brasil e Argentina
Decreto n'l 2. 712, de 10 de agosto de 1998
.
. 5941
Acordo Comercial n" 17~A; Oitavo Protocolo Adicional, execução; Brasil
e Argentina
5948
Decreto n Q 2. 719, de 10 de agosto de 1998
..
..
Acordo Comercial n" 19, Setor da Indústria Eletrônica e de Comunicaçõee Elétricas; Décimo Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil,
Argentina e Uruguai
Decreto n Q 2.721, de 10 de agosto de 1998
.. 5950
Acordo Comercial ns 21, Setor da Indústria Química; Décimo Quarto
Protocolo Adicional; execução; Brasil, Argentina, Chile, México e
Uruguai
Decreto n!! 2. 720, de 10 de agosto de 1998
. 5949
Acordo Comercial n" 21, Setor da Indústria Química; Vigésimo Quinto
Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina e Uruguai
Decreto n'l 2. 715, de 10 de agosto de 1998
. 5944
Acordo Comercial n" 22, Setor da Indústria de Óleos Essenciais, Quími~
co-Aromáticos, Aromas e Sabores; Décimo Quarto Protocolo Adicional,
execução; Brasil e Argentina
Decreto n Q 2.718, de 10 de agosto de 1998 ....
5947
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 8, p. 6229-6301, ago. 1998

6237
Acordo Comercial n" 26, Setor da Indústria de Artigos e Aparelhos para
usos Hospitalares, Médicos, Odontológicos, Veterinários e afins,
execução; Brasil e Argentina
Decreto nº 2.717, de 10 de agosto de 1998
.

5946

Acordo Constitutivo da Associação dos Países Produtores de Estanho,
promulgação
Decreto nº 2.708, de 4 de agosto de 1998
.

5934

Acordo de Alcance Parcial de Natureza Comercial; Protocolo de Prorrogação, execução; Brasil, Argentina e Uruguai
Decreto nº 2. 727, de 10 de agosto de 199
.

5956

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação ns 10; Décimo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Colômbia
Decreto n" 2. 756, de 27 de agosto de 1998
.

6026

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n" 11; Décimo Quarto Protocolo Adicional, execução; Brasil e Equador
Decreto n" 2. 755, de 27 de agosto de 1998
.

6025

Acordo de Complementação Econômica n" 18; Décimo Oitavo Protocolo
Adicional, execução; Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
Decreto nº 2. 709, de 4 de agosto de 1998
.
Decreto n Q 2. 723, de 10 de agosto de 1998
.
Decreto nº 2. 725, de 10 de agosto de 1998
.

5935
5952
5954

Acordo de Complementação Econômica n" 18; Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
Decreto nº 2. 734, de 11 de agosto de 1998
.

5965

Acordo de Complementação Econômica n" 27; Nono Protocolo Adicional,
execução; Brasil e Venezuela
Decreto nº 2.757, de 27 de agosto de 1998
.

6027

Acordo de Complementação Econômica ns 35; Décimo Protocolo Adicional, execução; Estados-partes do Mercosul e Chile
Decreto n>? 2.758, de 27 de agosto de 1998
.

6028

Acordo de Complementação Econômica n>? 35; Nono Protocolo Adicional,
execução; Estados-partes do Mercosul e Chile
Decreto n" 2.753, de 27 de agosto de 1998
.

6023

Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de
CácereslPorto de Nova Palmira), promulgação
Decreto n Q 2. 716, de 10 de agosto de 1998
.

5945

Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, promulgação
Decreto n" 2. 707, de 4 de agosto de 1998

.

5933

Acordo Internacional sobre a Utilização de Estações Terrenas de Bordo
da Imarsat em Águas Territoriais e em Portos, promulgação
Decreto n" 2. 736, de 13 de agosto de 1998
.

5967
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6238
Acordo Latino-Americano de Co-Produção Cinematográfica, promulgação
Decreto nº2.761, de 27 de agosto de 1998
Acordo Operacional da Organização Internacional de Telecomunicações
por Satélite (Intelsat), promulgação
Decreto n" 2.738, de 20 de agosto de 1998
Acordo para a Construção de uma Ponte sobre o Rio Uruguai, entre as
Cidades de São Borja e Santo Tomé; Protocolo Adicional, promulgação;
Brasil e Argentina
Decreto nº 2. 714, de 10 de agosto de 1998
Acordo para Cooperação nos usos Pacíficos da Energia Nuclear, promulgação; Brasil e Rússia
Decreto n Q 2. 750, de 26 de agosto de 1998
Acordo relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por
Satélite (Intelsat), promulgação
Decreto n."2.724, de 10 de agosto de 1998...........................
Carta da Organização dos Estados Americanos; Protocolo de Reforma,
promulgação
Decreto nº 2. 760, de 27 de agosto de 1998 .
Convenção Americana sobre Direitos Humanos referente à Abolição da
Pena de Morte; Protocolo Adicional, promulgação
Decreto nº 2.754, de 27 de agosto de 1998 .
Convenção de Aviação Civil Internacional (Artigo 83 bis); Protocolo de
Emenda, promulgação
Decreto nº 2.735, de 13 de agosto de 1998
Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores,
promulgação
Decreto nº 2.740, de 20 de agosto de 1998 .
Convenção Internacional de Combate à Desertificação, promulgação
Decreto nº 2.741, de 20 de agosto de 1998
Convenção sobre Certas Armas Convencionais, promulgação
Decreto n'l 2. 739, de 20 de agosto de 1998............................
Convênio Internacional do Café, promulgação
Decreto n Q 2.751, de 26 de agosto de 1998
Força de Paz, exercícios combinados; Brasil, Uruguai e Paraguai
Decreto Legislativo n'l 66, de 18 de agosto de 1998
Protocolo sobre Integração Educativa e Reconhecimento de Certificado,
Títulos e Estudos de Nível Primário e Médio Não Técnico, promulgação
Decreto nº 2.726, de 10 de agosto de 1998........................................
Tratado da Antártida sobre Proteção ao Meio Ambiente; Protocolo,
promulgação
Decreto n" 2.742, de 20 de agosto de 1998................................
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6031

5969

5043

6020

5953

6030

6024

5966

5971
5972
5970
6021
5899

5955

5973

6239
AUMENTO DE CAPITAL
Banco do Brasil S.A.; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória nº 1.615-32, de 25 de agosto de 1998

5781

AUTOMÓVEIS
Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Medida Provisória nº 1.640-6, de 25 de agosto de 1998

5788

AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL
Convenção de Aviação Civil Internacional (Artigo 83 bis); Protocolo de
Emenda, promulgação
Decreto nº 2. 735, de 13 de agosto de 1998

5966

B
BANCO BRASCAN S.A.
Interesse do Governo brasileiro, participação estrangeira
(21) Decreto de 10 de agosto de 1998

.

6059

Aumento de capital
Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória nº 1.615-32, de -25 de agosto de 1998 .

5781

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. (BANDEPE)
Capital social; Interesse do Governo brasileiro
(35) Decreto de 13 de agosto de 1998

.

6074

BANCO EXCEL ECONÔMICO S.A.
Interesse do Governo brasileiro, aumento de capital
(22) Decreto de 10 de agosto de 1998

6060

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
(BNDES)
Nota do Tesouro Nacional (NTN)
Títulos de dívida pública, emissão
Medida Provisória n'2 1.682-5, de 27 de agosto de 1998 .....

5852

BANCO REAL S.A. E COLIGADAS
Capital social; Interesse do Governo brasileiro
(34) Decreto de 13 de agosto de 1998

.

6073
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6240
BANDEPE - DISTRIBUIDORADE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Capital social; Interesse do Governo brasileiro
(35) Decreto de 13 de agosto de 1998
.

6074

BEAULIEU REAL S.A.
Filial no Brasil, autorização
(111) Decreto de 26 de agosto de 1998

6160

c
CANAFÍSTULA, JACUÍPE (AL)
Interesse social, declaração
(1) Decreto de 3 de agosto de 1998
CAPITAL SOCIAL
Banco Real S.A. e coligadas; Interesse do Governo brasileiro
(34) Decreto de 13 de agosto de 1998
Bandepe - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; Interesse do
Governo brasileiro
(35) Decreto de 13 de agosto de 1998
CARGO EM COMISSÃO
Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Decreto n Q 2.619, de 5 de junho de 1997
Publicado no DO de 9 de junho de 1998 e retificado no DO de 4 de
agosto de 1998
Remanejamento
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Decreto n Q 2.747, de 25 de agosto de 1998.................................
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Casa Militar da Presidência da República
Decreto n Q 2. 704, de 3 de agosto de 1998
Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Política
Fundiária
Decreto n Q 2.747, de 25 de agosto de 1998.................................
Ministério dos Transportes
Decreto n Q 2. 733, de 11 de agosto de 1998
Vice-Presidência da República
Decreto n Q 2. 732, de 11 de agosto de 1998
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6035

6073

6074

6191

6016

5905

6016
5964
5962

6241
CARTA DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS
Protocolo de Reforma, promulgação
Decreto nº 2.760, de 27 de agosto de 1998.................................................

6030

CASA DA CRIANÇA AUTA DE SOUZA DE MAUÁ, MAUÁ (SP)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

6052

CASA MILITAR DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nº 2. 704, de 3 de agosto de 1998
.

5905

CENTRO DE APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDIMENTOS DE GOIÁS,
ANÁPOLIS (GO)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
..'
"

6091

CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAÍ, JUNDIAÍ (SP)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

.

6091

.

6052

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA, CAMPO GRANDE (MS)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DO ALTO JABAQUARA, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(l07) Decreto de 25 de agosto de 1998

CHILE
Acordo Comercial n" 21, Setor da Indústria Química; Décimo Quarto
Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina, México e Uruguai
Decreto nº 2. 720, de 10 de agosto de 1998
..
Acordo de Complementação Econômica ns 35; Décimo Protocolo Adicional, execução; Estados-partes do Mercosul
Decreto nº 2.758, de 27 de agosto de 1998
.
Acordo de Complementação Econômica n'' 35; Nono Protocolo Adicional
execução; Estados-partes do Mercosul
Decreto n Q 2. 753, de 27 de agosto de 1998
..

6155

5949

6028

6023

CLUBE DE MÃEs DE TAIÓ, TAlÓ (SC)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

6052
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6242
CÓDIGO FLORESTAL
Criação; Lei n'' 4.771/65, alteração
Medida Provisória n'21.605-27, de 25 de agosto de 1998

5761

CÓDIGO PENAL
Saúde pública; Crime hediondo; Capítulo III do Título VIII, alteração;
Leis nss 8.072/90 e 6.437177, alterações
Lei n Q 9.695, de 20 de agosto de 1998

5732

COLÓMBIA
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação nv Iü; Décimo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Colômbia
.
Decreto n" 2. 756, de 27 de agosto de 1998

6026

COLÓNIA SÃO PEDRO, SÃO PEDRO DO IGUAÇU (PA)
Interesse social, declaração
(44) Decreto de 13 de agosto de 1998

..

6084

CONDOMÍNIO SANTA RITA DE CÁSSIA, HERVAL E PEDRO OSÓRIO (RS)
Interesse social, declaração
(115) Decreto de 26 de agosto de 1998

.

6165

CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO DE RIO DO SUL, RIO DO
SUL (SC)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

"

.

6052

CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO, ALEGRETE (RS)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

..

6052

CONGREGAÇÃO DAS RELIGIOSAS FRANCISCANAS IMACULATINAS,
SALVADOR (BA)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

6052

CONGREGAÇÃO SÃO VICENTE PALLOTTI - IRMÃs PALOTINAS, SÃO
PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998 .

6155

CONJUNTO PAROQUIAL MÃE DO SALVADOR, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
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6091

6243
CONSELHO CENTRAL DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE
BARBACENA, BARBACENA (MG)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998

..

6155

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Depósitos não cadastrados; Recursos não reclamados; Lei n? 9.526/97
Medida Provisória nº 1.711, de 12 de agosto de 1998

5741

CONSELHO PARTICULAR DE NOVA ERA DA SOCIEDADE DE SÃO
VICENTE DE PAULO, NOVA ERA (MG)
Utilidade pública, declaração
(l07) Decreto de 25 de agosto de 1998

.

6155

CONSELHO POPULAR DA COMUNIDADE DO NOVO MUNDO, FORTALEZA(CE)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

.

6052

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Serviço público; Interesse público; Lei n" 8.745/93, alteração
Medida Provisória nº 1.672-32, de 27 de agosto de 1998

5807

CONTRATOTEMPORÁRIO ver CONTRATOPOR TEMPO DETERMINADO
CONVENÇÃO AME~ICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS REFERENTES A ABOLIÇAO DA PENA DE MORTE
Protocolo Adicional, promulgação
Decreto nº 2. 754, de 27 de agosto de 1998

.

6024

.

5966

CONVENÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL (ART. 83 BIS)
Protocolo de Emenda, promulgação
Decreto n" 2.735, de 13 de agosto de 1998

CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE TRÃFICO INTERNACIONAL
DE MENORES
Promulgação
Decreto n" 2.740, de 20 de agosto de 1998

.

5971

CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO
Promulgação
Decreto n" 2.741, de 20 de agosto de 1998

5972
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6244
CONVENÇÃO SOBRE CERTAS ARMAS CONVENCIONAIS
Promulgção
Decreto nº 2. 739, de 20 de agosto de 1998

5970

CONVÊNIO INTERNACIONAL DO CAFÉ
Promulgação
Decreto n" 2.751, de 26 de agosto de 1998

.

6021

COOPERATIVA EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL "CASA DO
ZEZINHO", SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998 ..

6091

CRECHE CASA DA CRIANÇA DE RO~DIA, ROLÃNDIA (PA)
Utilidade pública, declaração
(l07) Decreto de 25 de agosto de 1998
.

6155

CRECHE COMUNITÃRIA DE ORIENTE, ORIENTE (SP)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

.

6052

CRECHE COMUNITÃRIA TIA FRANCISCA, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

6052

CRECHE COMUNITÃRIA URSINHO CARINHOSO, BELO HORIZONTE
(MG)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
.

6091

CRECHE DONA MARIA BENEDITA SANTANA, MONTE SANTO DE
MINAS (MG)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

6052

CRECHE MATERNAL DOM BOSCO, BETIM (MG)
Utilidade pública, declaração
(l07) Decreto de 25 de agosto de 1998

6155

CRÉDITO EXTRAORDINÃRIO
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Medida Provisória n" 1.686-3, de 27 de agosto de 1998
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
Medida Provisória nº 1.686-3, de 27 de agosto de 1998

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p.

6229~6301,

age. 1998

5876
5876

6245
Ministério do Planejamento e Orçamento
(116) Decreto de 26 de agosto de 1998
Medida Provisória n~ 1. 712, de 26 de agosto de 1998
Medida Provisória n~ 1.686-3, de 27 de agosto de 1998
Ministério dos Transportes
Medida Prouieória n" 1.678-27, de 27 de agosto de 1998

CRÉDITO RURAL
Subvenção econômica; Medida Provisória n" 1.692-26/98
Decreto nº 2. 762, de 31 de agosto de 1998

.
.
.

6167
5742
5876

.

5838

..

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Justiça Eleitoral
(125) Decreto de 31 de agosto de 1998
.
Ministério da Aeronáutica
(117) Decreto de 27 de agosto de 1998
.
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(14) Decreto de 3 de agosto de 1998
(46) Decreto de 14 de julho de 1998
Publicado do DO de 15 de julho de 1998 e retificado no DO de 14 de
agosto de 1998
.
Ministério da Ciência e Tecnologia
(49) Decreto de 14 de agosto de 1998
.
Ministério da Educação e do Desporto
(91) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Ministério da Fazenda
(49) Decreto de 14 de agosto de 1998
.
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(46) Decreto de 14 de julho de 1998
Publicado do DO de 15 dejulho de 1998 e retificado no DO de 14 de
agosto de 1998
.
.
(94) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Ministério da Marinha
(117) Decreto de 27 de agosto de 1998
.
Ministério da Saúde
(93) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
(92) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Órgãos do Poder Judiciário
(13) Decreto de 3 de agosto de 1998
.
Presidência da República
(117) Decreto de 27 de agosto de 1998
.
..

6032

6176
6168
6049
6199
6089
6138
6089

6199
6141
6168
6140
6139
6048
6168
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6246
CRIME
Hediondo; Saúde pública; Capítulo UI do Título VIII, alteração; Leis nss
8.072/90 e 6.437177, alterações
Lei nº 9.695, de 20 de agosto de 1998
.

5732

D
DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel; Reforma agrária
Canafístula, J acuípe (AL)
(1) Decreto de 3 de agosto de 1998
Colônia São Pedro, São Pedro do Iguaçu (PA)
(44) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Condomínio Santa Rita de Cássia, Herval e Pedro Osório (RS)
(115) Decreto de 26 de agosto de 1998
.
Escol-Sul, Aripuanã (MT)
(58) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
Fazenda Alvorada, Angicos, Santana do Mato e Cerro Corá (RN)
(4) Decreto de 3 de agosto de 1998
..
.
Fazenda Amazõnas, Tucano (BA)
(30) Decreto de 12 de agosto de 1998
..
.
Fazenda Bela Vista e outras, São Félix do Coribe (BA)
(126) Decreto de 31 de agosto de 1998
.
Fazenda Belforoxo, Morada Nova (CE)
(88) Decreto de 21 de agosto de 1998
.
Fazenda Berimbau e outras, Conceição do Coité (BA)
(136) Decreto de 31 de agosto de 1998
.
.
Fazenda Bizanta, Nova Londrina (PA)
(41) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Fazenda Cajaíba, Ruy Barbosa (BA)
(12) Decreto de 3 de agosto de 1998
..
Fazenda Camaçari, Joaquim Gomes (AL)
(76) Decreto de 20 de agosto de 1998
.
Fazenda Cascata, Ipiranga e Aurelino Leal (BA)
(5) Decreto de 3 de agosto de 1997
.
Fazenda Central I, Icaraíma (PA)
(45) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Fazenda Central IH, Icaraíma (PA)
(40) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Fazenda Cipó, Vitória da Conquista (BA)
(131) Decreto de 31 de agosto de 1998
.
0.0

.
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6035
6084
6165
6099
6038
6069
6177
6135
6188
6080
6047
6120
6040
6085
6079
6183

6247
Fazenda Conjunto Cepel, Camamu (BA)
(82) Decreto de 20 de agosto de 1998
.
Fazenda Cristalino, Santana do Araguaia (PA)
(90) Decreto de 21 de agosto de 1998 ....
Fazenda do Banhado, Canguçu (RS)
(18) Decreto de 5 de agosto de 1998 ...
Fazenda Engano, Caém (BA)
(8) Decreto de 3 de agosto de 1998
.
Fazenda Floresta/Sossego, São Félix do Coribe (BA)
(133) Decreto de 31 de agosto de 1998
.
Fazenda Genipapo, Mimoso (GO); Decreto Não Numerado (141) de
20.10.1997, revogado
(78) Decreto de 20 de agosto de 1998
..
Fazenda Guarany, Guarabira (PB)
(81) Decreto de 20 de agosto de 1998
..
Fazenda Há Mais Tempo, Batalha (PI)
(31) Decreto de 12 de agosto de 1998
..
Fazenda Ipê, Vila Rica (MT)
(54) Decreto de 17 de agosto de 1998
..
Fazenda ltajá, Goianésia (GO)
(42) Decreto de 13 de agosto de 1998 ....
(43) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Jacarandá, Santana (BA)
(6) Decreto de 3 de agosto de 1998
..
Fazenda Julieta, Novo Horizonte do Norte (MT)
(46) Decreto de 13 de agosto de 1998
..
Fazenda Kágados, Ruy Barbosa (BA)
(9) Decreto de 3 de agosto de 1998
..
Fazenda Mãe Maria, Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia (MT)
(56) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
Fazenda Mata Verde/Mata Verde, Mulungu do Morro (BA)
(127) Decreto de 31 de agosto de 1998
.
Fazenda MoreiralBarreira Branca e Valadão, Lagarto (SE)
(77) Decreto de 20 de agosto de 1998
.
..
Fazenda Mucuba/Limoeiro/Sulapa, Wenceslau Guimarães (BA)
(132) Decreto de 31 de agosto de 1998
.
Fazenda Murici, Porto Seguro (BA)
(134) Decreto de 31 de agosto de 1998
..
Fazenda Palestina e outras, Santa Inês e ltaquara (BA)
(135) Decreto de 31 de agosto de 1998
..
Fazenda Poço Longe, Ruy Barbosa (BA)
(11) Decreto de 3 de agosto de 1998
..

6127
6137
6056
6043
6185
6123
6126
6070
6095
6082
6083
6041
6086
6044
6097
6178
6121
6184
6186
6187
6046
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6248
Fazenda Primavera, Encruzilhada (BA)
(129) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Princeza, Brasiléia (AC)
(87) Decreto de 21 de agosto de 1998
Fazenda Rio dos Poços, Matos Costa (SC)
(113) Decreto de 26 de agosto de 1998
Fazenda Roça/Carro Quebrado, Arinos (MG)
(79) Decreto de 20 de agosto de 1998
Fazenda Safra, Itapemirim (ES)
(26) Decreto de 12 de agosto de 1998...........
(27) Decreto de 12 de agosto de 1998
Fazenda Sanjuan e outras, Wenceslau Guimarães (BA)
(137) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Santa Bárbara, Muquém do São Francisco (BA)
(130) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Santa Catarina, Ponta Porã (MS)
(80) Decreto de 20 de agosto de 1998 ..
Fazenda Santa Cruz do Riachão, Matriz de Camaragibe (AL)
(112) Decreto de 26 de agosto de 1998
Fazenda Santa Filomena, Guairaça e Planaltina do Paraná (PA)
(59) Decreto de 17 de agosto de 1998
Fazenda Santa Lúcia, Bonito (MS)
(47) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Santa Luzia, Caucaia (CE)
(20) Decreto de 5de agosto de 1998
Fazenda Santo Antônio do Iratim, Bituruna (PA)
(38) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda São Bento do Taquaral, Itaberaí (GO)
(48) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda São Gabriel, Vila Rica (MT)
(55) Decreto de 17 de agosto de 1998
Fazenda São João, Bossoroca (RS)
(17) Decreto de 5 de agosto de 1998 .
Fazenda São Joaquim, Terra Rica (PA)
(37) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Socorro, Guarapuava (PA)
(39) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Três Meninas do Humaitá, Brasiléia (AC)
(89) Decreto de 21 de agosto de 1998
Fazenda Trescinco, Nova Mutum (MT)
(32) Decreto de 12 de agosto de 1998
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6180

6134

6163
6124

6065
6066
6189

6182
6125
6162
6100
6087
6058
6077
6088
6096
6055
6076
6078
6136
6071

6249
Fazenda Uberlândia, Buriticupu (MA)
(97) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Formoso, Buriti Bravo (MA)
(99) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Gleba 4, Finca Pé, Data Riachão, Presidente Vargas (MA)
(95) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Gleba Colniza I, Aripuanã (MT)
(53) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
Gleba Colniza II, Aripuanã (MT)
(84) Decreto de 20 de agosto de 1998
.
Gleba Santo Antônio do Fontoura I, Confresa, São José do Xingu e
Porto Alegre do Narte (MT)
(IDO) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Gleba Santo Antônio do Fontoura lI, Confresa (MT)
(101) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Gleba Santo Antônio do Fontoura lII, Confresa (MT)
(102) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Glebas Timbaúba e Itanhangã, Abelardo Luz (SC)
(19) Decreto de 5 de agosto de 1998
.
Grupo Santo Antônio, Arataca (BA)
(7) Decreto de 3 de agosto de 1998 ...
Morada Nova, Dona Inês (PB)
(29) Decreto de 12 de agosto de 1998
Natal, Aripuanã (MT)
(57) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
.
Pinhal Ralo, Setor Rio Cachoeira, Rio Bonito do Iguaçu (PA)
(36) Decreto de 13 de agosto de 1998
..
Placas, Murici(PlL)
(24) Decreto de 12 de agosto de 1998
..
Santa Estefânia/Serra Bonita e outros, Araruna (PB) e Monte das
Gameleiras (RN)
(3) Decreto de 3 de agosto de 1998
..
São Fernando/Santo Antônio/Almas, Sobral e Irauçuba (CE)
(83) Decreto de 20 de agosto de 1998
.
São José/São Jorge, Uruçuca (BA)
(128) Decreto de 31 de agosto de 1998
.
Seringal São Cristóvão, Brasiléia (AC)
(86) Decreto de 21 de agosto de 1998
.
Serra do Cajueiro, Florânia (RN)
(28) Decreto de 12 de agosto de 1998
.
Serra Negra, Colinas (MA)
(98) Decreto de 24 de agosto de 1998
..

6144
6146
6142
6094
6129
6147
6148
6150
6057
6042
6068
6098
6074
6063
6037
6128
6179
6132
6067
6145
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6250
Tanques e Queimadas, Dona Inês e Riachão (PB)
(2) Decreto de 3 de agosto de 1998
Vale do sollFazenda Belém, Davinópolis (MA)
(96) Decreto de 24 de agosto de 1998
Várzea do Cerco, Mulungu do Morro (BA)
(114) Decreto de 26 de agosto de 1998
Várzea do Curral, Jacobina (BA)
(lO) Decreto de 3 de agosto de 1998

6036
6143
6164
6045

DOMUS PRO ORANTIBUS, PATOS DE MINAS (MG)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

..

6191

.

6050

.

6116

DRAGADOS INTERNACIONAL DE PIPELINES DAIP S.A. DO BRASIL
Instalação, autorização
(15) Decreto de 3 de agosto de 1998

E
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., SÃO PAULO E MATO
GROSSO DO SUL
Energia elétrica, concessão, geração, distribuição
(75) Decreto de 20 de agosto de 1998

EMPRESA ESTRANGEIRA
Instalação, autorização
(15) Decreto de 3 de agosto de 1998

6050

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
Junta Comercial
Protesto de título de dívida; Microempresas
Medida Provisória n Q 1.681-8, de 27 de agosto de 1998

.

5849

Programa de Dispêndios Globais (PDG); Exercício de 1988; Decreto
ns 2.453/98, alteração
Decreto nº 2. 744, de 24 de agosto de 1998

5978

EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

EMPRÉSTIMOS DO GOVERNO FEDERAL (EFG)
Obrigações financeiras, renegociação
Decreto n Q 2. 762, de 31 de agosto de 1998

.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6229-6301, ago. 1998

6032

6251
ENERGIA ELÉTRICA
Concessão, geração, distribuição
Elektro - Eletricidade e Serviços S.A., São Paulo e Mato Grosso do
Sul
(75) Decreto de 20 de agosto de 1998
Santa Clara, aproveitamento hidrelétrico, Minas Gerais e Bahia
(23) Decreto de 10 de agosto de 1998

6061

ENGENHARIA MILITAR
Quadro, regulamentação; Decretos nvs 96.304/88 e 98.314/89, alteração;
Decreto n" 71.848173, revoga dispositivo legal
Decreto n Q 2.731, de 11 de agosto de 1998

5961

ENSINO
Pré-escolar, fundamental, médio e superior; Mensalidade. escolar,
normas
Medida Provisória n Q 1.477-52, de 25 de agosto de 1998

5745

EQUADOR
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação ns 11; Décimo Quarto Protocolo Adicional, execução; Brasil
Decreto n" 2.755, de 27 de agosto de 1998
.

6025

6116

ESCOL-SUL, ARIPUANÃ(MT)
Interesse social, declaração
(58) Decreto de 17 de agosto de 1998

6099

ESTADOS-PARTES DO MERCOSUL
Acordo de Complementação Econômica n" 35; Décimo Protocolo Adicional, execução; Chile
Decreto n Q 2. 758, de 27 de agosto de 1998

6028

EXÉRCITO
Força de Paz, exercícios combinados; Brasil, Argentina, Uruguai e
Paraguai
Decreto Legislativo n'2 66, de 18 de agosto de 1998

5899

F
FAC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÉNCIA COMUNITÁRIA ANTÔNIO DE
CARVALHO, SÃO JOÃO DO MERITI (RJ)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998
..

6155
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6252
FACULDADE DE HUMANIDADES PEDRO 11, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, descredenciamento
(33) Decreto de 13 de agosto de 1998
.

6072

FAZENDA ALVORADA, ANGICOS, SANTANA DO MATO E CERRO
CORÁ (RN)
Interesse social, declaração
(4) Decreto de 3 de agosto de 1998

6038

FAZENDA AMAZONAS, TUCANO (BA)
Interesse social, declaração
(30) Decreto de 12 de agosto de 1998

6069

..

FAZENDA BELA VISTA E OUTRAS, SÃO FÉLIX DO CORIBE (BA)
Interesse social, declaração
(126) Decreto de 31 de agosto de 1998

6177

FAZENDA BELFOROXO, MORADA NOVA (CE)
Interesse social, declaração
(88) Decreto de 21 de agosto de 1998

6135

FAZENDA BERIMBAU E OUTRAS, CONCEIÇÃO DO COITÉ (BA)
Interesse social, declaração
(136) Decreto de 31 de agosto de 1998 ..

6188

FAZENDA BIZANTA, NOVA LONDRINA (PA)
Interesse social, declaração
(41) Decreto de 13 de agosto de 1998

FAZENDA CAJAÍBA, RUY BARBOSA (BA)
Interesse social, declaração
(12) Decreto de 3 de agosto de 1998

..

6080

6047

.

FAZENDA CAMAÇARI, JOAQUIM GOMES (AL)
Interesse social, declaração
(76) Decreto de 20 de agosto de 1998

6120

FAZENDA CASCATA, IPIRANGA E AURELINO LEAL (BA)
Interesse social, declaração
(5) Decreto de 3 de agosto de 1997
FAZENDA CENTRAL I, ICARAÍMA (PA)
Interesse social, declaração
(45) Decreto de 13 de agosto de 1998

..

.
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6040

6085

6253
FAZENDA CENTRAL I1I, ICARAÍMA (PA)
Interesse social, declaração
(40) Decreto de 13 de agosto de 1998

.

6079

FAZENDA CIPÓ, VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)
Interesse social, declaração
(131) Decreto de 31 de agosto de 1998

6183

.

FAZENDA CONJUNTO CEPEL, CAMAMU (BA)
Interesse social, declaração
(82) Decreto de 20 de agosto de 1998

.

FAZENDA CRISTALINO, SANTANA DO ARAGUAIA (PA)
Interesse social, declaração
(90) Decreto de 21 de agosto de 1998

6127

6137

FAZENDA DO BANHADO, CANGUÇU (RS)

Interesse social, declaração
(18) Decreto de 5 de agosto de 1998

6056

FAZENDA ENGANO, CAÉM (BA)
Interesse social, declaração
(8) Decreto de 3 de agosto de 1998

6043

FAZENDA FLORESTA/SOSSEGO, SÃO FÉLIX DO CORIBE (BA)
Interesse social, declaração
(133) Decreto de 31 de agosto de 1998

6185

FAZENDA GENIPAPO, MIMOSO (GO)
Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado (141) de
20.10.1997, revogado
(78) Decreto de 20 de agosto de 1998
.

6123

FAZENDA GUARANY, GUARABIRA (PB)
Interesse social, declaração
(81) Decreto de 20 de agosto de 1998

6126

FAZENDA HÁ MAIS TEMPO, BATALHA (PI)
Interesse social, declaração
(31) Decreto de 12 de agosto de 1998

6070

FAZENDA IPÉ, VILA RICA (MT)
Interesse social, declaração
(54) Decreto de 17 de agosto de 1998

6095
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6254
FAZENDA ITAJÁ, GOIANÉSIA (GO)
Interesse social, declaração
(41) Decreto de 13 de agosto de 1998
(43) Decreto de 13 de agosto de 1998

.

6080
6083

FAZENDA JACARANDÁ, SANTANA (BA)
Interesse social, declaração
(6) Decreto de 3 de agosto de 1998

6041

FAZENDAJULIETA, NOVO HORIZONTE DO NORTE (MT)
Interesse social, declaração
(46) Decreto de 13 de agosto de 1998

.

6086

..

6044

FAZENDA RÁGADOS, RUY BARBOSA (BA)
Interesse social, declaração
(9) Decreto de 3 de agosto de 1998

FAZENDA MÃE MARIA, ALTO BOA VISTA E SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
(MT)
Interesse social, declaração
(56) Decreto de 17 de agosto de 1998

.

6097

FAZENDA MATA VERDEIMATA VERDE, MULUNGU DO MORRO (BA)
Interesse social, declaração
(127) Decreto de 31 de agosto de 1998

6178

FAZENDAMOREIRAlBARREIRABRANCAE VALADÃO, LAGARTO (SE)
Interesse social, declaração
(77) Decreto de 20 de agosto de 1998

6121

FAZENDA MUCUBAlLIMOElRO/SULAPA, WENCESLAU GUIMARÃES
(BA)
Interesse social, declaração
(132) Decreto de 31 de agosto de 1998

..

6184

.

6186

.

6187

FAZENDA MURICI, PORTO SEGURO (BA)
Interesse social, declaração
(134) Decreto de 31 de agosto de 1998
FAZENDA PALESTINA E OUTRAS, SANTA INÉS E ITAQUARA (BA)
Interesse social, declaração
(135) Decreto de 31 de agosto de 1998
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6255
FAZENDA POÇO LONGE, RUY BARBOSA (BA)
Interesse social, declaração
(11) Decreto de 3 de agosto de 1998

6046

FAZENDA PRIMAVERA, ENCRUZILHADA (BA)
Interesse social, declaração
(129) Decreto de 31 de agosto de 1998

.

6180

FAZENDA PRINCEZA, BRASILÉIA (AC)
Interesse social, declaração
(87) Decreto de 21 de agosto de 1998

6134

FAZENDA RIO DOS POÇOS, MATOS COSTA (SC)
Interesse social, declaração
(113) Decreto de 26 de agosto de 1998

6163

FAZENDA ROÇA/CARRO QUEBRADO, ARINOS (MG)
Interesse social, declaração
(79) Decreto de 20 de agosto de 1998

6124

FAZENDA SAFRA, ITAPEMIRIM (ES)
Interesse social, declaração
(26) Decreto de 12 de agosto de 1998

6065

FAZENDA SANJUAN E OUTRAS, WENCESLAU GUIMARÃES (BA)
Interesse social, declaração
(137) Decreto de 31 de agosto de 1998

6189

FAZENDA SANTA BÁRBARA, MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO (BA)
Interesse social, declaração
(130) Decreto de 31 de agosto de 1998

.

6182

FAZENDA SANTA CATARINA, PONTA PORÃ (MS)
Interesse social, declaração
(80) Decreto de 20 de agosto de 1998

6125

FAZENDA SANTA CRUZ DO RIACHÃO, MATRIZ DE CAMARAGIBE (AL)
Interesse social, declaração
(112) Decreto de 26 de agosto de 1998

6162

FAZENDA SANTA FILOMENA, GUAIRAÇA E PLANALTINA DO
PARANÁ (PA)
Interesse social, declaração
(59) Decreto de 17 de agosto de 1998

6100
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6256
FAZENDA SANTA LÚCIA, BONITO (MS)
Interesse social, declaração
(47) Decreto de 13 de agosto de 1998

.

6087

.

6058

.

6077

.

6088

.

6096

.

6055

.

6076

FAZENDA SANTA LUZIA, CAUCAIA(CE)

Interesse social, declaração
(20) Decreto de 5de agosto de 1998
FAZENDA SANTO ANTONIO DO IRATIM (PA)
Interesse social, declaração
(38) Decreto de 13 de agosto de 1998

FAZENDA SÃO BENTO DO TAQUARAL, ITABERAÍ (GO)

Interesse social, declaração
(48) Decreto de 13 de agosto de 1998

FAZENDA SÃO GABRIEL, VILA RICA (MT)
Interesse social, declaração
(55) Decreto de 17 de agosto de 1998

FAZENDA SÃO JOÃO, BOSSOROCA (RS)
Interesse social, declaração
(17) Decreto de 5 de agosto de 1998
FAZENDA SÃO JOAQUIM, TERRA RICA (PA)
Interesse social, declaração
(37) Decreto de 13 de agosto de 1998
FAZENDA SOCORRO, GUARAPUAVA(PA)
Interesse social, declaração
(39) Decreto de 13 de agosto de 1998

6078

.

FAZENDA TRÊS MENINAS DO HUMAITÁ, BRASILÊIA (AC)
Interesse social, declaração
(89) Decreto de 21 de agosto de 1998

6136

.

FAZENDA TRESCINCO NOVA MUTUM (MT)
Interesse social, declaração
(32) Decreto de 12 de agosto de 1998

.

6071

.

6144

FAZENDA UBERLÃNDIA, BURITICUPU (MA)
Interesse social, declaração
(97) Decreto de 24 de agosto de 1998
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6257
FEDERAÇÃO MINEIRA DE DESPORTOS E LUTAS, PATOS DE MINAS
(MG)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

6052

FORÇA DE PAZ
Exercícios combinados: Brasil, Uruguai e Paraguai
Decreto Legislativo n Q 66, de 18 de agosto de 1998

5899

.

FORMOSO, BURITI BRAVO (MA)

Interesse social, declaração
(99) Decreto de 24 de agosto de 1998

6145

FUNÇÃO GRATIFICADA
Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Decreto n Q 2.619, de 5 de junho de 1997
Publicado no DO de 9 de junho de 1998 e retificado no DO de 4
de agosto de 1998
.
Remanejamento
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Decreto n Q 2. 747, de 25 de agosto de 1998
.
Ministério da Previdência e Assistência Social
Decreto nº 2. 746, de 24 de agosto de 1998
.
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária
Decreto nº 2.747, de 25 de agosto de 1998

6191

6016
6009

6016

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOM BOSCO, CAJAZEIRAS (PB)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

.

6052

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARATIBA, ARATIBA (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(67) Decreto de 20 de agosto de 1998
.

6108

FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Rádio Difusora de Monte Aprazível Ltda., Monte Aprazível (SP)
(25) Decreto de 12 de agosto de 1998

6064
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6258
FUNDAÇÃO PADRE KOLBE DE RÃDIO E TELEVISÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Sistema Mauá de Comunicação Ltda., Mauá (SP)
(104) Decreto de 25 de agosto de 1998

6152

FUNDAÇÃO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES
CRANIO-FACIAIS
Utilidade pública, declaração
(l07) Decreto de 25 de agosto de 1998

6155

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação; Lei n Q 8.019/90, alteração
Medida Provisória n Q 1.475-43, de 25 de agosto de 1998

5744

FUNDO DE GARANTIA À EXPORTAÇÃO (FGE)
Criação
Medida Provisória n Q 1.610-13, de 25 de agosto de 1998

5767

FUNDO DE INVESTIMENTO DA AMAZÔNIA (FINAN)
Incentivos fiscais, diretrizes
Medida Provisória n" 1.614-22, de 25 de agosto de 1998

5774

FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE (FINOR)
Incentivos fiscais, diretrizes
Medida Provisória n!? 1.614-22, de 25 de agosto de 1998

.

5774

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÀO DO MAGISTÉRIO
Normas; Empréstimo, concessão, ressarcimento
Medida Provisória n Q 1.688-3, de 27 de agosto de 1998

5880

FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO (FUNRES)
Incentivos fiscais, diretrizes
Medida Provisória n Q 1.614-22, de 25 de agosto de 1998

5774

G
GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO EXTRAORDINÃRIO DE POLÍTICA FUNDIÃRIA
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n Q 2. 747, de 25 de agosto de 1998
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6016

6259
GÁS

Produção, exploração; Participação do Governo, cálculos; Lei n" 9.478/97
Decreto n Q 2.705, de 3 de agosto de 1998

5907

GLEBA 4, FINCA PÉ, DATA RIACHÁO, PRESIDENTE VARGAS (MA)
Interesse social, declaração
(95) Decreto de 24 de agosto de 1998

6142

GLEBA COLNIZA I, ARIPUANÁ (MT)
Interesse social, declaração
(53) Decreto de 17 de agosto de 1998

6094

GLEBA COLNIZA 11,ARIPUANÁ (MT)
Interesse social, declaração
(84) Decreto de 20 de agosto de 1998

6129

GLEBA SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA I, CONFRESA, SÁO JOSÉ DO
XINGU E PORTO ALEGRE DO NORTE (MT)
Interesse social, declaração
(100) Decreto de 24 de agosto de 1998

6147

GLEBA SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA 11, CONFRESA (MT)
Interesse social, declaração
(101) Decreto de 24 de agosto de 1998

6148

GLEBA SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA rn, CONFRESA (MT)
Interesse social, declaração
(102) Decreto de 24 de agosto de 1998

6150

GLEBAS TIMBAÚBA E ITANHANGÁ, ABELARDO LUZ (SC)
Interesse social, declaração
(19) Decreto de 5 de agosto de 1998

.

6057

GRUPO EXECUTNO PARA A REDUÇÃO DE ACIDENTE DE TRÁNSITO
Criação; Decreto n'' 2.093/96, alteração
Decreto n" 2. 749, de 26 de agosto de 1998

.

6019

.

6042

GRUPO SANTO ANTÔNIO, ARATACA (BA)
Interesse social, declaração
(7) Decreto de 3 de agosto de 1998
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6260

H
HOSPITAL SEBASTIÃO PAES DE ALMEIDA, ESTRELA DO SUL (MG)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

.

6091

I
IMÓVEL
Interesse social; Reforma agrária
Canafístula, Jacuípe (AL)
(1) Decreto de 3 de agosto de 1998
..
Colônia São Pedro, São Pedro do Iguaçu (PA)
(44) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Condomínio Santa Rita de Cássia, Herval e Pedro Osório (RS)
(115) Decreto de 26 de agosto de 1998
.
Escol-Sul, Aripuanã (MT)
(58) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
Fazenda Alvorada, Angicos, Santana do Mato e Cerro Corá (RN)
(4) Decreto de 3 de agosto de 1998
.
Fazenda Amazõnas, Tucano (BA)
(30) Decreto de 12 de agosto de 1998
..
Fazenda Bela Vista e outras, São Félix do coribe (BA)
(126) Decreto de 31 de agosto de 1998
..
Fazenda Belforoxo, Morada Nova (CE)
(88) Decreto de 21 de agosto de 1998
.
Fazenda Berimbau e outras, Conceição do Coité (BA)
(136) Decreto de 31 de agosto de 1998
.
Fazenda Bizanta, Nova Londrina (PA)
(41) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Fazenda Cajaíba, Ruy Barbosa (BA)
(12) Decreto de 3 de agosto de 1998
..
Fazenda Camaçari, Joaquim Gomes (AL)
(76) Decreto de 20 de agosto de 1998
.
Fazenda Cascata, Ipiranga e Aurelino Leal (BA)
(5) Decreto de 3 de agosto de 1997
..
Fazenda Central I, Icaraíma (PA)
(45) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Fazenda Central In, Icaraíma (PA)
(40) Decreto de 13 de agosto de 1998
_
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6035
6084
6165
6099
6038
6069
6177
6135
6188
6080
6047
6120
6040
6085
6079

6261
Fazenda Cipó, Vitória da Conquista (BA)
(131) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Conjunto Cepel, Camamu (BA)
(82) Decreto de 20 de agosto de 1998
.
Fazenda Cristalino, Santana do Araguaia (PA)
(90) Decreto de 21 de agosto de 1998
.
Fazenda do Banhado, Canguçu (RS)
(18) Decreto de 5 de agosto de 1998
.
Fazenda Engano, Caém (BA)
(8) Decreto de 3 de agosto de 1998
.
Fazenda Floresta/Sossego, São Félix do Coribe (BA)
(l33) Decreto de 31 de agosto de 1998
.
Fazenda Genipapo, Mimoso (GO); Decreto Não Numerado (141) de
20.10.1997 revogado
(78) Decreto de 20 de agosto de 1998
.
Fazenda Guarany, Guarabira (PB)
(81) Decreto de 20 de agosto de 1998 ..
Fazenda Há Mais Tempo, Batalha (PI)
(31) Decreto de 12 de agosto de 1998
Fazenda Ipê, Vila Rica (MT)
(54) Decreto de 17 de agosto de 1998 .
Fazenda Itajá, Goianésia (GO)
(42) Decreto de 13 de agosto de 1998
(43) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Fazenda Jacarandá, Santana (BA)
(6) Decreto de 3 de agosto de 1998
.
Fazenda Julieta, Novo Horizonte do Norte (MT)
(46) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Fazenda Kágados, Ruy Barbosa (BA)
(9) Decreto de 3 de agosto de 1998
.
Fazenda Mãe Maria, Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia (MT)
(56) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
Fazenda Mata VerdelMata Verde, Mulungu do Morro (BA)
(127) Decreto de 31 de agosto de 1998
..
..
Fazenda Moreira!Barreira Branca e Valadão, Lagarto (SE)
(77) Decreto de 20 de agosto de 1998
.
Fazenda MucubalLimoeiro/Sulapa, Wenceslau Guimarães (BA)
(132) Decreto de 31 de agosto de 1998
.
Fazenda Murici, Porto Seguro (BA)
(34) Decreto de 31 de agosto de 1998
.
Fazenda Palestina e outras, Santa Inês e Itaquara (BA)
(135) Decreto de 31 de agosto de 1998
.

6183
6127
6137
6056
6043
6185
6123
6126
6070
6095
6082
6083
6041
6086
6044
6097
6178
6121
6184
6186
6187
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6262
Fazenda Poço Longe, Ruy Barbosa (BA)
(11) Decreto de 3 de agosto de 1998
Fazenda Primavera, Encruzilhada (BA)
(129) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Princeza, Brasiléia (AC)
(87) Decreto de 21 de agosto de 1998
Fazenda Rio dos Poços, Matos Costa, (SC)
(113) Decreto de 26 de agosto de 1998
Fazenda Roça/Carro Quebrado, Arinos (MG)
(79) Decreto de 20 de agosto de 1998
Fazenda Safra, Itapemirim (ES)
(26) Decreto de 12 de agosto de 1998
Fazenda Sanjuan e outras, Wenceslau Guimarães (BA)
(137) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Santa Bárbara, Muquém do São Francisco (BA)
(130) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Santa Catarina, Ponta Porã (MS)
(80) Decreto de 20 de agosto de 1998
Fazenda Santa Cruz do Riachão, Matriz de Camaragibe (AL)
(112) Decreto de 26 de agosto de 1998
Fazenda Santa Filomena, Guairaça e Planaltina do Paraná (PA)
(59) Decreto de 17 de agosto de 1998
Fazenda Santa Lúcia, Bonito (MS)
(47) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Santa Luzia, Caucaia (CE)
(20) Decreto de 5de agosto de 1998
Fazenda Santo Antônio do Iratim, Bituruna (PA)
(38) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda São Bento do Taquaral, Itaberaí (00)
(48) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda São Gabriel, Vila Rica (MT)
(55) Decreto de 17 de agosto de 1998
Fazenda São João, Bossoroca (RS)
(17) Decreto de 5 de agosto de 1998
Fazenda São Joaquim, Terra Rica (PA)
(37) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Socorro, Guarapuava (PA)
(39) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Três Meninas do Humaitá, Brasiléia (AC)
(89) Decreto de 21 de agosto de 1998 .
Fazenda 'I'rescinco, Nova Mutum (MT)
(32) Decreto de 12 de agosto de 1998
.,...............................
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6046
6180
6134
6163
6124
6065
6189
6182
6125
6162
6100
6087
6058
6077
6088
6096
6055
6076
6078
6136
6071

6263
Fazenda Uberlândia, Buriticupu (MA)
(97) Decreto de 24 de agosto de 1998
Formoso, Buriti Bravo (MA)
(99) Decreto de 24 de agosto de 1998
Gleba 4, Finca Pé, Data Riachão, Presidente Vargas (MA)
(95) Decreto de 24 de agosto de 1998
Gleba Colniza I, Aripuanã (MT)
(53) Decreto de 17 de agosto de 1998
Gleba Colniza lI, Aripuanã (MT)
(84) Decreto de 20 de agosto de 1998
Gleba Santo Antônio do Fontoura I, Confresa, São José do Xingu e
Porto Alegre do Narte (MT)
(100) Decreto de 24 de agosto de 1998
Gleba Santo Antônio do Fontoura II, Confresa (MT)
(101) Decreto de 24 de agosto de 1998
Gleba Santo Antônio do Fontoura III, Confresa (MT)
(102) Decreto de 24 de agosto de 1998
Glebas Timbaúba e Itanhangá, Abelardo Luz (SC)
(19) Decreto de 5 de agosto de 1998
Grupo Santo Antônio, Arataca (BA)
(7) Decreto de 3 de agosto de 1998
Morada Nova, Dona Inês (PB)
(29) Decreto de 12 de agosto de 1998 ..
Natal, Aripuanã (MT)
(57) Decreto de 17 de agosto de 1998 ..
Nova Vista, Ruy Barbosa (BA)
(27) Decreto de 12 de agosto de 1998 ..
Pinha Ralo, Setor Rio Cachoeira, Rio Bonito do Iguaçu (PA)
(36) Decreto de 13 de agosto de 1998
Placas, Murici (AL)
(24) Decreto de 12 de agosto de 1998
Santa Estefânia/Serra Bonita e outros, Araruna (PB) e Monte das
Gameleiras (RN)
(3) Decreto de 3 de agosto de 1998
São Fernando/Santo Antônio/Almas, Sobral e Irauçuba (CE)
(83) Decreto de 20 de agosto de 1998
São José/São Jorge, Uruçuca (BA)
(128) Decreto de 31 de agosto de 1998
Seringal São Cristóvão, Brasiléia (AC)
(86) Decreto de 21 de agosto de 1998
Serra do Cajueiro, Florânia (RN)
(28) Decreto de 12 de agosto de 1998

6144

6146
6142
6094
6129

6147
6148
6150
6057
6042
6068
6098
6066
6074
6063

6037
6128

6179
6132
6067
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6264
Serra Negra, Colinas (MA)
(98) Decreto de 24 de agosto de 1998
Tanques e Queimadas, Dona Inês e Riachão (PB)
(2) Decreto de 3 de agosto de 1998
Vale do Sol/Fazenda Belém, Davin6polis (MA)
(96) Decreto de 24 de agosto de 1998
Várzea do Cerco, Mulungu do Morro (BA)
(114) Decreto de 26 de agosto de 1998...................................
Várzea do Curral, Jacobina (BA)
(lO) Decreto de 3 de agosto de 1998

6145
6036
6143

6164
6045

0.0

IMPORTAÇÃO
Multas, critérios
Medida Provisória

n~

1.569-18, de 26 de agosto de 1998

5792

Legislação, alteração
Medida Provisória n'21.673-30, de 27 de agosto de 1998

5811

Rendimentos; Aplicação financeira, normas
Medida Provisória nº 1.680-9, de 27 de agosto de 1998

5843

IMPOSTO DE RENDA

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Cobrança, regulamentação
Decreto n'2 2.637, de 25 de junho de 1998
Publicado no DO de 26 de junho de 1998 e retificado no DO de 4 de
agosto de 1998

6198

Isenção
Automóveis, aquisição
Medida Provisória n'2 1.640-6, de 25 de agosto de 1998

5788

Redução
Veículos automotores
Decreto n'2 2.706, de 3 de agosto de 1998

5928

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICASERGIUS ERDELYI,TIJUCAS DO SUL (PA)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

.

6091

INSTITUTO DO III MILLENNIUM - CENTRO DE DIFUSÃO DE CULTURA TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO, SÃO PAULO (SPl
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
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6091

6265
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÃRIA
(INCRA)
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nº 2. 747, de 25 de agosto de 1998
.

6016

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Haveres, recuperação; Leis nss 7.986/89, 8.036/90, 8.212/91 e 8.213/91,
alteração
Medida Provisória n Q 1.663-13, de 26 de agosto de 1998

5795

INSTITUTO NOSSASENHORADAPENHA, CACHOEIRO DO 1TAPEMIRIM
(ES)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998

INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Aumento de capital
Banco Excel Econômico S.A.
(22) Decreto de 10 de agosto de 1998
Capital social; Participação estrangeira
(34) Decreto de 13 de agosto de 1998..
(35) Decreto de 13 de agosto de 1998
Mellon International Investment Company
(21) Decreto de 10 de agosto de 1998
Participação estrangeira
Banco Brascan S.A.
(21) Decreto de 10 de agosto de 1998
INTERESSE PÚBLICO
Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei n" 8.745/93, alteração
Medida Provisória n'2 1.672"32, de 27 de agosto de 1998
INTERESSE SOCIAL
Declaração
Canafístula, Jacuípe CAL)
(1) Decreto de 3 de agosto de 1998
Colônia São Pedro, São Pedro do Iguaçu (PA)
(44) Decreto de 13 de agosto de 1998
Condomínio Santa Rita de Cássia, Herval e Pedro Osório (RS)
(115) Decreto de 26 de agosto de 1998
Escol-Sul, Aripuanã (MT)
(58) Decreto de 17 de agosto de 1998

6155

6060
6073
6074
6059

6059

5807

6035
6084
6165
6099
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6266
Fazenda Alvorada, Angicos, Santana do Mato e Cerro Corá (RN)
(4) Decreto de 3 de agosto de 1998
Fazenda Amazônas, Tucano (BA)
(30) Decreto de 12 de agosto de 1998
Fazenda Bela Vista e outras, São Félix do coribe (BA)
(126) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Belforoxo, Morada Nova (CE)
(88) Decreto de 21 de agosto de 1998
Fazenda Berimbau e outras, Conceição do Coité (BA)
(136) Decreto de 31 de agosto de 1998..............................................
Fazenda Bizanta, Nova Londrina (PA)
(41) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Cajaíba, Ruy Barbosa (BA)
(12) Decreto de 3 de agosto de 1998
Fazenda Camaçari, Joaquim Gomes (AL)
(76) Decreto de 20 de agosto de 1998
Fazenda Cascata, Ipiranga e Aurelino Leal (BA)
(5) Decreto de 3 de agosto de 1997.....................................................
Fazenda Central I, Icaraíma (PA)
(45) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Central III, Icaraíma (PA)
(40) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Cipó, Vitória da Conquista (BA)
(131) Decreto de 31 de agosto de 1998..................
Fazenda Conjunto Cepel, Camamu (BA)
(82) Decreto de 20 de agosto de 1998
Fazenda Cristalino, Santana do Araguaia (PA)
(90) Decreto de 21 de agosto de 1998
Fazenda do Banhado, Canguçu (RS)
(18) Decreto de 5 de agosto de 1998
Fazenda Engano, Caém (BA)
(8) Decreto de 3 de agosto de 1998
Fazenda Floresta/Sossego, São Félix do Coribe (BA)
(133) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Genipapo, Mimoso (GO); Decreto Não Numerado (141) de
20.10.1997, revogado
(78) Decreto de 20 de agosto de 1998
Fazenda Guarany, Guarabira (PB)
(81) Decreto de 20 de agosto de 1998
Fazenda Há Mais Tempo, Batalha (PI)
(31) Decreto de 12 de agosto de 1998
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6038
6069

6177
6135
6188
6080
6047
6120
6040
6085
6079
6183
6127
6137
6056
6043
6185

6123
6126
6070

6267
Fazenda Ipê, Vila Rica (MT)
(54) Decreto de 17 de agosto de 1998
Fazenda Itajá, Goianésia eGO)
(42) Decreto de 13 de agosto de 1998.................................................
(43) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Jacarandá, Santana (BA)
(6) Decreto de 3 de agosto de 1998
Fazenda Julieta, Novo Horizonte do Norte (MT)
(46) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Kágados, Ruy Barbosa (BA)
(9) Decreto de 3 de agosto de 1998
Fazenda Mãe Maria, Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia (MT)
(56) Decreto de 17 de agosto de 1998 .
Fazenda Mata VerdeIMata Verde, Mulungu do Morro (BA)
(127) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda MoreiralBarreira Branca e Valadão, Lagarto (SE)
(77) Decreto de 20 de agosto de 1998
Fazenda MucubalLimoeiro/Sulapa, Wenceslau Guimarães (BA)
(132) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Murici, Porto Seguro (BA)
(134) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Palestina e outras, Santa Inês e Itaquara (BA)
(135) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Poço Longe, Ruy Barbosa (BA)
(11) Decreto de 3 de agosto de 1998
Fazenda Primavera, Encruzilhada (BA)
(129) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Princeza, Brasiléia (AC)
(87) Decreto de 21 de agosto de 1998
Fazenda Rio dos Poços, Matos Costa, (SC)
(113) Decreto de 26 de agosto de 1998
Fazenda Roça/Carro Quebrado, Arinos (MG)
(79) Decreto de 20 de agosto de 1998
Fazenda Safra, Itapemirim (ES)
(26) Decreto de 12 de agosto de 1998
Fazenda Sanjuan e outras, Wenceslau Guimarães (BA)
(137) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Santa Bárbara, Muquém do São Francisco (BA)
(130) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Santa Catarina, Ponta Porã (MS)
(80) Decreto de 20 de agosto de 1998

6095
6082
6083
6041
6086
6044
6097
6178
6121
6184
6186
6187
6046
6180
6134
6163
6124
6065
6189
6182
6125
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6268
Fazenda Santa Cruz do Riachão, Matriz de Camaragibe (AL)
(112) Decreto de 26 de agosto de 1998
..
Fazenda Santa Filomena, Guairaça e Planaltina do Paraná (PA)
(59) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
Fazenda Santa Lúcia, Bonito (MS)
(47) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Fazenda Santa Luzia, Caucaia (CE)
(20) Decreto de õde agosto de 1998
.
Fazenda Santo Antônio do Iratim, Bituruna(PA)
(38) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Fazenda São Bento do Taquaral, Itaberaí (GO)
(48) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Fazenda São Gabriel, Vila Rica (MT)
(55) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
Fazenda São João, Bossoroca (RS)
(17) Decreto de 5 de agosto de 1998
..
Fazenda São Joaquim, Terra Rica (PA)
(37) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Fazenda Socorro, Guarapuava (PA)
(39) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Fazenda Três Meninas do Humaitá, Brasiléia (AC)
(89) Decreto de 21 de agosto de 1998
..
Fazenda Trescinco, Nova Mutum (MT)
(32) Decreto de 12 de agosto de 1998
Fazenda Uberlândia, Buriticupu (MA)
(97) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Formoso, Buriti Bravo (MA)
(99) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Gleba 4, Finca Pé, Data Riachão, Presidente Vargas (MA)
(95) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Gleba Colniza I, Aripuanã (MT)
(53) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
Gleba Colniza lI, Aripuanã (MT)
(84) Decreto de 20 de agosto de 1998
.
Gleba Santo Antônio do Fontoura I, Confresa, São José do Xingu e
Porto Alegre do Norte (MT)
(100) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Gleba Santo Antônio do Fontoura lI, Confresa (MT)
(101) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Gleba Santo Antônio do Fontoura lIl, Confresa (MT)
(102) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
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6162
6100
6087
6058
6077
6088
6096
6055
6076
6078
6136
6071
6144
6146
6142
6094
6129
6147
6148
6150

6269
Glebas Timbaúba e Itanhangã, Abelardo Luz (SC)
(19) Decreto de 5de agosto de 1998
Grupo Santo Antônio, Arataca (BA)
(7) Decreto de 3 de agosto de 1998 "..................................................
Morada Nova, Dona Inês (PB)
(29) Decreto de 12 de agosto de 1998
Natal, Aripuanã (MT)
(57) Decreto de 17 de agosto de 1998
Nova Vista, Ruy Barbosa (BA)
(27) Decreto de 12 de agosto de 1998
Pinhal Ralo, Setor Rio Cachoeira, Rio Bonito do Iguaçu (PA)
(36) Decreto de 13 de agosto de 1998
Placas, Murici (AL)
(24) Decreto de 12 de agosto de 1998
Santa Estefânia/Serra Bonita e outros, Araruna (PB) e Monte das
Gameleiras (RN)
(3) Decreto de 3 de agosto de 1998
São Fernando/Santo Antônio/Almas, Sobral e Irauçuba (CE)
(83) Decreto de 20 de agosto de 1998
São José/São Jorge, Uruçuca (BA)
(128) Decreto de 31 de agosto de 1998
Seringal São Cristóvão, Brasiléia (AC)
(86) Decreto de 21 de agosto de 1998
Serra do Cajueiro, Florânia (RN)
(28) Decreto de 12 de agosto de 1998
Serra Negra, Colinas (MA)
(98) Decreto de 24 de agosto de 1998
Tanques e Queimadas, Dona Inês e Riachão (PB)
(2) Decreto de 3 de agosto de 1998
Vale do SollFazenda Belém, Davinópolis (MA)
(96) Decreto de 24 de agosto de 1998
Várzea do Cerco, Mulungu do Morro (BA)
(114) Decreto de 26 de agosto de 1998
Várzea do Curral, Jacobina (BA)
(10) Decreto de 3 de agosto de 1998 ..

6057
6042
6068
6098

6066
6074
6063

6037
6128
6179
6132
6067
6145
6036
6143
6164
6045

J
JUNTA COMERCIAL
Protesto de título de dívida
Empresas de pequeno porte; Microempresas
Medida Provisória n Q 1.681-8, de 27 de agosto de 1998

.

5849
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6270
JUSTIÇA ELEITORAL
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(125) Decreto de 31 de agosto de 1998

.

6176

L
LARDACRIANÇADE DIVINOLÂNDIA, DIVINOLÂNDIASÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

LAR DOS MENINOS SÃO DOMINGOS HORIZONTE (MG)

6091

OBRA SOCIAL, BELO

Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998

6155

LAR ESPÍRITA ALVORADANOVA (LEAN), PARNAMIRIM (RN)
Utilidade pública, declaração

(l07) Decreto de 25 de agosto de 1998

6155

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE BARRA BONITA, BARRA BONITA
(SP)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998

.

6155

LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA (LBA)
Recursos, transferência; Decreto n" 2.507/98, prorrogação
Decreto nº 2. 737, de 17 de agosto de 1998

5968

M
MAGISTÊRIO

Pré-escolar, fundamental, médio e superior; Mensalidade escolar,
normas
Medida Provisória nº 1.477-52, de 25 de agosto de 1998

5745

MEDALHA MARECHAL HERMES

Aplicação, estudos
Decreto nº 2.748, de 26 de agosto de 1998

6018

MEIO AMBIENTE

Atividades e condutas lesivas, normas; Lei n'' 9.605/98, alteração
Medida Provisória nº 1.710, de 7 de agosto de 1998...............................
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5739

6271
MELLON INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY
Interesse do Governo brasileiro; Participação estrangeira
(21) Decreto de 10 de agosto de 1998

.

6059

MÉXICO
Acordo Comercial ns 21, Setor da Indústria Química; Décimo Quarto
Protocolo Adicional
Execução; Brasil, Argentina, Chile e Uruguai
Decreto n" 2. 720, de 10 de agosto de 1998

5949

MICROEMPRESA
Junta Comercial; Protesto de título de dívida
Medida Provisória n'21.681~8, de 27 de agosto de 1998

5849

MILITAR
Quadro de Engenheiros; Regulamento; Decretos nvs 96.304/88 e
98.314/89, alteração; Decreto ns 71.848/73, revoga dispositivo legal
Decretonº 2. 731, de 11 de agosto de 1998
Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória n!? 1.684-45, de 27 de agosto de 1998

5961
5861

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO
(MARE)

Análise de recursos; Legião Brasileira de Assistência, transferência;
Decreto n" 2.507/98, prorrogação
Decreto n!? 2. 737, de 17 de agosto de 1998
Cargo em comissão, remanejamento
Casa Militar da Presidência da República
Decreto nº 2.704, de 3 de agosto de 1998
Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária
Decreto nº 2. 747, de 25 de agosto de 1998
Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária
Decreto n Q 2. 747, de 25 de agosto de 1998 ..._....................................
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
Decreto n!? 2. 747, de 25 de agosto de 1998
Ministério dos Transportes
Decreto n" 2. 733, de 11 de agosto de 1998
Vice-Presidência da República
Decreto n!? 2. 732, de 11 de agosto de 1998
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(117) Decreto de 27 de agosto de 1998

5968

5905
6016
6016
6016
5964
5962

6168
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6272
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Orçamento Fiscal, crédito suplementar
(14) Decreto de 3 de agosto de 1998
(46) Decreto de 14 de julho de 1998
Publicado do DO de 15 de julho de 1998 e retificado do DO de 14 de
agosto de 1998
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provis6ria n'l 1.686-3, de 27 de agosto de 1998

6049

6199
5876

MINISTÉRIO DA CIÉNCIA E TECNOLOGIA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(49) Decreto de 14 de agosto de 1998

6089

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(91) Decreto de 24 de agosto de 1998

6138

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(49) Decreto de 14 de agosto de 1998

6089

.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
Orçamento Fiscal, crédito suplementar
(46) Decreto de 14 de julho de 1998
Publicado do DO de 15 de julho de 1998 e retificado do DO de 14 de
agosto de 1998
(94) Decreto de 24 de agosto de 1998

6199
6141

MINISTÉRIO DA MARINHA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(117) Decreto de 27 de agosto de 1998

6168

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função gratificada, cargo em comissão, remanejamento
Decreto n" 2.746, de 24 de agosto de 1998

.

6009

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(93) Decreto de 24 de agosto de 1998
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6140

6273
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS'HÍDRICOS E DA
AMAZÔNIA LEGAL
Cargo em comissão; Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo,
aprovação
Decreto n'! 2.619, de 5 de junho de 1997
Publicado no DO de 9 de junho de 1998 e retificado no DO de 4 de
agosto de 1998
Função gratificada; Estrutura Regimental-e Quadro Demonstrativo,
aprovação
Decreto n'22.619, de 5 de junho de 1997
Publicado no DO de 9 de junho de 1998.e retificado no DO de 4 de
agosto de 1998
'.- '.' '.................................................................

6191

6191

Orçamento Fiscal; Crédito' suplementar
(92) Decreto de 24·de agosto de 1998

.
Orçamentos Píscat e dàsSéguridáde Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n" 1.686-3, de 27 de agosto de 1998..........................

5876

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamento da Seguridade Social, crédito extraordinário
(116) Decreto de 26 de agosto de 1998

6167

Orçamento da Seguridade Social, crédito extraordinário
Medida Provisória n Q 1.712, de 26 de agosto de 1998

5742

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n Q 1.686-3, de 27 de agosto de 1998

5876

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n" 2.733, de 11 de agosto de 1998...............................

5964

Orçamento Fiscal, crédito extraordinário
Medida Provisória n Q 1.678-27, de 27 de agosto de 1998

5838

MINISTÉRIO PÚBLICO
Representação fiscal, fins penais; Lei ns 9.430/96
Decreto n Q 2.730, de 10 de agosto de 1998

..

5960

MINISTÉRIOS
Organização; Lei n" 9.649/98, alteração
Medida Provisória n'!.1.689-3, de 27 de agosto de 1998

5881

MISSÃO NOVAS TRIBOS DO BRASIL, ANÃPOLIS (GOl
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

6052
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6274
MORADA NOVA, DONA INÊS (PBl
Interesse social, declaração
(29) Decreto de 12 de agosto de 1998

6068

MUNICÍPIO
Poder Executivo, empréstimo; Programa de Garantia de Renda Mínima; Lei n'' 9.533/97, regulamentação; Decreto n Q 2.609/98, alteração
Decreto n'2 2. 728, de 10 de agosto de 1998

5957

N
NATAL, ARIPUANÃ (MT)
Interesse social, declaração

6098

(57) Decreto de 17 de agosto de 1998

NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)

Emissão
Banco do Brasil S.A.; Aumento de capital
Medida Provisória nº 1.615-32, de 25 de agosto de 1998

5781

Títulos da Dívida Pública, emissão
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Medida Provisória n<:! 1.682-5, de 27 de agosto de 1998

5852

NOVA VISTA, RUY BARBOSA (BA)
Interesse social, declaração
(27) Decreto de 12 de agosto de 1998

6066

o
OBRA DE ASSISTÊNCIA À INFÃNCIA E À SOCIEDADE (OASIS),
BRASÍLIA (DF)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

.

6052

.

5901

OPERAÇÃO DE CRÊDlTO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Crédito externo, autorização; Brasil e Argentina
Resolução nº 79, de 13 de agosto de 1998
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6275
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito extraordinário
Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória n'21.712, de 26 de agosto de 1998......................
(116) Decreto de 26 de agosto de 1998
Crédito suplementar
Ministério da Educação e do Desporto
(91) Decreto de 24 de agosto de 1998
Ministério da Saúde
(93) Decreto de 24 de agosto de 1998

5742
6167

6138
6140

ORÇAMENTO FEDERAL

Organização, controle interno
Medida Provisória nº 1.677-56, de 27 de agosto de 1998

5826

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito extraordinário
Ministério dos Transportes
Medida Provisória n'21.678-27, de 27 de agosto de 1998
Crédito suplementar
Justiça Eleitoral
(125) Decreto de 31 de agosto de 1998
Ministério da Aeronáutica
(117) Decreto de 27 de agosto de 1998
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(14) Decreto de 3 de agosto de 1998...................................................
(46) Decreto de 14 de julho de 1998
Publicado do DO de 15 de julho de 1998 e retificado no DO de 14
de agosto de 1998
Ministério da Ciência e Tecnologia
(49) Decreto de 14 de agosto de 1998
Ministério da Fazenda
(50) Decreto de 14 de agosto de 1998
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(46) Decreto de 14 de julho de 1998
Publicado do DO de 15 de julho de 1998 e retificado no DO de 14
de agosto de 1998
,
"
,' , ,"
,"', ..,""
(94) Decreto de 24 de agosto de 1998 " " "" "
,
"......
Ministério da Marinha
(117) Decreto de 27 de agosto de 1998
" " ""
" "

5838

6176
6168
6049
6199

6089
6089

6199
6141
6168
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6276
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(92) Decreto de 24 de agosto de 1998

6139

Presidência da República
(117) Decreto de 27 de agosto de 1998

6168

ORÇAMENTO
Diretrizes; Exercício de 1998; Lei n" 9.473/97, alteração
Medida Provisória nº 1.661-6, de 25 de agosto de 1998

5790

Diretrizes; Exercícios de 1996 e 1997; Leis nºs.9.082/95 e 9.293/96, alterações
Medida Provisória nº 1.579-24, de 25 de agosto de 1998

5753

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito extraordinário
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Medida Provisória n 21.686-3, de 27 de agosto de 1998

5876

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Medida Provisória nº 1.686-3, de 27 de agosto de 1998

5876

Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória nº 1.686-3; de 27 de agosto de 1998

5876

Crédito suplementar
Órgãos do Poder Judiciário
(13) Decreto de 3 de agosto de 1998

6048

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)
Exércitos; Força de Paz, exercícios combinados; Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai
Decreto Legislativo n Q 66, de 18 de agosto de 1998

5899

ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social; Crédito suplementar
(13) Decreto de 3 de agosto de 1998

6048

ORLÃNDIA RÁDIO CLUBE LTDA., ORLÃNDIA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(73) Decreto de 20 de agosto de 1998

.
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6114

6277

p
PARAGUAI
Acordo de Complementação Econômica n" 18; Décimo Oitavo Protocolo
Adicional, execução; Brasil, Argentina e Uruguai
Decreto nº 2. 709, de 4 de agosto de 1998.
Decreto nº 2.723, de 10 de agosto de 1998.................................................
Decreto nº 2. 725, de 10 de agosto de 1998

5935
5952
5954

Acordo de Complementação Econômica n" 18; Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina e Uruguai
Decreto n Q 2. 734, de 11 de agosto de 1998

5965

Força de Paz, exercícios combinados; Brasil, Argentina, Uruguai
Decreto Legislativo nº 66, de 18 de agosto de 1998

5899

PENSIONISTAS

Administração pública
Aposentados; Atualização cadastral
Decreto nº 2.729, de 10 de agosto de 1998

5959

.

PERU
Acordo de Complementação Econômica n" 35; Décimo Protocolo Adicional, execução; Brasil
Decreto nº 2.759, de 27 de agosto de 1998...............

6029

PETROBRÁS ver PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRÁS)

Procedimento Licitatório Simplificado; Regulamento; Lei n" 9.478/97
Decreto nº 2.745, de 24 de agosto de 1998...............................................

5979

PETRÓLEO

Política Energética Nacional, normas
Medida Provisória nº 1.689-3, de 27 de agosto de 1998

5881

Produção, exploração; Participação do Governo, cálculos; Lei n" 9.478/97
Decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 1998

5907

PINHAL RALO, SETOR RIO CACHOEIRA, RIO BONITO DO IGUAÇU (PA)

.Interesse social, declaração
(36) Decreto de 12 de agosto de 1998

.

6074

PIS ver PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v, 190, n. 8, p-
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6278
PLACAS, MURICI (AL)

Interesse social, declaração
(24) Decreto de 12 de agosto de 1998

6063

PLANO DE BENEFícIO

Normas; Lei n" 8.213/91, consolidada pela Lei nº 9.528/97, publicada no
DO de 14 de agosto de 1998
Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991..........................................................

5679

PLANO DE CUSTEIO

Criação; Lei n Q 8.212/91, alteração e consolidação pela Lei n" 9.528/97,
publicada no DO de 14 de agosto de 1998
Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991..........................................................

5619

PLANO DE SAÚDE
Normas; Lei n!l9.656/98, alteração
Medida Provisória n Q 1.685-3, de 27 de agosto de 1998

5862

PLANO REAL
Legislação; Medidas complementares
Medida Provisória nº 1.675-41, de 27 de agosto de 1998

5816

PODER EXECUTIVO

Administração pública
Pensionistas e aposentados; Atualização cadastral
Decreto nº 2. 729, de 10 de agosto de 1998

5959

Empréstimo
Municípios; Programa de Garantia de Renda Mínima; Lei n"9.533/97,
regulamentação; Decreto ns 2.609/98, alteração
Decreto nº 2.728, de 10 de agosto de 1998

5957

Empréstimos do Governo Federal (EFG); Obrigações financeiras, renegociação
Decreto nº 2.762, de 31 de agosto de 1998

6032

Exército brasileiro, participação conjunta; Força de Paz; Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai
Decreto Legislativo nº 66, de 18 de agosto de 1998

5899

Orçamento Federal; Organização, controle interno
Medida Provisória n!! 1.677-56, de 27 de agosto de 1998

5826

Remuneração
Servidores públicos; Militares; Data de pagamento
Medida Provisória nº 1.684-45, de 27 de agosto de 1998................

5861
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6279
POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL
Agência Nacional do Petróleo; Lei n? 9.478/97, criação
Medida Provisória n Q 1.689-3, de 27 de agosto de 1998

5881

PRESIDÉNCIA DA REPúBLICA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(117) Decreto de 27 de agosto de 1998

6168

Organização; Lei n!! 9.649/98, alteração
Medida Provisória n" 1.689-3, de 27 de agosto de 1998

5881

PREVIDÉNCIA SOCIAL
Beneficios, planos; Lei n" 8.213/91, alteração e consolidação pela Lei ns
9.528/97, publicada no DO de 14 de agosto de 1998
Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991

5679

Organização; Lei ns 8.212/91, alteração e consolidação pela Lei n"
9.528/97, publicada no DO de 14 de agosto de 1998
Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991..........................................................

5619

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
Promoção post mortem, autorização
Lei nº 9.694, de 10 de agosto de 1998
Publicada do DO de 11 de agosto de 1998........................
Retificada no DO de 12 de agosto de 1998......................................

5732
6191

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PATl
Benefício, trabalhador dispensado, normas
Medida Provisória nº 1.709, de 6 de agosto de 1998

5737

PROGRAMA DE DISPÉNDIOS GLOBAIS (PDGl
Aprovação; Empresas estatais federais; Decreto n" 2.453/98, alteração
Decreto nº 2.711, de 6 de agosto de 1998

5940

Empresas estatais federais; Exercício de 1988; Decreto n'' 2.453/98,
alteração
Decreto nº 2. 744, de 24 de agosto de 1998

5978

PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA
Empréstimo; Poder Executivo; Lei n" 9.533/97, regulamentação; Decreto ns 2.609/98, alteração
Decreto nº 2. 728, de 10 de agosto de 1998

5957
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6280
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Contribuição
Pessoa jurídica, base de cálculo
Medida Provisória n Q 1.674-55, de 27 de agosto de 1998

5813

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PISIPASEP)
Contribuição
Medida Provisória n" 1.676-36, de 27 de agosto de 1998

5821

PROGRAMA EMERGENCIAL DE FRENTES PRODUTIVAS
Criação
Medida Provisória n'21.687-3, de 27 de agosto de 1998

.

5878

PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO DO
DISTRITO FEDERAL
Criação
Decreto n Q 2.710, de 4 de agosto de 1998
".....................

5936

PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO PARA EFEITOS DE
ESTIAGEM NA REGIÃO NORDESTE
Criação
Medida Provisória n Q 1.683-4, de 27 de agosto de 1998

.

5858

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO Ã CULTURA
Criação; Lei n" 8.313/91, alteração
Medida Provisória n'l1.611-12, de 25 de agosto de 1998

5770

PROTOCOLO SOBRE INTEGRAÇÃO EDUCATIVA E RECONHECIMENTO DE CERTIFICADO, TÍTULOS E ESTUDOS DE NÍVEL PRIMÃRIO E MÉDIO NÃO TÉCNICO
Promulgação
Decreto n Q 2.726, de 10 de agosto de 1998
.

5955

R
RÃDIO A TRIBUNA DE SANTOS LTDA., SANTOS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(123) Decreto de 27 de agosto de 1998

RÃDIO ASSUNÇÃO DE JALES SOCIEDADE LTDA., JALES (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(71) Decreto de 20 de agosto de 1998
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6229-6301, ago. 1998

6174

6112

6281
RÁDIO CANOA GRANDE LTDA., IGUAÇU DO TIETÊ (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(64) Decreto de 20 de agosto de 1998

6105

RÁDIO CLUBE DE TANABI LTDA., TANABI (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(68) Decreto de 20 de agosto de 1998

..

6109

RÁDIO CULTURA DE ASSIS LTDA., ASSIS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(119) Decreto de 27 de agosto de 1998 ..

6170

RÁDIO DIFUSORADA CAMPANHA LTDA., CAMPANHA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(65) Decreto de 20 de agosto de 1998

.

6106

RÁDIO DIFUSORADE MONTE APRAZÍVEL LTDA., MONTE APRAZÍVEL
(SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação Nossa Senhora Aparecida
(25) Decreto de 12 de agosto de 1998

.

6064

RÁDIO DINÂMICA DE SANTA FÊ LTDA., SANTA FÊ DO SUL (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(72) Decreto de 20 de agosto de 1998

6113

RÁDIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO LTDA., SÃO LUÍS (MA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(108) Decreto de 26 de agosto de 1998
(120) Decreto de 27 de agosto de 1998

.

6157
6171

.

RÁDIO EDUCADORA DE LIMEIRA LTDA., LIMEIRA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(61) Decreto de 20 de agosto de 1998

.

6102

RÁDIO EMISSORA VANGUARDA LTDA., SOROCABA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(62) Decreto de 20 de agosto de 1998

,........................

6103

RÁDIO GLOBO S.A., RIO DE JANEIRO (RJ)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(106) Decreto de 25 de agosto de 1998

6154
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6282
RÁDIO JORNAL DE RIO CLARO LTDA., RIO CLARO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(70) Decreto de 20 de agosto de 1998

6111

.

RÁDIO MEDIANEIRA LTDA., SANTA MARIA (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(66) Decreto de 20 de agosto de 1998

6107

RÁDIO MUNDIAL S.A., RIO DE JANEIRO (RJ)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(103) Decreto de 25 de agosto de 1998

6151

RÁDIO PIRATININGA DE JAÚ LTDA., JAÚ (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(118) Decreto de 27 de agosto de 1998

.

6169

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(63) Decreto de 20 de agosto de 1998

..

6104

RÁDIO TAQUARA LTDA., TAQUARA (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(122) Decreto de 27 de agosto de 1998

.

6173

RÁDIO PRIMAVERA LTDA., PORTO FERREIRA (SP)

RÁDIO UNIVERSITÁRIA METROPOLITANA LTDA., BRASÍLIA (DF)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(121) Decreto de 27 de agosto de 1998

6172

RÁDIO UNIVERSITÁRIA METROPOLITANA LTDA., RIO BRANCO (AC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(74) Decreto de 20 de agosto de 1998

6115

RÁDIO UNIVERSITÁRIA METROPOLITANA LTDA., RIO DE JANEIRO
(RJ)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(110) Decreto de 26 de agosto de 1998

.

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação
Fundação Cultural de Aratiba, Aratiba (RS)
(67) Decreto de 20 de agosto de 1998
Orlândia Rádio Clube Ltda., Orlândia (SP)
(73) Decreto de 20 de agosto de 1998
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6159

6108
6114

6283
Rádio A Tribuna de Santos Ltda., Santos (SP)
(123) Decreto de 27 de agosto de 1998
Rádio Assunção de Jales Sociedade Ltda., Jales (SP)
(71) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Canoa Grande Ltda., Iguaçu do Tietê (SP)
(64) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Clube de Tanabi Ltda., Tanabi (SF)
(68) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Cultura de Assis Ltda., Assis (SF)
(119) Decreto de 27 de agosto de 1998
Rádio Difusora da Campanha, Campanha Ltda. (MG)
(65) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Dinâmica de Santa Fé Ltda., Santa Fé do Sul (SP)
(72) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda., São Luís (MA)
(lOS) Decreto de 26 de agosto de 1998
Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda., São Luís (MA)
(120) Decreto de 27de agosto de 1998
Rádio Educadora de Limeira Ltda., Limeira (SP)
(61) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Emissora Vanguarda Ltda., Sorocaba (SP)
(62) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Globo S.A., Rio de Janeiro (RJ)
(106) Decreto de 25 de agosto de 1998
Rádio Jornal de Rio Claro Ltda., Rio Claro (SP)
(70) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Medianeira Ltda., Santa Maria (RS)
(66) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Mundial S.A., Rio de Janeiro (RJ)
(103) Decreto de 25 de agosto de 1998
Rádio Piratininga de Jaú Ltda., Jaú (SP)
(118) Decreto de 27 de agosto de 1998
Rádio Primavera Ltda., Porto Ferreira (SP)
(63) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Taquara Ltda., Taquara (RS)
(122) Decreto de 27 de agosto de 1998
Rádio Universitária Metropolitana Ltda., Brasília (DF)
(121) Decreto de 27 de agosto de 1998
Rádio Universitária Metropolitana Ltda., Rio Branco (AC)
(74) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Universitária Metropolitana Ltda., Rio de Janeiro (RJ)
(110) Decreto de 26 de agosto de 1998

6174
6112
6105
6109

6170
6106
6113

6157
6171
6102
6103
6154
6111
6107
6151
6169
6104
6173
6172
6115
6159

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 8, p. 6229-6301, age. 1998

6284
Sistema Evangelizador de Rádio Difusão Ltda., Jaboticabal (SP)
(124) Decreto de 27 de agosto de 1998 ..
Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista Ltda., Lençóis
Paulista (SP)
(60) Decreto de 20 de agosto de 1998
Sociedade Rádio Meteorologia Paulista Ltda., Ibitinga (SP)
(109) Decreto de 26 de agosto de 1998
Sociedade Rádio Princesa Ltda., Francisco Beltrão ePA)
(l05) Decreto de 25 de agosto de 1998
TVSBT - Canal 4 de São Paulo, São Paulo (SP)
(69) Decreto de 20 de agosto de 1998
Serviço, concessão, transferência
Fundação Nossa Senhora Aparecida
(25) Decreto de 12 de agosto de 1998
Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão
(104) Decreto de 25 de agosto de 1998...........................

6175

6101

6158
6153
6110

6064
6152

RECANTO DA CRIANÇA FELIZ, SÃO JOÃO DO IVAÍ (PR)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

.

RECEITA FEDERAL
Assistência judicial
Carreira de auditoria, cargos e funções superiores
Decreto n Q 2. 752, de 26 de agosto de 1998
REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Canafístula, Jacuípe (AL)
(1) Decreto de 3 de agosto de 1998
Colônia São Pedro, São Pedro do Iguaçu (PA)
(44) Decreto de 13 de agosto de 1998 .
Condomínio Santa Rita de Cássía, Herval e Pedro Osório (RS)
(115) Decreto de 26 de agosto de 1998
Escol~Sul, Aripuanã (MT)
(58) Decreto de 17 de agosto de 1998
Fazenda Alvorada, Angicos, Santana do Mato e Cerro Corá (RN)
(4) Decreto de 3 de agosto de 1998 ..
Fazenda Amazonas, Tucano (BA)
(30) Decreto de 12 de agosto de 1998
Fazenda Bela Vista e outras, São Félix do Coribe (BA)
(126) Decreto de 31 de agosto de 1998
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6052

6022

6035
6084
6165
6099
6038
6069
6177

6285
Fazenda Belforoxo, Morada Nova (CE)
(88) Decreto de 21 de agosto de 1998

Fazenda Berimbau e outras, Conceição do Coité (BA)
(136) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Bizanta, Nova Londrina (PA)
(41) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Cajaíba, Ruy Barbosa (BA)
(12) Decreto de 3 de agosto de 1998
Fazenda Camaçari, Joaquim Gomes (AL)
(76) Decreto de 20 de agosto de 1998
Fazenda Cascata, Ipiranga e Aurelino Leal (BA)
(5) Decreto de 3 de agosto de 1997................
Fazenda Central I, Icaraíma (PA)
(45) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Central IH, Icaraíma (PA)
(40) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Cipó, Vitória da Conquista (BA)
(131) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Conjunto Cepel, Camamu (BA)
(82) Decreto de 20 de agosto de 1998
Fazenda Cristalino, Santana do Araguaia (PA)
(90) Decreto de 21 de agosto de 1998
Fazenda do Banhado, Canguçu (RS)
(18) Decreto de 5 de agosto de 1998
Fazenda Engano, Caém (BA)
(8) Decreto de 3 de agosto de 1998
Fazenda Floresta/Sossego, São Félix do Coribe (BA)
(133) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Genipapo, Mimoso (GO); Decreto Não Numerado (141) de
20.10.1997, revogado
(78) Decreto de 20 de agosto de 1998
Fazenda Guarany, Guarabira (PB)
(81) Decreto de 20 de agosto de 1998
Fazenda Há Mais TempoçBatalha (PI)
(31) Decreto de 12 de agosto de 1998
Fazenda Ipê, Vila Rica (MT)
(54) Decreto de 17 de agosto dé 1998
Fazenda Itajá, Goianésia (GO)
(42) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Itajã, Goianésia (GO)
(43) Decreto de 13 de agosto de 1998

6135
6188
6080
6047
6120
6040
6085
6079
6183
6127
6137
6056
6043
6185

6123
6126
6070
6095
6082
6083
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Fazenda Jacarandá, Santana (BA)
(6) Decreto de 3 de agosto de 1998
Fazenda Julieta, Novo Horizonte do Norte (MT)
(46) Decreto de 13 de agosto de 1998
Fazenda Kágados, Ruy Barbosa (BA)
(9) Decreto de 3 de agosto de 1998
Fazenda Mãe Maria, Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia (MT)
(56) Decreto de 17 de agosto de 1998
Fazenda Mata Verde/Mata Verde, Mulungu do Morro (BA)
(127) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Moreira/Barreira Branca e Valadão, Lagarto (SE)
(77) Decreto de 20 de agosto de 1998
Fazenda MucubalLimoeiro/Sulapa, Wenceslau Guimarães (BA)
(132) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Murici, Porto Seguro (BA)
(134) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Palestina e outras, Santa Inês e Itaquara (BA)
(135) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Poço Longe, Ruy Barbosa (BA)
(11) Decreto de 3 de agosto de 1998
Fazenda Primavera, Encruzilhada (BA)
(129) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Princesa, Brasiléia (AC)
(87) Decreto de 21 de agosto de 1998
Fazenda Rio dos Poços, Matos Costa (SC)
(113) Decreto de 26 de agosto de 1998
Fazenda Roça/Carro Quebrado, Arinos (MG)
(79) Decreto de 20 de agosto de 1998
Fazenda Safra, Itapemirim (ES)
(26) Decreto de 12 de agosto de 1998
Fazenda Sanjuan e outras, Wenceslau Guimarães (BA)
(137) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Santa Bárbara, Muquém do São Francisco (BA)
(130) Decreto de 31 de agosto de 1998
Fazenda Santa Catarina, Ponta Porã (MS)
(80) Decreto de 20 de agosto de 1998
Fazenda Santa Cruz do Riachão, Matriz de Camaragibe (AL)
(112) Decreto de 26 de agosto de 1998
Fazenda Santa Filomena, Guairaça e Planaltina do Paraná (PA)
(59) Decreto de 17 de agosto de 1998
Fazenda Santa Lúcia, Bonito (MS)
(47) Decreto de 13 de agosto de 1998
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6041

6086
6044
6097
6178
6121
6184
6186
6187
6046
6180
6134
6163
6124
6065
6189
6182
6125
6162
6100
6087

6287
Fazenda Santa Luzia, Caucaia (CE)
(20) Decreto de 5 de agosto de 1998
.
Fazenda Santo Antônio do Iratim, Bituruna (PA)
(38) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Fazenda São Bento do Taquaral, Itaberaí eGO)
(48) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Fazenda São Gabriel, Vila Rica (MT)
(55) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
Fazenda São João, Bossoroca (RS)
(17) Decreto de 5 de agosto de 1998
Fazenda São Joaquim, Terra Rica (PA)
(37) Decreto de 13 de agosto de 1998
.
Fazenda Socorro, Guarapuava (PA)
(39) Decreto de 13 de agosto de 1998
..
Fazenda Três Meninas do Humaitá, Brasiléia (AC)
(89) Decreto de 21 de agosto de 1998
, :
.
Fazenda Trescinco, Nova Mutum (MT)
(32) Decreto de 12 de agosto de 1998
.
Fazenda Uberlândia, Buriticupu (MA)
(97) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Formoso, Buriti Bravo (MA)
(99) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Gleba 4, Finca Pé, Data Riachão, Presidente Vargas (MA)
(95) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Gleba Colniza I, Aripuanã (MT)
(53) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
Gleba Colniza rr, Aripuanâ (MT)
(84) Decreto de 20 de agosto de 1998
..
Gleba Santo Antônio do Fontoura I, Confresa, São José do Xingu e
Porto Alegre do Norte (MT)
(00) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Gleba Santo Antônio do Fontoura Ir, Confresa (MT)
(01) Decreto de 24 de agosto de 1998 '" ......
Gleba Santo Antônio do Fontoura IrI, Confresa (MT)
(02) Decreto de 24 de agosto de 1998
.
Glebas Timbaúba e Itanhangá, Abelardo Luz (SC)
(19) Decreto de 5 de agosto de 1998
.
Grupo Santo Antônio, Arataca (BA)
(7) Decreto de 3 de agosto de 1998
..
Morada Nova, Dona Inês (PB)
(29) Decreto de 12 de agosto de 1998
.
0'0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

6058
6077
6088
6096
6055
6076
6078
6136
6071
6144
6146
6142
6094
6129
6147
6148
6150
6057
6042
6068
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Natal, Aripuanã (MT)
(57) Decreto de 17 de agosto de 1998

Nova Vista, Ruy Barbosa (BA)
(27) Decreto de 12 de agosto de 1998
Pinhal Ralo, Setor Rio Cachoeira, Rio Bonito do Iguaçu (PA)
(36) Decreto de 13 de agosto de 1998
Placas, Murici CAL)
(24) Decreto de 12 de agosto de 1998
Santa Estefânia/Serra Bonita e outros, Araruna (PB) e Monte das
Gameleiras (RN)
(3) Decreto de 3 de agosto de 1998
São Fernando/Santo Antônio/Almas, Sobral e Irauçuba (CE)
(83) Decreto de 20 de agosto de 1998
São José/São Jorge, Uruçuca (BA)
(128) Decreto de 31 de agosto de 1998
Seringal São Cristóvão, Brasiléia (AC)
(86) Decreto de 21 de agosto de 1998
Serra do Cajueiro, Florânia (RN)
(28) Decreto de 12 de agosto de 1998
Serra Negra, Colinas (MA)
(98) Decreto de 24 de agosto de 1998
Tanques e Queimadas, Dona Inês e Riachão (PB)
(2) Decreto de 3 de agosto de 1998
Vale do sollFazenda Belém, Davinópolis (MA)
(96) Decreto de 24 de agosto de 1998
Várzea do Cerco, Mulungu do Morro (BA)
(114) Decreto de 26 de agosto de 1998
Várzea do Curral, Jacobina (BA)
(10) Decreto de 3 de agosto de 1998

6098
6066
6074
6063

6037
6128

6179
6132
6067
6145
6036
6143
6164
6045

REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
E ENTORNO (RIDE)
Criação; Lei Complementar n" 94198, regulamentação
Decreto n Q 2. 710, de 4 de agosto de 1998 ..

5936

REGIÃO NORDESTE
Programa especial de financiamento para efeitos de estiagem, criação
MedidaProvis6ria n Q 1.683-4, de 27 de agosto de 1998

5858

RÚSSIA
Acordo para Cooperação nos usos Pacíficos da Energia Nuclear, promulgação; Brasil
Decreto n Q 2.750, de 26 de agosto de 1998

6020
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s
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Legislação, alteração
MedidaProuis6ria n'21.607-21, de 25 de agosto de 1998

5763

SALÁRIO MÍNIMO

Normas
Medida Provisória nº 1.463-29, de 25 de agosto de 1998.........................
Medida Provisória n Q 1.656-4, de 25 de agosto de 1998...........................
Medida Provisória n'l1.609-17, de 25 de agosto de 1998

5743
5789
5766

SANTA ESTEFÃNIAlSERRA BONITA E OUTROS, ARARUNA(PB) E MONTE DAS GAMELElRAS (RN)
Interesse social, declaração

6037

(3) Decreto de 3 de agosto de 1998

SÃO FERNANDO/SANTO ANTÔNIO/ALMAS, SOBRAL E lRAUÇUBA(CE)

Interesse social, declaração
(83) Decreto de 20 de agosto de 1998

6128

SÃO JOSÉ/SÃO JORGE, URUÇUCA (BA)
Interesse social, declaração
(128) Decreto de 31 de agosto de 1998

.

6179

Código Penal; Crime hediondo; Capítulo III do Título VIII, alteração;
Leis nss 8.072/90 e 6.437/77, alterações
Lei n" 9.695, de 20 de agosto de 1998

5732

SAÚDE PÚBLICA

SEGURIDADE SOCIAL
Organização; Lei n?8.212191, alteração e consolidação pela Lei n Q 9.528/97,
publicada no DO de 14 de agosto de 1998

Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991....................................

5619

SEMINÃRIO BATISTA DO CARIRI, CRATO (CE)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

..

6052

Interesse social, declaração
(86) Decreto de 21 de agosto de 1998 :......................................................

6132

SERINGAL SÃO CRISTÓVÃO, BRASILÉIA (AC)
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SERRA DO CAJUEIRO, FLORÂNIA (RN)
Interesse social, declaração

6067

(28) Decreto de 12 de agosto de 1998

SERRA NEGRA, COLINAS (MA)
Interesse social, declaração
(98) Decreto de 24 de agosto de 1998

6145

SERVIÇO PÚBLICO
Contrato por tempo determinado; Interessepúblico; Lei n" 8.745/93,
alteração
Medida Provisória nº 1.672-32, de 27 de agosto de 1998

5807

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS, SÃO
PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

6091

SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória nº 1.684-45, de 27 de agosto de 1998
Transporte, indenização, concessão
Decreto n" 2. 703, de 3 de agosto de 1998

5861
.

5903

.

6175

SISTEMA EVANGELIZADOR DE RÁDIO DIFUSÃO LTDA., JABOTICABAL(SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(124) Decreto de 27 de agosto de 1998

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFR)
Normas; Leis nss 4.380/64, 8.036/90 e 8.692/63, alterações
Medida Provisória nº 1.691-3, de 27 de agosto de 1998

5892

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Normas
Medida Provis6ria nº 1.604-32, de de 25 de agosto de 1998

5759

SISTEMA MAUÁ DE COMUNICAÇÃO LTDA., MAUÁ (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão
(104) Decreto de 25 de agosto de 1998 .....•........................................
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6152

6291
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
Regulamentação; Lei n" 8.666/93
Decreto nf!. 2.743, de 21 de agosto de 1998

.

5974

SOCIEDADE AMIGAS DA CRIANÇA, SAPUCAlA DO SUL (RS)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

.

6052

SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGÉLICA DE RIBEIRÃO PRETO,
RIBEIRÃO PRETO (SP)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

.

6091

SOCIEDADE BENEFICENTE NOVO HORIZONTE - CRECHE ANJO ARTEIRO, MARÍLIA (SP)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

.

6091

SOCIEDADE CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NOVA
PETRÓPOLIS, NOVAPETRÓPOLIS (RS)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998 ......

6052

SOCIEDADE EDUCACIONAL MENDONÇA E SILVA, MONTES CLAROS
(MG)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998

"

.

6155

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANAENSE "CATEQUISTA DE QUELUZ", GUARAPUAVA(PR)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

.

6052

SOCIEDADE ESPÍRITA "CARAVANEIROS DAFRATERNIDADE", PORTO
ALEGRE (RS)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

6052

SOCIEDADE ESPÍRITA DISTRIBUIDORA DE PÃO AOS POBRES, RIBEIRÃO PRETO (SP)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

.

6091
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SOCIEDADE JÚLIO CREVALIER, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

.

6052

SOCIEDADE MEDICINA DE PERNAMBUCO, RECIFE (PE)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

6091

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURANIPO-BRASILEIRA, BELO RORIZONTE(MG)
Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

6091

SOCIEDADE RÁDIO DIFUSORA DE LENÇÓIS PAULISTA LTDA., LENÇÓIS PAULISTA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(60) Decreto de 20 de agosto de 1998

6101

SOCIEDADE RÁDIO METEOROLOGIAPAULISTALTDA., IBITINGA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(109) Decreto de 26 de agosto de 1998

6158

SOCIEDADE RÁDIO PRINCESA LTDA., FRANCISCO BELTRÃO (PA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(105) Decreto de 25 de agosto de 1998

6153

SUDENE ver SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO
NORDESTE
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
(SUDENE)
Programa Especial de Financiamento para Efeitos de Estiagem,
criação
Medida Provisória n'l 1.683-4, de 27 de agosto de 1998

5858

T
TANQUES E QUEIMADAS, DONA INÊS E RIACHÃO (PEl
Interesse social, declaração
(2) Decreto de 3 de agosto de 1998
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6036

6293
TELEBRÁS ver TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Fundação Cultural de Aratiba, Aratiba (RS)
(67) Decreto de 20 de agosto de 1998
Orlãndia Rádio Clube Ltda., Orlândia (SP)
(73) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio A Tribuna de Santos Ltda., Santos (SP)
(123) Decreto de 27 de agosto de 1998
".....................
Rádio Assunção de Jales Sociedade Ltda., Jales (SP)
(71) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Canoa Grande Ltda., Iguaçu do Tietê (SP)
(64) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Clube de Tanabi Ltda., Tanabi (SP)
(68) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Cultura de Assis Ltda., Assis (SP)
(119) Decreto de 27 de agosto de 1998
Rádio Difusora da Campanha, Campanha Ltda. (MG)
(65) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Dinâmica de Santa Fé Ltda., Santa Fé do Sul (SP)
(72) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda., São Luís (MA)
(108) Decreto de 26 de agosto de 1998
Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda., São Luís (MA)
(120) Decreto de 27 de agosto de 1998
Rádio Educadora de Limeira Ltda., Limeira (SP)
(61) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Emissora Vanguarda Ltda., Sorocaba (SP)
(62) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Globo S.A., Rio de Janeiro (RJ)
(106) Decreto de 25 de agosto de 1998
Rádio Jornal de Rio Claro Ltda., Rio Claro (SP)
(70) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Medianeira Ltda., Santa Maria (RS)
(66) Decreto de 20 de agosto de 1998
Rádio Mundial S.A., Rio de Janeiro (RJ)
(103) Decrero-de 25 de agosto de 1998
Rádio Piratinínga de Jaú Ltda., Jaú (SP)
(118) Decreto .de 27 de agosto de 1998
Rádio Primavera Ltda., Porto Ferreira (SP)
(63) Decreto de 20 de agosto de 1998

6108
6114
6174
6112
6105
6109
6170
6106
6113
6157
6171
6102
6103
6154
6111
6107
6151
6169
6104
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Rádio Taquara Ltda., Taquara (RS)
(122) Decreto de 27 de agosto de 1998.

.

6173

.

Rádio Universitária Metropolitana Ltda., Brasília (DF)
(121) Decreto de 27 de agosto de' 199B

~

.

6172

Rádio Universitária Metropolitana Ltda., Rio Branco (AC)
(74) Decreto de 20 de agosto de 1998
.

6115

Rádio Universitária Metropolitana Ltda., Rio de Janeiro (RJ)
(110) Decreto de 26 de agostode 1998
.

6159

Sistema Evangelizador de Rádio Difusão Ltda., Jaboticabal (SP)
(124) Decreto de 27 de agosto de 1998
,
.

6175

Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista Ltda., Lençóis Paulista (SF)
(60) Decreto de 20 de agosto de 1998
.

6101

Sociedade Rádio Meteorologia Paulista Ltda., Ibitínga (SP)
(109) Decreto de 26 de agosto de 1998

..

6158

Sociedade Rádio Princesa Ltda., Francisco Beltrão (PA)
(105) Decreto de 25 de agosto de 1998

.

6153

TVSBT - Canal 4 de São Paulo, São Paulo (SP)
(69) Decreto de 20 de agosto de 1998
..

6110

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação Nossa Senhora Aparecida
(25) Decreto de 12 de agosto de 1998

..

Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão
(104) Decreto de 25 de agosto de 1998

6064
6152

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Programa de Dispêndios Globais (PDG), aprovação; Decreto n" 2.453/98,
alteração
Decreto n'l 2. 711, de 6 de agosto de 1998
"..........

5940

TESOURO NACIONAL
Assistência judicial
Carreira de auditoria, cargos e funções superiores
Decreto n Q 2.752, de 26 de agosto de 1998

6022

Haveres, recuperação; Leis n'e 7.986/89,8.036/90,8.212/91 e 8.213/91,
alteração
Medida Provisória nº 1.663-13, de 26 de agosto de 1998

5795

Títulos da Dívida Pública, responsabilidades; Receita, antecipação
Medida Provisória n Q 1.697-57, de 27 de agosto de 1998 .

5894
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TRABALHO A TEMPO PARCIAL
Normas
Medida Provisória n'! 1. 709, de 6 de agosto de 1998

.

5737

TRABALHO PORTUÁRIO

Normas
Medida Provisória n Q 1.679-16, de 27 de agosto de 1998
TRANSPORTE
Indenização, concessão; Servidor público
Decreto n'! 2. 703, de 3 de agosto de 1998

5839

.

TRATADO DA ANTÁRTIDA SOBRE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
Promulgação
Decreto n Q 2. 742, de 20 de agosto de 1998.

5903

5973

TVSBT - CANAL 4 DE SÃO PAULO, SÃO PAULO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(69) Decreto de 20 de agosto de 1998
.

6110

u
UNIÃO DOS PARAPLÉGICOS DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE (MG)

Utilidade pública, declaração
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
URUGUAI
Acordo Comercial n'' 13, Setor da Indústria Fonográfica; Décimo Segundo Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina e Venezuela
Decreto n Q 2.722, de 10 de agosto de 1998................................................
Acordo Comercial n" 21, Setor da Indústria Química; Décimo Quarto
Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina, Chile e México
Decreto nº 2.720, de 10 de agosto de 1998......................................
Acordo Comercial n" 19, Setor da Indústria Eletrônica e de Comunicações Elétricas; Décimo Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil e
Argentina
Decreto nº 2. 721, de 10 de agosto de 1998
Acordo de Complementação Econômica n" 18; Décimo Oitavo Protocolo
Adicional, execução; Brasil, Argentina e Paraguai
Decreto nº 2. 709, de 4 de agosto de 1998....................................
Decreto nº 2 .723, de 10 de agosto de 1998..............................
Decreto nº 2.725, de 10 de agosto de 1998

6091

5951

5949

5950

5935
5952
5954
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Acordo de Complementação Econômica n" 18; Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina e Paraguai
Decreto n'l 2. 734, de 11 de agosto de 1998

5965

Acordos de Alcance Parcial de Natureza Comercial; Protocolo de Prorrogação, execução; Brasil e Argentina
Decreto nº 2. 727, de 10 de agosto de 1998

5956

Acordo Comercial n" 21; Vigésimo Quinto Protocolo Adicional, execução;
Brasil e Argentina
Decreto nlJ.2.715, de 10 de agosto de 1998

5944

Força de Paz, exercícios combinados; Brasil, Argentina e Paraguai
Decreto Legislativo n Q 66, de 18 de agosto de 1998

5899

UTILIDADE PÚBLICA
Declaração
Ação Social Belém Brasília, Colinas do Tocantins (TO)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
Agremiação Espírita Casa do Caminho, Sabará (MG)
(85) Decreto de 20 de agosto de 1998
Associação Casa de Emaús, Cornélio Procópio (PA)
(l07) Decreto de 25 de agosto de 1998..............................................
Associação Comunitária São Sebastião do Povoado Bonifácio, Palmeira dos Índios (AL)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
Associação das Famílias de Rotarianos do Rotary Club de Santo

André-Sul, Santo André (SP)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
Associação de Amigos do Autista de Barretos, Barretos (SP)
(l07) Decreto de 25 de agosto de 1998
Associação de Assistência Social de Rio das Flores, Rio das Flores

6091
6130

6155

6052

6052

6155

(RJ)

(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
Associação de Entidades Filantrópicas do Estado de Santa Catarina, São José (SC)
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998
Associação de Promoção e Educação Tubaronense, Tubarão (SC)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
Associação do Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, PaIM
meira das Missões (RS)
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998
Associação dos Ex-Alunos do MBA~EIUSP, São Paulo (SP)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
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6155
6052

6155
6052
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Associação Educacional Quero-Quero de Reabilitação Motora e
Educação Especial, São Paulo (SP)
(l07) Decreto de 25 de agosto de 1998
Associação Filantrópica de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
Associação Mantenedora da Guarda Mirim de Montes Claros, Montes Claros (MG)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
Associação Metodista de Ação Social de São Bernardo do Campo,
São Bernardo do Campo (SP)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
Associação Paranaense Alegria de Viver, Curitiba (PR)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
Associação Santa Luzia de Governador Valadares, Governador Valadares (MG)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
Associação SOS Criança Garibalde Carpaneda de Araguari, Araguari (MG)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
Casa da Criança Auta de Souza de Mauá, Mauá (SP)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos de Goiás, Anápolis (GO)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
Centro de Habilitação Promove (CHP), São Paulo (SP)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
Centro de Reabilitação Jundiaí, Jundiaí (SP)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
Centro de Recuperação Esperança, Campo Grande (MS)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
Centro Social Nossa Senhora das Graças do Alto Jabaquara, São
Paulo (SP)
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998
Clubes de Mães de Taió, Taió (SC)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
Conferência de São Vicente de Paulo de Rio do Sul, Rio do Sul (SC)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
Conferência de São Vicente de Paulo, Alegrete (RS)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
Congregação das Religiosas Franciscanas Imaculatinas, Salvador

6155
6091

6091

6091
6052

6091

6052
6052

6091
6091
6091

6052

6155
6052
6052
6052

(BA)

(16) Decreto de 4 de agosto de 1998

6052
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Congregação São Vicente Pallotti -Irmãs Palotinas, São Paulo (SP)
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998
.
Conjunto Paroquial Mãe do Salvador, São Paulo (SP)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo de Barbacena,
Barbacena (MG)
(l07) Decreto de 25 de agosto de 1998
.
.
Conselho Particular de Nova Era da Sociedade de São Vicente de
Paulo, Nova Era (MG)
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998
.
Conselho Popular da Comunidade do Novo Mundo, Fortaleza (CE)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
.
Cooperativa Educacional e Assistencial "Casa do Zeainho», São Paulo (SP)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
Creche Casa da Criança de Rolândia, Rolândia (PA)
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998
.
Creche Comunitária de Oriente, Oriente (SP)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
.
Creche Comunitária Tia Francisca, Belo Horizonte (MG)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
.
Creche Comunitária Ursinho Carinhoso, Belo Horizonte (MG)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

6155
6091

6155

6155
6052

6091
6155
6052
6052

..

Creche Dona Maria Benedita Santana, Monte Santo de Minas (MG)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
.
Creche Maternal Dom Bosco, Betim (MG)
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998
.

Domus Pro Orantibus, Patos de Minas (MG)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
FAC - Fundação de Assistência Comunitária Antônio de Carvalho, São João do Meriti (RJ)
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998
,
.
Federação Mineira de Desportos e Lutas, Patos de Minas (MG)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
.
Fundação Assistencial Dom Bosco, Cajazeiras (PB)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
.
Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Crânio-Faciais
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998 .
.
.
Hospital Sebastião Paes de Almeida, Estrela do Sul (MG)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
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6052
6155
6091

6155
6052
6052

6155
6091
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Instituição Filantrópica Sergius Erdelyi, Tijucas do Sul (PA)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
..
Instituto do III Millennium - Centro de Difusão de Cultura Tecnológica da Informação, São Paulo (SP)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
..
Instituto Nossa Senhora da Penha, Cachoeira do Itapemirim (ES)
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998
.
Lar da Criança de Divinolândia, Divinolândia (SP)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
Lar dos Meninos São Domingos - Obra Social, Belo Horizonte (MG)
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998
.
Lar Espírita Alvorada Nova (Lean), Parnamirim (RN)
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998
.
Lar São Vicente de Paulo de Barra Bonita, Barra Bonita (SP)
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998
.
Missão Novas Tribos do Brasil, Anápolis (GO)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
.
Obra de Assistência à Infância e à Sociedade (Oasis), Brasília (DF)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
.
Sociedade Beneficente Novo Horizonte - Creche Anjo Arteiro,
Marília (SP)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
Recanto da Criança Feliz, São João do Ivaí (PR)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
..
Seminário Batista do Cariri, Crato (CE)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
.
Serviços Assistenciais Senhor Bom Jesus dos Passos, São Paulo (SP)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
..
Sociedade Amigas da Criança, Sapucaia do Sul (RS)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
;
Sociedade Beneficente Evangélica de Ribeirão Preto, Ribeirão
Preto (SP)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
.
Sociedade Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis, Nova Petrópolis (RS)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
.
Sociedade Educacional Mendonça e Silva, Montes Claros (MG)
(107) Decreto de 25 de agosto de 1998
..
Sociedade Educacional Paranaense «Catequista de Queluz», Guarapuava (PR)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
..

6091
6091
6155

6091
6155
6155
6155

6052
6052
6091
6052
6052
6091
6052
6091
6052
6155

6052
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Sociedade Espírita «Caravaneiros da Fraternidade», Porto Alegre
(RS)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
Sociedade Espírita Distribuidora de Pão aos Pobres, Ribeirão
Preto, (SP)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
Sociedade Júlio Chevalier, Curitiba (PR)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1998
Sociedade Medicina de Pernambuco, Recife (PE)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
Sociedade Mineira de Cultura Nipo-Brasileira, Belo Horizonte (MG)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998
União dos Paraplégicos de Belo Horizonte, Belo Horizonte (MG)
(52) Decreto de 17 de agosto de 1998

Descredenciamento
Faculdade de Humanidades Pedro I'l, Rio de Janeiro (RJ)
(33) Decreto de 13 de agosto de 1998

6052

6091
6052

6091
6091
6091

6072

v
VALE DO SOLIFAZENDA BELÉM, DAVINÓPOLIS (MA)

Interesse social, declaração
(96) Decreto de 24 de agosto de 1998

6143

VALORES MOBILIÁRIOS

Contratos de investimento coletivo, normas
Medida Provisória nº 1.637-8, de 25 de agosto de 1998

5786

VÁRZEA DO CERCO, MULUNGU DO MORRO (BA)

Interesse social, declaração
(114) Decreto de 26 de agosto de 1998

.

6146

VÁRZEA DO CURRAL, JACOBINA (BA)

Interesse social, declaração
(10) Decreto de 3 de agosto de 1998

6045

VEÍCULO AUTOMOTOR

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), redução
Decreto nº 2. 706, de 3 de agosto de 1998

5928

Poluentes, redução; Lei n" 8.723/93, alteração
Medida Provisória n" 1.662-3, de 25 de agosto de 1998

5791
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VENEZUELA
Acordo Comercial n'' 13, Setor da Indústria Fonográfica; Décimo Segundo Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina e Uruguai
Decreto n Q 2. 722, de 10 de agosto de 1998
Acordo de Complementação Econômica n" 27; Nono Protocolo Adicional,
execução; Brasil
Decreto nº 2. 757, de 27 de agosto de 1998

5951

6027

VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Cargo em comissão, remanejamento

Decretonº 2.732, de 11 de agosto de 1998

.

5962
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LEIS

LEI N' 3.89ü-A, DE 25 DE ABRIL DE 1961

n

Autoriza a União a constituir a empresa, Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás), e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Da Constituição da Eletrobrás
Art. I" Fica a União autorizada a constituir, na forma desta
lei, uma sociedade por ações que se denominará Centrais Elétricas
Brasileiras S.A., e usará a abreviatura Eletrobrás para a sua razão
social.
Art. 2' A Eletrobrás terá por objeto a realização de estudos,
projetos, construção e operação de usinas produtoras e linhas de
transmissão e distribuição de energia elétrica, bem comoa (Vetado)
celebração dos atos de comércio decorrentes dessas atividades.
§ l' (Vetado)
§ 2' Enquanto não for aprovado o Plano Nacional de Eletrificação, a empresa poderá executar empreendimentos com o objetivo de
reduzir a falta de energia elétrica nas regiões em que a demanda efc(*) Republicação atualizada da Lei n" 3.890-A, de 25 de abril de 1961,

determinada pelo art. 22 da Lei n? 9.648, de 27 de maio de 1998.
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tiva ultrapasse as disponibilidades da capacidade firme dos sistemas existentes, ou seja, em vias de ultrapassá-la. (Vetado)
Art. 3' O Presidente da República designará por decreto o representante da União nos atos constitutivos da sociedade.
§ l'

Os atos constitutivos serão precedidos:

I - de estudo e aprovação pelo Governo, do projeto de organização dos serviços básicos da sociedade;
U - de arrolamento com as especificações convenientes dos
bens e direitos que a União destinar à integralização do seu capital;
UI - da elaboração dos estatutos e sua publicação prévia, para
conhecimento geral.
§ 2º Os atos constitutivos compreenderão a aprovação pelo
Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica:

I - da avaliação dos bens e direitos arrolados para constituírem capital da União;
U - dos estatutos da sociedade.
§ 3º Será a sociedade constituída em sessão pública do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, em cuja ata deverão constar os estatutos aprovados, bem como o histórico e o resumo dos atos
constitutivos especialmente da avaliação dos bens e direitos convertidos em capital.
§ 4' A constituição da sociedade será aprovada por decreto do
Poder Executivo e sua ata será arquivada, por cópia autêntica, no
Registro de Comércio.

Art. 4' Nos atos constitutivos da Eletrobrás fica dispensada a
exigência mínima de sete acionistas prevista na lei vigente.
Art. 5º Nos estatutos da sociedade serão observadas, em tudo
que lhes forem aplicáveis, as normas da Lei das Sociedades Anônimas, ficando a sua reforma subordinada à aprovação do Presidente
da República, mediante decreto.
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CAPÍTULO II
Do Capital da Eletrobrás
Art. 6º A Eletrobrás terá inicialmente o capital de Cr$
3.000.000.000,00 (três bilhões de cruzeiros), divididos em 3.000.000
(três milhões) de ações ordinárias nominativas, no valor de Cr$
1.000,00 (mil cruzeiros) cada uma.
§ l' Até o ano de 1965, o capital da sociedade será elevado a
um mínimo de Cr$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de cruzeiros),
na forma prevista nesta lei.
§ 2' Para aumento do capital poderão ser emitidas ações ordinárias e preferenciais, nominativas ou ao portador, não prevalecendo
a restrição do parágrafo único do art. 9º do Decreto-Lei nº 2.627, de
26 de setembro de 1940.

§ 3º As ações preferenciais terão prioridade no reembolso do
capital e na distribuição de dividendos de seis por cento ao ano e não
terão direito de voto, salvo nos casos dos arts. 81, parágrafo único, e
106 do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940. (Redação
dada pelo Decreto-Lei nº 644, de 23.6.1969)
Art. 7º Subscreverá a União a totalidade do capital inicial da
sociedade e, nas emissões posteriores de ações ordinárias, o suficiente
para lhe garantir o mínimo de cinqüenta e um por cento do capital
votante.
§ 1º Para a integralização do capital inicial subscrito pela
União, fica o Poder Executivo autorizado a incorporar à sociedade os
bens, instalações e direitos da União relativos a produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive ações, obrigações ou
créditos resultantes das aplicações do Fundo Federal de Eletrificação, nos termos do art. 7º da Lei nº 2.944, de 8 de novembro de 1956.
§ 2' Se o valor desses bens não bastar para a integralização do
capital inicial, a União completa-lo-á em dinheiro.

Art. 8' Far-se-ão à conta do Fundo Federal de Eletrificação as
integralizações da parte do capital inicial da sociedade, que porventura exceder o valor dos bens a que se refere o artigo anterior, e do capital subscrito pela União para cumprimento do disposto no art. 6º, §
1º, desta lei.
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Parágrafo único. Fica o Tesouro Nacional, no caso de os recursos do fundo não bastarem para a integralização do capital inicial,
autorizado a fazer adiantamentos ou operações de crédito, por antecipação daqueles recursos, até a quantia de Cr$ 1.500.000.000,00
(um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros).

Art. 9" A sociedade poderá emitir, até o limite do dobro do seu
capital social integralizado, obrigações ao portador, com ou sem a garantia do Tesouro Nacional.
Art. 10. Nos aumentos de capital, será assegurada preferência
às pessoas jurídicas de direito público, para a tomada de ações da sociedade, respeitado o disposto no art. 7º, in fine, e será adotada a
mesma norma nos lançamentos de obrigações.
Art. 11. Todos os recursos do Fundo Federal de Eletrificação
serão depositados no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, a crédito de conta especial que só poderá ser movimentada pela
Eletrobrás respeitadas as aplicações ou vinculações nos termos do
art. 7º da Lei n" 2.944, de 8 de novembro de 1956. Os saques da Eletrobrás, à conta do fundo, serão considerados integralização do seu
capital subscrito pela União, ou adiantamento por conta do capital a
ser subscrito pela União, em cumprimento do art. 6º, § 1', desta lei.
Parágrafo único. Constituirão receita do Fundo Federal de
Eletrificação e a ele serão recolhidos diretamente pela Eletrobrás:
a)

os dividendos das ações da União na Eletrobrás;

b) os juros das obrigações ao portador da Eletrobrás tomadas
pela União.

CAPÍTULO III
Da Organização da Eletrobrás
Art. 12. A Eletrobrás será dirigida por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e uma Diretoria Executiva.
§ 1" O Conselho de Administração será constituído de:
a) um presidente nomeado pelo Presidente da República e demissível ad nutum;
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b) de três a cinco diretores conforme a fixação, em decreto, pelo
Presidente da República, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de três anos; (Redação dada pela Lei n'' 4.400, de 31.8.1964)

c) de dois a quatro conselheiros, conforme, igualmente, a fixação
em decreto pelo Presidente da República, eleitos pela Assembléia Geral,
também com mandatos de três anos. (Redação dada pela Lei n'
4.400, de 31.8.1964)
d) dois conselheiros eleitos pelos acionistas, com mandato de
três anos, sendo um pelas pessoas jurídicas de direito público, exceto
a União, e outro pelas pessoas físicas e jurídicas de direito privado.
§ 2' A Diretoria Executiva compor-se-á do presidente e dos diretores.
§ 3' (Revogado pela Lei n' 4.400, de 31.8.1964)
§ 4'

(Revogado pela Lei n' 4.400, de 31.8.1964)

§ 5' O presidente e os diretores não poderão exercer funções
de direção, administração ou consulta em empresas de economia privada, concessionárias de serviços públicos de energia elétrica ou de empresas de direito privado ligadas de qualquer forma à indústria do
material elétrico.

Art. 13. O Conselho Fiscal será constituído de cinco membros
efetivos e cinco suplentes com mandato de um ano, eleitos pela
Assembléia Geral. (Redação dada pela Lei n' 4.400, de 31.8.1964)
§ I" Na composição do Conselho Fiscal, um membro efetivo e
seu suplente serão eleitos pelos titulares de ações preferenciais, sendo
que, para cada uma das outras vagas, a Assembléia Geral elegerá
candidatos cujos nomes, em lista tríplice, serão fornecidos, respectivamente, pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho
Federal de Economistas Profissionais e, sucessivamente, uma em
cada ano, pela Confederação Nacional da Indústria e Confederação
Nacional do Comércio. (Redação dada pela Lei n' 4.400, de
31.8.1964)
§ 2' Não se aplicarão ao Conselho Fiscal da Sociedade as disposições do Decreto-Lei n? 2.928, de 31 de dezembro de 1940.
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§ 3' (Revogado pela Lei nº 4.400, de 31.8.1964)
Art. 14. É privativo dos brasileiros o exercício dos cargos e funções de membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da sociedade.
Art. 15. A Eletrobrás operará diretamente ou por intermédio
de subsidiárias ou empresas a que se associar, para cumprimento de
seu objeto social. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.1998)
Parágrafo único. A Eletrobrás poderá, diretamente, aportar
recursos, sob a forma de participação minoritária, em empresas ou
consórcios de empresas titulares de concessão para geração ou transmissão de energia elétrica, bem como nas que eles criarem para a consecução do seu objeto, podendo, ainda, prestar-lhes fiança. (Redação
dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.1998)
Art. 16. Nas subsidiárias que a Eletrobrás vier a organizar, serão observados, no que forem aplicáveis, os princípios gerais desta
lei, salvo quanto à estrutura da administração, que poderá adaptar-se às peculiaridades e à importãncia dos serviços de cada uma,
bem como às condições de participação dos demais sócios.
§ 1º As subsidiárias obedecerão às normas administrativas,
financeiras, técnicas e contábeis, tanto quanto possível uniformes, estabelecidas pela Eletrobrás.
§ 2º Os representantes da Eletrobrás na administração das sociedades, subsidiárias ou não, de que esta participa, serão escolhidos
pelo seu Conselho de Administração por maioria de votos.

CAPÍTULO IV
Das Obrigações da Eletrobrás e dos Favores
que lhe são Conferidos
Art. 17. A Eletrobrás cooperará com os serviços governamentais incumbidos da elaboração e execução da política oficial de energia elétrica, especialmente:
I - sugerindo as medidas que transcendam dos encargos que
lhe são atribuídos; (Vetado)
II - indicando os empreendimentos e as medidas que devam
ser objeto de planos; (Vetado)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 1, p. 6303·6381, sei. 1998

6309
Hl - promovendo, junto aos órgãos competentes, a ampliação
de empreendimentos já existentes, ou a execução de outros, a serem
iniciados, se capazes de acelerar o desenvolvimento da indústria de
energia elétrica do País, principalmente em face das limitações impostas pelo balanço de pagamentos.
Art. 18. A sociedade e suas subsidiárias (Vetado) gozarão da
isenção de tributos (Vetado) incidentes sobre a importação de maquinismos, seus sobressalentes e acessórios, aparelhos, ferramentas, instrumentos e materiais destinados à construção, instalação, ampliação, melhoramentos, funcionamento, exploração, conservação e manutenção das suas instalações, desde que não existam similares de
produção nacional.
§ 1Q (Vetado)
§ 2' Todos os materiais e mercadorias referidos neste artigo,
serão desembaraçados mediante «vistos" dos inspetores da Alfândega.
Art. 19. Fica assegurado à sociedade e às subsidiárias o direito de promover desapropriação, nos termos da legislação em vigor.
Art. 20. O Poder Executivo poderá dar garantia a financiamentos externos contratados pela sociedade ou pelas subsidiárias,
através do Tesouro Nacional ou por intermédio do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico, observadas as normas do art. 21 da
Lei n'' 1.628, de 20 de junho de 1952, no que forem aplicáveis. (Redação dada pela Lei n" 4.400, de 31.8.1964)
Art. 21. (Vetado)
Art. 22. Somente quando os dividendos atingirem seis por cento, poderá a Assembléia Geral dos Acionistas fixar porcentagens ou
gratificações por conta dos lucros para a administração da sociedade
e das subsidiárias.
Art. 23. A direção da Eletrobrás e as das sociedades dela subsidiárias são obrigadas a prestar as informações que lhes forem solicitadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal ou qualquer de suas comissões.
§ P O Presidente da Eletrobrás é obrigado a comparecer perante qualquer das comissões de uma ou de outra Casa do Congresso,
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quando convocado para pessoalmente prestar informações acerca do
assunto previamente determinado.
§ 2º a falta de comparecimento, sem justificação importa na
perda do cargo.
Art. 24. Prescreverão os estatutos da Eletrobrás normas específicas para a participação dos seus empregados nos lucros da sociedade, quando estes alcançarem seis por cento do capital, as quais deverão prevalecer até que seja regulamentado o inciso IV do art. 157
da Constituição Federal.

CAPÍTULO V
Disposições Gerais
Art. 25. A União poderá contratar com a sociedade ou suas
subsidiárias a execução de obras e serviços condizentes com o seu objetivo e não constantes do Plano Nacional de Eletrificação, para os
quais forem destinados recursos financeiros especiais.
§ 1º As obras realizadas na forma deste artigo poderão ser incorporadas pela União à Eletrobrás, ou suas subsidiárias, a partir
do momento em que sua rentabilidade assegure a remuneração do
investimento à taxa estabelecida pela lei para as empresas de eletricidade.
§ 2' Enquanto não for preenchida a condição do parágrafo anterior, e sempre que o preferir a União, poderão as obras referidas
neste artigo ser operadas, pela Eletrobrás, ou suas subsidiárias, por
conta da União, mediante convênio.
Art. 26. O suprimento de energia elétrica, pela Eletrobrás, a
outras empresas, para efeito de distribuição às zonas de que estas últimas sejam concessionárias, será realizado na forma e mediante tarifas estabelecidas pela legislação em vigor.
Parágrafo único.

(Revogado pela Lei nº 4.400, de 31.8.1964)

Art. 27. Os militares e os funcionários públicos civis da União
e das entidades autárquicas, paraestatais e das sociedades de economia mista, federais, poderão servir na Eletrobrás, em funções de direção, de chefia e de natureza técnica, na forma do Decreto-Lei nº
6.877, de 18 de setembro de 1944, não podendo, todavia, acumular
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vencimentos, gratificações ou quaisquer outras vantagens, sob pena
de se considerar como tendo renunciado ao cargo primitivo.

Art. 28. A sociedade contribuirá para a formação do pessoal
técnico necessário à indústria da energia elétrica, bem como a preparação de operários qualificados: através de cur~~s especializado~,
que organizará, podendo tambem conceder auxílio aos estabelecimentos de ensino do País ou bolsas de estudo no exterior e assinar
convênios com entidades que colaboram na formação de pessoal técnico especializado.
Art. 29. Aos empregados e servidores da sociedade aplicar-se-ão os preceitos da legislação do trabalho nas suas relações com
a empresa e suas subsidiárias.
Art. 30. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de abril de 1961; 140' da Independência e 73' da República.
LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

n

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. lº As concessões de serviços públicos e de obras públicas
e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art.
(") Republicação atualizada da Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
determinada pelo art. 22 da Lei n" 9.648, de 27 de maio de 1998.
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175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas nonnas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.
Parágrafo único.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua

legislação às prescrições desta lei, buscando atender as peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços.
Art. 2' Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:

1 -

poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal

ou o Município, em cuja competência se encontre o serviço público,

precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou
permissão;

Il - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade
de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e
por prazo determinado;
In - concessão de serviço público precedida da execução de
obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma,
ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público,
delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade
de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de
forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo
poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.
Art. 3º As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização
pelo poder concedente responsável pela delegação, com a cooperação
dos usuários.

Art. 4º A concessão de serviço público, precedida ou não da
execução de obra pública, será formalizada mediante contrato, que
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deverá observar os termos desta lei, das normas pertinentes e do edital de licitação.
Art. 5' O poder concedente publicará, previamente ao edital de
licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou
permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo.
CAPÍTULon
Do Serviço Adequado
Art. 6' Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.
§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua
interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das
instalações; e
II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse
da coletividade.
CAPÍTULO III
Dos Direitos e Obrigações dos Usuários
Art. 7' Sem prejuízo do disposto na Lei n' 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários:
I -

receber serviço adequado;

II - receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de ínteresses individuais ou coletivos;

III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre
vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as norCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 1, p. 6303-6381, sei. 1998
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mas do poder concedente. (Redação dada pela Lei n Q 9.648, de
27.5.1998)
IV - levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao
serviço prestado;
V - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos
praticados pela concessionária na prestação do serviço;
VI - contribuir para a permanência das boas condições dos
bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços.
CAPÍTULO IV
Da Política Tarifária
Art. 8 9 ("'tado)
Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo
preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras
de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato.
§ l' A tarifa não será subordinada à legislação especifica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário. (Redação dada pela Lei n 9 9.648, de
27.5.1998)

§ 2' Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das
tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.
§ 39 Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a
revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.
§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o
seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.

Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.
Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária,
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no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes
de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos
associados, com ou sem exc1usivi~ade, com vistas a favorece,r a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta lei.
Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Art. 12.

(Vetado)

Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das
características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

CAPÍTULO V
Da Licitação
Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não
da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.
Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos
seguintes critérios:
I - o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado;
(Redação dada pela Lei n' 9.648, de 27.5.1998)
H - a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão; (Redação dada pela Lei n' 9. 648, de
27.5.1998)
IH - a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos incisos I, II e VII; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.1998)
IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;
(inciso acrescentado pela Lei n' 9.648, de 27.5.1998)
V - melhor proposta em razão da combinação dos critérios
de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de
melhor técnica; (inciso acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27.5.1998)
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VI - melhor proposta em razão da combinação dos critérios
de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica;
(Inciso acrescentado pela Lei n' 9.648, de 27.5.1998)
VII - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. (Inciso acrescentado pela Lei n" 9.648, de
27.5.1998)
§ 1º a aplicação do critério previsto no inciso III só será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.1998)

§ 2º Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V, VI e
VII, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de
27.5.1998)
§ 3' O poder concedente recusará propostas manifestamente
inexeqüíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da
licitação. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.1998)
§ 4º Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira. (Parágrafo acrescentado
pela Lei nº 9.648, de 27.5.1998)

Art. 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter
de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econõmica justificada no ato a que se refere o art. 5º desta lei.
Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para
sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes.
§ l' Considerar-se-á, também, desclassificada a proposta de
entidade estatal alheia à esfera político-administrativa do poder
concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou
subsídios do poder público controlador da referida entidade.
§ 2' Inclui-se nas vantagens ou subsídios de que trata este artigo, qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado, ainda que
em conseqüência da natureza jurídica do licitante, que comprometa
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a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes.
(parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.648, de 27.5.1998)
Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislaçâo própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente:
I - objeto, metas e prazo da concessão;
II - a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço;
III - os prazos para recebimento das propostas, julgamento
da licitação e assinatura do contrato;
IV - prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos
orçamentos e apresentação das propostas;
V - os critérios e a relação dos documentos exigidos para a
aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;
VI - as possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados;
VII - os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no
futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço;
VIII - os critérios de reajuste e revisão da tarifa;
IX - os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da
proposta;
X - a indicação dos bens reversíveis;
XI - as características dos bens reversíveis e as condições em
que estes serão postos à disposição, nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior;

XII - a expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra pública, ou
para a instituição de servidão administrativa;
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XIII - as condições de liderança da empresa responsável, na
hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio;
XIV - nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no art. 23 desta lei,
quando aplicáveis;
XV - nos casos de concessão de serviços públicos precedida
da execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os
quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte especifica
do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra;
(Redação dada pela Lei n' 9.648, de 27.5.1998)
XVI - nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado.
Art. 19. Quando permitida, na licitação, a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:
I - comprovação de compromisso, público ou particular, de
constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas;
II -

indicação da empresa responsável pelo consórcio;

III - apresentação dos documentos exigidos nos incisos V e
XIII do artigo anterior, por parte de cada consorciada;
IV - impedimento de participação de empresas consorciadas
na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

§ I" O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da
celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos
termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.
§ 2' Aempresa líder do consórcio é a responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas.
Art. 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto
no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o
licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes da celebração do contrato.
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Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos,
obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente
ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, especificados no edital.

Art. 22. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação
ou às próprias concessões.
CAPÍTULO VI
Do Contrato de Concessão

Art. 23.

São cláusulas essenciais do contrato de concessão as

relativas:
I

ao objeto, à área e ao prazo da concessão;

II
ao modo, forma e condições de prestação do serviço;
III
aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para
o reajuste e a revisão das tarifas;
V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente
e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações;
VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço;
VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la;
VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se
sujeita a concessionária e sua forma de aplicação;
IX -

aos casos de extinção da concessão;
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x -

aos bens reversíveis;

XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das
indenizações devidas à concessionária, quando for o caso;
XII -

às condições para prorrogação do contrato;

XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação
de contas da concessionária ao poder concedente;
XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras
periódicas da concessionária;
XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências
contratuais.
Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço
público precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente:
I - estipular os cronogramas físico-financeiros de execução
das obras vinculadas à concessão;
II - exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão.
Art. 24.

(Vetado)

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder
concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
§ I" Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço
concedido, bem como a implementação de projetos associados.
§ 2' Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros
e o poder concedente.
§ 3' A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do
serviço concedido.
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Art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no
contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente.
§ 1º A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência.
§ 2' O subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão.
Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário
da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão.
Parágrafo único. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo o pretendente deverá:
I - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção
do serviço;
II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.
Art. 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias
poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão,
até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço.
Parágrafo único.

(Revogado pela Lei nº 9.074, de 7.7.1995)
CAPÍTULO VII

Dos Encargos do Poder Concedente
Art. 29.

Incumbe ao poder concedente:

I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;
II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
III - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições
previstos em lei;
IV - extinguir a concessão, nos casos previstos nesta lei e na
forma prevista no contrato;
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v - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na
forma desta lei, das normas pertinentes e do contrato;
VI - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares
do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;
VII - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e
solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas;
VIII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações,
diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso
em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
IX - declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a
responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação;
XI - incentivar a competitividade;
XII - estimular a formação de associações de usuários para
defesa de interesses relativos ao serviço.
Art. 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá
acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos
técnicos, econômicos e financeiros da concessionária.
Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele
conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários.
CAPÍTULO VIII
Dos Encargos da Concessionária
Art. 31.

Incumbe à concessionária:
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I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta lei,
nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;
II - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;
III - prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no contrato;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;
V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso,
em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis;
VI - promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no
contrato;
VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
do serviço, bem como segurá-los adequadamente;
VIII - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço.
Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra,
feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições de direito
privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer
relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder
concedente.

CAPÍTULO IX
Da Intervenção
Art. 32. O poder concedente poderá intervir na concessão, com
o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o
fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais
pertinentes.

Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder
concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.
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Art. 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá,
no prazo de trinta dias, instaurar procedimento administrativo para
comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.
§ 1º Se ficar comprovado que a intervenção não observou os
pressupostos legais e regulamentares será declarada sua nulidade,
devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária,
sem prejuízo de seu direito à indenização.
§ 2º O procedimento administrativo a que se refere o caput
deste artigo deverá ser concluído no prazo de até cento e oitenta dias,
sob pena de considerar-se inválida a intervenção.
Art. 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão,
a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos
praticados durante a sua gestão.

CAPÍTULO X
Da Extinção da Concessão
Art. 35.
I
II

III
IV
V

Extingue-se a concessão por:

advento do termo contratual;
encampação;
caducidade;
rescisão;
anulação;

VI
falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual.
§ 1º Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos
os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato.
§ 2º Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários.
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§ 3º A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações
e a utilização, pelo poder concedente, de todos os bens reversíveis.
§ 4' Nos casos previstos nos incisos I e n deste artigo, o poder
concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes
da indenização que será devida à concessionária, na forma dos arts.
36 e 37 desta lei.

Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á
com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens
reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do
serviço concedido.
Art. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo
poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior.
Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a
critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as
partes.
§ l' A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando:
I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou
deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definídores da qualidade do serviço;

n - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou
disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão;
In - a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para
tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força
maior;
IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço
concedido;
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v - a concessionária não cumprir as penalidades impostas
por infrações, nos devidos prazos;
VI - a concessionária não atender à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço;
VII - a concessionária for condenada em sentença transitada
emjulgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais.
§ 2 9 A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 3º Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária, detalhadamente, os
descumprimentos contratuais referidos no § 19 deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e
para o enquadramento, nos termos contratuais.
§ 4 9 Instaurado o processo administrativo e comprovada a
inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder
concedente, independentemente de indenização prévia, calculada no
decurso do processo.
§ 5º Aindenização de que trata o parágrafo anterior será devida na forma do art. 36 desta lei e do contrato, descontado o valor das
multas contratuais e dos danos causados pela concessionária.
§ 6 9 Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária.

Art. 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo,
os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado.
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CAPÍTULO XI
Das Permissões

Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos desta lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à
precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder
concedente.
Parágrafo único.

Aplica-se às permissões o disposto nesta lei.

CAPÍTULO XII
Disposições Finais e Transitórias
Art. 41. O disposto nesta lei não se aplica à concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens.

Art. 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta lei consideram-se válidas pelo prazo
fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art.
43 desta lei.
§ l' Vencido o prazo da concessão, o poder concedente procederá a sua licitação, nos termos desta lei.
§ 2º As concessões em caráter precário, as que estiverem com
prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado,
inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo
prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações que precederão a outorga das
concessões que as substituirão, prazo esse que não será inferior a
vinte e quatro meses.

Art. 43. Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988.
Parágrafo único. Ficam também extintas todas as concessões
outorgadas sem licitação anteriormente à Constituição de 1988,
cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados ou que se encontrem
paralisados quando da entrada em vigor desta lei.
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Art. 44. As concessionárias que tiverem obras que se encontrem atrasadas, na data da publicação desta lei, apresentarão ao poder concedente, dentro de cento e oitenta dias, plano efetivo de conclusão das obras.
Parágrafo único. Caso a concessionária não apresente O plano
a que se refere este artigo ou se este plano não oferecer condições efetivas para o término da obra, o poder concedente poderá declarar extinta a concessão, relativa a essa obra.
Art. 45. Nas hipóteses de que tratam os arts. 43 e 44 desta lei,
o poder concedente indenizará as obras e serviços realizados somente
no caso e com os recursos da nova licitação.

Parágrafo único. A licitação de que trata o caput deste artigo
deverá, obrigatoriamente, levar em conta, para fins de avaliação, o
estágio das obras paralisadas ou atrasadas, de modo a permitir a
utilização do critério de julgamento estabelecido no inciso III do art.
15 desta lei.
Art. 46.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 47.

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 13 de fevereiro de 1995; 174' da Independência e 107'
da República.

LEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995 (*)
Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(*) Republicação atualizada da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, determinada

pelo art. 22 da Lei ns 9.648, de 27 de maio de 1998.
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CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais
Art. F Sujeitam-se ao regime de concessão ou, quando couber,
de permissão, nos termos da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
os seguintes serviços e obras públicas de competência da União:
I
II

(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
vias federais, precedidas ou não da execução de obra

III
IV pública;
V - exploração de obras ou serviços federais de barragens,
contenções, eclusas, diques e irrigações, precedidas ou não da execução de obras públicas;
Vl - estações aduaneiras e outros terminais alfandegados de
uso público, não instalados em área de porto ou aeroporto, precedidos ou não de obras públicas;
VII - os serviços postais. (Inciso acrescentado pela Lei nº
9.648, de 27.5.1998)
Parágrafo único. Os atuais contratos de exploração de serviços
postais celebrados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT) com as Agências de Correio Franqueadas (ACF), permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e
avaliações indispensáveis à organização das licitações que precederão à delegação das concessões ou permissões que os substituirão,
prazo esse que não poderá ser inferior a de 31 de dezembro de 2001 e
não poderá exceder a data-limite de 31 de dezembro de 2002. (Parágrafo único acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27.5.1998)
Art. 2º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que lhes autorize e fixe
os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana e nosjá referidos na Constituição Federal, nas
Constituições Estaduais e nas Leis Orgãnicas do Distrito Federal e
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Municípios, observado, em qualquer caso, os termos da Lei nQ 8.987,
de 1995.
§ l' A contratação dos serviços e obras públicas resultantes
dos processos iniciados com base na Lei nº 8.987, de 1995, entre a
data de sua publicação e a da presente lei, fica dispensada de lei autorizativa.
§ 2' Independe de concessão, permissão ou autorização o
transporte de cargas pelos meios rodoviário e aquaviário. (Redação
dada pela Lei nº 9.432, de 8.1.1997)
§ 3º

Independe de concessão ou permissão o transporte:

I - aquaviário, de passageiros, que não seja realizado entre
portos organizados;
H - rodoviário e aquaviário de pessoas, realizado por operadoras de turismo no exercício dessa atividade;
IH - de pessoas, em caráter privativo de organizações públicas
ou privadas, ainda que em forma regular.
Art. 3º Na aplicação dos arts. 42, 43 e 44 da Lei n'' 8.987, de
1995, serão observadas pelo poder concedente as seguintes determinações:
I

garantia da continuidade na prestação dos serviços pú-

blicos;
H
atraso;

prioridade para conclusão de obras paralisadas ou em

IH
aumento da eficiência das empresas concessionárias, visando à elevação da competitividade global da economia nacional;
IV - atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão das
populações de baixa renda e das áreas de baixa densidade populacional, inclusive as rurais;
V - uso racional dos bens coletivos, inclusive os recursos naturais.
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CAPÍTULO II
Dos Serviços de Energia Elétrica

Seção I
Das Concessões, Permissões e Autorizações
Art. 4º As concessões, permissões e autorizações de exploração
de serviços e instalações de energia elétrica e de aproveitamento energético dos cursos de água serão contratadas, prorrogadas ou outorgadas nos termos desta e da Lei n? 8.987, e das demais.
§ I? As contratações, outorgas e prorrogações de que trata este
artigo poderão ser feitas a título oneroso em favor da União.
§ 2' As concessões de geração de energia elétrica, contratadas
a partir desta lei, terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a trinta e cinco anos, contado da data de assinatura
do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado no máximo por
igual periodo, a critério do poder concedente, nas condições estabelecidas no contrato.
§ 3º As concessões de transmissão e de distribuição de energia
elétrica, contratadas a partir desta lei, terão o prazo necessário à
amortização dos investimentos, limitado a trinta anos, contado da
data de assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado no máximo por igual período, a critério do poder concedente,
nas condições estabelecidas no contrato.
§ 4' As prorrogações referidas neste artigo deverão ser requeridas pelo concessionário ou permissionário, no prazo de até trinta e
seis meses anteriores à data final do respectivo contrato, devendo o
poder concedente manifestar-se sobre o requerimento até dezoito meses antes dessa data.
Art. 5' São objeto de concessão, mediante licitação:
I - o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência
superior a l.OOOkW e a implantação de usinas termelétricas de potência superior a 5.000kW, destinados à execução de serviço público;
II - o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência
superior a l.OOOkW, destinados à produção independente de energia
elétrica;
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III - de uso de bem público, o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a lO.OOOkW, destinados ao uso exclusivo de autoprodutor, resguardado direito adquirido relativo às concessões existentes.
§ 1Q Nas licitações previstas neste e no artigo seguinte, o poder
concedente deverá especificar as finalidades do aproveitamento ou da
implantação das usinas.
§ 2' Nenhum aproveitamento hidrelétrico poderá ser licitado
sem a definição do «aproveitamento ótimo" pelo poder concedente,
podendo ser atribuída ao licitante vencedor a responsabilidade pelo
desenvolvimento dos projetos básico e executivo.

§ 3' Considera-se «aproveitamento ótimo" todo potencial definido em sua concepção global pelo melhor eixo do barramento, arranjo físico geral, níveis d'água operativos, reservatório e potência,
integrante da alternativa escolhida para divisão de quedas de uma
bacia hidrográfica.
Art. 6' As usinas termelétricas destinadas à produção independente poderão ser objeto de concessão mediante licitação ou autorização.
Art. 7º São objeto de autorização:
I - a implantação de usinas termelétricas, de potência superior a 5.000kW, destinada a uso exclusivo do autoprodutor;
II - o aproveitamento de potenciais hidráulicos, de potência
superior a l.OOOkW e igualou inferior a lO.OOOkW, destinados a uso
exclusivo do autoprodutor.
Parágrafo único. As usinas termelétricas referidas neste e nos
arts. 5' e 6º não compreendem aquelas cuja fonte primária de energia
é a nuclear.
Art. 8' O aproveitamento de potenciais hidráulicos, iguais ou
inferiores a l.OOOkW, e a implantação de usinas termelétricas de potência igualou inferior a 5.000kW, estão dispensadas de concessão,
permissão ou autorização, devendo apenas ser comunicados ao poder
concedente.
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Art. 9º É o poder concedente autorizado a regularizar, mediante outorga de autorização, o aproveitamento hidrelétrico existente na
data de publicação desta lei, sem ato autorizativo.
Parágrafo único. O requerimento de regularização deverá ser
apresentado ao poder concedente no prazo máximo de cento e oitenta
dias da data de publicação desta lei.
Art. 10. Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados
de energia elétrica. (Redação dada pela Lei n'' 9.648, de 27.5.98)

Seção II
Do Produtor Independente de Energia Elétrica
Art. 11. Considera-se produtor independente de energia elétrica a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam
concessão ou autorização do poder concedente, para produzir energia
elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco.
Parágrafo único. O produtor independente de energia elétrica
está sujeito a regras operacionais e comerciais próprias, atendido o
disposto nesta lei, na legislação em vigor e no contrato de concessão
ou ato de autorização.
Art. 12. A venda de energia elétrica por produtor independente
poderá ser feita para:
I - concessionário de serviço público de energia elétrica;
II - consumidor de energia elétrica, nas condições estabelecidas nos arts. 15 e 16;

III - consumidores de energia elétrica integrantes de complexo
industrial ou comercial, aos quais o produtor independente também
forneça vapor oriundo de processo de co-geração;
IV - conjunto de consumidores de energia elétrica, independentemente de tensão e carga, nas condições previamente ajustadas
com o concessionário local de distribuição;
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v - qualquer consumidor que demonstre ao poder concedente
não ter o concessionário local lhe assegurado o fornecimento no prazo
de até cento e oitenta dias contado da respectiva solicitação.
Parágrafo único. A venda de energia elétrica na forma prevista
nos incisos I, IV e V deverá ser exercida a preços sujeitos aos critérios
gerais fixados pelo poder concedente.
Art. 13. O aproveitamento de potencial hidráulico, para fins
de produção independente, dar-se-á mediante contrato de concessão
de uso de bem público, na forma desta lei.
Art. 14. As linhas de transmissão de interesse restrito aos
aproveitamentos de produção independente poderão ser concedidas
ou autorizadas, simultânea ou complementarmente, aos respectivos
contratos de uso do bem público.

Seção lII
Das Opções de Compra de Energia Elétrica por Parte
dos Consumidores
Art. 15. Respeitados os contratos de fornecimentos vigentes, a
prorrogação das atuais e as novas concessões serão feitas sem exclusividade de fornecimento de energia elétrica a consumidores com carga igualou maior que 10.000kW, atendidos em tensão igualou superior a 69kV, que podem optar por contratar seu fornecimento, no todo
ou em parte, com produtor independente de energia elétrica.
§ l' Decorridos três anos da publicação desta lei, os consumidores referidos neste artigo poderão estender sua opção de compra a
qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia
elétrica do sistema interligado. (Redação dada pela Lei n" 9.648, de
27.5.1998)
§ 2' Decorridos cinco anos da publicação desta lei, os consumidores com carga igualou superior a 3.000kW, atendidos em tensão
igualou superior a 69kV, poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de
energia elétrica do mesmo sistema interligado.
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§ 3° Após oito anos da publicação desta lei, o poder concedente
poderá diminuir os limites de carga e tensão estabelecidos neste e no
art. 16.
§ 4' Os consumidores que não tiverem cláusulas de tempo determinado em seus contratos de fornecimento só poderão optar por
outro fornecedor após o prazo de trinta e seis meses, contado a partir
da data de manifestação formal ao concessionário.
§ 5º O exercício da opção pelo consumidor não poderá resultar
em aumento tarifário para os consumidores remanescentes da concessionária de serviços públicos de energia elétrica que haja perdido
mercado. (Redação dada pela Lei nO 9.648, de 27.5.1998)
§ 6' É assegurado aos fornecedores e respectivos consumidores
livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e permissionário de serviço público, mediante ressarcimento do
custo de transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo poder concedente.
§ 79 Os concessionários poderão negociar com os consumidores
referidos neste artigo novas condições de fornecimento de energia
elétrica, observados os critérios a serem estabelecidos pela Aneel.
(Redação dada pela Lei n" 9.648, de 27.5.1998)

Art. 16. É de livre escolha dos novos consumidores, cuja carga
seja igualou maior que 3.000kW, atendidos em qualquer tensão, o
fornecedor com quem contratará sua compra de energia elétrica.

SeçãoN
Das Instalações de Transmissão e dos Consórcios de Geração
Art. 17. O poder concedente deverá definir, dentre as instalações de transmissão, as que se destinam à formação da rede básica
dos sistemas interligados, as de âmbito próprio do concessionário de
distribuição e as de interesse exclusivo das centrais de geração.
§ l' As instalações de transmissão, integrantes da rede básica
dos sistemas elétricos interligados, serão objeto de concessão mediante licitação, e funcionarão na modalidade de instalações integradas
aos sistemas e com regras operativas definidas por agente sob controCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 1, p. 6303-6381, sei. 1998
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le da União, de forma a assegurar a otimização dos recursos eletroenergéticos existentes ou futuros.
§ 2' As instalações de transmissão de âmbito próprio do concessionário de distribuição poderão ser consideradas pelo poder concedente parte integrante da concessão de distribuição.

§ 3' As instalações de transmissão de interesse restrito das
centrais de geração poderão ser consideradas integrantes das respectivas concessões, permissões ou autorizações. (Redação dada pela Lei
n" 9.648, de 27.5.1998)
§ 4' As instalações de transmissão, existentes na data de publicação desta lei, serão classificadas pelo poder concedente, para
efeito de prorrogação, de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 5' As instalações de transmissão, classificadas como integrantes da rede básica, poderão ter suas concessões prorrogadas, segundo os critérios estabelecidos nos arts. 19 e 22, no que couber.
Art. 18. É autorizada a constituição de consórcios, com o objetivo de geração de energia elétrica para fins de serviços públicos,
para uso exclusivo dos consorciados, para produção independente ou
para essas atividades associadas, conservado o regime legal próprio
de cada uma, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 23 da Lei
n? 8.987, de 1995.
Parágrafo único. Os consórcios empresariais de que trata o
disposto no parágrafo único do art. 21, podem manifestar ao poder
concedente, até seis meses antes do funcionamento da central geradora de energia elétrica, opção por um dos regimes legais previstos neste artigo, ratificando ou alterando o adotado no respectivo ato de
constituição. (Parágrafo único acrescentado pela Lei n' 9.648, de
27.5.1998)

Seção V
Da Prorrogação das Concessões Atuais
Art. 19. A União poderá, visando garantir a qualidade do
atendimento aos consumidores a custos adequados, prorrogar, pelo
prazo de até vinte anos, as concessões de geração de energia elétrica,
alcançadas pelo art. 42 da Lei n" 8.987, de 1995, desde que requerida
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a prorrogação, pelo concessionário, permissionário ou titular de manifesto ou de declaração de usina termelétrica, observado o disposto
no art. 25 desta lei.
§ 1º Os pedidos de prorrogação deverão ser apresentados, em
até um ano, contado da data da publicação desta lei.
§ 2º Nos casos em que o prazo remanescente da concessão for
superior a um ano, o pedido de prorrogação deverá ser apresentado
em até seis meses do advento do termo final respectivo.
§ 3' Ao requerimento de prorrogação deverão ser anexados os
elementos comprobatórios de qualificação jurídica, técnica, financeira e administrativa do interessado, bem como comprovação de regularidade e adimplemento de seus encargos junto a órgãos públicos,
obrigações fiscais e previdenciárias e compromissos contratuais, firmados junto a órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
referentes aos serviços de energia elétrica, inclusive ao pagamento
de que trata o § 1º do art. 20 da Constituição Federal.
§ 4' Em caso de não apresentação do requerimento, no prazo
fixado nos §§ 1º e 2º deste artigo, ou havendo pronunciamento do poder concedente contrário ao plei to, as concessões, manifestos ou declarações de usina termelétrica serão revertidas para a União, no
vencimento do prazo da concessão, e licitadas.
§ 5' (Vetado)
Art. 20. As concessões e autorizações de geração de energia elétrica alcançadas pelo parágrafo úníco do art. 43 e pelo art. 44 da Lei
nº 8.987, de 1995, exceto aquelas cujos empreendimentos não tenham
sido iniciados até a edição dessa mesma lei, poderão ser prorrogadas
pelo prazo necessário à amortização do investimento, limitado a trinta e cinco anos, observado o disposto no art. 24 desta lei e desde que
apresentado pelo interessado:
I - plano de conclusão aprovado pelo poder concedente;
II - compromisso de participação superior a um terço de investimentos privados nos recursos necessários à conclusão da obra e à
colocação das unidades em operação.
Parágrafo único. Os titulares de concessão que não procederem
de conformidade com os termos deste artigo terão suas concessões
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declaradas extintas, por ato do poder concedente, de acordo com o
autorizado no parágrafo único do art. 44 da Lei n? 8.987, de 1995.
Art. 21. É facultado ao concessionário incluir no plano de conclusão das obras, referido no inciso I do artigo anterior, no intuito de
viabilizá-la, proposta de sua associação com terceiros na modalidade
de consórcio empresarial do qual seja a empresa líder, mantida ou não
a finalidade prevista originalmente para a energia produzida.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos consórcios empresariais formados ou cuja formação se encontra em curso
na data de publicação desta lei, desde que já manifestada ao poder
concedente pelos interessados, devendo as concessões ser revistas
para adaptá-las ao estabelecido no art. 23 da Lei n" 8.987, de 1995,
observado o disposto no art. 20, inciso II e no art. 25 desta lei.

Art. 22. As concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo art. 42 da Lei n" 8.987, de 1995, poderão ser prorrogadas, desde que reagrupadas segundo critérios de racionalidade operacional e econômica, por solicitação do concessionário ou iniciativa
do poder concedente.

§ 1 Q Na hipótese de a concessionária não concordar com o reagrupamento, serão mantidas as atuais áreas e prazos das concessões.
§ 2' A prorrogação terá prazo único, igual ao maior remanescente dentre as concessões reagrupadas, ou vinte anos, a contar da
data da publicação desta lei, prevalecendo o maior.
§ 3' (Vetado)

Art. 23. Na prorrogação das atuais concessões para distribuição de energia elétrica, o poder concedente diligenciará no sentido
de compatibilizar as áreas concedidas às empresas distribuidoras
com as áreas de atuação de cooperativas de eletrificação rural, examinando suas situações de fato como prestadoras de serviço público,
visando enquadrar as cooperativas como permissionárias de serviço
público de energia elétrica.
Parágrafo único. Constatado, em processo administrativo, que
a cooperativa exerce, em situação de fato ou com base em permissão
anteriormente outorgada, atividade de comercialização de energia
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elétrica a público indistinto, localizado em sua área de atuação, é facultado ao poder concedente promover a regularização da permissão.
Art. 24. O disposto nos §§ 1', 2Q , 3º e 4º do art. 19 aplica-se às
concessões referidas no art. 22.
Parágrafo único. Aplica-se, ainda, às concessões referidas no
art. 20, o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 19.
Art. 25. As prorrogações de prazo, de que trata esta lei, somente terão eficácia com assinatura de contratos de concessão que contenham cláusula de renúncia a eventuais direitos preexistentes que
contrariem a Lei nº 8.987, de 1995.
§ 1º Os contratos de concessão e permissão conterão, além do
estabelecido na legislação em vigor, cláusulas relativas a requisitos
mínimos de desempenho técnico do concessionário ou permissionário, bem assim, sua aferição pela fiscalização através de índices
apropriados.
§ 2Q No contrato de concessão ou permissão, as cláusulas relativas à qualidade técnica, referidas no parágrafo anterior, serão vinculadas a penalidades progressivas, que guardarão proporcionalidade com o prejuízo efetivo ou potencial causado ao mercado.

CAPÍTULO UI
Da Reestruturação dos Serviços Públicos Concedidos
Art. 26. Exceto para os serviços públicos de telecomunicações,
é a União autorizada a:
I - promover cisões, fusões, incorporações ou transformações
societárias dos concessionários de serviços públicos sob o seu controle
direto ou indireto;
II - aprovar cisões, fusões e transferências de concessões, estas últimas nos termos do disposto no art. 27 da Lei nº 8.987, de
1995;
IH - cobrar, pelo direito de exploração de serviços públicos,
nas condições preestabelecidas no edital de licitação.
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Parágrafo único. O inadimplemento do disposto no inciso lU
sujeitará o concessionário à aplicação da pena de caducidade, nos
termos do disposto na Lei n' 8.987, de 1995.
Art. 27. Nos casos em que os serviços públicos, prestados por
pessoas jurídicas sob controle direto ou indireto da União, para promover a privatização simultaneamente com a outorga de nova concessão ou com a prorrogação das concessões existentes, a União, exceto
quanto aos serviços públicos de telecomunicações, poderá:
I - utilizar, no procedimento licitatório, a modalidade de leilão, observada a necessidade da venda de quantidades mínimas de
quotas ou ações que garantam a transferência do controle societário;
U - fixar, previamente, o valor das quotas ou ações de sua
propriedade a serem alienadas, e proceder à licitação na modalidade
de concorrência.
§ l' Na hipótese de prorrogação, esta poderá ser feita por prazos diferenciados, de forma a que os termos finais de todas as concessões prorrogadas ocorram no mesmo prazo que será o necessário à
amortização dos investimentos, limitado a trinta anos, contado a
partir da assinatura do novo contrato de concessão.
§ 2' Na elaboração dos editais de privatização de empresas
concessionárias de serviço público, a União deverá atender às exigências das Leis n's 8.031, de 1990, e 8.987, de 1995, inclusive
quanto à publicação das cláusulas essenciais do contrato e do prazo
da concessão.

§ 3' O disposto neste artigo poderá ainda ser aplicado no caso
de privatização de concessionário de serviço público sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
no ãmbito de suas respectivas competências.
§ 4' A prorrogação de que trata este artigo está sujeita às condições estabelecidas no art. 25.
Art. 28. Nos casos de privatização, nos termos do artigo anterior, é facultado ao poder concedente outorgar novas concessões sem
efetuar a reversão prévia dos bens vinculados ao respectivo serviço
público.
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§ 1º Em caso de privatização de empresa detentora de concessão ou autorização de geração de energia elétrica, é igualmente facultado ao poder concedente alterar o regime de exploração, no todo ou
em parte, para produção independente, inclusive, quanto às condições de extinção da concessão ou autorização e de encampação das
instalações, bem como da indenização porventura devida. (Parágrafo
acrescentado pela Lei n' 9.648, de 27.5.1998)
§ 2' A alteração de regime referida no parágrafo anterior deverá observar as condições para tanto estabelecidas no respectivo edital, previamente aprovado pela Aneel. (Parágrafo acrescentado pela
Lei n' 9.648, de 27.5.1998)
§ 3' É vedado ao edital referido no parágrafo anterior estipular, em beneficio da produção de energia elétrica, qualquer forma de
garantia ou prioridade sobre o uso da água da bacia hidrográfica,
salvo nas condições definidas em ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas e Energia e do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e
da Amazônia Legal, em articulação com os Governos dos Estados
onde se localiza cada bacia hidrográfica. (Parágrafo acrescentado
pela Lei nº 9.648, de 27.5.1998)
§ 4' O edital referido no § 2º deve estabelecer as obrigações dos
sucessores com os programas de desenvolvimento socioeconômico regionais em andamento, conduzidos diretamente pela empresa ou em
articulação com os Estados, em áreas situadas na bacia hidrográfica
onde se localizam os aproveitamentos de potenciais hidráulicos, facultado ao Poder Executivo, previamente à privatização, separar e
destacar os ativos que considere necessários à condução desses programas. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.648, de 27.5.1998)

Art. 29. A modalidade de leilão poderá ser adotada nas licitações relativas à outorga de nova concessão com a finalidade de promover a transferência de serviço público prestado por pessoas jurídicas, a que se refere o art. 27, incluidas, para os fins e efeitos da Lei n'
8.031, de 1990, no Programa Nacional de Desestatização, ainda que
não haja a alienação das quotas ou ações representativas de seu controle societário.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, os bens
vinculados ao respectivo serviço público serão utilizados, pelo novo
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concessionário, mediante contrato de arrendamento a ser celebrado
com o concessionário original.

Art. 30. O disposto nos arts. 27 e 28 aplica-se, ainda, aos casos
em que o titular da concessão ou autorização de competência da
União for empresa sob controle direto ou indireto dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, desde que as partes acordem
quanto às regras estabelecidas. (Redação dada pela Lei n'' 9.648, de
27.5.1998)
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais

Art. 31. Nas licitações para concessão e permissão de serviços
públicos ou uso de bem público, os autores ou responsáveis economicamente pelos projetos básico ou executivo podem participar, direta
ou indiretamente, da licitação ou da execução de obras ou serviços.
Art. 32. A empresa estatal que participe, na qualidade de licitante, de concorrência para concessão e permissão de serviço público, poderá, para compor sua proposta, colher preços de bens ou serviços fornecidos por terceiros e assinar pré-contratos com dispensa de
licitação.
§ I" Os pré-contratos conterão, obrigatoriamente, cláusula resolutiva de pleno direito, sem penalidades ou indenizações, no caso
de outro licitante ser declarado vencedor.
§ 2' Declarada vencedora a proposta referida neste artigo, os
contratos definitivos, firmados entre a empresa estatal e os fornecedores de bens e serviços, serão, obrigatoriamente, submetidos à
apreciação dos competentes órgãos de controle externo e de fiscalização específica.

Art. 33. Em cada modalidade de serviço público, o respectivo
regulamento determinará que o poder concedente, observado o disposto nos arts. 3' e 30 da Lei n? 8.987, de 1995, estabeleça forma de
participação dos usuários na fiscalização e torne disponível ao público, periodicamente, relatório sobre os serviços prestados.
Art. 34. A concessionária que receber bens e instalações da
União, já revertidos ou entregues à sua administração, deverá:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6303-6381, set. 1998

6343
I - arcar com a responsabilidade pela manutenção e conservação dos mesmos;
II - responsabilizar-se pela reposição dos bens e equipamentos, na forma do disposto no art. 6º da Lei nº 8.987, de 1995.

Art. 35. A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder
concedente, fica condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Parágrafo único. A concessão de qualquer benefício tarifário
somente poderá ser atribuída a uma classe ou coletividade de usuários dos serviços, vedado, sob qualquer pretexto, o benefício singular.
Art. 36. Sem prejuízo do disposto no inciso XII do art. 21 e no
inciso XI do art. 23 da Constituição Federal, o poder concedente poderá, mediante convênio de cooperação, credenciar os Estados e o
Distrito Federal a realizarem atividades complementares de fiscalização e controle dos serviços prestados nos respectivos territórios.
Art. 37. É inexigível a licitação na outorga de serviços de telecomunicações de uso restrito do outorgado, que não sejam passíveis
de exploração comercial.
Art. 38. (Vetado)
Art. 39. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40. Revogam-se o parágrafo único do art. 28 da Lei n?
8.987, de 1995, e as demais disposições em contrário.
Brasília, 7 dejulho de 1995; 174º da Independência e 107º daRepública.
LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Institui a Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), disciplina o regime das
concessões de serviços públicos de energia
elétrica e dá outras providências.
C) Republicação atualizada da Lei n? 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
determinada pelo art. 22 da Lei n" 9.648, de 27 de maio de 1998.
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Atribuições e da Organização
Art. l' É instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) autarquia, sob regime especial, vinculada ao Ministério de
Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado.
Art. 2' A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tem
por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com
as políticas e diretrizes do Governo Federal.
Parágrafo único. No exercício de suas atribuições, a Aneel promoverá a articulação com os Estados e o Distrito Federal, para o
aproveitamento energético dos cursos de água e a compatibilização
com a política nacional de recursos hídricos.
Art. 3' Além das incumbências prescritas nos arts. 29 e 30 da
Lei n? 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, aplicáveis aos serviços de
energia elétrica, compete especialmente à Aneel:
I - implementar as políticas e diretrizes do Governo Federal para a exploração da energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos, expedindo os atos regulamentares necessários
ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei n? 9.074, de 7 de
julho de 1995;
II - promover as licitações destinadas à contratação de concessionárias de serviço público para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e para a outorga de concessão para
aproveitamento de potenciais hidráulicos;
III - definir o aproveitamento ótimo de que tratam os §§ 2' e
3' do art. 5' da Lei n' 9.074, de 7 de julho de 1995;
IV - celebrar e gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de
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mente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões e
a prestação dos serviços de energia elétrica;

V - dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre concessionárias, permissionárias, autorizadas, produtores independentes e autoprodutores, bem corno entre estes agentes e seus
consumidores;
VI - fixar os critérios para cálculo do preço de transporte de
que trata o § 6° do art. 15 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e arbitrar seus valores nos casos de negociação frustrada entre os agentes
envolvidos;
VII - articular com o órgão regulador do setor de combustíveis fósseis e gás natural os critérios para fixação dos preços de transporte destes combustíveis, quando destinados à geração de energia
elétrica, e para arbitramento de seus valores, nos casos de negociação frustrada entre os agentes envolvidos;
VIII - estabelecer, com vistas a propiciar concorrência efetiva
entre os agentes e a impedir a concentração econômica nos serviços e
atividades de energia elétrica, restrições, limites ou condições para
empresas, grupos empresariais e acionistas, quanto à obtenção e
transferência de concessões, permissões e autorizações, à concentração societária e à realização de negócios entre si; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27.5.1998)
IX - zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos
agentes do setor de energia elétrica; (Inciso acrescentado pela Lei nO
9.648, de 27.5.1998)
X - fixar as multas administrativas a serem impostas aos
concessionários, permissionários e autorizados de instalações e
serviços de energia elétrica, observado o limite, por infração, de 2%
(dois por cento) do faturamento ou do valor estimado da energia
produzida nos casos de autoprodução e produção independente,
correspondente aos últimos doze meses anteriores à lavratura do
auto de infração ou estimados para um período de doze meses, caso
o infrator não esteja em operação ou esteja operando por um período
inferior a doze meses. (Inciso acrescentado pela Lei nO 9.648, de
27.5.1998)
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Parágrafo único. No exercício da competência prevista nos incisos VIII e IX, a ArreeI deverá articular-se com a Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça. (Parágrafo único acrescentado
pela Lei nº 9.648, de 27.5.1998)

Art. 4º A ArreeI será dirigida por um Diretor-Geral e quatro
diretores, em regime de colegiado, cujas funções serão estabelecidas
no ato administrativo que aprovar a estrutura organizacional da
autarquia.
§ 1º O decreto de constituição da Aneel indicará qual dos diretores da autarquia terá a incumbência de, na qualidade de ouvidor,
zelar pela qualidade do serviço público de energia elétrica, receber,
apurar e solucionar as reclamações dos usuários.

§ 2' (Revogado pela Lei nº 9.649, de 27.5.1998)
§ 3º O processo decisório que implicar afetação de direitos dos
agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores, mediante
iniciativa de projeto de lei ou, quando possível, por via administrativa, será precedido de audiência pública convocada pela ArreeI.

Art. 5º O Diretor-Geral e os demais diretores serão nomeados
pelo Presidente da República para cumprir mandatos não coincidentes de quatro anos, ressalvado o que dispõe o art. 29.
Parágrafo único. A nomeação dos membros da Diretoria dependerá de prévia aprovação do Senado Federal, nos termos da alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.
Art. 6' Está impedida de exercer cargo de direção na ArreeI a
pessoa que mantiver os seguintes vinculas com qualquer empresa
concessionária, permissionária, autorizada, produtor independente,
autoprodutor ou prestador de serviço contratado dessas empresas
sob regulamentação ou fiscalização da autarquia:
I - acionista ou sócio com participação individual direta superior a três décimos por cento no capital social ou superior a dois
por cento no capital social de empresa controladora;
II - membro do conselho de administração, fiscal ou de diretoria executiva;
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III - empregado, mesmo com o contrato de trabalho suspenso,
inclusive das empresas controladoras ou das fundações de previdência de que sejam patrocinadoras.
Parágrafo único. Também está impedido de exercer cargo de
direção da Aneel, membro do conselho ou diretoria de associação regional ou nacional, representativa de interesses dos agentes mencionados no caput, de categoria profissional de empregados destes agentes, bem como de conjunto ou classe de consumidores de energia.

Art. 7' A administração da Aneel será objeto de Contrato de
Gestão, negociado e celebrado entre a Diretoria e o Poder Executivo
no prazo máximo de noventa dias após a nomeação do Diretor-Geral,
devendo uma cópia do instrumento ser encaminhada para registro
no Tribunal de Contas da União, onde servirá de peça de referência
em auditoria operacional.
§ l' O Contrato de Gestão será o instrumento de controle da
atuação administrativa da autarquia e da avaliação do seu desempenho e elemento integrante da prestação de contas do Ministério de
Minas e Energia e da Aneel, a que se refere o art. 9' da Lei n? 8.443,
de 16 de julho de 1992, sendo sua inexistência considerada falta de
natureza formal, de que trata o inciso II do art. 16 da mesma lei.
§ 2' Além de estabelecer parãmetros para a administração interna da autarquia, os procedimentos administrativos, inclusive
para efeito do disposto no inciso V do art. 3', o Contrato de Gestão
deve estabelecer, nos programas anuais de trabalho, indicadores
que permitam quantificar, de forma objetiva, a avaliação do seu
desempenho.

§ 3' O Contrato de Gestão será avaliado periodicamente e, se
necessário, revisado por ocasião da renovação parcial da Diretoria
da autarquia, sem prejuízo da solidariedade entre seus membros.

Art. 8' A exoneração imotivada de dirigente da Aneel somente
poderá ser promovida nos quatro meses iniciais do mandato, findos os
quais é assegurado seu pleno e integral exercício.
Parágrafo único. Constituem motivos para a exoneração de dirigente da Aneel, em qualquer época, a prática de ato de improbidade
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administrativa, a condenação penal transitada em julgado e o descumprimento injustificado do Contrato de Gestão.
Art. 92 O ex-dirigente da Aneel continuará vinculado à autarquia nos doze meses seguintes ao exercício do cargo, durante os quais
estará impedido de prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma ou natureza do contrato, qualquer tipo de serviço às
empresas sob sua regulamentação ou fiscalização, inclusive controladas, coligadas ou subsidiárias.
§ 12 Durante o prazo da vinculação estabelecida neste artigo,
o ex-dirigente continuará prestando serviços à Aneel ou a qualquer
outro órgão da Administração Pública direta da União, em área atinente à sua qualificação profissional, mediante remuneração equivalente à do cargo de direção que exerceu.
§ 22 Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se o infrator às penas previstas no art. 321 do Código Penal, o
ex-dirigente da Aneel, inclusive por renúncia ao mandato, que descumprir o disposto no caput deste artigo.
§ 3' Exclui-se do disposto neste artigo o ex-dirigente que for
exonerado no prazo indicado no caput do artigo anterior ou pelos motivos constantes de seu parágrafo único.

Art. 10. Os cargos em comissão da autarquia serão exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira
técnica ou profissional da autarquia, aplicando-se-lhes as mesmas
restrições do art. 62 , quando preenchidos por pessoas estranhas aos
quadros da Aneel, exceto no período a que se refere o art. 29.
Parágrafo único. Ressalvada a participação em comissões de
trabalho criadas com fim específico, duração determinada e não
integrantes da estrutura organizacional da autarquia, é vedado à
Aneel requisitar, para lhe prestar serviço, empregados de empresas
sob sua regulamentação ou fiscalização.
CAPÍTULO II
Das Receitas e do Acervo da Autarquia
Art. 11. Constituem receitas da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneol):
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I - recursos oriundos da cobrança da taxa de fiscalização
sobre serviços de energia elétrica, instituída por esta lei;
H - recursos ordinários do Tesouro Nacional consignados no
Orçamento Fiscal da União e em seus créditos adicionais, transferências e repasses que lhe forem conferidos;
IH - produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública, de emolumentos administrativos e de taxas de inscrição em concurso público;
IV - rendimentos de operações financeiras que realizar;
V - recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou
privados, nacionais ou internacionais;
VI - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe
forem destinados;
VII - valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e
imóveis de sua propriedade.
Parágrafo único. O orçamento anual da Aneel, que integra a
Lei Orçamentária da União, nos termos do inciso I do § 5' do art. 165
da Constituição Federal, deve considerar as receitas previstas neste
artigo de forma a dispensar, no prazo máximo de três anos, os recursos ordinários do Tesouro Nacional.
Art. 12. É instituída a Taxa de Fiscalização de Serviços de
Energia Elétrica, que será anual, diferenciada em função da modalidade e proporcional ao porte do serviço concedido, permitido ou autorizado, aí incluída a produção independente de energia elétrica e a
autoprodução de energia.
§ l' A taxa de fiscalização, equivalente a cinco décimos por
cento do valor do benefício econômico anual auferido pelo concessionário, permissionário ou autorizado, será determinada pelas seguintes fórmulas:

I -

TFg=PxGu

onde:
TFg = taxa de fiscalização da concessão de geração;
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P = potência instalada para o serviço de geração;
Gu = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração do serviço de geração;
II -

TFt=PxTu

onde:
TFt = taxa de fiscalização da concessão de transmissão;
P = potência instalada para o serviço de transmissão;
Tu = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da ex'.
ploração do serviço de transmissão;
IH -

TFd = [Ed / (FC x 8,76)] x Du

onde:
TFd = taxa de fiscalização da concessão de distribuição;
Ed = energia anual faturada com o serviço concedido de distribuição, em megawatt/bora;
FC = fator de carga médio anual das instalações de distribuição,
vinculadas ao serviço concedido;
Du = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração do serviço de distribuição,
§ 2' Para determinação do valor do benefício econômico a que
se refere o parágrafo anterior, considerar-se-á a tarifa fixada no respectivo contrato de concessão ou no ato de outorga da concessão, permissão ou autorização, quando se tratar de serviço público, ou no
contrato de venda de energia, quando se tratar de produção independente.
§ 3' No caso de exploração para uso exclusivo, o benefício econômico será calculado com base na estipulação de um valor típico
para a unidade de energia elétrica gerada.

Art. 13, A taxa anual de fiscalização será devida pelos concessionários, permissionários e autorizados a partir de F de janeiro de
1997, devendo ser recolhida diretamente à Aneel, em duodécimos,
na forma em que dispuser o regulamento desta lei.
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§ 1º Do valor global das quotas da Reserva Global de Reversão
(RGR), de que trata o art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971,
com a redação dada pelo art. 9º da Lei nº 8.631, de 4 de março de
1993, devidas pelos concessionários e permissionários, será deduzido o valor da taxa de fiscalização, vedada qualquer majoração de tarifas por conta da instituição desse tributo.
§ 2º A Reserva Global de Reversão de que trata o parágrafo
anterior é considerada incluída nas tarifas de energia elétrica, com
as alterações seguintes:

I - é fixada em até dois e meio por cento a quota anual de reversão que incidirá sobre os investimentos dos concessionários e permissionários, nos termos estabelecidos pelo art. 9' da Lei nº 8.631, de
4 de março de 1993, observado o limite de três por cento da receita
anual;
H - do total dos recursos arrecadados a partir da vigência
desta lei, cinqüenta por cento, no mínimo, serão destinados para
aplicação em investimentos no Setor Elétrico das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, dos quais Y; em programas de eletrificação
rural, conservação e uso racional de energia e atendimento de comunidades de baixa renda;
IH - os recursos referidos no inciso anterior poderão ser contratados diretamente com Estados, Municípios e concessionários de
serviço público de energia elétrica;
IV - os recursos destinados ao semi-árido da Região Nordeste
serão aplicados a taxas de financiamento não superiores às previstas
para os recursos a que se refere a alínea c do inciso Ido art. 159 da
Constituição Federal.
CAPÍTULO III
Do Regime Econõmico e Financeiro das Concessões de Serviço
Público de Energia Elétrica
Art. 14. O regime econõmico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica, conforme estabelecido no respectivo
contrato, compreende:
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I - a contraprestação pela execução do serviço, paga pelo
consumidor final, com tarifas baseadas no serviço pelo preço, nos
termos da Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
II - a responsabilidade da concessionária em realizar investimentos em obras e instalações que reverterão à União na extinção
do contrato, garantida a indenização nos casos e condições previstos
na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nesta lei, de modo a assegurar a qualidade do serviço de energia elétrica;
III - a participação do consumidor no capital da concessionária, mediante contribuição financeira para execução de obras de interesse mútuo, conforme definido em regulamento;
IV - apropriação de ganhos de eficiência empresarial e da
competitividade;
V - indisponibilidade, pela concessionária, salvo disposição
contratual, dos bens considerados reversíveis.

Art. 15. Entende-se por serviço pelo preço, o regime econômico-financeiro mediante o qual as tarifas máximas do serviço público
de energia elétrica são fixadas:
I - no contrato de concessão ou permissão resultante de licitação pública, nos termos da Lein' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
II - no contrato que prorrogue a concessão existente, nas hipóteses admitidas na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995;
III - no contrato de concessão celebrado em decorrência de
desestatização, nos casos indicados no art. 27 da Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995;
IV - em ato específico da Arreei, que autorize a aplicação de
novos valores, resultantes de revisão ou de reajuste, nas condições
do respectivo contrato.

§ I" A manifestação da Arreei para a autorização exigida no
inciso IV deste artigo deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias,
a contar da apresentação da proposta da concessionária ou permissionária, vedada a formulação de exigências que não se limitem à
comprovação dos fatos alegados para a revisão ou reajuste, ou dos
índices utilizados.
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§ 2º A não-manifestação da Aneel, no prazo indicado, representará a aceitação dos novos valores tarifários apresentados, para
sua imediata aplicação.
Art. 16. Os contratos de concessão referidos no artigo anterior,
ao detalhar a cláusula prevista no inciso V do art. 23 da Lei nº 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, poderão prever o compromisso de investimento mínimo anual da concessionária, destinado a atender a expansão do mercado e a ampliação e modernização das instalações
vinculadas ao serviço.

Art. 17. A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento
de energia elétrica a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo, será comunicada
com antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder
Executivo estadual.
Parágrafo único. O Poder Público que receber a comunicação,
adotará as providências administrativas para preservar a população
dos efeitos da suspensão do fornecimento de energia, sem prejuízo das
ações de responsabilização pela falta de pagamento que motivou a
medida.
Art.18. A Aneel somente aceitará como bens reversíveis da concessionária ou permissionária do serviço público de energia elétrica,
aqueles utilizados, exclusiva e permanentemente, para produção,
transmissão e distribuição de energia elétrica.
Art. 19. Na hípótese de encampação da concessão, a indenização devida ao concessionário, conforme previsto no art. 36 da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, compreenderá as perdas decorrentes da extinção do contrato, excluídos os lucros cessantes.
CAPÍTULOrv
Da Descentralização das Atividades
Art. 20. Sem prejuízo do disposto na alínea b do inciso XII do
art. 21 e no inciso XI do art. 23 da Constituição Federal, a execução
das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização
dos serviços e instalações de energia elétrica, poderá ser descentralizada pela União para os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio de cooperação.
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§ 1Q A descentralização abrangerá os serviços e instalações de
energia elétrica prestados e situados no território da respectiva unidade federativa, exceto:
I
os de geração de interesse do sistema elétrico interligado;
II - os de transmissão integrante da rede básica.
§ 2' A delegação de que trata este capítulo será conferida desde
que o Distrito Federal ou o Estado interessado possua serviços técnicos e administrativos competentes, devidamente organizados e aparelhados para execução das respectivas atividades, conforme condições estabelecidas em regulamento.
§ 3' A execução, pelos Estados e Distrito Federal, das atividades delegadas, será permanentemente acompanhada e avaliada
pela Aneel, nos termos do respectivo convênio.
Art. 21. Na execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica, a unidade federativa observará as pertinentes normas legais e
regulamentares federais.
§ l' As normas de regulação complementar baixadas pela
unidade federativa deverão se harmonizar com as normas expedidas
pela Aneel,

§ 2' É vedado à unidade federativa conveniada, exigir de concessionária ou permissionária sob sua ação complementar de regulação, controle e fiscalização, obrigação não exigida ou que resulte
em encargo distinto do exigido de empresas congêneres, sem prévia
autorização da Aneel,
Art. 22. Em caso de descentralização da execução de atividades relativas aos serviços e instalações de energia elétrica, parte da
taxa de fiscalização correspondente, prevista no art. 12 desta lei, arrecadada na respectiva unidade federativa, será a esta transferida
para custeio de seus serviços, na forma do convênio celebrado.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 23. As licitações realizadas para outorga de concessões
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reiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995, e, como norma geral, a Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ l' Nas licitações destinadas a contratar concessões e permissões de serviço público e uso de bem público, é vedada a declaração de
inexigibilidade prevista no art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.
§ 2º Nas licitações mencionadas no parágrafo anterior, a declaração de dispensa de licitação só será admitida quando não acudirem
interessados à primeira licitação e esta, justificadamente, não puder
ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste
caso, todas as condições estabelecidas no edital, ainda que modifiquem condições vigentes de concessão, permissão ou uso de bem público cujos contratos estejam por expirar.

Art. 24. As licitações para exploração de potenciais hidráulicos serão processadas nas modalidades de concorrência ou de leilão e
as concessões serão outorgadas a titulo oneroso.
Parágrafo único. No caso de leilão, somente poderão oferecer
proposta os interessados pré-qualificados, conforme definido no procedimento correspondente.
Art. 25. No caso de concessão ou autorização para produção
independente de energia elétrica, o contrato ou ato autorizativo definirá as condições em que o produtor independente poderá realizar a
comercialização de energia elétrica produzida e da que vier a adquirir, observado o limite de potência autorizada, para atender aos contratos celebrados, inclusive na hipótese de interrupção da geração
de sua usina em virtude de determinação dos órgãos responsáveis
pela operação otimizada do sistema elétrico.
Art. 26.

Depende de autorização da Aneel:

I - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000kW e igualou inferior a 30.000kW, destinado à produção independente ou autoprodução, mantidas as caracteristicas de
pequena central hidrelétrica; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de
27.5.1998)
II - a compra e venda de energia elétrica, por agente comercializador; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.1998)
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III - a importação e exportação de energia elétrica, bem como
a implantação dos respectivos sistemas de transmissão associados;
(Inciso acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27.5.1998)
IV - a comercialização, eventual e temporária, pelos autoprodutores, de seus excedentes de energia elétrica. (Inciso acrescentado
pela Lei nº 9.648, de 27.5.1998)
§ 1e Para cada aproveitamento de que trata o inciso I, a Arreei
estipulará percentual de redução não inferior a 50% (cinqüenta por
cento), a ser aplicado aos valores das tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição, de forma a garantir competitividade à energia ofertada pelo empreendimento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.648, de 27.5.1998)
§ 2' Ao aproveitamento referido neste artigo que funcionar interligado ao sistema elétrico, é assegurada a participação na-svantagens técnicas e econômicas da operação interligada, devendo também submeter-se ao rateio do ônus, quando ocorrer. (Parágrafo
acrescentado pela Lei n'' 9.648, de 27.5.1998)
§ 3' A comercialização da energia elétrica resultante da atividade referida nos incisos lI, III e IV, far-se-á nos termos dos arts. 12,
15 e 16 da Lei n" 9.074, de 1995. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº
9.648, de 27.5.1998)

§ 4º É estendido às usinas hidrelétricas referidas no inciso I,
que iniciarem a operação após a publicação desta lei, a isenção de
que trata o inciso I do art. 4' da Lei n? 7.990, de 28 de dezembro de
1989. (Parágrafo acrescentado pela Lei n" 9.648, de 27.5.1998)
§ 5' Os aproveitamentos referidos no inciso I poderão comercializar energia elétrica com consumidores cuja carga seja maior ou
igual a 500kW, independentemente dos prazos de carência constantes do art. 15 da Lei n? 9.074, de 1995. (Parágrafo acrescentado pela
Lei nº 9.648, de 27.5.1998)

Art. 27. Os contratos de concessão de serviço público de energia elétrica e de uso de bem público celebrados na vigência desta lei e
os resultantes da aplicação dos arts. 4º e 19 da Lei n' 9.074, de 7 de
julho de 1995, conterão cláusula de prorrogação da concessão, enquanto os serviços que estiverem sendo prestados nas condiçôes
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estabelecidas no contrato e na legislação do setor, atendam aos interesses dos consumidores e o concessionário o requeira.
Art. 28. A realização de estudos de viabilidade, anteprojetos
ou projetos de aproveitamentos de potenciais hidráulicos deverá ser
informada à Aneel para fins de registro, não gerando direito de preferência para a obtenção de concessão para serviço público ou uso de
bem público.
§ 1º Os proprietários ou possuidores de terrenos marginais a
potenciais de energia hidráulica e das rotas dos correspondentes sistemas de transmissão só estão obrigados a permitir a realização de
levantamentos de campo quando o interessado dispuser de autorização específica da Aneel.

§ 2' A autorização mencionada no parágrafo anterior não confere exclusividade ao interessado, podendo a Aneel estipular a prestação de caução em dinheiro para eventuais indenizações de danos
causados à propriedade onde se localize o sítio objeto dos levantamentos.
§ 3' No caso de serem esses estudos ou projetos aprovados pela
Aneel para inclusão no programa de licitações de concessões, será assegurado ao interessado o ressarcimento dos respectivos custos incorridos, pelo vencedor da licitação, nas condições estabelecidas no edital.

§ 4' A liberdade prevista neste artigo não abrange os levantamentos de campo em sítios localizados em áreas indígenas, que somente poderão ser realizados com autorização específica do Poder
Executivo, que estabelecerá as condições em cada caso.
Art. 29. Na prímeira gestão da autarquia, visando implementar a transição para o sistema de mandatos não coincidentes, o Diretor-Geral e dois diretores serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministério de Minas e Energia, e dois diretores nomeados na forma do disposto no parágrafo único do art. 5'.

§ l' O Diretor-Geral e os dois diretores indicados pelo Ministério de Minas e Energia serão nomeados pelo período de três anos.
§ 2' Para as nomeações de que trata o parágrafo anterior não
terá aplicação o disposto nos arts. 6' e 8' desta lei.
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Art. 30. Durante o período de trinta e seis meses, contados da
data de publicação desta lei, os reajustes e revisões das tarifas do
serviço público de energia elétrica serão efetuados segundo as condições dos respectivos contratos e legislação pertinente, observados os
parâmetros e diretrizes específicos, estabelecidos em ato conjunto
dos Ministros de Minas e Energia e da Fazenda.
Art. 31. Serão transferidos para a Aneel o acervo técnico e patrimonial, as obrigações, os direitos e receitas do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE).

§ l' Permanecerão com o Ministério de Minas e Energia as receitas oriundas do § l' e art. 20 da Constituição Federal.
§ 2º Ficarão com o Ministério de Minas e Energia, sob a administração temporária da Aneel, como órgão integrante do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a rede hidrométrica, o acervo técnico e as atividades de hidrologia relativos aos
aproveitamentos de energia hidráulica.
§ 3' Os órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos
hídricos e a Aneel devem se articular para a outorga de concessão de
uso de águas em bacias hidrográficas, de que possa resultar a redução da potência firme de potenciais hidráulicos, especialmente os
que se encontrem em operação, com obras iniciadas ou por iniciar,
mas já concedidas.

Art. 32. É o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério de Minas e
Energia, para atender às despesas de estruturação e manutenção da
Aneel, utilizando como recursos as dotações orçamentárias destinadas às atividades finalísticas e administrativas, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos na
Lei Orçamentária em vigor.
Art. 33. No prazo máximo de vinte e quatro meses, a contar
da sua organização, a Aneel promoverá a simplificação do Plano de
Contas específico para as empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, com a segmentação das contas por tipo de
atividade de geração, transmissão e distribuição.
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Art. 34. O Poder Executivo adotará as providências necessárias à constituição da autarquia Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em regime especial, com a definição da estrutura organizacional, aprovação do seu regimento interno e a nomeação dos
diretores, a que se refere o § l' do art. 29, e do Procurador-Geral.

§ l' (Revogado pela Lei n' 9.649, de 27.5.1998)
§ 2' É a Aneel autorizada a efetuar a contratação temporária,
por prazo não excedente de trinta e seis meses, nos termos do inciso
IX do art. 37 da Constituição Federal, do pessoal técnico imprescindível à continuidade de suas atividades.
§ 3' Até que seja provido o cargo de Procurador-Geral da
Aneel, a Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia e a
Advocacia-Geral da União prestarão à autarquia a assistência jurídica necessária, no âmbito de suas competências.
§ 4' Constituída a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), com a publicação de seu regimento interno, ficará extinto o
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE).

Art. 35.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108º
da República.
LEI N' 9.696, DE l' DE SETEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais
de Educação Física.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Fisica é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de
Educação Física.
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Art. 2º Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física os seguintes profissionais:
I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação
Física, oficialmente autorizado ou reconhecido;
n - os possuidores de diploma em Educação Física expedido
por instituição de ensino superior estrangeira, revalidado na forma
da legislação em vigor;
In - os que, até a data do início da vigência desta lei, tenham
comprovadamente exercido atividades próprias dos Profissionais de
Educação Física, nos termos a serem estabelecidos pelo Conselho
Federal de Educação Física.
Art. 3º Compete ao Profissional de Educação Física coordenar,
planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar,
avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como
prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e
interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.
Art. 4º São criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física.
Art. 5' Os primeiros membros efetivos e suplentes do Conselho
Federal de Educação Física serão eleitos para um mandato-tampão
de dois anos, em reunião das associações representativas de Profissionais de Educação Física, criadas nos termos da Constituição Federal,
com personalidade jurídica própria, e das instituições superiores de
ensino de Educação Física, oficialmente autorizadas ou reconhecidas,
que serão convocadas pela Federação Brasileira das Associações dos
Profissionais de Educação Física (FBAPEF), no prazo de até noventa
dias após a promulgação desta lei.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I" de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo
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LEI Nº 9.697, DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Cria Juntas de Conciliação e Julgamento na 2ª Região da Justiça do Trabalho,
definejurisdição e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 10 São criadas na 2" Região da Justiça do Trabalho, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, duas Juntas de
Conciliação e Julgamento, nos seguintes Municípios:
I
II -

Cotia (2");
Mogi das Cruzes (2").

Art. 2º São assim definidas as áreas de jurisdição das Juntas
de Conciliação e Julgamento, localizadas nas seguintes cidades, pertencentes à 2" Região:
São Paulo: o respectivo Município;
I
II
Barueri: o respectivo Município;
III
Caieiras: o respectivo Município;
IV
Cajamar: o respectivo Município;
V
Carapicuíba: o respectivo Município;
VI
Cotia: o respectivo Município e os de Itapevi, Ibiúna e
Vargem Grande;
VII
Cubatão: o respectivo Município;
VIII
Diadema: o respectivo Município;
IX
Embu: o respectivo Município;
X - Ferraz de Vasconcelos: o respectivo Município;
XI - Franco da Rocha: o respectivo Município e os de Francisco Morato e Mairiporã;
XII - Guarujá: o respectivo Município e os de Bertioga e Vicente de Carvalho;
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XIII - Guarulhos: o respectivo Município e os de Arujá e
Santa Isabel;
XIV - Itapecirica da Serra: o respectivo Município e os de
Embu-Guaçu e Juquitiba;
XV
Itaquaquecetuba: o respectivo município;
XVI
Jandira: o respectivo Município;
Mauá: o respectivo município;
XVII
XVIII - Mogi das Cruzes: o respectivo Município e os de Biritiba Mirim, Guararema e Salesópolis;
XIX - Osasco: o respectivo Município;
XX
Poá: o respectivo Município;
XXI
Praia Grande: o respectivo Município;
XXII
Ribeirão Pires: o respectivo Município e o de Rio
Grande. da Serra;
XXIII - Santana do Parnaíba: o respectivo Município e o de
Pirapora do Bom Jesus;
XXIV
Santo André: O respectivo Município;
Santos: o respectivo Município;
XXV
XXVI
São Bernardo do Campo: o respectivo Município;
XXVII
São Caetano do Sul: o respectivo Município;
XXVIII
São Vicente: o respectivo Município;
XXIX
Suzana: o respectivo Município;
XXX
Taboão da Serra: o respectivo Município.
Art. 3' São criados, na 2' Região da Justiça do Trabalho,
dois cargos de Juiz-Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento, dois cargos de Juiz Classista representante dos trabalhadores e dois cargos de Juiz Classista representante dos empregadores.
Parágrafo único.
suplente.

Para cada cargo de Juiz Classista haverá um
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Art. 4º As Juntas de Conciliação e Julgamento criadas por esta
lei serão instaladas e os respectivos cargos providos, gradativamente,
à medida que ocorrer a disponibilidade de recursos financeiros.
Art. 5º A competência territorial das Juntas de Conciliação e
Julgamento atualmente existentes somente será alterada na data
de instalação dos novos órgãos jurisdicionais criados por esta lei.
Art. 6' No caso de emancipação de distrito, é mantida ajurisdição da mesma Junta de Conciliação e Julgamento sobre a área territorial do novo Município.
Art. 7' São criados no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região os cargos de provimento
efetivo e as funções comissionadas constantes dos Anexos I e II desta
lei.
§ 1º As funções comissionadas de que trata esta lei serão providas exclusivamente por servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região.
§ 2º O Tribunal Regional do Trabalho da 2" Região especificará as áreas de atividades e/ou especialidade dos cargos efetivos
criados.

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
à conta de recursos próprios, consignados ao Tribunal Regional do
Trabalho da 2" Região.
Art. 9º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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Anexo I
Quadro de Pessoal da Secretariado Tribunal
Regional do Trabalho da 2' Região
Cargos de Provimento Efetivo
Quantidade

Carreira/Cargo

10
14

Analista Judiciário
Técnico Judiciário

Anexo II
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região
Funções Comissionadas
Quantidade

Nível

Denominação

2

FC·09

Diretor de Secretaria de JCJ

LEI N° 9.698, DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a criação de Juntas de
Conciliação e Julgamento na 15ª Região da
Justiça do Trabalho, definejurisdiçães e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Act. 10 São criadas na Justiça do Trabalho da 15' Região as
seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento e cargos pertinentes,
assim distribuídos:

I - na Cidade de Campinas, uma Junta de Conciliação e Julgamento (90), um cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, um
cargo de Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6303-6381, set. 1998

6365
de Junta, observada a representação paritária, e uma Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09;
II - na Cidade de Ribeirão Preto, uma Junta de Conciliação
e Julgamento (5'), um cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz
Classista de Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09;
III - na Cidade de Caçapava, uma Junta de Conciliação e
Julgamento (1'), um cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta,
um cargo de Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representação paritária, e uma Função
Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09;
IV - na Cidade de Capão Bonito, uma Junta de Conciliação
e Julgamento (F), um cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz
Classista de Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09;
V - na Cidade de Itapira, uma Junta de Conciliação e Julgamento (1"), um cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, um
cargo de Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista
de Junta, observada a representação paritária, e uma Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09;
VI - na Cidade de Jaboticabal, uma Junta de Conciliação e
Julgamento (2'), um cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta,
um cargo de Juizdo Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representação paritária, uma Função
Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09 e uma
Função Comissionada de Diretor de Serviço de Distribuição dos Feitos -FC-OS;
VII - na Cidade de Paulínea, uma Junta de Conciliação e
Julgamento (2'), um cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta,
um cargo de Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representação paritária, uma Função
Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09 e uma
Função Comissionada de Diretor de Serviço de Distribuição dos Feitos-FC-OS;
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VIII - na Cidade de Penápolis, uma Junta de Conciliação e
Julgamento (1ª), um cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta,
um cargo de Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representação paritária, e uma Função
Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09;
IX - na Cidade de Presidente Prudente, uma Junta de Conciliação e Julgamento (2ª), um cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, um cargo de Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de
Juiz Classista de Junta, observada a representação paritária, uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09 e
uma Função Comissionada de Diretor de Serviço de Distribuição dos
Feitos - FC-OS;
X - na Cidade de São Joaquim da Barra, uma junta de Conciliação e Julgamento (l ª), um cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, um cargo de Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de
Juiz Classista deJunta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09;
XI - na Cidade de São Sebastião, uma Junta de Conciliação
e Julgamento (1ª), um cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz
Classista de Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09;
XII - na Cidade de Sertãozinho, uma Junta de Conciliação e
Julgamento (2ª), um cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta,
um cargo de Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representação paritária, uma Função
Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09 e uma
Função Comissionada de Diretor de Serviço de Distribuição dos Feitos - FC-OS;
XIII - na Cidade de Sumaré, uma Junta de Conciliação e Julgamento (1ª), um cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, um
cargo de Juiz 40 Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista
de Junta, observada a representação paritária, e uma Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09;
XIV - na Cidade de Tatuí, uma Junta de Conciliação e Julgamento (l ª), um cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, um
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cargo de Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista
de Junta, observada a representação paritária, e uma Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09;
XV - na Cidade de Teodoro Sampaio, uma Junta de Conciliação e Julgamento (1ª), um cargo de Juiz do Trabalho Presidente de
Junta, um cargo de Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz
Classista de Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09.
Art. 2' Para cada Juiz Classista de Junta haverá um suplente.
Art. 3º São assim definidas as áreas de jurisdição das Juntas
de Conciliação e Julgamento, localizadas nas seguintes cidades, pertencentes à 15ª Região, no Estado de São Paulo, com sede na Cidade
de Campinas:
I - Campinas: o respectivo Município e os de J aguariúna e
Valinhos;
II - Adamantina: o respectivo Municipio e os de Flora Rica,
Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Lucélia, Mariápolis, Osvaldo
Cruz, Pacaembu, Pracinha, Sagres e Salmourão;
III - Americana: o respectivo Município e o de Nova Odessa;
IV - Amparo: o respectivo Município e os de Monte Alegre
do Sul, Morungaba, Pedreira e Serra Negra;
V - Andradina: o respectivo Município e os de Castilho,
Guaraçaí, Ilha Solteira, Itapura, Lavínia, Mirandópolis, Murutinga
do Sul, Nova Independência, Pereira Barreto e Sud Menucci;
VI - Araçatuba: o respectivo Município e os de Bento de
Abreu, Guararapes, Rubiácea, Santo Antônio do Aracanguá e Valparaíso;
VII - Araraquara: o respectivo Município e os de Américo
Brasiliense, Boa Esperança do Sul, Gavião Peixoto, Motuca, Rincão,
Santa Lúcia e Trabiju;
VIII - Araras: o respectivo Município e os de Conchal, Leme e
Santa Cruz da Conceição;
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IX - Assis: o respectivo Município e os de Cruzália, Cândido Mota, Echaporã, Florínea, Maracaí, Palmital, Paraguaçu Paulista, Pedrinhas Paulista, Platina e Tarumã;
X - Avaré: o respectivo Município e os de Águas de Santa
Bárbara, Arandu, Cerqueira César, Iaras, Itaí, Manduri, Paranapanema e Óleo;
XI - Barretos: o respectivo Municipio e os de Colina, Colômbia, Guaíra e J aborandi;
XII - Batatais: o respectivo Município e os de Altinópolis,
Brodósqui, J ardinópolis, Nuporanga, Orlândia, Sales de Oliveira e
Santo Antônio da Alegria;
XIII - Bauru: o respectivo Município e os de Agudos, Arealva, Avaí, Cabrália Paulista, Duartina, Iacanga, Lucianópolis, Pau,
listânia, Piratininga, Presidente Alves e Ubirajara;
XN - Bebedouro: o respectivo Município e os de Ibitiúva,
Monte Azul Paulista, Pirangi, Pitangueiras, Taquaral, Terra Roxa e
Viradouro;
XV - Birigüi: o respectivo Município e os de Bilac, Brejo
Alegre, Buritama, Clementina, Coroados, Gabriel Monteiro, Lourdes, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e Turiúba;
XVI - Botucatu: o respectivo Município e os de Anhembi,
Bofete, Itatinga, Pardinho, Pratânia e São Manuel;
XVII - Bragança Paulista: o respectivo Município e os de
Atibaia, Bom Jesus dos Perdôes, Joanópolis, Nazaré Paulista, Pedra
Bela, Pinhalzinbo, Piracaia, Tuiuti e Vargem;
XVIII - Caçapava: o respectivo Município e o de Jambeiro;
XIX - Cajuru: o respectivo Município e os de Cássia dos Coqueiros, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa do Viterbo e Serra
Azul;
xx - Campo Limpo Paulista: o respectivo Município e os
de J arinu e Várzea Paulista;
XXI - Capão Bonito: o respectivo Município e os de Apiaí,
Barra do Chapéu, Guapiara, Iporanga, Itapirapuã Paulista, Itaóca,
Ribeira e Ribeirão Grande;
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XXII - Capivari: o respectivo Município e os de Elias
Fausto, Mombuca, Monte Mor, Rafard e Rio das Pedras;
XXIII
Caraguatatuba: o respectivo Município e o de Ubatuba;
XXIV
Catanduva: o respectivo Município e os de Ariranha, Catiguá, Elisiário, Ibirá, Irapuã, Itajobi, Marapoama, Novais,
Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Santa Adélia, Tabapuã e
Urupês;
XXV - Cruzeiro: o respectivo Município e os de Arapeí,
Areias, Bananal, Lavrinhas, Queluz, Silveiras e São José do Barreiro;
XXVI - Dracena: o respectivo Município e os de Irapuru,
Junqueirópolis, Monte Castelo, Nova Guataporanga, Ouro Verde,
Panorama, Paulicéia, Santa Mercedes, São João do Pau d'Alho e
Tupi Paulista;
XXVII - Fernandópolis: o respectivo Município e os de
Estrela d'Oeste, General Salgado, Guarani d'Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Nova Castilho, Ouroeste, Pedranópolis, São João das Duas Pontes e São João de Iracema;
XXVIII - Franca: o respectivo Município e os de Cristais
Paulista, Itirapuã, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista;
XXIX - Garça: o respectivo Município e os de Álvaro de
Carvalho, Alvinlândia, Fernão, Gália, Júlio Mesquita e Lupércio;
XXX - Guaratinguetá: o respectivo Município e os de Aparecida, Cunha, Lagoinha, Potim e Roseira;
XXXI - Indaiatuba: o respectivo Município;
XXXII - Itanhaém: o respectivo Município e os de Itariri,
Miracatu, Mongaguá, Pedro de Toledo e Peruíbe;
XXXIII - Itapetininga: o respectivo Município e os de Alambari, Angatuba, Guareí, Campina do Monte Alegre, Sarapuí e São
Miguel Arcanjo;
XXXIV - Itapeva: o respectivo Município e os de Barão de
Antonina, Bonsucesso de Itararé, Buri, Coronel Macedo, Itaberá,
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Itaporanga, Itararé, Nova Campina, Ribeirão Branco, Riversul,
Taguaí, Taquarituba e Taquarivaí;
XXXV - Itapira: o respectivo Município e os de Águas de
Lindóia, Lindóia e Socorro;
XXXVI - Itápolis: o respectivo Município e os de Borborema,
Ibitinga, Itaju, Novo Horizonte e Tabatinga;
XXXVII - Itu: o respectivo Município e o de Cabreúva;
XXXVIII - Ituverava: o respectivo Município e os de Aramina,
Buritizal, Guará, Igarapava, Jeriquara e Miguelópis;
XXXIX - Jaboticabal: o respectivo Município e os de Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Guariba, Monte Alto, Pradópolis,
Taiaçu, Taiúva, Taquaritinga e Vista Alegre do Alto;
XL - Jacareí: o respectivo Município e os de Igaratá e
Santa Branca;
XLI - Jales: o respectivo Município e os de Aparecida
d'Oeste, Aspásia, Auriflama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Guzolândia,
Marinópolis, Mesópolis, Nova Canaã Paulista, Palmeira d'Oeste,
Paranapuã, Populina, Pontalinda, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d'Oeste, Santa Salete,
Santana da Ponte Pensa, São Francisco, Suzanópolis, Três Fronteiras, Turmalina, Urânia e Vitória Brasil;
XLII - Jaú: o respectivo Município e os de Bariri, Barra
Bonita, Bocaina, Boracéia, Brotas, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê,
Itapuí, Mineiros do Tietê, Pederneiras e Torrinha;
XLIII - José Bonifácio: o respectivo Município e os de
Adolfo, Mendonça, Nipoã, Nova Aliança, Planalto, Sales, Ubarana,
União Paulista e Zacarias;
XLIV - Jundiaí: o respectivo Município e os de Itatiba,
Itupeva, Louveira e Vinhedo;
XLV - Lençóis Paulista: o respectivo Município e os de
Areiópolis, Borebi e Macatuba;
XLVI - Limeira: o respectivo Município e os de Cordeirópolis e Iracemápolis;
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XLVII - Lins: o respectivo Município e os de Balbinos, Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guarantã, Pirajuí, Pongaí, Promissão,
Reginópolis, Sabino e Uru;
XLVIII - Lorena: o respectivo Município e os de Canas, Cachoeira Paulista e Piquete;
XLIX - Marília: o respectivo Município e os de Guaimbé,
Lutécia, Ocauçu, Oriente, Oscar Bressane, Pompéia e Vera Cruz;
L - Matão: o respectivo Município e os de Dobrada,
Nova Europa e Santa Ernestina;
LI

Moji Guaçu: o respectivo Município e o de Estiva

Gerbi;
LII
Moji Mirim: o respectivo Município e os de Artur
Nogueira, Engenheiro Coelho, Holambra e Santo Antônio de Posse;
LIII - Olímpia: o respectivo Município e os de Altair, Cajobi, Embaúba, Guaraci, Icém e Severínia;
LN - Ourinhos: o respectivo Município e os de Bernardino de Campos, Campos Novos Paulista, Canitar, Chavantes, Espírito Santo do Turvo, Fartura, Ibirarema, Ipauçu, Piraju, Ribeirão do
Sul, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, Sarutaiá, São Pedro do
Turvo, Tejupá e Timburi;
LV -

Paulínia: o respectivo Município e o de Cosmópolis;

LVI - Penápolis: o respectivo Município e os de Alto Alegre, Avanhadava, Barbosa, Braúna, Glicério e Lusiânia;
LVII - Piedade: o respectivo Município e os de Pilar do
Sul, Salto de Pirapora e Tapiraí;
LVIII - Pindamonhangaba: o respectivo Município e os de
Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí;
LIX - Piracicaba: o respectivo Município e os de Águas
de São Pedro, Charqueada, Saltinho, Santa Maria da Serra e São
Pedro;
LX - Porto Ferreira: o respectivo Município e os de Descalvado, Luís Antônio, Pirassununga, Santa Cruz das Palmeiras,
Santa Rita do Passa Quatro e Tambaú;
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LXI - Presidente Prudente: o respectivo Município e os de
Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Emilianópolis, Estrela do Norte, Indiana, Martinópolis, Narandiba, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Regente Feijó, Sandovalina, Santo Expedito, Taciba e Tarabaí;
LXII - Presidente Venceslau: o respectivo Município e os
de Caiuá, Marabá Paulista, Piquerobi, Presidente Epitácio, Ribeirão
dos Índios e Santo Anastácio;
LXIII - Rancharia: o respectivo Município e os de Borá,
Iepê, João Ramalho, Nantes e Quatá;
LXIV - Registro: o respectivo Município e os de Barra do
Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Jacupiranga, Juquiá, Pariquera-Açu e Sete Barras;
LXV - Ribeirão Preto: o respectivo Município e os de Cravinhos, Guatapará, São Simão e Serrana;
LXVI - Rio Claro: o respectivo Município e os de Analândia, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina e Santa Gertrudes;
LXVII
Salto: o respectivo Município;
LXVIII - Santa Bárbara d'Oeste: o respectivo Município;
LXIX - São Carlos: o respectivo Município e os de Dourado,
Ibaté e Ribeirão Bonito;
LXX - São João da Boa Vista: o respectivo Município e os
de Aguaí, Águas da Prata, Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio
do Jardim e Vargem Grande do Sul;
LXXI - São Joaquim da Barra: o respectivo Município e os
de Ipuã e Morro Agudo;
LXXII - São José do Rio Pardo: o respectivo Município e os
de Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Itobi, Mococa, São Sebastião da Grama e Tapiratiba;
LXXIII - São José do Rio Preto: o respectivo Município e os
de Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, Jaci, Mirassol, Neves
Paulista, Nova Granada, Onda Verde, Orindiúva, Palestina, Paulo
de Faria, Potirendaba e Uchôa;
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LXXIV - São José dos Campos: o respectivo Município e os
de Monteiro Lobato e Paraibuna;
LXXV - São Roque: o respectivo Município e os de Alumínio, Araçariguama e Mairinque;
LXXVI
São Sebastião: o respectivo Município e o de Ilha
Bela;
Sertãozinho: o respectivo Município e os de BarriLXXVII
nha, Dumont e Pontal;
LXXVIII - Sorocaba: o respectivo Município e os de Araçoiaba
da Serra e Votorantim;
LXXIX - Sumaré: o respectivo Município e o de Hortolândia;
LXXX - Tanabi: o respectivo Município e os de Bálsamo,
Cosmorama, Macaubal, Mirassolândia, Monte Aprazível e Poloni;
LXXXI - Tatuí: o respectivo Município e os de Capela do
Alto, Cesário Lange, Iperó, Porangaba, Torre de Pedra e Quadra;
LXXXII - Taubaté: o respectivo Município e os de Natividade
da Serra, Redençâo da Serra, Sâo Luiz do Paraitinga e Tremembé;
LXXXIII - Teodoro Sampaio: o respectivo Município e os de
Euclides da Cunha Paulista, Mirante do Paranapanema e Rosana;
LXXXIV - Tietê: o respectivo Município e os de Boituva,
Cerquilho, Conchas, Jumirim, Laranjal Paulista, Pereiras e Porto Feliz;
LXXXV - Tupã: o respectivo Município e os de Arco-Íris,
Bastos, Herculândia, Iacri, Parapuã, Queirós, Quintana e Rinópolis;
LXXXVI - Votuporanga: o respectivo Município e os de Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Floreai, Gastão Vídigal,
Magda, Monções, Nhandeara, Nova Lusitânia, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul e Valentim Gentil.

Art. 4º São criadas no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região trinta e seis
Funções Comissionadas de Assessor de Juiz - FC-09, constantes do
Anexo I desta lei.
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Art. 5º São criados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região os cargos de
provimento efetivo constantes do Anexo II desta lei.
Art. 6º O preenchimento dos cargos de provimento efetivo
previstos nesta lei far-se-á de acordo com as normas legais e regulamentares, observadas as disposições dos incisos I e II do art. 37 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998.
Art. 7º As Juntas de Conciliação e Julgamento criadas por
esta lei serão instaladas e os respectivos cargos providos, gradativamente, à medida que ocorrer a disponibilidade de recursos financeiros.
Art. 8º A competência territorial das Juntas de Conciliação e
Julgamento atualmente existentes somente será alterada na data
de instalação dos novos órgãos jurisdicionais criados por esta lei.
Art. 9' No caso de emancipação de distrito, é mantida ajurisdição da mesma Junta de Conciliação e Julgamento sobre a área territorial do novo Município.
Art. 10. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
à conta de recursos próprios, consignados ao Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Anexo I
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região
Funções Comissionadas
Grupo

Função Comissionada

Quantidade

36

Descrição

Assessor de Juiz
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Anexo II
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 15' Região
Cargos de Provimento Efetivo
Grupo
Carreiras Judiciárias

Cartegoria Funcional

Quantidade

Analista Judiciário

75

Técnico Judiciário

105

LEI Nº 9.699, DE 8 DE SETEMBRO DE 1998 (')
Altera a Lei nº 8.185, de 14 de maio de
1991, alterada pela Lei n" 8.407, de 10 de
janeiro de 1992, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios e cria os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a Seguinte lei:
Art. 12 O art. 18, com as notificações de seus incisos e parágrafos; o art. 25, acrescido do inciso VII; e o art. 33, acrescido dos artigos
33-A a 33-F, da Lei nº 8.185, de 14 de maio de 1991, alterada pela Lei
n' 8.407, de 10 de janeiro de 1992, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 18. A Justiça de Primeiro Grau do Distrito Federal
compreende:

I - Varas com competência em todo o Território do Distrito Federal:
a) oito Varas de Fazenda Pública;

b)

uma Vara da Infância e da Juventude;

(*1 Republicada uo DO de 10.9.1998 (pág. 6747 desta obra).
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c) uma Vara de Execuções Criminais;
d)

uma Vara de Falências e Concordatas;

e) uma Vara de Registros Públicos; (NR)
e-A) duas Varas de Precatórias;

fJ uma Vara de Acidentes do Trabalho;
g) quatro Varas de Entorpecentes e Contravenções Penais;

g-A) Auditoria Militar;

II - Circunscrição Especial Judiciária de Brasília:
a) vinte Varas Cíveis; (NR)
b) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos de
Trânsito;

b-A) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;

b-B) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais;

VI a)

Circunscrição Judiciária de Planaltina:

uma Vara Cível;

b) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos de
Trânsito;

b-A) uma Vara de Família, Órfãos e Sucessões;

b-Bi duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
b-C) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais;

Circunscrição Judiciária de Brazlândia:
a) uma Vara Cível; (NR)
VII -

a-A) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos
de Trânsito;
a-B) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
a-C) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais;

VIII -

Circunscrição Judiciária de Ceilândia:

a) três Varas Cíveis;
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quatro Varas de Família, Órfãos e Sucessões;

b)

c) cinco Varas Criminais;
d) um Tribunal do Júri;
d-A) cinco Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
d-B) três Varas dos Juizados Especiais Criminais;

IX -

Circunscrição Judiciária de Samambaia:

três Varas Cíveis;
b) três Varas de Família, Órfãos e Sucessões;

a)

c) três Varas Criminais e dos Delitos de Trânsito;
sete Varas de Família;
c) uma Vara de Órfãos e Sucessões;
b)

um Tribunal do Júri;
e) oito Varas Criminais; (NR)

d)

fJ três Varas dos Delitos de Trãnsito;
f-A) dez Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
f-B) cinco Varas dos Juizados Especiais Criminais;
UI - Circunscrição Judiciária de Taguatinga:
cinco Varas Cíveis;
quatro Varas de Família, Órfãos e Sucessões;

a)
b)

c) um Tribunal do Júri;
d)

três Varas Criminais; (NR)

d-A) uma Vara dos Delitos de Trãnsito;
d-B) cinco Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
d-C) três Varas dos Juizados Especiais Criminais;
a)

IV - Circunscrição Judiciária do Gama:
duas Varas Cíveis;

três Varas de Família, Órfãos e Sucessões; (NR)
c) duas Varas Criminais;
b)
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d)

um Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito; (NR)

doA) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
d-B) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais;

V -

Circunscrição Judiciária de Sobradinho:

a) duas Varas Cíveis;
d)

um Tribunal do Júri;

doA) três Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
d-B) duas Varas dos Juizados Especiais Crimínais;

X -

Circunscrição Judiciária do Paranoá:

a)

uma Vara Cível;

b)

uma Vara de Família, Órfãos e Sucessões;

c) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos de
Trânsito;
c-A) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
c-B) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais;

X-A - Circunscrição Judiciária de Santa Maria:
a)

uma Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões;

b) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos de
Trânsito;

c) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
d)

duas Varas dos Juizados Especiais Criminais.

§ l'
§ 2º As áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias
do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões
Administrativas, compreendendo-se as do Núcleo Bandeirante,
Candangolândia, Riacho Fundo, Guará I e Il, Cruzeiro, Lago
Sul e Lago Norte na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília; a de Aguas Claras na Circunscrição Judiciária de Taguatinga; a do Recanto das Emas na Circunscrição Judiciária de SaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6303-6381, set. 1998
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mambaia; e a de São Sebastião na Circunscrição Judiciária do
Paranoá. (NR)
§ 2'-A. Ocorrendo a criação de Regiões Administrativas, estas permanecerão sob a área de jurisdição da Circunscrição Judiciária da qual tiver sido desmembrado o território respectivo."
"Art. 25. .
.
VI-A- a execução das penas e o acompanhamento das condições da suspensão do processo, na forma da Lei n' 9.099, de 26
de setembro de 1995, inclusive se decorrentes do cumprimento
de Carta Precatória."

"Seção IX
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
Art. 33-A. Aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais compete a conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas
de sua competência, ressalvado o disposto no inciso VI-A do art.
25 desta lei.
Subseção I
Dos Juizados Especiais Cíveis
Art. 33-B. O processo instaurar-se-á com a apresentação
do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado.
§ l' O pedido escrito será apresentado à distribuição.
§ 2' O pedido oral será reduzido a termo perante a secretaria de qualquer dos juizados e levado à distribuição.
§ 3' Onde houver apenas uma vara, o processo se instaurará perante a Secretaria do Juizado, que fará a comunicação ao
Serviço de Distribuição para fins de registro.
Subseção II
Dos Juizados Especiais Criminais
Art. 33-C. O Juizado Especial Criminal tem competência
para conciliação, processo e julgamento das infrações penais de
menor potencial ofensivo, assim consideradas as contravenções
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penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior
a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento
especial.

Subseção II!
Das Turmas Recursais
Art. 33-D. As turmas recursais, em número de duas, denominadas Turma Recursal Cível e Turma Recursal Criminal, serão compostas, cada uma, de três Juízes de Direito titulares e
três suplentes escolhidos pelo Conselho Especial dentre os integrantes da primeira quínta parte da lista de antigüidade, para
exercício de suas funções por dois anos, permitida a recondução.
Parágrafo único. As turmas recursais serão presididas
pelo seu componente mais antigo, em rodízio anual, coincidindo
a duração do mandato com o ano judiciário.

Art. 33-E. Compete à Turma Recursal Cível julgar os recursos relativos a decisões proferidas pelos Juizados Especiais
Cíveis do Distrito Federal e os embargos de declaração a seus
acórdãos.
Art. 33-F. Compete à Turma Recursal Criminal julgar
os recursos relativos a decisões proferidas pelos Juizados
Especiais Criminais do Distrito Federal e os embargos de declaração a seus acórdãos.»
Art. 2' As demais normas necessárias à instalação e funcionamento dos Juizados Especiais serão objeto de resolução do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios sempre observado o que
determina a Lei n' 9.099, de 26 de setembro de 1995.
Art. 3' São acrescidos ao Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios os cargos constantes
do Anexo I e as funções comissionadas conforme Anexo II desta lei.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6303-6381, set. 1998

6381
Anexo I
~úmero

CargolDenominação

de Cargos

Juiz de Direito

60

Juiz de Direito Substituto

50

Analista Judiciário

380

Técnico Judiciário

580

I
-

Anexo II
Número de Funções

FunçõeslNível

FC-09
FC-OS

,
I

66
1

FC-OS

120

I

FC-03

60

I

FC-01

60

-

,
,

,
I
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1. 713, DE I º DE SETEMBRO
DE 1998
Altera a redação do art. 34 da Lei nº
6.368, de 21 de outubro de 1976, que dispõe
sobre medidas de prevenção e repressão ao
tráfico ilícito e uso indevido de substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O art. 34 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 34. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer
outros meios de transporte, assim como os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados
para a prática dos crimes definidos nesta lei, após a sua regular
apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhídas na forma da legislação específica.

§ 3º Feita a apreensão a que se refere o caput, e tendo recaído sobre dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade policial que presidir o inquérito deverá de imeCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998
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díato, requerer ao juízo competente a intimação do Ministério
Público.
§ 4' Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao
juízo a conversão do numerário apreendido em moeda nacional
se for o caso, a compensação dos cheques emitidos após a instrução do inquérito com cópias autênticas dos respectivos títulos e o
depósito das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.

§ 5º Recaindo a apreensão sobre bens não previstos nos
parágrafos anteriores, o Ministério Público, mediante petição
autônoma, requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos.
§ 6º O requerimento de alienação deverá conter a relação
dos bens apreendidos, com a descrição e a especificação de cada
um deles, e informações sobre quem os tem sob custódia e o local
onde se encontram custodiados.
§ 7º Requerida a alienação dos bens apreendidos, a respectiva petição será autuada em apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal.
§ 8º Autuado o requerimento de alienação, os autos serão
conclusos ao juiz que, verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo,
determinará a avaliação dos bens apreendidos, intimando a
União, o Ministério Público e o interessado, este, se for o caso,
inclusive por edital com prazo de cinco dias.

§ 9º Avaliados os bens e objetos apreendidos, e dirimidas
eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor a eles atribuído, determinando sejam
alienados mediante leilão.
§ 10. Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a
quantia apurada, a União será intimada para oferecer, em títulos do Tesouro, na forma prevista em regulamento, caução equivalente àquele montante e aos valores depositados nos termos
do § 4º.
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§ 11. Feita a caução, os valores caucionados serão depositados em favor da União, apensando-se os autos da alienação
aos do processo principal.
§ 12. Na sentença de mérito, ojuiz, nos autos do processo de
conhecimento, decidirá sobre o perdimento dos bens e dos valores
mencionados nos §§ 4º e 5º, e sobre o levantamento da caução.
§ 13. Não terão efeito suspensivo os recursos interpostos
contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto
neste artigo.
§ 14. A União firmará convênio com os Estados, com o
Distrito Federal e com organismos envolvidos na prevenção, repressão e no tratamento de tóxico-dependentes, com vistas à liberação de recursos por ela arrecadados nos termos deste artigo,
previamente alocados ao Funcab - Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso, para a implantação e
execução de programas de combate ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência fisica ou psíquica.» (NR)
Art. 2' Fica revogado o § 1º do art. 34 da Lei n'' 6.368, de 21 de
outubro de 1976.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 1º de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.714, DE 2 DE SETEMBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 15.500.000,00, para
os fins que especifica.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. lº Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 15.500.000,00
(quinze milhões e quinhentos mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da incorporação de recursos provenientes de operação de
crédito firmada entre a União e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
u--- de cancelamento de dotações do próprio órgão, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, na forma indicada no Anexo III desta medida
provisória.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 3.9.1998, págs. 4/5.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.715, DE 3 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o Programa de Revitalização
de Cooperativas de Produção Agropecuária
(Recoop), autoriza a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a implementar o
Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop), observadas as disposições desta medida provisória.
Art. 2º As operações de crédito sob o amparo do Recoop obedecerão às condições previstas no anexo a esta medida provisória.
§ 1º As operações de crédito de que trata este artigo terão como
limite, após a negociação de descontos com os respectivos credores, o
saldo devedor, atualizado até 30 de junho de 1998, de operações ainda
em ser existentes em 30 de junho de 1997, e os recursos necessários
para o pagamento de dividas provenientes de aquisição de insumos
agropecuários, com cooperados ou trabalhistas e de obrigações fiscais
e sociais, todas existentes em 30 de junho de 1997 e ainda não pagas.
§ 2º Ao montante apurado na forma do parágrafo anterior, serão acrescidos os valores destinados para capital de giro e investimentos essenciais e os recebíveis de cooperados, originários de créditos constituídos até 30 de junho de 1997, de acordo com o plano de revitalização da cooperativa.
§ 3º O pagamento da primeira parcela de capital das operações
de crédito de que trata este artigo terá carência de vinte e quatro meses e a primeira parcela de encargos financeiros será exigida no prazo
de seis meses, quando se tratar de recursos para quitação de dividas
com o sistema financeiro, com cooperados e oriundas da aquisição de
insumos agropecuários, de tributos e de encargos sociais e trabalhistas, bem como para financiamento de valores recebiveis de cooperados.
§ 4º Quando se tratar de crédito para investimentos sob a égide do Recoop, o pagamento da primeira parcela da operação terá carência de prazo equivalente ao de maturação do empreendimento
previsto no projeto, aplicável a capital e encargos financeiros.

Art. 3' Para habi1itação às operações de crédito classificadas
como de Recoop, atendida a condição preliminar constante da parte
final do art. 5º, caput, exigir-se-á parecer de auditoria independente
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sobre a procedência dos valores relacionados a dívidas existentes,
bem como a apresentação do plano de desenvolvimento da cooperativa, aprovado em assembléia geral extraordinária pela maioria dos
cooperados, contemplando:
I - projeto de reestruturação demonstrando a viabilidade
técnica e econômico-financeira da cooperativa, com direcionamento
das atividades para o foco principal de atuação de uma cooperativa
de produção agropecuária e desimobilizações de ativos não relacionados com o objeto principal da sociedade, dentre outros aspectos;
U
projeto de capitalização;

UI
IV

projeto de profissionalização da gestão cooperativa;
projeto de organização e profissionalização dos coopera-

dos;
V
projeto de monitoramento do plano de desenvolvimento
cooperativo.
Art. 4' A cooperativa interessada em financiamentos do Recoop
deverá comprovar a aprovação, pela assembléia geral, de reforma estatutária, com a previsão das seguintes matérias:

I - fusão, desmembramento, incorporação ou parceria,
quando necessário e conforme o caso;
U - auditoria independente sobre os balanços e demonstrações de resultados de cada exercício;
UI - garantia de acesso de técnicos designados pelo Governo Federal a dados e informações relacionados com a execução do
plano de desenvolvimento da cooperativa;
IV - mandato do conselho de administração não superior a
quatro anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, um terço
dos membros;
V - inelegibilidade, para o conselho de administração e
para o conselho fiscal:
a) do associado que estabelecer relação empregatícia com a cooperativa, do agente de comércio ou administrador de pessoa jurídica
que opere em um dos campos econômicos ou que exerça uma das atividades da sociedade, de seus respectivos cônjuges, bem como das
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pessoas impedidas por lei ou pelo estatuto social, além dos condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concus-

são, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade;
b) do cônjuge, ascendentes, descendentes ou colaterais até o segundo grau, por consangüinidade ou afinidade, dos integrantes dos
órgãos estatutários da cooperativa;
VI - inelegibilidade, para o conselho de administração, dos
membros do conselho fiscal em exercício nos seis meses anteriores à
data da assembléia de eleição;
VII - vedação aos administradores, assim entendidos os integrantes do conselho de administração e da diretoria executiva, de:
a) praticar ato de liberalidade à custa da cooperativa;

b) tomar por empréstimo recursos ou bens da sociedade, ou usar,

em proveito próprio ou de terceiros, seus bens, serviços ou crédito, sal-

vo em decorrência de atos cooperativos praticados entre eles e a cooperativa;

c) receber de associados ou de terceiros qualquer benefício direta ou indiretamente em função do exercício de seu cargo;
d) participar ou influir em deliberação sobre assuntos de interesse pessoal, cumprindo-lhes declarar os motivos de seu impedi-

mento;

e) operar em qualquer um dos campos econômicos da cooperativa ou exercer atividade por ela desempenhada;

fJ fornecer, sob qualquer pretexto, ainda que mediante tomada
de preços ou concorrência, bens ou serviços à sociedade, exceto aqueles referentes aos atos cooperativos praticados entre eles e a cooperativa, estendendo-se tal proibição aos cônjuges, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, por consangüinidade ou
afinidade;
VIII -

responsabilidade pessoal do administrador pelos prejuí-

zos que causar à cooperativa, inclusive com exigência de devolução

dos valores recebidos, acrescidos de encargos compensatórios, quando
proceder:
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a) com violação à lei ou ao estatuto;

b) dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;

IX - responsabilidade dos membros do conselho fiscal pelos
danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e violação da lei ou do estatuto e pelos atos praticados com culpa ou dolo;
X - proibição de participação conjunta, nos órgãos de administração e no conselho fiscal, do cônjuge, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, por consangüinidade ou afinidade, dos administradores ou membros do conselho fiscal.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir linha de crédito, até o limite de R$ 2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem milhões
de reais), destinada a financiar itens do Recoop de interesse das cooperativas cuja consulta prévia tenha sido acolhida, até 31 de julho
de 1998, pelo Comitê Executivo instituído mediante ato do Poder
Executivo, de 23 de janeiro de 1998.
§ 1 º As operações de crédito do Recoop de que trata esta medida
provisória e consoante discriminação constante do seu anexo serão
realizadas:

I - com recursos da linha de crédito de que trata o caput deste artigo, exceto para as situações enquadradas no inciso II subseqüente e no § 3º deste artigo;
11 - com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste ou do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO),
no caso de cooperativas dessas regiões e conforme a sua localização,
excluídas as parcelas destinadas a novos investimentos e respeitado o
disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo;
111 - em qualquer hipótese, sob risco da instituição financeira,
incumbindo-se esta de comprovar a capacidade de pagamento e de
exigir as garantias necessárias, em consonância com as disposições do
crédito rural.
§ 2º O ônus fiscal dos empréstimos ao amparo do Recoop,
ressalvados os realizados pelos fundos mencionados no parágrafo
seguinte, será coberto mediante anulação de despesas destinadas
a outros programas incluídos no Orçamento Geral da União.
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§ 3' Os contratos de repasse do Fundo de Defesa da Economia
Cafeeira (Funcafé) e dos Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO), quando
estiverem lastreando operações de crédito ao abrigo do Recoop, terão
seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados
a estas operações, correndo o ônus à conta do respectivo fundo.
§ 4' No caso de cooperativas das regiões amparadas pelos
mencionados fundos constitucionais, aplicam-se às operações de crédito no ato da contratação, exceto sobre as parcelas destinadas a novos investimentos e sobre os valores da securitização, os encargos financeiros usualmente por eles praticados, se inferiores aos fixados
no anexo desta medida provisória.

Art. 6' Os retornos das operações de crédito, de que trata esta
medida provisória, quando lastreadas por recursos repassados pelo
Tesouro Nacional, serão destinados ao abatimento da dívida pública.
Art. 7' Fica autorizada a criação do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), com personalidadejurídica de direito privado, sem prejuízo da fiscalização da aplicação de
seus recursos pelo Tribunal de Contas da União, com o objetivo de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino
de formação profissional, desenvolvimento e promoção social do trabalhador em cooperativa e dos cooperados.
Parágrafo único. Para o desenvolvimento de suas atividades, o
Sescoop contará com centros próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados.
Art. 8' O Sescoop será dirigido por um Conselho Nacional,
COm a seguinte composição:
I - um representante do Ministério do Trabalho;
II - um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social;
III - um representante do Ministério da Fazenda;
IV - um representante do Ministério do Planejamento e Orçamento;
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v - um representante do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento;
VI - cinco representantes da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), aí incluído o seu presidente;
VII - um representante dos trabalhadores em sociedades cooperativas.
§ lº

O Sescoop será presidido pelo Presidente da OCE.

§ 2' Poderão ser criados conselhos regionais, na forma que
vier a ser estabelecida no regimento do Sescoop.

Art. 9'

Constituem receitas do Sescoop:

I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida, a partir de l' de janeiro de 1999, pela Previdência Social, de dois virgula
cinco por cento sobre O montante da remuneração paga a todos os
empregados pelas cooperativas;
II - doações e legados;
III - subvenções voluntárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
IV - rendas oriundas de prestação de serviços, da alienação
ou da locação de seus bens;
V - receitas operacionais;
VI - penas pecuniárias.
§ l' A contribuição referida no inciso I deste artigo será recolhida pela Previdência Social, aplicando-se-Ihe as mesmas condições,
prazos, sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança
judicial, aplicáveis às contribuições para a Seguridade Social, sendo o
seu produto posto à disposição do Sescoop.
§ 2' A referida contribuição é instituída em substituição às
contribuições, de mesma espécie, recolhidas pelas cooperativas e
destinadas ao:

I
II
III

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai);
Serviço Social da Indústria (Sesi);
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac);
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IV V ...:...
(Senat);
VI VII -

Serviço Social do Comércio (Sesc);
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
Serviço Social do Transporte (Sest);
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

§ 3" A partir de 1" de janeiro de 1999, as cooperativas ficam
desobrigadas de recolhimento de contribuições às entidades mencionadas no § 2", excetuadas aquelas de competência até o mês de dezembro de 1998 e os respectivos encargos, multas e juros.

Art. 10. O Poder Executivo, no prazo de até cento e oitenta
dias, estabelecerá condições para:
I - desenvolver sistemas de monitoramento, supervisão, auditoria e controle da aplicação de recursos públicos no sistema cooperativo;
II - avaliar o modelo de sistema cooperativo brasileiro, formulando medidas tendentes ao seu aperfeiçoamento.
Art. 11. A organização e o funcionamento do Sescoop constará
de regimento, que será aprovado em ato do Poder Executivo.
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 13.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 3 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110"
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
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I -

Anexo
Condições para Refinanciamento de Dívidas
com o Sistema Financeiro

Espécie
Cotas-partes
Securitização
Outras dívidas (após negociação
de descontos e troca de funding)

Prazo

Encargos financeiros (")

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

Ampliação, para 10 anos,
Variação dos preços midos prazos das operações
nimos + 3% a.a.
securitizadas
Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

II - Condições para Refinanciamento de Dívidas
com Cooperados e Oriundas de Aquisição de Insumos
Agropecuários e de Tributos e Encargos Sociais

I Encargos financeiros (*)

Espécie

Prazo

Dívidas com cooperados e outras
oriundas de aquisição de insumos
agropecuários (após negociação de
descontos)

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

Tributos e encargos sociais e trabalhistas (após negociação de descontos)

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

III -

Condições para Financiamento de Recebíveis de Cooperados
Espécie

Valores a receber de cooperados

IV -

Prazo

Encargos financeiros (")

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

Condições para Financiamento de Investimentos e Capital
de Giro
Espécie

Prazo

Encargos financeiros (")

Investimentos (inclusive capital
de giro para início de atividade decorrente destes investimentos)

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

Capital de Giro

Até 2 anos

8,75% a.a.

(*) Inclui-se aí spread bancário de até três por cento ao ano.

NOTA: No caso de cooperativas das regiões amparadas por fundos constitucionais (FNO, FNE e
FCO), aplicam-se às operações de crédito, exceto sobre as parcelas destinadas a novos
investimentos e sobre os valores da securitização, os encargos financeiros usualmente
por eles praticados, se inferiores aos níveis aqui estabelecidos.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.716, DE 8 DE SETEMBRO
DE 1998

°

Altera e acresce dispositivos à Lei n~
9.692, de 27 de julho de 1998, e dá outras
providências.

PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º ALei n? 9.692, de 27 de julho de 1998, passa a vigorar
acrescida dos seguintes artigos:
"Art. 65-A. Para garantir a obtenção do resultado primário implícito na proposta orçamentária para 1999, no montante
mínimo de R$ 8.700.000.000,00 (oito bilhões e setecentos milhões de reais), as dotações das despesas classificadas no Grupo
"Outras Despesas Correntes e de Capital» ficarão:
I - limitadas a R$ 43.357.200.000,00 (quarenta e três bilhões, trezentos e cinqüenta e sete milhões e duzentos mil reais),
sendo R$ 41.589.300.000,00 (quarenta e um bilhões, quinhentos e
oitenta e nove milhões e trezentos mil reais) para o Poder Executivo, R$ 520.700.000,00 (quinhentos e vinte milhões e setecentos mil
reais) para o Poder Legislativo, R$ 1.137.900.000,00 (um bilhão,
cento e trinta e sete milhões e novecentos mil reais) para o Poder
Judiciário, e R$ 109.300.000,00 (cento e nove milhões e trezentos
mil reais) para o Ministério Público da União;
II - indisponíveis para movimentação e empenho no
percentual de vinte por cento.
§ 1º Excluem-se do disposto no caput as dotações:
I - referentes às transferências constitucionais;
II - destinadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e
ao Fundo de Compensação de Variações Salariais;
III - destinadas ao pagamento de benefícios previdenciários e sentenças judiciais;
IV - previstas para a aquisição de títulos da Dívida PÚblica Federal;
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v - constantes da subatividade destinada à formação de
estoques públicos e dos subprojetos destinados a subvenções econômicas, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
§ 2º A parcela indisponibilizada na forma do caput deste
artigo poderá ser liberada, parcial ou integralmente, para movimentação e empenho, se comprovado, bimestralmente, o cumprimento pro rata tempore, respeitadas as sazonalidades, do resultado primário mencionado no caput deste artigo.

§ 3º A liberação de que trata o parágrafo anterior será feita aplicando-se, a cada vez, o mesmo percentual de liberação ao
total das dotaçôes indisponibilizadas de cada poder e do Ministério Público da União." (NR)

°

"Art. 83-A.
Poder Executivo apresentará ao Congresso
Nacional, até 15 de novembro de 1998, Programa de Ajuste Fiscal para o triênio 1999-2001, com vistas à obtenção de resultados
primários positivos e crescentes a cada ano e de forma a estabilizar a relação entre a dívida líquida do setor público consolidado
e o Produto Interno Bruto no nível que vier a ser definido no referido programa." (NR)

°

Art. 2º
art. 66 da Lei nº 9.692, de 1998, passa a vigorar com
a seguinte redação:

°

"Art. 66.
Poder Executivo deverá elaborar e publicar
cronograma anual de cotas bimestrais de valores liberados para
movimentação e empenho e de desembolso financeiro, consolidando em grupo denominado "Outras Despesas Correntes e de
Capital» as despesas classificadas em "Outras Despesas Correntes», «Investimentos» e «Inversões Financeiras», por órgão
ou unidade orçamentária, agrupando-se fontes vinculadas e
não-vinculadas e projetos e atividades.

°

§ 1º
cronograma deve explicitar os valores fixados na
Lei Orçamentária e em créditos adicionais, especiais e extraordinários, abertos ou reabertos no exercício, os valores liberados
para movimentação e empenho e as cotas bimestrais de desembolso financeiro.
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§ 2' Para assegurar o cumprimento da meta de resultado
primário, o Poder Executivo poderá alterar o cronograma bimestralmente." (NR)

Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paioa

MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.717, DE 11 DE SETEMBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal - Recursos sob Supervisão
do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário no valor de R$ 68.383.840.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), crédito extraordinário no valor de R$ 68.383.840.000,00 (sessenta e oito bilhões,
trezentos e oitenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil reais), em
favor de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à
programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da emissão de Títulos de Responsabilidade do
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Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária
Federal, no montante especificado.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da Repúblíca.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO de 14.9.1998, pág.

1.

REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA W 1.709-1, DE 3 DE SETEMBRO
DE 1998
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre o trabalho
em tempo parcial e ampliar o prazo fixado
no § 2º do art. 59, e altera a Lei n" 6.321, de
14 de abril de 1976, para facultar a extensão do benefício do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) ao trabalhador
dispensado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguínte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Acrescentem-se os seguintes arts. 58-A e 130-A à
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943):
«Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo
parcial aquele cuja duração não exceda a vinte e cinco horas semanais.
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§ l' O salário a ser pago aos empregados sob o regime de
tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos
empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral.
§ 2' Para os atuais empregados, a adoção do regime de
tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a
empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva." (NR)
«Art. 130-A. Na modalidade do regime de tempo parcial,
após cada período de doze meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
I - dezoito dias, para a duração do trabalho semanal
superior a vinte e duas horas, até vinte e cinco horas;
II - dezesseis dias, para a duração do trabalho semanal
superior a vinte horas, até vinte e duas horas;
III - quatorze dias, para a duração do trabalho semanal
superior a quinze horas, até vinte horas;
IV - doze dias, para a duração do trabalho semanal superior a dez horas, até quinze horas;
V - dez dias, para a duração do trabalho semanal superior a cinco horas, até dez horas;
VI - oito dias, para a duração do trabalho semanal igual
ou inferior a cinco horas.
Parágrafo único. O empregado contratado sob o regime de
tempo parcial que tiver mais de sete faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu período de férias reduzido à
metade." (NR)
Art. 2' Os arts. 59 e 143 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 59
.
§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por
força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de
horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo
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de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas,
nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.
§ 4' Os empregados sob o regime de tempo parcial não
poderão prestar horas extras." (NR)
«Art. 143.

..

.

§ 3' O disposto neste artigo não se aplica aos empregados
sob o regime de tempo parcial.» (NR)
Art. 3' É acrescentado o seguinte § 2º ao art. 2' da Lei nº 6.321,
de 14 de abril de 1976, transformando-se o parágrafo único do artigo
mencionado em § 1':
«§ 2' As pessoas jurídicas beneficiárias do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) poderão estender o benefício
previsto nesse programa aos trabalhadores por elas dispensados, no período de transição para um novo emprego, limitada a
extensão ao período de seis meses." (NR)
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.709, de 6 de agosto de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.710-1, DE 8 DE SETEMBRO
DE 1998
Acrescenta dispositivo à Lei n e 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º ALei n? 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
«Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta lei, os
órgãos ambientais integrantes do Sisnama, responsáveis pela
execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização
dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com
força de título executívo extrajudicial, termo de compromisso
com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e
atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados
efetiva ou potencialmente poluidores.
§ I" O termo de compromisso a que se refere este artigo
destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas e
jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias
correções de suas atividades, para o atendimento das exigências
impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre:
I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;
II - o prazo de vigência do compromisso, que, em função
da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre
o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, com possibilidade de prorrogação por igual período;

III - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem
atingidas;
IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou
jurídica compromissada e os casos de rescisão, em decorrência
do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas;
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v - o valor da multa de que trata o inciso anterior não
poderá ser superior ao valor do investimento previsto;
VI - o foro competente para dirimir litígios entre as
partes.
§ 2º No tocante aos empreendimentos em curso até o dia
30 de março de 1998, envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá
ser requerida pelas pessoas fisicas e jurídicas interessadas, até o
dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do Sisnama, devendo ser
firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento.
§ 3' Da data da protocolização do requerimento previsto
no parágrafo anterior e enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas, em relação
aos fatos que deram causa à celebração do instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou jurídica
que o houver firmado.
§ 4º A celebração do termo de compromisso de que trata
este artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento.
§ 5º Considera-se rescindido de pleno direito o termo de
compromisso, quando descumprida qualquer de suas cláusulas,
ressalvado o caso fortuito ou de força maior.
§ 6º O termo de compromisso deverá ser firmado em até
noventa dias, contados da protocolização do requerimento.
§ 7' O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da
sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indeferimento do
plano.
§ 8º Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante extrato.» (NR)
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Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.710, de 7 de agosto de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause

MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.711-1, DE 10 DE SETEMBRO
DE 1998
Acresce dispositivo à Lei n!! 9.526, de 8

dedezembro de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' ALei n'' 9.526, de 8 de dezembro de 1997, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
"Art. 4'-A. Os recursos existentes nas contas de depósito,
de que trata o art. l' desta lei, ou que tenham sido repassados ao
Tesouro Nacional, nos termos do seu art. 2º, poderão ser reclamados junto às instituições financeiras, nos termos dos respectivos contratos, até 31 de dezembro de 1998.
§ 1º À liberação dos recursos de que trata este artigo aplica-se o disposto no § l' do art. l' desta lei.

§ 2' Na hipótese de restituição de recursos anteriormente
transferidos ao Tesouro Nacional, fica o Banco Central do Brasil
autorizado a debitar na conta daquele tesouro os valores que forem repassados às instituições financeiras.» (NR)
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.711, de 12 de agosto de 1998.
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Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.463-30, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo para o
período de 1º de maio de 1996 a 30 de abril
de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais), a partir de 1º de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá aR$ 3,73 (três reais e
setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.463-29, de 25 de agosto de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.475-44, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 6~ e 9'2 da Lei
nº8.019, de 11 de abril de 1990, que altera a
legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 6º e 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6º O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender aos gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento
econômico do BNDES." (NR)
«Art. 9º

.

§ 7º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos
aos Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituidos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo
em vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei n'
7.998, de 11 dejaneiro de 1990, e destinados à expansão do nivel
de emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação
de contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a
operações da espécie, desde que justificado em exposição de motivos conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e
da Fazenda." (NR)
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.475-43, de 25 de agosto de 1998.
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Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.477-53, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ 1º O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada
em 1997, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
§ 2º Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento
de ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de
pessoal e custeio.
§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam ao
valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
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§ 49 Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 59 Para os fins do disposto no § 1', não serãoconsideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2' O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por
sala/classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data
final para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e Il desta medida provisória.
Art. 3' Quando as condições propostas nos termos do art. I"
não atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 49 A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n2
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ l' Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não corresponder às condições desta medída provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo de
compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficamexcluídosdovalortotaldequetratao§ lºdoart.l'
os valores adicionados às mensalidades de 1995, de 1996 e de 1997,
que estejam sob questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 52 Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula
contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a apliCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998
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cação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo de
inadimplemento.
Art. 7º São legitimados à propositura das ações previstas na
Lei nº 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos,
de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei nº 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido." (NR)
Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. ALei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
«Art. 7º-A. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, previstas no inciso II
do art. 19 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão
assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza
civil ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão
regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e
do Desporto, para as devidas providências. (NR)
«Art. 7º-B. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;
II - manter escrituração completa e regular de todos os
livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de
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quaisquer outros atos ou o!?erações que venham a modificar sua
situação patrimomal, em hvros revestidos de formahdades que
assegurem a respectiva exatidão;

III - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
IV - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público;
V - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária correspondente; e
VI -

comprovar, sempre que solicitada:

a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins
da instituição de ensino superior mantida;

b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou beneficios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;

c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e
técnico-administrativo, incluídos os encargos e beneficios sociais,
de pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades escolares proveniente da instituição de ensino superior mantida,
deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedidas e excetuando-se, ainda, os gastos com pessoal, encargos e benefícios sociais dos hospitais universitários.
§ 1Q As instituições a que se refere o caput, que não tenham
caráter filantrópico, poderão incluir no percentual mencionado
na letra c as despesas com a contratação de empresas prestadoras de serviços, até o limite de dez por cento da receita das mensalidades.
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§ 2' A comprovação do disposto neste artigo é indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior. (NR)

Art. 7'-C. As entidades mantenedoras de instituições privadas de ensino superior, comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como fundações, não poderão ter finalidade lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do Código
Tributário Nacional e do art. 55 da Lein' 8.212, de 24 de julho de
1991, além de atender ao disposto no artigo anterior. (NR)
Art. 7'-D. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza
civil, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social, demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente;
II - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público.» (NR)
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.477-52, de 25 de agosto de 1998.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 13. Revogam-se a Lei n' 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n? 8.178, de l' de março de 1991; e a Lei n' 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
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Anexo I
Nome do estabelecimento:

--

CGC,

Nome fantasia:

Registro no MEC 0

Data do Registro:

2

Endereço:

CEP,

Estado:
Cidade:

Telefone: (

Fax:

)

(

)

Telex:

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:
Endereço:

Estado:

Telefone: (

CEP:

)

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

CPF/CGC

Participação
do Capital

1

2

~3
4
5
6

c--7

,

8
9
10

~-
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Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação
do Capital

CPF/CGC

1

2
3

4

5
6
7

8
9

10

Indicadores Globais
Ano-base

Ano de Aplicação (")

N2 de funcionários:
N2 de professores:

Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado para o ano de aplicação.

Endereço para Correspondência:
(se diferente do que consta acima)
Endereço:
Cidade:

CEP:.

Estado:

_

d;:d~a~ta~-~ba~'~e~d~o~s~p~r~o~fe~s~so~r~e;s~:~ª~~~~§~~~~ª~~~~~~~~

Local:
Mês

Data:

(Carimbo e assinatura do responsável)
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Anexo II
Nome do Estabelecimento
Componentes de Custos
(Despesas)

Ano-base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

1.0 Pessoal
1.1 Pessoal docente
1.2 Encargos sociais
1.3 Pessoal técnico e administrativo

1.4 Encargos sociais
2.0 Despesas gerais e administrativas
2.1 Despesas com material
2.2 Conservação e manutenção
2.3 Serviços de terceiros
2.4 Serviços públicos

2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6 Outras despesas tributárias
2.7 Aluguéis

2.8 Depreciaçã.?
2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal - (1+2)

4.0 Pro labore
5.0 Valor locativo
f
16.0 Subtotal- (4+5)
~:O Contribuições sociais
~: 1 PIS/Pasep
~_Cofins
~.Total Geral-

(3+6+7)
.Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes
Valor da última mensalidade do ano-base R$=c-----------c--c-~~Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
, em __/__ /1998.
Local:
Data:----.l------.J_
Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.569-19, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária, sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
II - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude
da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
III - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até cento e oitenta dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
§ 1º A multa de que trata o caput será cobrada para os períodos de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado, quando for o caso, o disposto no § 2' deste artigo:

I - nas importações enquadradas nos incisos I e II do caput
deste artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base
na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo
Banco Central do Brasil, para vigência na data de irúcio destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre a data-limite do
prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a contratação do
cámbio e a data da sua efetiva contratação, ou do pagamento em reais,
descontada a variação cambial ocorrida no período;
II - nas importações enquadradas no inciso III do caput deste artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base
na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo
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B nco Central do Brasil, para vigência na data do inicio destes períod:S de incidência, durante o período compreendido entre o primeiro
dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento e a data do
efetivo pagamento;
III - nas importações enquadradas no inciso IV do caput deste
artigo na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre
o equivalente, em reais, do valor da importação não liquidada e
caIcnIada com base na taxa prefixada de empréstimo para capital de
giro divnIgada pelo Banco Central do Brasil para vigência na data de
início destes periodos de incidência, durante o período compreendido
entre:
a) a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do câmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;
b) o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações para pagamento em reais;

c) a data do recolhimento da multa e cada novo período de cento
e oitenta dias.
§ 2' Sempre que o período de incidência da multa abranger
datas anteriores a 26 de setembro de 1997 ou, simultaneamente, datas anteriores, e posteriores, o cálculo será efetuado com base no
rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), para os
valores devidos até 25 de setembro de 1997, inclusive, na forma a ser
definida pelo Banco Central do Brasil, e com base nas disposições do
parágrafo anterior, quando relativo aos valores devidos a partir de
26 de setembro de 1997, inclusive.
§ 3'
o caput:

São responsáveis pelo recolhimento da mnIta de que trata

I - o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em
moeda estrangeira;
II - o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;
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IH - o importador, nas importações cujo pagamento não seja
efetuado até cento e oitenta dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
Art. 2' O disposto nesta medida provisória não se aplica:
I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
H - aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;
IH - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez
mil dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação,
cujos valores, somados, sejam inferior a dez por cento do valor da
importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso
anterior;
VI - aos pagamentos de importações de produtos de consumo
alimentar básico, visando ao atendimento de aspectos conjunturais
do abastecimento, conforme dispuser ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Art. 3º O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.569-18, de 26 de agosto de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.579-25, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44 e
49 da Lei n~ 9.082, de 25 de julho de 1995, dos
arts. 18, 19, 34, 35 e do § 4'2do art. 53 da Lei n'2
9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõe, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para os exercícios
de 1996 e 1997.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 14,18,34,44 e 49 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14.
.......................................................................................................

§ 3' Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original.» (NR)

"Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual para Estados, Distrito Federal
ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílio financeiro e
contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de
recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as
destinadas a atender a estados de calamidade pública legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da
unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
............................................................................................." (NR)
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«Art. 34.

VIII - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
............................................................................................." (NR)

«Art. 44.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo
não se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). (NR)

«Art. 49.
§ 4' Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:
I -

pessoal e encargos sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo
do Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998

6419

VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX - os subprojetos e subatividades financiados com doações;
a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI - pagamento a bolsas de estudo;
XII - pagamento de beneficios de prestação continuada
(Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterjcr.» (NR)

x-

Art. 2' Os arts. 18, 19, 34 e 35 e o § 4' do art. 53 da Lei n' 9.293,
de 15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18. .
.
.......................................................................................................
§ 8' Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do relatório de execução
orçamentária de que trata o § 3' do art. 165 da Constituição, relativo ao quarto bimestre do exercicio financeiro de 1997.
§ 9' Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados os valores constantes da lei orçamentária para o exercicio de
1997 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo Municipal até 31 de outubro de 1997.» (NR)
«Art. 19.
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§ 3º Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturaçâo e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades
bancária e financeira." (NR)

«Art. 34.
§ 4º A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público na atividade financeira bancária." (NR)

«Art. 35.

v - a equalização de taxas de juros dos fmanciamentos
às exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex), previsto no art. 2º da Lei nº 8.187, de 1991,
devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
IX - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus
Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com a legislação pertinente.
............................................................................................." (NR)

«Art. 53.
§ 4º

xv -

.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE)."
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Art. 3º Fica a União autorizada a entregar recursos a Estados,
eUS Municípios, e ao Distrito Federal, respeitados como limites para
as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8 do
Anexo da Lei Complementar nº 87, ?e 13 de setembro de 1996, bem
como o saldo das dotações orçamentanas especificamente destmadas
à fInalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos e
demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente o respectivo protocolo.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.579-24, de 25 de agosto de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 18
da Lei nº 9.293, de 15 de julho de 1996.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.599-49, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Dá nova redação a dispositivos da Lei n"
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da assistência social, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Os dispositivos abaixo indicados da Lei n' 8.742, de 7
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18.

VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de
Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada
quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que
terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e
propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
....................•.••••.•••••.•••••.•••.•••..•••••.•••.•••.••••.•••••.•••••••.•..•....•...»

(NR)

«Art. 20.
§ I" Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei n'
8.213, de 24 de julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.

§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 7' Na hipótese de não existirem serviços no Município
de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista
em regulamento, o seu encaminhamento ao Município mais próximo que contar com tal estrutura.

§ 8' A reuda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do pedido.» (NR)
«Art. 29.

Parágrafo UnICO. Os recursos de responsabilidade da
União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação
continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao
INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção. (NR)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998

6423
«Art. 37. O benefício de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais
e regulamentares exigidos para a ,sua concessão, inclusive apresentação da documentação necessana, devendo o seu pagamento
ser efetuado em até quarenta e cinco dias após cumpridas as exigências de que trata este artigo.
Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização o mesmo critério adot,,;d? pelo INSS na atualização do primeiro pagamento de bsnefício em atraso." (NR)
«Art. 38. A idade prevista no art. 20 desta lei reduzir-se-á
para sessenta e sete anos a partir de l Q de janeiro de 1998." (NR)
Art. 2º Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6º do
art. 20 e no art. 37 da Lei nº 8.742 de 1993, deverão, até 31 de dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que consta
daqueles dispositivos.
Art. 3º O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei nº 8.742 de 1993, será protocolizado a
partir de 1Q de janeiro de 1996.
Art. 4º Arevisão do benefício de prestação continuada prevista
no art. 21 da Lei nº 8.742, de 1993, terá início em 1º de setembro de
1997.
Art. 5Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.599-48, de 25 de agosto de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.604-37, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O Programa de Estímulo à Restruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo Banco
Central do Brasil.
§ 1º O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei nº
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 2º O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário NacionaI, é parte integrante do programa de que trata o caput.
Art. 2º Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas,
para esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
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IV _ após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso Il, re.strado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o dispos~ no inciso seguinte;
V _ para efeitos de determinação do lucro real, a soma do
ágio amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodos-base anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a
trinta por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro líquido, para efeito de ~eterminar a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
§ 1e O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2' do art. 1º.
§ 2º

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3' Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. l' não se aplica o disposto nos arts. 230,
254,255,256, § 2º, 264, § 3º, e 270, parágrafo único, da Lei n" 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4º O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções nOs 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de
1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de Renda,
inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção na fonte
sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa e de renda
variável, bem como da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.604-36, de 25 de agosto de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.605-28, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 44 da Lei n e
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição do incremento da conversão de
áreas florestais em áreas agrícolas na Região
Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4', da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 44 da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permissível desde
que permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta
por cento da área de cada propriedade.
§ l' A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada
a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer título ou de desmembramento da área.
§ 2' Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3' O disposto no parágrafo anterior não se aplica às propriedades ou às posses em processo de regularização, assim declaradas pelo Instituto Naciona! de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com áreas de até
cem hectares, nas quais se pratique agropecuária familiar.
§ 4' Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região Norte a parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do
Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato
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Grosso além das regiões situadas ao norte do paralelo 13'S, nos
Estado~ de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44'W,
no Estado do Maranhão.
§ 5' Nas. áreas onde es.tiver conc1uíd~ o Zoneamento Ecológico-EconômIco, na escala Igualou supenor a 1:250.000, executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e aprovado por órgão técnico por ela designado, a distribuição
das atividades econômicas será feita conforme as indicações do
zoneamento, respeitado o limite mínimo de cinqüenta por cento
da cobertura arbórea de cada propriedade, a título de reserva legal." (NR)

Art. 2' Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agricolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n' 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o
incremento de área convertida.

Art. 3' A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente será
parmitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, no prazo de cento e vinte dias, contados da data
de sua publicação.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.605-27, de 25 de agosto de 1998.
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Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177' da Independência e
da República.

no'

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sérgio Turra
Gustavo Krause

MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.607-22, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Altera a legislação que rege o salário-educação, e dá outras providências.

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

Art. I" A contribuição social do salário-educação, a que se refere o art. 15 da Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições
sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ l' Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
salário-educação:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
bem como suas respectivas autarquias e fundações;
n - as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
In - as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual de educação, e que atendam ao disposto no inciso n do art. 55 da
Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991;
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IV _ as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a ser definidas em regulamento;
V _ as organizações hospitalares e de assistência social, desd que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos
i:cisos I a V do art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991.
§ 2º Integram ~ receita do salário-educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contnbumtes em atraso.
§ 3º Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do salário-educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.
Art. 2º A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.424, de 1996, será redistribuída entre
o Estado e os respectivos municípios, de conformidade com critérios
estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental nas
respectivas redes de ensino.
Art. 3º O salário-educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 4º A contribuição do salário-educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor
do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1º, da Lei nº 9.424, de
1996.
Art. 5º Afiscalização da arrecadação do salário-educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
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as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou da

obrigação destes de exibi-los.
Art. 6' As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do salário-educação,
poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho
Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação
pré-escolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep,
de acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Art. 7º O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará,
por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do
salário-educação, na forma do regulamento e das instruções que
para este fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.607-21, de 25 de agosto de 1998.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 11. Revoga-se aLeinº 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 171' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.609-18, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo para o
período de 1'2 de maio de 1997 a 30 de abril
de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O salário mínimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais),
a partir de l' de maio de 1997, até 30 de abril de 1998.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo, o
valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro reais) e
o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.609-17, de 25 de agosto de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.610-14, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Cria o Fundo de Garantia à Exportação (FGE) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE),
de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas
operações de seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida
provisória.
Art. 2º O patrimônio inicial do FGE será constituído mediante
a transferência de noventa e oito bilhões de ações preferenciais nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A. e um bilhão e duzentos
milhões de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas no
Fundo de Aroortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD),
criado pela Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.
§ l' Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsas de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FAD.
§ 2º O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as
ações tenham sido negociadas.
§ 3º As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4º O produto da venda das ações transferidas ao FGE deverá
constituir reserva de liquidez, nas condições definidas pelo Conselho
a que se refere o art. 6º, e o restante será aplicado em títulos públicos
federais, com cláusula de resgate antecipado.

Art. 3º Constituem recursos do FGE:
o produto da alienação das ações;
a reversão de saldos não aplicados;
III
os dividendos e remuneração de capital das ações;
IV
o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
V - as comissões decorrentes da prestação de garantia;
VI - recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
I
II
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Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.
Art. 4' O FGE proverá recursos para cobertura de garantias
prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
I -

contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da

operação; e
II -

contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.

Art. 5' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para a cobertura de garantias prestadas pela União:
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total
da operação de financiamento de exportações brasileiras de bens e
serviços, desde que o prazo da operação não seja inferior a dois anos;
II - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e condições de oferta, para operações de exportação de bens de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso
II deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes à cobertura do risco assumido.
Art. 6' Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado
o disposto no artigo seguinte.
§ l'

O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.

§ 2' Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDES a alienar as
ações vinculadas ao FGE.
Art. 7' Compete à Câmara de Comércio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE:
I - as diretrizes, 08 critérios, os parâmetros e as condições
para a prestação de garantia prevista nesta medida provisória;

II -

os limites globais e por países para concessão de garantia.
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Art. 8' O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as determinações da Câmara de Comércio Exterior e do
CFGE:
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à
cobertura de garantias;
11 - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do
BNDES;
111 - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de titulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
IV - autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.
Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.
Art. 9º Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28
de agosto de 1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31
de maio de 1997.
Art. 10. O Poder Executivo poderá põr termo ao provimento
de recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias às
operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos
desta medida provisória.
§ F Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integral de
todas as obrigações já assumidas.

§ 2º Caso haja recursos remanescentes, estes serão transferidos, anualmente, à conta do Tesouro Nacional.

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.610-13, de 25 de agosto de 1998.
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Art. 12 . Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA W 1.611-13, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei nf'. 8.313, de
23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 3',4', 9', 18, 19, 20, 25, 27, 28 e 30 da Lei n'
8.313, de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 3'
.

v-

.

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas
relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura.» (NR)
«Art. 4º

.

§ l' O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura
e gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de TrabalhoAnual, segundo os princípios estabelecidos nos arts. l' e 3'.
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§ 2' Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico
competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.
§ 6' Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens
necessários ao cumprimento das finalidades do fundo .
............................................................................................... (NR)

«Art. 9' São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além de outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura:

v - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura .»
(NR)
«Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda, a título de
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5', inciso Il, desta lei, desde que os projetos atendam
aos critérios estabelecidos no art. l' desta lei.
§ l' Os contribuintes poderão deduzir do Imposto de Renda devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos
elencados no § 3', previamente aprovados pelo Ministério da
Cultura, nos limites e condições estabelecidos na legislação do
Imposto de Renda vigente, na forma de:
a) doações;
b) patrocínios.

§ 2' As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional.
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§ 39 As doações e os patrocínios na produção cultural, a
fer e o § 19, atenderão exclusivamente aos seguintes
que se r e
segmentos:
a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;
c) música erudita ou instrumental;

d) circulação de exposições de artes plásticas;

doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus." (NR)
«Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar
atribuição, acompanhados do orçar'ento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do Pronac.
§ 19 O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco dias.
§ 29 Da notificação a que se refere o parágrafo anterior,
caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de sessenta dias.
e)

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

§ 79 O Ministério da Cultura publicará anualmente, até
28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal do exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário.
§ 89 Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não concentração por segmento e por beneficiário, a ser
aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos,
pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fiscal.» (NR)

«Art. 20.
§ 2' Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá
pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a
ser decidido no prazo de sessenta dias.
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......................................................................................»

(NR)

«Art. 25.
Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com
os segmentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções
culturais-educativas de caráter não comercial, realizadas por
empresas de rádio e televisão.» (NR)

«Art. 27.

.

.

§ 2º Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador,
desde que devidamente constituídas e em funcionamento, na forma da legislação em vigor» (NR)

«Art. 28.

.

.

Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo.» (NR)
«Art. 30.

.

.

§ 1a Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto.
§ 2º A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura
suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até a efetiva regularização.
§ 3º Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes
desta lei.» (NR)

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.611-12, de 25 de agosto de 1998.
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Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177" da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Weffort
MEDIDA PROVlSÓRIA N" 1.614-23, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 1997:
I - os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:
a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres), de
que trata o art. I", parágrafo único, alíneas a, b eg, do Decreto-Lei n"
1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei n" 8.167, de 16
de janeiro de 1991;
c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratamos arts. 14 da Lei n"4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do Decreto-Lei n" 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. I" da Lei n" 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação da
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rintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para fins
de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei nº
4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei n? 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. I" do Decreto-Lei nº 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de 1998, os incentivos de que trata este artigo observarão o disposto nos arts. 2', 3' e 4'
da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Art. 2º Os recursos decorrentes da dedução de que trata a alínea a do inciso I do artigo anterior poderão ser aplicados em empreendimentos não-governamentais de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), além das destinações legais atualmente previstas.
Parágrafo único. A aplicação de que trata este artigo deverá
ser realizada na forma do art. 9º da Lei nº 8.167, de 1991.

Art. 3' Os dispositivos da Lei nº 8.167, de 1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º

.

II -em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.
§ 4º As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5º A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
§ 8º Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da SuperintendênCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998
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. de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no

~:mpetente registro." (NR)

«Art. 7Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.
..................
.
II _ pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
.
............................................................................................. " (NR)
«Art. 9º

.

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

§ 4. Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem
como aos considerados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, estruturadores para a
economia regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o
limite de que trata o § 2· deste artigo será de cinco por cento.
.......................................................................................................

§ 6' Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à
aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do
controle acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, e, nos casos de participação conjunta minoritária, quando
observadas as condições previstas no § 8· deste artigo.
§ 7'

I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
§ 8' Os Conselhos Deliberativos das Superintendências de
Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autorizar, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, o
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ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida
no § 2º ou no § 4º, com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desde que:
I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada por subscrição e integralização de capital novo e não por transferência de ações existentes; ou
II - a nova participação acionária minoritária venha garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas que:
a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liquidação; ou

b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos dois últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.

§ 9º Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo, será automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora.» (NR)

«Art. 12.
§ 1º O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:

II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de mora
de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
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§ 4º Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:

I - que não tenham iniciado a implantação física de
seus projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo
motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência de Desenvolvimento Regional;
H - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis meses
consecutivos;
HI - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica,
financeira, mercadológica ou legal;
IV - que tenham desistido da implantação de seus projetos.
§ 5º Nas hipóteses de que tratam os incisos H, IH e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.

§ 6º Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7º Em qualquer hipótese, se forem constatados indicios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei." (NR)
«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional, que solicitará, quando julgar necessárío, a participação do
banco operador, admitida ao infrator ampla defesa." (NR)
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Art. 4" Fica vedada a transferência para fora da região, de
máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela
Sudene ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da
Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico que a justifique.
§ I" O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias
liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo índice
oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2º Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3º do art. 12 e dos arts. 13, 15 e 17 da Lei n' 8.167, de 1991.

Art. 5" Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e
na Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.

Art. 6º O art. 2" da Lei n" 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive, às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 2º
§ I" As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 2" O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores
que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa
beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de DesenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998
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volvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva.
§ 3' No caso de debêntures cujo prazo de carência tenha
expirado anteriormente a 13 de novembro de 1995, poderão,
igualmente, ser prorrogados os prazos de amortização e vencimento, observadas as condições do parágrafo anterior." (NR)

Art. 7' Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei n? 1.376, de 1974, autorizados a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscritas pelos referidos fundos, na forma prevista no art. 5' da Lei n'
8.167, de 1991, exclusivamente para os casos em que a falta de pagamento tenha decorrido de fatores que não possam ser imputados à
responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados
os limites e critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
Art. 8' Aexigência da garantia real, de que trata o § 4' do art.
5' da Lei n? 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 3' desta
medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas
por empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro
de 1996.
Art. 9' Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.
Art. 10. Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem adotadas.
Art. 11. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.614-22, de 25 de agosto de 1998.
Art. 13.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 14. Revoga-se o art. 14 da Lei n' 8.167, de 16 de janeiro de
1991.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiua

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.615-33, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
da Amazônia S.A., até o limite de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro
Nacional (NTN), nas modalidades nominativa e negociável, com
prazo máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos,
para principal e encargos, e taxas de juros calculada na forma do § 3'

do art. 2' da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a
utilização de outras fontes, a critério do Poder Executivo;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
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Ifl _ alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
d Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n" 9.491, de 9
Fun mbro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliád.e s; ~eral de que trata a Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
na t~nte de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
mon
. )
milhões de reaIS;
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V _ pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetá'a pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:

t

a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que Se
refere o art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre F de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
comos serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição

financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre I" de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferenciaI entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e
juros de vinte e um por cento ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros de nove por cento ao ano - em empréstimo
concedido, por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado
do Rio de Janeiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa
do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os serviçosexecutados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 26 de abril de 1995, cujos
relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
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demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei n"
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre o
custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas
pelo Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela
subsidiária da importância ali investida;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de
Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças
Carentes (PNLCC).
§ l' Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data de alienação.
§ 2' O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os Títulos da Dívida
Pública Federal de que trata o inciso L

§ 3' As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4' O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5' A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
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Art. 2' As dívidas da União! ~ que se referem os in~isos V a
VIII d rt l' desta medida provisoria, aSSIm como as dívidas da
U .- o ara' com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas,
~ao paexigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria
MF a~ ~50 de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro
d : tado'da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro
e
N '~nal emitidos para esse fim, regístrados na Central de Custódia
e d~' LiqcldaçãO Financeira de Títulos (Cetip),
§ l' Os títulos a que se refere o caput deste art~go, cujoprazo
d vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serao atualizados
índice Geral de Preços - Disponibilidade In~ern~ (IGP-DI) da
~undação Getúlio Vargas, acrescido de Juros de ate quinze por cento

:10

ao ano.
§ 2' Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo,_ações d.e 'prop~
edade da União, depoSItadas no Fundo de Amortização da DIVIda Publica Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização (FND),
de quaisquer espécies ou classes, negociadas ou não em bolsa de valores representativas de participação em sociedades anônimas de capital 'aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente os
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 3' As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:
I - no caso de sociedades anônimas com ações negociadas
em bolsa de valores, pela sistemática prevista no § 1º do art. l' desta
medida provisória;
II - no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n' 9.491, de 9 de
setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de
acordo com o preço mínimo estipulado no respectivo edital de privatização;
III - no caso de sociedades anônimas não abrangídas pelos incisos I e Il, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço publicado pela companhia.
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§ 4' As ações de que tratam o inciso III do art. l' e o § 2' do art.
2' desta medida provisória, depositadas no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele fundo.

Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy
W Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado da referida operação.
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos fundos a que se referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n" 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. 10da Lei n? 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5' As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei n"
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.
Art. 6' O caput do art. 2' da Lei n" 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' O FND fica autorizado a resgatar quotas da
União ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União,
até o montante estabelecido nesta lei, mediante transferência
das ações subscritas na forma do artigo anterior." (NR)
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Art. 7º Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorido a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) autoz~zado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão denositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
~ennanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.615-32, de 25 de agosto de 199B.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data da sua
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.637-9, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a regulação, fiscalização e
supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimentos coletivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Constituem valores mobiliários, sujeitos ao regime da
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, quando ofertados publicamente, os títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do
empreendedor ou de terceiros.
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§ 1° Aplica-se aos valores mobiliários a que se refere este artigo a ressalva prevista no art. 2', parágrafo único, da Lei n" 6.385, de
1976.
§ 2' Os emissores dos valores mobiliários referidos neste artigo, bem como seus administradores e controladores, sujeitam-se à
disciplina prevista na Lei n? 6.385, de 1976, para as companhias
abertas.
§ 3' Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:
I - exigir que os emissores se constituam sob a forma de sociedade anônima;
U - exigir que as demonstrações financeiras dos emissores,
ou que as informações sobre o empreendimento ou projeto, sejam auditadas por auditor independente nela registrado;

lU - dispensar, na distribuição pública dos valores mobiliários
referidos neste artigo, a participação de sociedade integrante do
sistema previsto no art. 15 da Lei nº 6.385, de 1976;
IV - estabelecer condições específicas para o exercício, no âmbito desse mercado, das atividades previstas no art. 16 da Lei n'
6.385, de 1976, inclusive quanto a requisitos de idoneidade, habilitação técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os administradores de sociedades e demais pessoas que atuem nesse mercado;
V - estabelecer padrões de cláusulas e condições que devam
ser adotadas nos títulos ou contratos de investimento, destinados à
negociação em bolsa ou balcão e recusar a admissão ao mercado da
emissão que não satisfaça a esses padrões.
Art. 2' As alíneas b e g do inciso I e o inciso U do art. 9° da Lei
n" 6.385, de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9 9

..•..•..•••...••..••••.......•••..••..•••..•••.......••••..•••.••.....••..••..•

I-

.

b) das companhias abertas e demais emissoras de valores
mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais,
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das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum;
.......................................................................................................

g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, quando
da ocorrência de qualque~ irregularidade a ser ",purada nos
termos do inciso V deste artigo, desde que, direta ou mdiretamente , tenham tido qualquer participação nessas irregularidades;
II - intimar as pessoas referidas no inciso anterior a prestar infonnações, ou esclarecinIentos, sob cominação de multa, sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11;
............................................................................................." (NR)
Art. 3' Fica incluído o inciso VI ao art. 15 da Lei n? 6.385, de
1976, com a seguinte redação:
"Art. 15. ..
..
.......................................................................................................

VI - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários." (NR)

Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.637-8, de 25 de agosto de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.640-7, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Restaura a vigência da Lei n" 8.989, de 24
de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) na aquisição de automóveis destinados ao
transporte autônomo de passageiros e ao uso de
portadores de deficiência física, e dá outras
providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1° É restaurada a vigência da Lei nO 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que, com as alterações determinadas pelo art. 29 da
Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar até 31 de dezembro de 1998.
Art. 2° O disposto no caput do art. 2° da Lei n' 9.660, de 16 de
junho de 1998, não se aplica aos veículos que venham a ser adquiridos com incentivos fiscais nas condições do artigo anterior.
Art. 3' O § 2º do art. 1° da Lei n? 9.660, de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2' Excluem-se da obrigatoriedade prevista neste artigo
os veículos componentes da frota das Forças Armadas, os de representação dos titulares dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, e dos Municípios e, conforme dispuser regulamento, aqueles destinados à prestação de serviços públicos em
faixas de fronteira e localidades desprovidas de abastecimento
com combustível renováveis.» (NR)

Art. 4° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.640-6, de 25 de agosto de 1998.
Art. 5° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177° da Independência e 110°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.656-5, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo a vigorar a partir de 1 Q de maio de 1998.
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q Em 1Q de maio de 1998, após a aplicação dos percentuais
d
atro virgula oitenta e um por cento, a titulo de reajuste, e de três
~ ~a trezentos e sessenta e dois por cento, a título de aumento real,
V1T
o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), o salário mínimo será
~br e
. t
. )
de R$ 130,00 (cento e tnn a reais).
Parágrafo único, Em virtude do disposto no caput deste artigo, o
valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,33 (quatro reais
e trinta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,59 (cinqüenta e
nove centavos).
Art. 2Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.656-4, de 25 de agosto de 1998.
Art. 3Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177 Q da Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA W 1.661-7, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 26, 27, 31 e
44 da Lei n' 9.473, de 22 de julho de 1997,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Os arts. 26, 27,31 e 44 da Lei nº 9.4 73, de 22 de julho
de 1997, passam a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 26.

..

.

§ 9º Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do último relatório publicado de execução orçamentária de que trata o § 3' do art. 165 da
Constituição.
§ 10. Para o cumprimento das exigências previstas nas
alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados os valores constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 1998 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo.
§ 11. As exigências de que trata o inciso I deste artigo não
se aplicam aos Municípios com até cinqüenta mil habitantes."
(NR)

«Art. 27.
§ 2º Ressalvam-se das disposições deste artigo as operações realizadas no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex), as demais operações de financiamento realizadas com mini e pequenos produtores rurais e as operações de
crédito sob o amparo do Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop), bem como os financiamentos para aquisição, por autarquias e empresas públicas federais, de produtos agropecuários destinados à execução da Política
de Garantia de Preços Mínimos, de que trata o Decreto-Lei n' 79,
de 19 de dezembro de 1966, e à formação de estoques, nos termos
do art. 31 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que deverão
ter sua execução efetivada por intermédio do Sistema Integrado
de Administração Financeira (Siafi) .
............................................................................................." (NR)

«Art. 31.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998

6457
VI _ financiamento aos Estados e ao Distrito Federal
destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos da Lei n? 9.424, de 24 de dezembro de 1996;
VII _ operações de crédito sob o amparo do Recoop .
.......................................................................................................

§ 4' Os empréstimos e financiamentos para custeio e investimentos agropecuários destinados aos mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações, à formação de
estoques reguladores e estratégicos, obedecidos aos limites e condições estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional, o
financiamento aos Estados e ao Distrito Federal, ao abrigo da LeI
n' 9.424, de 1996, e as operações de crédito sob o amparo do
Recoop poderão ser lastreados também com recursos não previstos no § 1'." (NR)
«Art. 44. .
.
.......................................................................................................

XI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal
destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos da Lei n' 9.424, de 1996;
XII - operações de crédito sob o amparo do Recoop .
............................................................................................." (NR)
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.661-6, de 25 de agosto de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4' Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 26
da Lei n? 9.473, de 22 de julho de 1997.

Brasília, 24 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Renato de Souza
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.662-4, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 9º da Lei n '2
8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe
sobre a redução de emissão de poluentes
por veículos automotores, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9' É fixado em vinte e dois por cento o percentual
obrigatório de adição de álcool etílico anidro combustível à gasolina em todo o território nacional.
§ l' O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual até o limite de vinte e quatro por cento.
§ 2º Será admitida a variação de um ponto por cento, para
mais ou para menos, na aferição dos percentuais de que trata
este artigo." (NR)

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.662-3, de 25 de agosto de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Raimundo Brito
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.663-14, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a recuperação de haveres do
Tesouro Nacional e do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), a utilização de Títulos
da Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos com o
INSS, altera dispositivos das Leis n "s 7.986,
de 28 de dezembro de 1989, 8.036, de 11 de
maio de 1990, 8.212, de 24 de julho de 1991,
8.213, de 24 de julho de 1991, 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e 9.639, de 25 de maio de
1998, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Até 31 de dezembro de 1999, fica o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) autorizado a receber, como dação em pagamento, Títulos da Dívida Agrária a serem emitidos pela Secretaria
doTesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), especificamente para aquisição, para fins de reforma agrária:
I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas juridicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal
acessória;

H - de imóveis rurais pertencentes a pessoas físicas integrantes de quadro societário ou a cooperados, no caso de cooperativas,
com a finalidade única de quitação de dívidas das pessoas juridicas
referidas no inciso anterior;
IH - de imóveis rurais pertencentes ao INSS.
§ 1º Os Títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e da
Previdência e Assistência Social.
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§ 2' Os valores pagos pelo Incra, em títulos e em moeda corrente, pela aquisição de imóveis rurais, inclusive por desapropriação
efetuada a partir de 12 de setembro de 1997, na forma deste artigo,
serão utilizados, até o limite da dívida, para amortização ou quitação
de dívidas previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:
I
II

valores em moeda corrente;
Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.

§ 3' Para os efeitos deste artigo, serão consideradas as dívidas
previdenciárias cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de
1997.

Art. 2' Os Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na
forma do art. 1', serão resgatados antecipadamanente pelo Tesouro
Nacional, conforme estabelecido no § l' do artigo anterior.
Art. 3' A União poderá promover leilões de certificados da dívida pública mobiliária federal a serem emitidos com a finalidade
exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em
permuta por títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional ou por
créditos decorrentes de securitização de obrigações da União.

§ l' Fica o INSS autorizado a receber os títulos e créditos aceitos
no leilão de certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal, com base
nas percentagens sobre os últimos preços unitários e demais características divulgadas pela portaria referida no § 5' deste artigo, com a
finalidade exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, de empresa cujo débito total não ultrapasse R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais).
§ 2' Os débitos previdenciários a serem amortizados ou quitados na forma do § l' serão considerados pelo seu valor atualizado
acrescido dos encargos legais multiplicado pelo percentual calculado
entre o preço médio do último leilão e o valor de face de emissão do
certificado.
§ 3' Os certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal poderão ser emitidos diretamente para o INSS pelo preço médio homologado do seu último leilão de colocação, em permuta pelos títulos e
créditos recebidos pelo INSS na forma do § l' deste artigo.
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4' A emissão dos certificados de que trata o caput proces§
á ob a forma escriturai, mediante registro dos respectivos disa:r-se- sdI'tórios em sistema centralizado de liquidação e custódia.
reItos ore
§ 5' Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assisl~ência SOtCial estabetletcerá as condições para a
~ ti
ele
ivaç a-o de cada lei ao previs o no capu, aIS como:
I _ quantidade de certificados a serem leiloados;
II _ definição dos títulos ou créditos decorrentes de securitizaão de obrigações da União a sere;". aceitos em permuta pelos certifi~ados, bem como a quantIdade rmruma por unidade de certificado;
III - natureza, período e situação dos débitos previdenciários
que poderão ser amortizados ou quitados com os certificados;
IV - natureza, período, situação e valor máximo dos débitos
previdenciários que poderão ser amortizados ou quitados na forma
prevista no § l ' deste artigo.
Art. 4' O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados
de sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a equivalência econõmica do leilão previsto no caput do artigo
anterior.
Art. 5' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vencidos de
natureza não tributária, observadas as seguintes condições:
I - o encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e, simultaneamente, contra ela detiver,
em 31 de julho de 1997, créditos líquidos, certos e exigiveis;
II - não poderão ser utilizados no presente mecanismo os créditos contra a União originários de títulos representativos da Dívida
Pública Federal.
Art. 6' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não tributários, mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
créditos recíprocos, com abatimentos sempre das parcelas finais
para as mais recentes.
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Parágrafo único. Para efeito da compensação a que se refere
este artigo, entre a União e as Unidades da Federação, o abatimento
dos créditos da União decorrentes de contratos celebrados no âmbito
da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória nº
1.702-28, de 28 de agosto de 1998, poderá ser efetuado sobre o estoque
da dívida contratada.
Art. 7º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1º de maio de 1996, pela variação acumulada do
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente
anteriores.
Art. 8º Para os benefícios mantidos pela Previdência Social
com data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente anterior ao do reajuste.
Art. 9º A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
com a redação vigente em 30 de abril de 1996, os benefícios mantidos
pela Previdência Social serão majorados de forma a totalizar quinze
por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de 1996, incluído
nesse percentual o reajuste de que trata o art. 7º.
Art. 10. A partir da referência maio de 1996, o IGP-DI substitui o INPC para os fins previstos no § 6º do art. 20 e no § 2º do art. 21,
ambos da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
Art. 11. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 12. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1º de junho de 1997, em sete virgula setenta e seis
por cento.
Art. 13. Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
Anexo I desta medida provisória.
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Art 14. Para os beneficios que tenham sofrido majoração em 1º

1rn:z

. 'de 1997, devido à elevação do salário minimo para R$ 120,00
vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado quando
: n licação do disposto no art. 12, de acordo com normas a serem bai"':::. pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
e

Art. 15. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1º de junho de 1998, em quatro vírgula oitenta e um
por cento.
Art. 16.. Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
partir de 1º de julho de 1997, o reajuste, nos termos do artigo ante~or, dar-se-á de aco;do com os percentuais indicados no Anexo II
desta medida provisorra.
Art. 17. Para os benefícios que tenham sofrido majoração em 1º
de maio de 1998, devido à elevação do salário núnimo para R$ 130,00
(cento e trinta reais), o referido aumento deverá ser descontado quando
da aplicação do disposto no art. 15, de acordo com normas a serem
baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 18. A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica
de direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
smissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do disposto no art. 3' da Lei nº 8.003, de 14 de março de 1990, da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro de que trata a
Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, relativa ao período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a pagar ao Banco
do Brasil S.A., com atualização monetária pelo IGP-DI e juros de
doze por cento ao ano, com sub-rogação nos respectivos créditos, a dívida do INSS decorrente de saldo devedor na conta de benefícios do
extinto Instituto de Administração Financeira da Previdência Social
(lapas), no período de 1e de janeiro de 1984 a 31 de março de 1986,
até ovalor de R$1.363.000.000,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e
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três milhões de reais) - posição em 31 de dezembro de 1995, objeto
de acordo entre aquela instituição financeira e o INSS.
§ l' A dívida referida no caput deste artigo será paga pela
União com títulos do Tesouro Nacional emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
(Cetip), após homologação judicial do acordo e encerramento do feito.
§ 2' O INSS pagará a obrigação para com a União, decorrente
do pagamento com sub-rogação de que trata o caput, com créditos
por ele titulados, relativos a parcelamentos de débitos contratados
por pessoas jurídicas, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios da Fazenda e da Previdência e Assistência Social.

Art. 20. A participação nos lucros ou resultados da empresa
de que trata o art. 7', inciso XI, da Constituição Federal, na forma de
lei especifica, não substitui ou complementa a remuneração devida a
qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer
encargo previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade, desde que o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a esse título não se realize em periodicidade inferior a
um semestre.
Parágrafo único. A periodicidade semestral mínima referida
no caput poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 1998, em função de eventuais impactos nas receitas previdenciárias.
Art. 21. O art. 3' da Lei n' 7.986, de 28 de dezembro de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' A comprovação da efetiva prestação de serviços a
que alude esta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseadaem início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.
§ l' A comprovação da efetiva prestação de serviços a que
alude o caput far-se-á perante os órgãos do Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 2' Caberá à Defensoria Pública, por solicitação do interessado, quando necessitado, promover a justificação judicial,
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ficando o solicitante isento de quaisquer custas judiciais ou outras despesas.
§ 3º O prazo para julgamento da justificação é de quinze
dias.» (NR)
Art. 22. Os arts. 5º e 15 da Lei n? 8.036, de 11 de maio de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5º
.
.......................................................................................................

XII - fixar critérios e condições para compensação entre
créditos do empregador, decorrentes de depósitos relativos a
trabalhadores não optantes, com contratos extintos, e débitos
resultantes de competências em atraso, inclusive aqueles que
forem objeto de composição de dívida com o FGTS", (NR)
«Art. 15.

.

.

§ 4º Considera-se remuneração as retiradas de diretores
não empregados, quando haja deliberação da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho de que
trata o art. 16.
§ 5º O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar
obrigatório e licença por acidente do trabalho.

§ 6º Não se incluem na remuneração, para os fins desta
lei, as parcelas elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991.» (NR)
Art. 23. Os arts. 6º, 17,19,21,22,28,37 e 49 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6 9

§ p

......••..••..•....•••••..••....•.••••..••.....••.••••..•••.....••••••.•••.....

.

d) 3 (três) representantes membros dos conselhos setoriais,
sendo um de cada área da seguridade social, conforme disposto
no Regimento do Conselho Nacional da Seguridade Social.
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.............................................................................................»

(NR)

"Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários
da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social
referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na
forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de
recursos para as ações de Saúde e Assistência Social.» (NR)
"Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e
e do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução
do Orçamento da Seguridade Social.» (NR)
"Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso IH do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição
serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta
lei; na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.» (NR)

«Art. 22.
§ 11. O disposto nos §§ 6' a 9' aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e que se organize na forma da Lei n' 9.615, de 24 de março de 1998.» (NR)

"Art. 28.

..

..

§ 9'

.

~

.

6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts.
143 e 144 da CLT;

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;
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8.

recebidas a título de licença-prêmio indenizada;

9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9'
da Lei n" 7.238, de 29 de outubro de 1984;
.......................................................................................................
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação
básica, nos termos do art. 21 da Lei n" 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde
que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que
todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;

.............................................................................................,,(NR)
«Art. 37.
§ l' Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
§ 2' Por ocasião da notificação de débito ou, quando for o
caso, da inscrição na Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a fiscalização poderá proceder ao arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo, conforme dispuser
aquela autarquia previdenciária, observado, no que couber, o
disposto nos §§ l' ao 6', 8' e 9' do art. 64 da Lei n? 9.532, de 10 de
dezembro de 1997." (NR)
«Art. 49.

I - simultaneamente com a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
II - perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
no prazo de 30 (trinta) dias contados do início de suas atividades, quando não sujeita a inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ).
............................................................................................ " (NR)
Art. 24. Os arts. 6', 94 e 126 da Lei n" 8.213, de 24 de julho de
1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
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«Art. 6º Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma
Ouvidoria-Geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento.» (NR)
«Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime
Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a
contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na
Administração Pública, hipótese em que os diferentes sistemas
de previdência social se compensarão financeiramente .
.............................................................................................»

«Art. 126.

(NR)

.

..

§ 3º A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de
ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o
processo administrativo, importa renúncia ao direito de recorrer
na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.»
(NR)

Art. 25. O art. 40 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 40.
§ 1e A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2º É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até
31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente,
aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 1º do art.
139 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.» (NR)

Art. 26. O art. 6º da Lei nº 9.639, de 25 de maio de 1998, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º
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§ 2' O acordo de parcelamento formalizado nos termos
deste artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica, ambulatorial e
de autorização para internação hospitalar prestados pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Unico de Saúde
que disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesm~s condições
assumidas com O cedente, de acordo com a regularidade de repasses financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
.......................................................................................................
§ 11. Do total de recursos financeiros a serem repassados

a municípios habilitados para gestão semiplena do Sistema
Unico de Saúde, serão, mensalmente, retidos e recolhidos ao
INSS os valores correspondentes às parcelas de créditos que lhe
foram cedidos pelos hospitais e entidades, decorrentes de serviços médicos, ambulatoriais e de autorização para internação
hospitalar prestados mediante contrato ou convênio com a administração municipal", (NR)
Art. 27. No pagamento à vista até 31 de dezembro de 1998, as
dívidas oriundas de contribuições sociais e demais importâncias arrecadadas pelo INSS, relativas a competências anteriores a julho de
1994, terão redução de oitenta por cento da multa moratória.
§ F As dívidas relativas às competências de julho de 1994 a
março de 1997, inclusive, terão redução de cinqüenta por cento da
multa moratória.
§ 2' Estando a dívida constituída ou confessada, as reduções a
que se referem o caput e o parágrafo anterior somente terão aplicação
para liquidação do valor total da notificação fiscal de lançamento ou
do saldo do processo de parcelamento.
Art. 28. O Poder Executivo estabelecerá critérios para a conversão do tempo de trabalho exercido até 28 de maio de 1998, sob condições especiais que sejam prejudiciais à saúde ou à integridade física, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n' 8.213, de 1991, na redação
dada pelas Leis n's 9.032, de 28 de abril de 1995, e 9.528, de 10 de dezembro de 1997, e de seu regulamento, em tempo de trabalho exercido
em atividade comum, desde que o segurado tenha implementado percentual do tempo necessário para a obtenção da respectiva aposentadoria especial, conforme estabelecido em regulamento.
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Art. 29. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.663-13, de 26 de agosto de 1998.
Art. 30. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31. Revogam-se a alínea c do § 8' do art. 28 e os arts. 75 e
79 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 5' do art. 57 e o art. 127
da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991, e o art. 29 da Lei n" 8.880, de
27 de maio de 1994.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
Raul Belens Jungmann Pinto
Anexo I
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos
de Acordo com as Respectivas Datas de Início
Data de Início do Benefício

Reajuste (%)

até maio/96

7,76

emjunho/96

7,14

emjulho/96

6,53

em agosto/96

5,92

em setembro/96

5,31

em outubro/96

4,71

em novembro/96

4,11

em dezembro/96

3,51

emjaneiro/97

2,92

em fevereiro/97

2,33

em março/97

1,74

em abriV97

1,16

em maio/97

0,58
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Anexo II
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos
de Acordo com as Respectivas Datas de Início
Data de Início do Benefício

Reajuste (%)

emjunho/97

4,81

emjulho/97

4,40

em agosto/97

3,99

em setembro/97

3,59

em outubro/97

3,18

em novembro/97

2,78

em dezembro/97

2,38

em janeiro/98

1,98

em fevereiro/98

1,58

em março/9S

1,18

em abril/98

0,79

em maio/98

0,39

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.712-1, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 7.556.000,00, para os fins que especifica.

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

Art. 1s Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
extraordinário no valor de R$ 7.556.000,00 (sete milhões, quinhentos
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e cinqüenta e seis mil reais), para atender à programação constante
do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.

Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.712, de 26 de agosto de 1998.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 25.9.1998, pág. 14.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.672-33, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Altera os arts. 2º, 3º, 4r!, 52, 6º, 7º e 9!! da
Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
ó

Art. I" Os arts. 2º, 3º, 4º, 5', 6', 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação;
«Art. 2º
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lU - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE);
.......................................................................................................

VI - atividades:
a) especiais nas organizações das Forças Armadas para
atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e
serviços de engenharia;
b) de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
c) de análise e regístro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
d) finalísticas do Hospital das Forças Armadas;

e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à
segurança de sistemas de informações, sob responsabilidade do
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das
Comunicações (Cepesc);

fJ de vigílãncia e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no ãmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao
comércio internacional de produtos de origem animal ou vegetal
ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana.
§ 1Q A contratação de professor substituto a que se refere o
inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a falta de docente
da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento,
aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou
licença de concessão obrigatória.

§ 2º As contratações para substituir professores afastados
para capacitação ficam limitadas a dez por cento do total de cargos de docentes da carreira constante do quadro de lotação da
instituição.» (NR)
«Art. 3º

.

§ 2º A contratação de pessoal, nos casos do professor visitante referido no inciso IV e dos incisos V e VI, alíneas a, c, d e e,
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do art. 2º, poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do curriculum. oitae» (NR)
«Art. 4º

II - até vinte e quatro meses, nos casos dos incisos III e
VI, alíneas b e e do art. 2º;
III - doze meses, nos caos dos incisos IV e VI, alíneas c, d
e I. do art. 2º;
§ 1º Nos casos dos incisos III e VI, alíneas b e d, do art. 2º,
os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total
não exceda vinte e quatro meses.

§ 2º Nos casos dos incisos V e VI, alínea a, do art. 2º, os
contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não
ultrapasse quatro anos.
§ 3º Nos casos dos incisos IV e VI, alíneas e e t, do art. 2º,
os contratos poderão ser prorrogados pelo prazo de até doze meses." (NR)

«Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontrar o órgão ou entidade contratante) conforme estabelecido em regulamento." (NR)
«Art. 6º

.

§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
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va da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao
contratado." (NR)
«Art. 7º
.
.......................................................................................................
1I1 no caso do inciso 1I1 do art. 2', quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
............................................................................................. »

(NR)

«Art. 9º
.
.......................................................................................................
1I1 - ser novamente contratado, com fundamento nesta lei,
antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu
contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2',
mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5'.
.............................................................................................»

(NR)

Art. 2' Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei n'' 8.620, de 5 dejaneiro de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2',
inciso lI, da Lei n? 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1999, com redução escalonada no período;
1I1 - para atividades de análise e registro de marcas e patentes
pelo INPI, de que trata o art. 2', inciso VI, alínea c, da Lei n'' 8.745,
de 1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
IV - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de
1990, vigentes em 15 de abril de 1997, poderão ser prorrogados até
31 de dezembro de 1998;
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v - com fundamento no art. 5', § 1', da Lei nº 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de quatrocentos
prestadores de serviços, e com vigência até 31 de dezembro de 1998.
Art. 3' Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá
contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1Q e 29 graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares,
observado o disposto no art. 5º da Lei nº 8.745, de 1993.
§ I" Os contratos de professores de ensino de 1º e 2º graus de
que trata o caput deste artigo poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998.

§ 2º Fica autorizado o Ministério do Exército a celebrar contratos novos de professores de ensino de I" e 2º graus, com vigência
até 31 de dezembro de 1998, em substituição aos contratos de que trata o caput deste artigo que não forem prorrogados, respeitado o limite
máximo de duzentos e quarenta e dois, correspondente à soma de
contratos prorrogados e novos.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.672-32, de 27 de agosto de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revoga-se o parágrafo único do art. 5' da Lei n" 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Affonso Martins de Oliveira
Francisco Sérgio Turra
Paulo Renato Souza
Waldeck Ornélas
Cláudia Maria Costin
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.673-31, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação de
serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3' e 4' do art. 10 do Decreto-Lei n" 1.598, de 26 de dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2' O disposto no art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal ou do
Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas
de direito público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 3' Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do
Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer natureza.
Art. 4' Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeito deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
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entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil e
no exterior.
Art. 5' Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 6' Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de 12 de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 7' Serão admitidos como despesas com instrução, previstas no art. 8', inciso Il, alínea b, da Lei n' 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, os pagamentos efetuados a creches.

Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.673-30, de 27 de agosto de 1998.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.674-56, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se
refere o § I" do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1" Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
as pessoas jurídicas referidas no § 1odo art. 22 da Lei n'' 8.212, de 24
de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções
da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de ínvestimentos
pelo valor do patrimõnio líquido e os lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
U - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações de swap ainda não liquidadas;
UI - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;

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

c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;

IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;
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c) a parcela dos prêmios destinados à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ l' É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas
na cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2' Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3' As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente.

Art. 2' A contribuição de que trata esta medida provisória
será calculada mediante a aplicação da alíquota de zero vírgula setenta e cinco por cento sobre a base de cálculo apurada nos termos
deste ano.
Art. 3' As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § F do art. 22 da Lei n"
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4' O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5' O art. F do Decreto-Lei n" 1.166, de 15 de abril de
1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I" Para efeito da cobrança da contribuição sindical
rural prevista nos arts. 149 da Constituição Federal e 578 a 591
da Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se:
I -

trabalhador rural:
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a) a pessoa física que presta serviço a empregador rural
mediante remuneração de qualquer espécie;
b) quem, proprietário ou não, trabalhe individualmente ou
em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos
membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração,
ainda que com ajuda eventual de terceiros;

II -

empresário ou empregador rural:

a) a pessoa física ou jurídica que, tendo empregado, empreende, a qualquer título, atividade econômica rural;

b) quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, em
regime de economia familiar, explore imóvel rural que lhe absorva toda a força de trabalho e lhe garanta a subsistência e progresso social e econômico em área superior a dois módulos rurais
da respectiva região;

c) os proprietários de mais de um imóvel rural, desde que a
soma de suas áreas seja superior a dois módulos rurais da respectiva região.» (NR)
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.674-55, de 27 de agosto de 1998.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Ficam revogados o art. 5' da Lei n" 7.691, de 15 de dezembro de 1988, e os arts. 1', 2ºe 3' da Lei nº 8.398, de 7 de janeiro de
1992.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998

6482
MEDIDAPROVISÓRIAN'1.675-42, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" As estipulações de pagamento de obrigações pecuuiárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo seu
valor nominal.

Parágrafo único.
quer estipulações de:

São vedadas, sob pena de nulidade, quais-

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei n?
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei n'
8.880, de 27 de maio de 1994;
U - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas à unidade monetária de conta de qualquer natureza;
UI - correção monetária ou de reajuste por índices de preços
gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção
ou dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de
prazo de duração igualou superior a um ano.
§ l' É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data
em que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n' 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
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produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4' Nos contratos de prazo de duração igualou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão pactuar a atualização das obrigações, a cada periodo de um ano, contado
a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a
periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no periodo.
§ 5º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir de 28 de outubro de 1995 até 11 de outubro de
1997.
§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
Art. 3' Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 dejunho
de 1993.
§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições de
remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência
privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5º Fica instituida Taxa Básica Financeira (TBF), para
ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo minimo previsto no caput.
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Art. 6' A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I
II

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
anualmente, a partir de 1º da janeiro de 1997.

Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1º de julho de 1995, as unidades monetárias de conta criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias
de contas fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que serão extintas a partir de l' de janeiro de 1996.
§ l' Em 1º de julho de 1995 e em l' de janeiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta
extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em real,
com observância do disposto no art. 44 da Lei n' 9.069, de 1995, no
que couber.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de contas fiscais extintas.

Art. 8' A partir de 1º de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
§ 1º Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de I" de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2º Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.

Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de
reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base, anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
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Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual, por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.

§ l' O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5º deste artigo.
§ 2º A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4º Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica, documento que instruirá a representação para o ajuizamento
do dissídio coletivo.
§ 5º

O Poder Executivo regulamentará o dísposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
§ I" A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com
o interesse da coletividade.
§ 2º A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
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Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivo, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços.
§ 1e Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2º Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas
à correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes
de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude
de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3º do art. 54 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei nº 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
,,§ 3º Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em vinte por cento de um mercado
relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a
R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)." (NR)

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.675-41, de 27 de agosto de 1998.
Art. 18.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 19. Revogam-se os §§ l' e 2º do art. 947 do Código Civil, os
§§ l' e 2º do art. 1º da Lei n' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n" 8.177, de l' de março de 1991.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.676-37, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares n'' 7, de 7 de setembro de
1970, e n" 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2' A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
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II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista e as fundações, com base na
folha de salários;

III - pelas pessoas jurídicas de direito interno, com base no
valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
§ I" As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
§ 2º Excluem-se do disposto no inciso II deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3º Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas
do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União.
§ 4' Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
os recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento
Geral da União.
§ 5º O disposto nos §§ 2º, 3º e 4' somente se aplica a partir de l'
de novembro de 1996.
Art. 3' Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do
Imposto de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de
conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido
nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.
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Art. 4' Observado o disposto na Lei n' 9.004, de 16 de março
de 1995 na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também' excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
III - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5' A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto no varejo, multiplicado por um virgula trinta e oito.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente a que se refere este artigo.
Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.

Art. 7' Para os efeitos do inciso III do art. 2', nas receitas correntes serão incluidas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
mento;

zero virgula sessenta e cinco por cento sobre o fatura-

II

um por cento sobre a folha de salários;
III
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
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Art. 9' À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.

Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas
do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § l' do art. 22 da Lei n" 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição
para o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de L" de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso IH do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de I" de março de 1996.
Art. 15. A contribuição do Banco Central do Brasil para o Pasep
terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas e
consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes do
Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de I" de novembro de 1996.
Art. 16. O art. 7' da Lei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 7' Os contratos de repasse de recursos do Fundo de
Participação PIS/Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) e de outros fundos ou
instituições oficiais federais, quando lastrearem dívidas de financiamentos rurais objeto do alongamento de que trata o art.
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5º terão seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados às respectivas operações de alongamento.

Parágrafo único. O custo da equalização nessas operações
de alongamento correrá à conta do respectivo fundo, excetuados
os casos lastreados com recursos do Fundo de Participação
PIS/Pasep e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), em observãncia ao disposto no art. 239, § 1', da Constituição, para os
quais o ônus da equalização será assumido pelo Tesouro Nacional." (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.676-36, de 27 de agosto de 1998.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l'
de outubro de 1995.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.677-57, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Organiza e disciplina os Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal e de
Controle Interno do Poder Executivo e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
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TÍTULO I
Do Planejamento e Orçamento Federal e do
Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares
Art. 1Q Serão organizados sob a forma de sistemas as atividades de planejamento e orçamento federal e de controle interno do Poder Executivo Federal.
TÍTULon
Do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal

CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 2Q O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal tem
por finalidade:
formular o planejamento estratégico nacional;
formular planos nacionais, setoriais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
In - formular o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos anuais;
IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento
federal;
V - promover a articulação, por intermédio do respectivo órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, com
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando à compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos sistemas, nos planos
federal, estadual e municipal.
I -

n -

CAPÍTULO n
Da Organização e das Competências
Art. 3Q O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação
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de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e pesquisas socioeconômicas.
Art. 4º
deral:

Integram o Sistema de Planejamento e Orçamento Fe-

I - o Ministério do Planejamento e Orçamento, como órgão
central do sistema;
II
órgãos setoriais;

III -

órgãos específicos de planejamento e orçamento.

§ 1a Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios e dos órgãos da Presidência da República.
§ 2º Os órgãos específicos são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para as
atividades de planejamento e orçamento.
§ 3º Os órgãos setoriais e específicos ficam sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em
cuja estrutura administrativa estiverem integrados.
§ 4º Às unidades de planejamento e orçamento das entidades
vinculadas ou subordinadas aos ministérios e órgãos setoriais ficam
sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber, do respectivo órgão setorial.
Art. 5º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do sistema.
Art. 6º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e
as unidades responsáveis pelo planejamento e orçamento dos demais
poderes realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos e
programas respectivos.
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Seção I
Do Planejamento Federal
Art. 7º Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
planejamento:
I - elaborar e supervisionar a execução de planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico e
social e de ordenação do território;
II - coordenar a elaboração dos projetos de lei do plano plurianual e o item, metas e prioridades da Administração Pública Federal, integrante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, bem
como de suas alterações, compatibilizando as propostas de todos os
Poderes, órgãos e entidades integrantes da Administração Pública
Federal com os objetivos governamentais e os recursos disponíveis;
III - acompanhar física e financeiramente os planos e
programas referidos nos incisos I e II deste artigo, bem como avaliá-los, quanto à eficiência, eficácia e efetividade, com vistas a subsidiar o processo de alocação de recursos públicos, a política de gastos e a coordenação das ações do Governo;
IV - assegurar que as unidades administrativas responsáveis pela execução dos programas, projetos e atividades da Administração Pública Federal mantenham rotinas de acompanhamento e
avaliação da sua programação;
V - manter sistema de informações relacionados a indicadores econômicos e sociais, assim como mecanismos para desenvolver previsões e informação estratégica sobre tendências e mudanças
no âmbito nacional e internacional;
VI - identificar, analisar e avaliar os investimentos estratégicos do Governo, suas fontes de financiamento e sua articulação
com os investimentos privados, bem como prestar o apoio gerencial e
institucional à sua implementação;
VII - realizar estudos e pesquisas socioeconõmicas e análises
de políticas públicas;
VIII - estabelecer políticas e diretrizes gerais para a atuação
das empresas estatais.
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Parágrafo rínico. Consideram-se emp,:esas estatais, para efeito
do disposto no inCISO VIII,. ":S, ~mpresas pubhcas, as sO~ledades de
economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Seção II
Do Orçamento Federal
Art. 8' Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
orçamento:
I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos
projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária
da União, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das empresas estatais;
H - estabelecer normas e procedimentos necessários à elaboração e à implementação dos orçamentos federais, harmonizando-os
com o Plano Plurianual;
IH - realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
IV - acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos;
V - estabelecer classificações orçamentárias, tendo em vista
as necessidades de sua harmonização com Oplanejamento e o controle;
VI - propor medidas que objetivem a consolidação das informações orçamentárias das diversas esferas de governo.

TÍTULom
Do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 9' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa à administração financeira do Tesouro Nacional, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
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o acompanhamento dos programas de governo e a avaliação da gestão dos administradores públicos federais.
Parágrafo único. O órgão central do sistema de que trata o caput
é o Ministério da Fazenda.
Art. 10. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo,
sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes, bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem
as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
U - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

lU - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária e financeira da União;
VI tucional.

apoiar o controle externo no exercício de sua missão insti-

CAPÍTULOU
Da Organização e das Competências
Art. 11. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Administração Financeira, de Contabilidade, de Auditoria, de Acompanhamento dos Programas de Governo, de Fiscalização e de Avaliação de Gestão dos Administradores
Públicos Federais.
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Parágrafo único. O Poder Executivo, ao disciplinar a estruturação do Sistema de Controle Interno, disp~rá sobre o órgão central e
demais unidades responsáveIs pelas atividades mencionadas no
caput deste artigo.

Art. 12. Compete às unidades responsáveis pelas atividades
mencionadas no art. 11:
I _ zelar pelo equilibrio financeiro do Tesouro Nacional;
U - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
lU - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa pública;
IV - gerir a Dívida Pública Mobiliária Federal e Dívida
Externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito
de responsabilidade, direta e indireta, do Tesouro Nacional;
VI - administrar as operações de crédito incluídas no
Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
VIU - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
X - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrõnico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio
à supervisão ministerial;
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XI - elaborar os Balanços Gerais da União que comporão
a Prestação de Contas do Presidente da República e consolidar os
balanços dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
XII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento,
a sistematização e a padronização da execução da despesa pública;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de administração financeira e contabilidade;
XIV - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos;
XV - realizar auditoria sobre a gestão dos administradores
públicos federais e sobre a gestão de recursos federais feita por órgãos
e entidades públicos e privados;
XVI - certificar, por expressa delegação do Tribunal de
Contas da União, a regularidade das contas dos gestores públicos
federais;
XVII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos federais, ou privados, na utilização de recursos públicos, propondo às autoridades competentes
as providências cabíveis e representando ao Tribunal de Contas da
União e ao Ministério Público da União quando a ocorrência possa
caracterizar infração a norma legal ou dano ao patrimônio público;

XVIII - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos
de auditoria interna das entidades da administração indireta do
Governo Federal;
XIX
União;

exercer o controle da execução dos orçamentos da

xx - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e
patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XXI - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
quanto à economicidade, efetividade, legitimidade e finalidade;
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XXII - supervisionar e orientar a correta aplicação da legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial,
no âmbito da Administração Pública Federal;
XXIII - examinar os Balanços Gerais da União e emitir parecer conclusivo, quanto à observância dos limites fixados na legislação orçamentária e aos procedimentos contábeis e elaborar a prestação de contas anual do Presidente da República a ser encaminhada
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 84, inciso XXIV, da Constituição Federal;
XXIV - criar condições para o exercício do controle social sobre os programas executados com recursos oriundos dos orçamentos
da União;
XXV - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
XXVI - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
XXVII - editar normas sobre matérias de sua competência.
Art. 13. Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais,
ou órgãos eqnivalentes, das entidades da Administração indireta,
controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercicio
nas áreas de auditoria ou ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias e da Correição
Art. 14. Observadas as disposições contidas no art. 117 da Lei
n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado aos dirigentes das unidades dos sistemas referidos no art. l' exercer:
I -

atividade político-partidária;
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U - profissão liberal;
UI - demais atividades incompatíveis com os interesses da
Administração Pública Federal, na forma que dispuser o regulamento.
Art. 15. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização
e Avaliação de Gestão e de manutenção dos registros contábeis.
§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle
Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito
à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 2º Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado
tratamento especial de acordo com o estabelecido em regulamento
próprio.
§ 3º O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a
que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios
destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade
administrativa, civil e penal.
§ 4º Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão o código de ética profissional específico aprovado pelo Presidente
da República.

Art. 16. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos
da União.
Art. 17. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal, ou em desacordo com a
classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da União.
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Art. 18. O órgão central responsável pelas atividades de auditoria desenvolverá atividades de correição com finalidade de promover ações preventivas ~ repressivas relativas à ética funcional e à
disciplina de seus servidores.
TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 19. É vedada a nomeação para o exercício de cargo, inclusive em comissão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares por decisão
definitiva pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas
de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho de contas de Município;
U - punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público
de qualquer esfera de governo;
Hl - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n' 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n? 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ I' As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também
às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na
Administração direta e indireta dos Poderes da União, bem como
para as nomeações como membros de comissões de licitações.
§ 2' Serão exonerados os servidores ocupantes de cargos em
comissão que forem alcançados pelas hipóteses previstas nos incisos
I, II e Ill deste artigo.
Art. 20. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal, de Administração Financeira
Federal e de Controle Interno, do Poder Executivo, serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes das Carreiras Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle.
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Parágrafo umco. Na hipótese de provimento dos cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores das unidades responsáveis pelas atividades de auditoria, de fiscalização e de avaliação da
gestão, no ãmbito do Sistema de Controle Interno, excluídas as unidades setoriais, por não integrantes da Carreira Finanças e Controle, será exigida a comprovação de experiência de, no mínimo, cinco
anos em atividades de auditoria, de finanças públicas ou de contabilidade pública.
Art. 21. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes dos sistemas de que trata esta medida
provisória, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais
dirigentes.
Art. 22. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de janeiro de 1999, servidores públicos de suas entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de
confiança.
Art. 23. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário proporão, no
prazo de cento e vinte dias, a organização dos respectivos Sistemas
de Planejamento e Orçamento.
Art. 24. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de 1995.
Art. 25. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Nas unidades seccionais do Sistema de
Controle Interno, poderá, excepcionalmente, ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros de órgãos em
que a unidade tiver atuação." (NR)
Art. 26. Os órgãos e entidades, da Administração direta e indireta, da União, ao celebrarem compromissos em que haja a previsão de transferências de recursos financeiros, de seus orçamentos,
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para Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecerão nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes recebedores de fazerem incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos.
§ l' Ao fixarem os valores a serem transferidos, conforme o
disposto neste artigo, os entes nele referidos farão análise de custos,
de maneira que o montante de recursos envolvidos na operação seja
compatível com o seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, nem o excesso que permita
uma execução por preços acíma dos vigentes no mercado.

§ 2' Os órgãos do Sistema de Controle Interno e o Controle
Externo, a que se vincule a entidade governamental recebedora dos
recursos transferidos por órgão ou entidade de outra esfera de governo, incumbir-se-ão de verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade da gestão dos recursos, bem como a eficiência e a eficácia
de sua aplicação.
§ 3' Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, zelarão pelo cumprimento do disposto neste artigo, e
nos seus trabalhos de fiscalização, verificarão se o objeto pactuado foi
executado obedecendo aos respectivos projeto e plano de trabalho,
conforme convencionado, e se a sua utilização obedece à destinação
prevista no termo pactua!.
§ 4' O disposto nos parágrafos anteriores não impede que, nos
casos em que julgar conveniente, o órgão do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal verifique a aplicação dos recursos em questão sob os aspectos da legalidade, da eficiência, da eficácia, da legitimidade e da economicidade.
§ 5' Nas hipóteses de haver descumprimento de cláusulas ou
de obrigações por parte do convenente, ou de qualquer forma de inadimplência, os órgãos de controle referidos no § 2' tomarão as providências no sentido de regularizar as impropriedades ou irregularidades constatadas, inclusive, promovendo, ou determinando, o levantamento da tomada de contas especial, quando for o caso.
§ 6' Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, ao desempenhar o seu trabalho, constatando indícios
de irregularidades comunicarão aos respectivos órgãos de controles
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interno e externo para que sejam tomadas as providências de suas
competências.

Art. 27. Os órgãos e entidades, de outras esferas de governo,
que receberem recursos financeiros do Governo Federal, para execução de obras, para a prestação de serviços ou a realização de quaisquer projetos, usarão dos meios adequados para informar à sociedade e aos usuários em geral a origem dos recursos utilizados.
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.677-56, de 27 de agosto de 1998.
Art. 29.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 30. Revogam-se o Decreto-Lei nº 2.037, de 28 dejunbo de
1983, e o § 2º do art. 19 da Lei n? 8.490, de 19 de novembro de 1992.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Cláudia Maria Costin
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.678-28, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00
(cento e seis milhões de reais), para os fins
que especifica.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
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Ministério dos Transportes, crédito e,:<traordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de r~aIs), para.atender à
programação constante do Anexo I desta medida provisoria.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no
Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo lII.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.678-27, de 27 de agosto de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 27.9.1998, págs. 7/8.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.679-17, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Observado o disposto nos arts. 18 e seu parágrafo único, 19 e seus parágrafos, 20, 21, 22, 25 e 27 e seus parágrafos, 29, 47,
49 e 56 e seu parágrafo único, da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de
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1993, a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2'

Para os fins previstos no art. 1º desta medida provisória:

I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes
à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a décimo terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de vinte e quatro
horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador portuário avulso;
II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes a
décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário
avulso.

§ F O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de quarenta e oito horas após o término do serviço.
§ 2' Para efeito do disposto no inciso Il, o órgão gestor de
mão-de-obra depositará as parcelas referentes às férias e ao décimo
terceiro salário, separada e respectivamente, em contas individuais
vinculadas, a serem abertas e movimentadas às suas expensas, especialmente para este fim, em instituição bancária de sua livre escolha,
sobre as quais deverão incidir rendimentos mensais com base nos
parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de
poupança.

§ 3' Os depósitos a que se refere o parágrafo anterior serão efetuados no dia 2 do mês seguinte ao da prestação do serviço, prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento cair
em dia em que não haja expediente bancário.
§ 4' O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive
acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do benefício de
ordem.
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§ 5º Os prazos previstos neste artigo P?dem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o
prazo legal, para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenclarlOs.
§ 6º A liberação das parcelas referentes à décimo terceiro salário e férias, depositadas nas contas individuais vinculadas, e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder Executivo.
Art. 3' O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso que:

I - for cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente;
II - constituir ou se associar a cooperativa formada para se
estabelecer como operador portuário, na forma do art. 17 da Lei nº
8.630, de 1993.
§ 1º Enquanto durar a cessão ou a associação de que tratam os
incisos I e II deste artigo, o trabalhador deixará de concorrer à escala
como avulso.
§ 2º É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter
permanente.
Art. 4º É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala
diária complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5º A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, far-se-á nos termos da Lei n? 8.630, de 1993.
Art. 6' Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de
mão-de-obra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores constantes da escala diária.
Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.
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Art. 72 O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por
operador portuário e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados
nas listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que
não haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.
Art. 8' Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas
consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais,
constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 9' Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir

as normas concernentes à saúde e segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as
normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.
Art. 10. O descumprimento do disposto nesta medida provisória sujeitará o infrator às seguintes multas:
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1.730,00
(um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 7';
n - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a
R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às
normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos
termos do art. 9!2;

In - de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a
R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador
em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 7' e aos
demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, opoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998
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sição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação previdenciária.
Art. 11. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei nº
8.630, de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o
dos arts. 26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso lU do artigo
anterior, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 12. O processo de autuação e imposição das multas previstas nesta Medida Provisória obedecerá ao disposto no Título VII
da Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária, conforme o caso.
Art. 13. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.
Art. 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta medida provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3º da Lei nº 8.630,
de 1993, colaborarem com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias
ou a bordo de navios.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.679-16, de 27 de agosto de 1998.
Art. 16.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNMlDO HENRIQUE CARDOSO

Mauro César Rodrigues Pereira
Raimundo Dantas dos Santos
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.680-10, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Altera a legislação do Imposto de Renda
relativamente à incidência na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras, inclusive
de beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, à conversão, em capital social, de obrigações no exterior de pessoas jurídicas domiciliadas no País, amplia as hipóteses de opção,
pelas pessoas físicas, pelo desconto simplificado, regula a informação, na declaração de rendimentos, de depósitos mantidos em bancos no
exterior; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' A alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate de quotas dos fundos de investimento de que trata o § 6' do art. 28 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a alteração introduzida pelo artigo subseqüente, fica reduzida para dez por cento.
Art. 2º O percentual de oitenta por cento a que se refere o § 6º
do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997, fica reduzido para sessenta e sete
por cento.
Art. 3º A determinação da base de cálculo do Imposto de Renda
na fonte, em conformidade com o disposto no art. 28 da Lei n? 9.532,
de 1997, será aplicável somente a partir de l' de julho de 1998.
Art. 4º No primeiro semestre de 1998, a incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos em aplicações em
fundos de investimento dar-se-á no resgate de quotas, se houver, às
seguintes alíquotas:
I - de dez por cento, no caso:
a) dos fundos mencionados no art. 1º desta medida provisória;
b) dos fundos de que trata o art. 31 da Lei nº 9.532, de 1997, enquanto enquadrados no limite previsto no § 1º do mesmo artigo;
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II _

de vinte por cento, no caso dos demais fundos.

Parágrafo único. A base de cálculo do Imposto de Renda de que
trata este artigo será determinada conforme o disposto no § 7º do art.
28 da Lei n' 9.532, de 1997.
Art. 5º Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte,
consideram-se pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que se completar o primeiro período de carência
no segundo semestre de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota, em 30 de junho de 1998, e:
I - o respectivo custo de aquisição, no caso dos fundos referidos no art. 31 da Lei n? 9.532, de 1997;
II - o respectivo custo de aquisição, no caso de quotas adquiridas a partir de l' de janeiro de 1998;
III - o valor da quota verificado em 31 de dezembro de 1997,
nos demais casos.
§ 1e O disposto neste artigo não se aplica aos fundos que, no
mês de junho de 1998, se enquadrarem no limite de que trata o § 6'
do art. 28 da Lei n" 9.532, de 1997, com a alteração do art. 2º desta
medida provisória.
§ 2' No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de
quotas com rendimento ou cujo prazo de carência seja superior a noventa dias, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no
dia l' de julho de 1998.

Art. 6º A partir de l' de janeiro de 1999, a incidência do
Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta e as imunes de
que trata o art. 12 da Lei nº 9.532, de 1997, nas aplicações em fundos
de investimento, ocorrerá:
I - na data em que se completar cada período de carência
para resgate de quotas com rendimento, no caso de fundos sujeitos a
essa condição, ressalvado o disposto no inciso seguinte;
II - no último dia útil de cada trimestre-calendário, no caso
de fundos com periodos de carência superior a noventa dias;
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UI - no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido
em outra data, no caso de fundos sem prazo de carência.
§ 1º A base de cálculo do imposto será a diferença positiva entre o valor da quota apurado na data de resgate ou no final de cada
período de incidência referido neste artigo e na data da aplicação ou
no final do período de incidência anterior, conforme o caso.
§ 2' As perdas apuradas no resgate de quotas poderão ser compensadas com ganhos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo fundo de investimento, de acordo com procedimento a
ser definido pela Secretaria da Receita Federal.
§ 3º Os quotistas dos fundos de investimento cujos recursos
sejam aplicados na aquisição de quotas de outros fundos de investimento serão tributados de acordo com o disposto neste artigo.
§ 4º Os rendimentos auferidos pelas carteiras dos fundos de
que trata o parágrafo anterior ficam isentos do Imposto de Renda.
§ 5º

O disposto neste artigo não se aplica:

I - aos quotistas dos fundos de investimento referidos no art.
1º, que serão tributados exclusivamente no resgate de quotas;
U - às pessoas jurídicas de que trata o art. 77, inciso I, e aos
investidores estrangeiros referidos no art. 81, ambos da Lei n' 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, que estão sujeitos às normas nela previstas
e na legislação posterior.
Art. 7' Relativamente ao segundo semestre de 1998, é facultado ao administrador de fundos de investimento apurar o Imposto de
Renda, devido pelos quotistas, de acordo com o disposto no artigo anterior, com alternativa à forma de apuração disciplinada nos incisos I
e U e no § 5' do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997.
§ I" Exercida a opção facultada neste artigo, o admínistrador
do fundo deverá submeter à incidência do Imposto de Renda na fonte, no dia 22 de dezembro de 1998, os rendimentos correspondentes à
diferença positiva entre o valor da quota naquela data e o apurado
na data de aquisição ou no final do período de incidência anterior,
conforme o caso.
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§ 2' O Imposto de Renda devido em virtude do disposto no parágrafo anterior será recolhido, pelo administrador do fundo de investimento, até o último dia útil do ano de 1998.
§ 3' Adotada a alternativa de que trata este artigo, fica dispensada a apuração do Imposto de Renda na forma prevista no art. 5'.

Art. 8' Fica reduzida a zero a alíquota do Imposto de Renda
incidente sobre os rendimentos auferidos, a partir de l' de setembro
de 1998 até 31 de março de 1999, em aplicações financeiras, pelos
Fundos de Renda Fixa - Capital Estrangeiro constituídos, segundo
as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional com a finalidade de captação de recursos externos para investimento em títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil e
em ativos financeiros de renda fixa emitidos por empresas e instituições sediadas no País.
Parágrafo único. A alíquota zero aplica-se, inclusive, aos rendimentos auferidos, no período referido no caput, relativamente às
aplicações efetuadas anteriormente à publicação desta medida provisória.

Art. 9' O aumento de capital mediante conversão das obrigações de que tratam os incisos VIII e IX do art. l' da Lei n' 9.481, de 13
de agosto de 1997, poderá ser efetuado com manutenção da redução a
zero da alíquota do imposto sobre a renda incidente na fonte relativa
aos juros, comissões, despesas e descontos já remetidos.

§ l' Para os fins deste artigo, é vedada, no período remanescente previsto para liquidação final da obrigação capitalizada:

I -

a restituição de capital, inclusive por extinção da pessoa

jurídica;

II - a transferência das respectivas ações ou quotas de capital
para pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no País.
§ 2' O descumprimento do disposto no parágrafo anterior tornará exigível o imposto correspondente, relativamente ao montante
de juros, comissões, despesas e descontos, desde a data da remessa,

acrescido de juros moratórios e de multa, de mora ou de ofício, conforme o caso.
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§ 3º O disposto nos §§ 1º e 2' se aplica às pessoas jurídicas resultantes de fusão ou cisão da pessoa jurídica capitalizada e a que
incorporá-la.

§ 4' O ganho de capital decorrente da diferença positiva entre
o valor patrimonial das ações ou quotas adquiridas com a conversão
de que trata este artigo e o valor da obrigação convertida será tributado na fonte, à alíquota de quinze por cento.
§ 5' O montante capitalizado na forma deste artigo integrará
a base de cálculo para fins de determinação dos juros sobre o capital
próprio a que se refere o art. 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de
1995, observadas as demais normas aplicáveis, inclusive em relação
à incidência do imposto sobre a renda na fonte.
§ 6º O disposto neste artigo se aplica, também, às obrigações
contratadas até 31 de dezembro de 1996, relativas às operações referidas no caput, mantidos os benefícios fiscais à época concedidos.
§ 7º A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários ao controle do disposto neste artigo.

Art. 10. Os dispositivos, a seguir enumerados, da Lei n? 9.532,
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
I -

o art. 6º, inciso H:

«Art. 6º

.

H - o art. 26 da Lei nº 8.313, de 1991, e o art. I" da Lei
nº 8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá exceder quatro por
cento do Imposto de Renda devido." (NR)
H - o art. 34:
«Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se aplica às hipóteses de que trata o art. 81 da Lei nº 8.981, de 1995, que continuam sujeitas às normas de tributação previstas na legislação
vigente." (NR)

IH -

o art. 82, inciso H, alínea f:

«Art. 82.

.
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U-

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

fJ o art. 3º da Lei n' 7.418, de 16 de dezembro de 1985, renumerado pelo art. l' da Lei nº 7.619, de 30 de setembro de 1987."
(NR)
Parágrafo único. O art. 4º da Lei n? 7.418, de 1985, renumerado pelo art. 1º da Lei n' 7.619, de 1987, cujos efeitos são restabelecidos em virtude do disposto no inciso Ill deste artigo, permite a dedução dos correspondentes gastos como despesa operacional.
Art. 11. Oart.1ºdaLeinº9.481,de1997,alteradopeloart.20
da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 2', renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º.
«§ 2' O prazo referido no inciso IX poderá ser alterado
pelo Ministro de Estado da Fazenda." (NR)
Art. 12. Os arts. 10 e 25 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 10. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no ano-calendário, o
contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá em dedução de vinte por cento do valor desses rendimentos,
limitada a oito mil reais, na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
............................................................................................" (NR)
«Art. 25.

.

.

§ 4º Os saldos dos depósitos em moeda estrangeira, mantidos em bancos no exterior, devem ser relacionados com a indicação da quantidade da referida moeda, convertidos em reais,
com base na taxa de câmbio, fixada pelo Banco Central do Brasil, para compra, em vigor na data de cada depósito.
..••.••....••.....•...••••......•.••..........••...•.............•••...••...•........•••..••»

(NR)

Art. 13. O disposto no art. 10 da Lei n'' 9.250, de 1995, com a
redação dada pelo art. 12 desta medida provisória, somente se aplica
aos fatos geradores ocorridos a partir de l' de janeiro de 1998.
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Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.680-9, de 27 de agosto de 1998.
Art. 15.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 25 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.681-9, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas Juntas Comerciais e do
protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q O arquivamento, nas juntas comerciais, dos atos constitutivos das microempresas e empresas de pequeno porte, bem
como de suas alterações, fica dispensado das seguintes exigências:

I - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito
referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza, salvo no
caso de extinção de firma individual ou sociedade;
II - certidão de inexistência de condenação criminal, que será
substituída por declaração do titular ou administrador, firmada sob
as penas da lei, de não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal.
Art. 2º Não se aplica às microempresas e empresas de pequeno
porte o disposto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.906, de 4 dejulho de 1994.
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Art. 3' Fica mantida a dispensa de prova de quitação fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte no caso do art. 29 da Lei
n' 8.864, de 28 de março de 1994.
Art. 4' Aplica-se ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
que couber, o disposto no art. F desta medida provisória.
Art. 5' O protesto de título, quando o devedor for microempresa ou empresa de pequeno porte, fica sujeito às normas estabelecidas
nesta medida provisória.
Art. 6' Os emolumentos devidos ao tabelião de protesto não excederão um por cento do valor do título, observado o limite máximo de
R$ 20,00 (vinte reais).
Parágrafo único. Incluem-se nos limites deste artigo as despesas de apresentação, protesto, intimação, certidão e quaisquer outras relativas à execução dos serviços.
Art. 7' Para o pagamento do título em cartório, não poderá ser
exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o
pagamento por meio de cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto ficará condicionada à efetiva liquidação do cheque.
Art. 8' O cancelamento do registro de protesto, fundado no
pagamento do título, será feito independentemente de declaração de
anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado.
Art. 9' Para os fins do disposto nos arts. 5' ao 8', caberá ao devedor provar sua qualidade de microempresa ou empresa de pequeno
porte perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso.
Art. 10. Os arts. 29 e 31 da Lei n? 9.492, de 10 de setembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção
do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a
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nota de se cuidar de informação reservada da qual não se poderá
dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.
§ 1º O fornecimento da certidão será suspenso caso se desatenda ao disposto no caput ou se forneçam informações de protestos cancelados.
§ 2º Dos cadastros ou bancos de dados, das entidades referidas no caput, somente serão prestadas informações restritivas
de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívidas regularmente protestados, cujos registros não foram cancelados." (NR)
«Art. 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos,
não cancelados, a quaisquer interessados, desde que requeridas
por escrito." (NR)
Art. 11. Para os efeitos desta medida provisória, consideram-se microempresa e empresa de pequeno porte as assim definidas
na Lei n' 8.864, de 1994.
Art. 12. O caput do art. 294 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, com a alteração introduzida pela Lei n? 9.457, de 5 de maio
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 294. A companhia fechada que tiver menos de vinte
acionistas, com patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), poderá>, (NR)
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.681-8, de 27 de agosto de 1998.
Art. 14.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 25 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Botafogo Gonçalves
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.682-6, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e as entidades que
menciona, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica a União autorizada a emitir, sob a forma de colocação direta, em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão definidas pelo Ministro de Estado
da Fazenda.
§ 1º Em contrapartida aos títulos emitidos na forma deste artigo, o BNDES poderá utilizar, a critério do Ministro de Estado da
Fazenda:
I - créditos securitizados de emissão do Tesouro Nacional, registrados junto à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de
Títulos (Cetip), pelo seu valor presente, a ser definido pela Secretaria
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
II - créditos detidos contra a Itaipu Binacional ou contra a
BNDESPAR-BNDES Participações S.A.
§ 2º Na hipótese de utilização dos créditos a que se refere o inciso 11 do parágrafo anterior, será assegurada à União remuneração
mínima mensal equivalente à da Conta Única do Tesouro Nacional
junto ao Banco Central do Brasil, a ser paga pelo BNDES, no último
dia útil de cada mês.

§ 3º O BNDES poderá recomprar da União, a qualquer tempo,
os créditos referidos no inciso II do § 1º, admitindo-se a dação em pagamento de bens e direitos de sua propriedade, observado o disposto
no inciso I do § 1º, in fine.

Art. 2' Os bens e direitos recebidos pela União, nos termos do §
3' do artigo anterior, poderão ser objeto de permuta com bens e direitos de entidades incluídas no Programa Nacional de Desestatização
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ou, observada a legislação pertinente, ser utilizados para aumento
de capital nas referidas entidades.

Art. 3º Serão integralmente utilizados para amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal os pagamentos efetuados:
I - pela Itaipu Binacional e pela BNDESPAR, relativos aos
créditos recebidos do BNDES;
II - pelo BNDES relativos:
a)

ao cumprimento do disposto no § 2º do art. 1º;

b) à operação de recompra prevista no § 3º do art. lº, quando em
espécie.

Art. 4º Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento autorizado
a pagar, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, Obrigações do
Fundo Nacional de Desenvolvimento tituladas pela União, com participações acionárias de sua propriedade, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, do qual serão desvinculadas no momento
da transferência.
Art. 5º Fica a União autorizada a permutar participações acionárias de sua propriedade por participações acionárias detidas pela
BNDESPAR, desde que a operação não afete o controle acionário da
União nas empresas envolvidas na permuta.
Art. 6º O preço das participações acionárias a serem permutadas na forma dos artigos anteriores não poderá ser superior, no caso
de sociedade aberta, à cotação média verificada na semana anterior à
lavratura do instrumento de permuta ou, no caso de ações sem cotação em Bolsas de Valores, ao valor patrimonial constante do último
balanço ou de balanço especial.
Art. 7º As operações de que tratam os artigos anteriores, com
exclusão das previstas no art. 4 Q , não poderão exceder, em conjunto,
ao limite de R$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões
de reais).
Art. 8º Fica a União autorizada a contratar operação de crédito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), até o limite de
R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais).
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§ l' Os recursos a que se refere este artigo destinar-se-ão a ficiar o déficit financeiro do INSS e serão representados por Letras
~ananceirasdo Tesouro (LFT), emitidas para esse fim, com característi:s a serem definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 2' O INSS fica autorizado a dar em garantia à operação de
ue trata este artigo bens e direitos integrantes de seu ativo, em
qspecial créditos contra autarquias, fundações e empresas públicas
~ederais e entidades cujas ações tenham sido depositadas no Fundo
Nacional de Desestatização, a serem definidos em conjunto pelos
Ministérios da Fazenda e da Previdência e Assistência Social.
§ 3' Na operação de que trata este artigo, poderá a União, a
critério do Ministro de Estado da Fazenda, para amortização parcial
ou total da dívida, receber em pagamento bens e direitos integrantes
do ativo do INSS, dados ou não em garantia, respondendo o INSS, no
caso de créditos contra terceiros, pela existência do crédito e pela
solvência do devedor.
§ 4' Poderá o INSS ser constituído mandatário da União para
o recebimento dos créditos dados em pagamento.

§ 5' As autarquias e fundações federais poderão pagar as obrigações transferidas à União, em decorrência do disposto no § 3', com
bens integrantes de seus ativos, ficando a União alternativamente
autorizada a promover, a exclusivo critério do Ministro de Estado da
Fazenda, a baixa total ou parcial do crédito, se necessário para manter a saúde financeira da instituição.
§ 6' As empresas públicas federais e entidades cujas ações tenham sido depositadas no Fundo Nacional de Desestatização poderão, a exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, pagar as
obrigações transferidas à União, em decorrência do disposto no § 3',
com créditos securitizados, Títulos da Dívida Agrária registrados
junto à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
ou créditos decorrentes de contratos de arrendamento ou de concessão de serviço público celebrados no âmbito do Programa Nacional
de Desestatização (PND), mantida, no mínimo, quando for o caso, a
equivalência econômica dos créditos recíprocos.
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§ 7' A União poderá utilizar seus créditos decorrentes da operação de crédito de que trata este artigo para aumento de capital da
respectiva entidade devedora.
Art. 9' O disposto no artigo anterior poderá ser aplicado à
operação de que trata o art. 8' da Lei n" 9.639, de 25 de maio de 1998.
Art. 10. Fica a União autorizada a assumir as seguintes obrigações:
I - da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA):
a) saldos devedores de contratos de financiamento junto ao
BNDES, até o montante de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais);
b) dívida relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), até o montante de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais);
II - da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ):
a) junto ao Portus - Instituto de Seguridade Social, até o montante de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais);
b) dívida relativa ao FGTS, até o montante de R$ 5.600.000,00
(cinco milhões e seiscentos mil reais).
§ I" As obrigações a que se refere O caput serão objeto de auditoria por parte da Secretaria Federal de Controle do Ministério da
Fazenda.
§ 2' Caso já tenha havido a assunção, eventual diferença constatada pela Secretaria Federal de Controle será paga à União, em espécie ou em bens, pela RFFSA ou pela CDRJ, no prazo de trinta dias.
§ 3' Fica a União autorizada a emitir Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal em pagamento das obrigações a que se refere O
caput ou a securitizar as obrigações assumidas, em ambos 08 casos
com características a serem definidas em ato do Ministro de Estado
da Fazenda.
Art. 11. Em contrapartida à assunção das dívidas de que trata
o artigo anterior, a RFFSAe a CDRJ transferirão à União, pelo valor
de face, créditos relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de serviço público celebrados no âmbito do PND.
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Parágrafo único. No caso da RFFSA, além dos créditos a que
se refere o caput, poderá a empresa transferir à União imóveis não
operacionais e outros ativos,

Art. 12. Fica autorizado o encontro de contas entre os créditos
do BNDES a que se refere a alínea a do inciso I do art. 10 e créditos
detidos pela União contra o BNDES, inclusive os transferidos à
União nos termos desta medida provisória.
Art. 13. Fica a União autorizada a adquirir créditos da RFFSA
relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de serviço público celebrados no âmbito do PND, pelo valor de face, até o limite de
R$ 1.809.000.000,00 (um bilhão e oitocentos e nove milhões de reais),
utilizando em pagamento, até o montante de R$ 1.501.000.000,00
(um bilhão e quinhentos e um milhões de reais), Letras Financeiras
do Tesouro (LFT), e, até o montante de R$ 308.000.000,00 (trezentos e
oito milhões de reais), certificados emitidos pelo Tesouro Nacional.
Parágrafo único. As características das Letras Financeiras do
Tesouro (LFT) e dos certificados a serem emitidos em atendimento
ao disposto no caput serão definidas em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Art. 14. Fica a União autorizada a receber os certificados de
que trata o artigo anterior em pagamento total ou parcial da dívida
pública de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal perante a União, relativa aos contratos celebrados ao amparo da Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória nº 1.702-28,
de 28 de agosto de 1998.
Parágrafo único.
seguintes critérios:

A aplicação do disposto no caput observará os

I - cinqüenta por cento sobre o fluxo imediato das prestações
a vencer e para amortização do saldo devedor da conta gráfica;
II - cinqüenta por cento sobre o estoque total da dívida.
Art. 15. Fica a União autorizada a adquirir créditos da CDRJ
relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de serviço
público celebrados no âmbito do PND, pelo valor de face, até o limite
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de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), utilizando em
pagamento Letras Financeiras do Tesouro (LFT).
Parágrafo único. As caracteristicas das Letras Financeiras do
Tesouro (LFT), a serem emitidas em atendimento ao disposto no caput,
serão definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 16. Fica a União autorizada a registrar, em sistema centralizado de custódia, recebíveis adquiridos na forma da lei, os quais
poderão ser securitizados para fins de transferência a terceiros.
Parágrafo único. As entidades alienantes dos créditos objeto
do caput serão qualificadas, junto ao sistema centralizado de custódia, como registradoras dos ativos em favor da União.
Art. 17. Os recursos em espécie eventualmente recebidos pela
União em decorrência do disposto nos arts. 10 ao 15 desta medida
provisória deverão ser utilizados integralmente na amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal.
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.682-5, de 27 de agosto de 1998.
Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177° da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Dantas dos Santos
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA W 1.683-5, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Institui o Programa Especial de Financiamento para combate MS efeitos da estiagem na área de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e
dá outras providências.
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
,
re o art . 62 da. Constituição, adota a seguinte medida provisóconle
ria, com força de leí:
Art. 1Q Fica instituído o Programa Especial de Financiamento
odutores rurais que tiverem suas atividades prejudicadas pelos
atrtos da estiagem que assola a área de atuação da Superintendên~i:ldo Desenvolvimento do Nordeste (Sudene),
§ 1Q O Programa Especial de Financiamento de que trata este
artigo será operado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e contará
om recursos de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mifhões de reais) oriundos das seguintes fontes:

I - R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reai,g
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), criado pela Lei n' 7.827, de 27 de setembro de 1989;
.
II - R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), instituído pela Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990;
UI - R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) de programas administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 2º Cinqüenta por cento dos recursos alocados ao Programa
Especial de Financiamento de que trata esta medida provisória deverão ser destinados para os mini e pequenos produtores que explorem
áreas de até quatro módulos rurais e, cumulativamente, sejam enquadrados nos critérios aplicáveis ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
§ 3º Com base na receita bruta anual obtida no exercício anterior, na atividade rural, considera-se, para efeitos desta medida provisória:

I - grande produtor, aquele com receita superior a R$
500.000,00 (quinhentos mil reais);
II - médio produtor, aquele com receita superior a R$
80.000,00 (oitenta mil reais) e até R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais);
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III - mini e pequeno produtor, aquele com receita igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Art. 2º Os financiamentos rurais contratados ao amparo do
Programa Especial de Financiamento terão as seguintes condições:
I - juros:
a) de três por cento ao ano, nas operações de custeio;

b) de seis por cento ao ano, nos financiamentos de investimento;

II -

prazos:

a) de até quatro anos, incluídos até dois de carência, nas operações de custeio;

b) de até doze anos, incluídos até quatro de carência, quando se
tratar de créditos para investimento;
III - limites de financiamento:
a) mini e pequenos produtores: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

b) médios produtores: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);
c)

grandes produtores: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).

Parágrafo único. Os financiamentos concedidos aos mini e pequenos produtores rurais terão rebate de cinqüenta por cento sobre
as amortizações das parcelas do crédito utilizado.
Art. 3' Ficam os bancos oficiais federais autorizados a conceder prorrogação do vencimento de operações de crédito rural contratadas até 13 de maio de 1998, pelo prazo de dois anos, desde que o
produtor comprove a perda da receita da exploração de sua propriedade rural, em decorrência dos efeitos da estiagem, e desde que o
imóvel esteja localizado em Município que atenda aos requisitos
constantes do artigo seguinte.
Parágrafo único. Os administradores dos recursos mencionados no § 1º do art. 1º adequarão o retorno dos seus créditos aos
novos prazos de retorno dos financiamentos prorrogados na forma
do caput.
Art. 4º Serão beneficiários dos financiamentos objeto do
programa de que trata esta medida provisória os produtores rurais
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cujas unidades produtivas estejam situadas em Municípios localizados na área mencionada ~o ar!. 1º, rec?nhecida em situação de emergência nos termos da legislação em VIgor.
Art. 5' Serão de responsabilidade:
I - do FNE, o rebate de cinqüenta por cento do principal dos
financiamentos a que se refere o parágrafo único do art. 2';
II - do Tesouro Nacional, o diferencial entre as taxas de juros
definidas no inciso I do art. 2' e a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), nos financiamentos realizados com recursos do FAT e do
BNDES.
Parágrafo único. Na realização dos financiamentos de que trata esta medida provisória, os agentes financeiros federais dispensarão as comissões de serviço usualmente cobradas nas operações da
espécie.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.683-4, de 27 de agosto de 1998.
Art. 7'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.684-46, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o pagamento dos militares
e dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' A partir do mês de março de 1998, o pagamento da remuneração dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos
empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
mista e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente
pela União, independentemente da fonte de recursos utilizada para
pagamento destas despesas, será efetuado dentro do mês de competência, a partir do dia 25.
§ F Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa pública e da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela União, deverá providenciar,
por ocasião do próximo dissídio ou acordo coletivo, a alteração da
data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput
deste artigo.
§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

§ 3º O pagamento referente ao mês de dezembro será efetuado
no período compreendido entre o segundo e o quinto dia útil do mês
de janeiro seguinte.
Art. 2º Havendo disponibilidade financeira, poderá ser concedido adiantamento de recursos para pagamento de pessoal que receba à conta da União, conforme dispuser ato do Poder Executivo.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.684-45, de 27 de agosto de 1998.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 5' Revoga-se o art. 6' da Lei n? 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Cláudia Maria Costin
Benedito Onofre Bezerra Leonel
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.685-4, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998 (*)
Altera dispositivos da Lei n!! 9.656, de 3
dejunho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os dispositivos abaixo indicados da Lei n' 9.656, de 3
de junho de 1998, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 3' Sem prejuízo das atribuições previstas na legislação vigente e observadas, no que couber, as disposições expressas
nas Leis n's 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.080, de 19 de
setembro de 1990, compete ao Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) dispor sobre:
IX -

normas de aplicação de penalidades.

.............................................................................................»

«Art. 8º

(NR)
.

Parágrafo único.
(*) Retificada no DO de 30.9.1998 (pág. 6755 desta obra).
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I - nos incisos I, H, IH e V do caput, as operadoras de
seguros privados a que alude o inciso II do § l' do art.l º desta lei;
••...••••..••••...•••..•••.....•...••..•....•••..••••..•••..•••.••....•••..•••..•••.•••...••.»

(NR)

«Art. 9º Após decorridos cento e vinte dias de vigência desta lei, as empresas de que trata o art. 1º só poderão comercializar
ou operar planos ou seguros de assistência à saúde que tenham
sido previamente protocolados na Susep, de acordo com as normas técnicas e gerais definidas pelo CNSP e pelo Conselho de
Saúde Suplementar (Consu),
§ l' O protocolamento previsto no caput não exclui a responsabilidade pelo descumprimento das disposições desta lei e
dos respectivos regulamentos.
§ 2º A Susep, por iniciativa própria ou a requerimento do
Ministério da Saúde, poderá solicitar informações, determinar
alterações e promover a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados." (NR)
«Art. 10.
I -

.

..

tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios
não ligados ao ato cirúrgico;
§ I" As exceções constantes dos incisos I a X serão objeto
de regulamentação pelo Consu.
§ 3' Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2'
deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de
assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as empresas que operem exclusivamente planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, serão definidos
por normas editadas pelo Consu,» (NR)
«Art. 11.

.
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Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à
saúde do consumidor, titular ou dependente, até a prova de que
trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pelo
Consu.» (NR)
«Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros privados de assistência à saúde, nas
segmentações previstas nos incisos de I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano
ou seguro-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes
exigências mínimas:

I -

.

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos
e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico
assistente;
li:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clinicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis
para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica,
fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais,
transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme
prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais
utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato;
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v-

.

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura
dos casos de urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de plano ou seguro, nos
limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em
casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pelas
operadoras definidas no art. 1º, de acordo com a relação de preços
de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo
plano ou seguro, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a
entrega à operadora da documentação adequada;
Parágrafo único. Da documentação relativa à contratação de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado
no art. 10, deve constar declaração em separado do consumidor
contratante de que tem conhecimento da existência e disponibilidade do plano ou seguro-referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
«Art. 13.

Parágrafo único. Os planos ou seguros contratados individualmente terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I -

a recontagem de carências;

n - a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do contrato;
In - a suspensão e a denúncia unilateral, em qualquer
hipótese, durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
«Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos e seguros de que trata esta
lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer
caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os
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ercentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforl:,e normas expedidas pelo CNSP, a partir de critérios e parâmetros gerais fixados pelo Consu.
.............................................................................................» (NR)
«Art. 16 .
.......................................................................................................

XII - número do certificado de registro da operadora,
emitido pela Susep.
............................................................................................." (NR)
«Art. 17.

..
..
§ l' É facultada a substituiçâo do prestador de serviço
contratado ou credenciado a que se refere o caput deste artigo,
desde que por outro equivalente e mediante comunicaçâo aos
consumidores e ao Ministério da Saúde com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes
de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2' Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar, a que se refere o parágrafo anterior, ocorrer por vontade
da operadora durante periodo de internação do consumidor, o
estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a
pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
§ 3' Excetuam-se do previsto no parágrafo anterior os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração
às normas sanitárias em vigor durante periodo de internação,
quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para
o consumidor." (NR)

«Art. 18.
III - a manutenção de relacionamento de contratação ou
credenciamento com número ilimitado de operadoras de planos
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ou seguros privados de assistência à saúde, sendo expressamente
vedado às operadoras impor contratos de exclusividade ou de
restrição à atividade profissional.» (NR)

«Art. 19. As pessoas jurídicas que, na data de vigência
desta lei,já atuavam como operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde terão prazo de cento e oitenta dias,
contados da expedição das normas pelo CNSP e pelo Consu,
para requerer a sua autorização de funcionamento .
•............••..••••..•••..•••••.••........••••..••••.••••.•••.•..•...••..••...••.••••.•....»

(NR)

«Art. 20.
§ F Os servidores da Susep, no exercício de suas atividades, têm livre acesso às operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas, processos e documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização, sujeito às penas previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo.
§ 22 Os servidores do Ministério da Saúde, especialmente
designados pelo titular desse órgão para o exercício das atividades de fiscalização, na área de sua competência, têm livre acesso
às operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apreender processos, contratos com prestadores
de serviços, manuais de rotina operacional e demais documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização, sujeito às
penas previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à consecução
desse objetivo.» (NR)

«Art. 25.

.

.

VI - cancelamento, providenciado pela Susep, da autorização de funcionamento e alienação da carteira da operadora
mediante leilão.» (NR)
«Art. 27. As multas fixadas pelo CNSP, no âmbito de suas
atribuições e em função da gravidade da infração, serão aplicadas
pela Susep, até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 19 desta lei.
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Parágrafo único. As multas de que trata o caput constituir-se-ão em receitas da Susep.» (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo
administrativo que tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, cabendo
ao CNSP e ao Consu, observadas suas respectivas atribuições,
dispor sobre normas para instauração, recursos e seus efeitos,
instâncias, prazos, perempção e outros atos processuais, assegurando-se à parte contrária amplo direito de defesa e o contraditório.» (NR)
«Art. 30.
§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de
existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.» (NR)

«Art. 31. Ao aposentado que contribuir para plano ou
seguro coletivo de assistência à saúde, decorrente de vinculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito
de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral do
mesmo.

§ 3º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2º, 4º e 5º do
artigo anterior.» (NR)
«Art. 32.

..

.

§ 1e O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado
pelas operadoras diretamente à entidade prestadora de serviços,
quando esta possuir personalidade jurídica própria, e ao Sistema
Unico de Saúde (SUS) nos demais casos, mediante tabela a
ser aprovada pelo Consu, cujos valores não serão inferiores aos
praticados pelo SUS e não superiores aos praticados pelos planos
e seguros.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998

6536
§ 4º O Consu fixará normas aplicáveis ao processo de glosa dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º
deste artigo.
§ 5' A entidade prestadora de serviços que receber o ressarcimento diretamente das operadoras informará mensalmente ao Ministério da Saúde a discriminação dos serviços prestados, dos valores recebidos e os dados cadastrais dos consumidores, na forma da regulamentação,» (NR)

«Art. 35. Aplicam-se as disposições desta lei a todos os
contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada ao
consumidor com contrato já em curso a possibilidade de optar
pela adaptação ao sistema previsto nesta lei, observado o prazo
estabelecido no § 1º.

§ 1º A adaptação aos termos desta legislação de todos os
contratos celebrados anteriormente à vigência desta lei dar-se-á
no prazo máximo de quinze meses a partir da data da vigência
desta lei, sem prejuízo do disposto no art. 35-H.
§ 2' A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31 desta lei, observados os limites
de cobertura previstos no contrato original.»
§ 3º O CNSP e o Consu farão publicar as normas regulamentadoras desta lei até sessenta dias após a sua vigência.»
(NR)

Art. 2º A Lei nº 9.656, de 1998, passa a vigorar acrescida dos
seguintes artigos:
«Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar
(Consu), órgão colegiado integrante da estrutura regimental do
Ministério da Saúde, com competência para deliberar sobre
questões relacionadas à prestação de serviços de saúde suplementar nos seus aspectos médico, sanitário e epidemiológico e,
em especial:

I - regulamentar as atividades das operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde no que concerne
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onteú dos e modelos assistenciais, adequação e utilização
'd
aos C
de tecnologias em sau e;
II - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde,
que constituirão referência básica para os fins do disposto nesta
lei;

III -

fixar as diretrizes para a cobertura assistencial;
IV - fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento de prestadores de serviço às operadoras;

V - estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade
e de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios
e de terceiros oferecidos pelas operadoras;
VI - fixar, no âmbito de sua competência, as normas de
fiscalização, controle e aplicação de penalidades previstas nesta
lei;
VII - estabelecer normas para intervenção técnica nas
operadoras;

VIII - estabelecer as condições mínimas, de caráter técnico-operacional dos serviços de assistência à saúde;
IX - estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema
Único de Saúde;
X - estabelecer normas relativas à adoção e utilização,
pelas empresas de assistência médica suplementar, de mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde;
XI - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de
caráter consultivo, de forma a subsidiar Suas decisões;
XII
normatizar os conceitos de doença e lesão preexistente;

XIII
qualificar, para fins de aplicação desta lei, as operadoras de planos privados de saúde;
XIV - outras questões relativas à saúde suplementar.
§ F O Consu terá o seu funcionamento regulado em regimento interno.
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§ 2" A regulamentação prevista neste artigo obedecerá às
características específicas da operadora, mormente no que concerne à natureza jurídica de seus atos constitutivos. (NR)

Art. 35-B. () Consu será integrado pelos seguintes membros ou seus representantes:
I
H
IH
IV
V

-

Ministro de Estado da Saúde;
Ministro de Estado da Fazenda;
Ministro de Estado da Justiça;
Superintendente da Susep;
do Ministério da Saúde:

a) Secretário de Assistência à Saúde;

b) Secretário de Políticas de Saúde.

§ F O Consu será presidido pelo Ministro de Estado da
Saúde e, na sua ausência, pelo Secretário Executivo do respectivo ministério.
§ 2' O Secretário de Assistência à Saúde, ou representante
por ele especialmente designado, exercerá a função de Secretário
do Conselho.
§ 3' Fica instituída, no âmbito do Consu, a Câmara de
Saúde Suplementar, de caráter permanente e consultivo, integrada:

I indicado:

por um representante de cada ministério a seguir

a) da Saúde, na qualidade de seu Presidente;

b) da Fazenda;

c) da Previdência e Assistência Social;
d) do Trabalho;

e) da Justiça;
H - pelo Secretário de Assistência à Saúde do Ministério
da Saúde, ou seu representante na qualidade de Secretário;
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UI - pelo Superintendente da Susep, ou seu representante;
IV - por um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
a) Conselho Nacional de Saúde;
b) Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde;
c) Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde;
d) Conselho Federal de Medicina;
e) Conselho Federal de Odontologia;

fJ Federação Brasileira de Hospitais;
g) Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabeleci-

mentos e Serviços;
V - por um representante de cada entidade a seguir indicada:
a) de defesa do consumidor;
b) de representação de associações de consumidores de planos e seguros privados de assistência à saúde;
c) de representação das empresas de seguro de saúde;
d) de representação do segmento de autogestão de assistência à saúde;
e) de representação das empresas de medicina de grupo;
fJ de representação das cooperativas de serviços médicos
que atuem na saúde suplementar;
g) de representação das instituições filantrópicas de assistência à saúde;
h) de representação das empresas de odontologia de
grupo;
i) de representação das cooperativas de serviços odontológicos que atuem na saúde suplementar.
§ 4' Os membros da Câmara de Saúde Suplementar serão
designados pelo Ministro de Estado da Saúde.» (NR)
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«Art. 35-C. Compete ao Ministério da Saúde, sem prejuízo
das atribuições previstas na legislação em vigor:

I - formular e propor ao Consu as normas de procedimentos relativos à prestação de serviços pelas operadoras de
planos e seguros privados de saúde;
II - exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de acesso, manutenção e qualidade dos
serviços prestados, direta ou indiretamente pelas operadoras de
planos e seguros privados de saúde;
III - avaliar a capacidade técnico-operacional das operadoras de planos e seguros privados de saúde e garantir a compatibilidade da cobertura oferecida com os recursos disponíveis
na área geográfica de abrangência;
IV - fiscalizar a atuação das operadoras e prestadores
de serviços de saúde com relação à abrangência das coberturas
de patologias e procedimentos;
V - fiscalizar questões concernentes às coberturas e
aos aspectos sanitários e epidemiológicos, relativos à prestação
de serviços médicos e hospitalares no âmbito da saúde suplementar;

VI - avaliar os mecanismos de regulação utilizados pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde, com a finalidade de preservar a qualidade da atenção à saúde;
VII - estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços próprios, referenciados, contratados ou conveniados oferecidos pelas operadoras de planos e seguros privados
de saúde;
VIII - fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas
pelo Consu;
IX - aplicar as penalidades cabíveis às operadoras de
planos e seguros privados de assistência à saúde previstas nesta
lei, segundo as normas fixadas pelo Consu.» (NR)
«Art. 35-D.
casos:

É obrigatória a cobertura do atendimento nos
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1 - de emergência, como tal definidos os que implicarem
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente,
caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.»
(NR)
"Art. 35-E. Sempre que ocorrerem graves deficiências em
relação aos parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras, o Ministério da Saúde poderá
designar, por prazo não superior a cento e oitenta dias, um diretor técnico com as atribuições que serão fixadas de acordo com
as normas baixadas pelo Consu.
§ l' O descumprimento das determinações do diretor técnico por administradores, conselheiros ou empregados da entidade operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato afastamento do infrator, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, sem efeito suspensivo, para o Consu.
§ 2' Os administradores da operadora que se encontrarem em regime de direção técnica ficarão suspensos do exercício
de suas funções a partir do momento em que for instaurado processo-crime em face de atos ou fatos relativos à respectiva gestão,
perdendo imediatamente o cargo na hipótese de condenação judicial transitada em julgado.
§ 3' No prazo que lhe for designado, o diretor técnico procederá à análise da situação da operadora e proporá ao Ministério da Saúde as medidas cabíveis.
§ 4' No caso de não surtirem efeitos as medidas especiais
para regularização da operadora, o Ministério da Saúde determinará à Susep a aplicação da penalidade prevista no art. 25,
inciso VI, desta lei.
§ 5' Antes da adoção da medida prevista no parágrafo anterior, o Ministério da Saúde assegurará ao infrator o contraditório e a ampla defesa.» (NR)
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«Art. 35-F. As multas fixadas pelo Consu, no âmbito de
suas atribuições e em função da gravidade da infração, serão
aplicadas pelo Ministério da Saúde, até o limite de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais).» (NR)
«Art. 35-G. Aplica-se às operadoras de planos de assistência à saúde a taxa de fiscalização instituída pela Lei n" 7.944, de
20 de dezembro de 1989.
§ 1Q O Ministério da Saúde e a Susep firmarão convênio
com o objetivo de definir as respectivas atribuições, no que se refere à fiscalização das operadoras de planos e seguros de saúde.
§ 2Q O convênio de que trata o parágrafo anterior estipulará o percentual de participação do Ministério da Saúde na receita
da taxa de fiscalização incidente sobre operadoras de planos de
saúde e fixará as condições dos respectivos repasses.» (NR)

«Art. 35-H. Apartir de 5 dejunho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária
para consumidores com mais de sessenta anos de idade estará
sujeita à autorização prévia da Susep;
H - a alegação de doença ou lesão preexistente estará
sujeita à prévia regulamentação da matéria pelo Consu;
IH - é vedada a suspensão ou denúncia unilateral de contrato individual ou familiar de plano ou seguro de assistência à
saúde por parte da operadora, salvo o disposto no inciso H do parágrafo único do art. 13 desta lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em
leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente.
§ 1 Nos contratos individuais de planos ou seguros de saúde, independentemente da data de sua celebração, e pelo prazo estabelecido no § L" do art. 35, a aplicação de cláusula de reajuste
das contraprestações pecuniárias, vinculadas à sinistralidade ou à
variação de custos, dependerá de prévia aprovação da Susep.
Q
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§ 2' O disposto no art. 35 desta lei aplica-se sem prejuízo
do estabelecido neste artigo.» (NR)

Art. 3' Os arts. 3', 5', 25, 27, 35-A, 35:B, 35-C, 35-E, 35-F e
35-H da Lei n' 9.656, de 1998, entram em VIgor em 5 de Junho de
1998.
Art. 4' O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta.dias, após a coonversão desta medida provisória em lei, texto consohdado da LeI n- 9.656, de 1998.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.685-3, de 27 de agosto de 1998.
Art. 6'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 7' Ficam revogados os §§ I" e 2' do art. 5', os arts. 6' e 7', o
§2'do art. 16 e o § 2' do art. 31 da Lei n' 9.656, de 3 dejunho de 1998.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Affonso Martins de Oliveira
Pedro Malan
José Serra

MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.686-4, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da Agricultura e doAbastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 824.000.000,00, para
os fins que especifica.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30
de dezembro de 1997), em favor dos Ministérios do Planejamento e
Orçamento, da Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário
no valor de R$ 824.000.000,00 (oitocentos e vinte e quatro milhões
de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - de Operações de Crédito Internas - em Moeda, no montante de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais);
II - da Reserva de Contingência, no montante de R$
224.000.000,00 (duzentos e vinte e quatro milhões de reais), conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
(Codevasf), do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS) e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), de acordo com o Anexo III desta medida provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.686-3, de 27 de agosto de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 27.9.98, págs. 15/17.
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.687-4, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Institui o Programa Emergencial de
Frentes Produtivas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
-'ere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisóCOl11'
ria,
com força dee lei
ei:

Art. l' Fica instituído o Programa Emergencial de Frentes
Produtivas, com o objetivo de prestar assistência à população das re,
gíões afetadas pela seca.
Art. 2' Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais
remunerados, no Banco do Brasil S.A., da importãncia de até
R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) destinada à concessão de empréstimo, em
caráter excepcional, à União, por intermédio do Ministério do Planejamento e Orçamento, para desenvolver as ações do Programa
Emergencial de Frentes Produtivas.
§ l' A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) será o órgão responsável pela execução do programa de que
trata o artigo anterior.
§ 2' O depósito dos recursos será efetuado em até seis parcelas, observada a Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), de que trata o art. 9' da Lei n? 8.019, de 11 de
abril de 1990, com a redação dada pela Lei n? 8.352, de 28 de dezembro de 1991.
§ 3' Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho determinar a
adoção das providências indispensáveis à alocação de que trata este
artigo, independentemente de quaisquer outros atos de natureza
admiuistrativa.

Art. 3' Fica o Tesouro Nacional autorizado a emitir titulos públicos especiais, com regístro no Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil, com o
fim de lastrear o empréstimo a que se refere o artigo anterior.
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Art. 4° O depósito dos recursos ora previstos será remunerado
pelo Banco do Brasil S.A. ao FAT,com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescida de seis por cento ao ano.
§ l° Os encargos correspondentes ao periodo compreendido
entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 2' O principal será reembolsado em vinte e quatro prestações
mensais, a iniciar-se no primeiro dia útil de junho de 1999.
§ 3° Cada prestação corresponderá ao resultado da divisão do
saldo devedor atualizado até a data do seu vencimento, pelo número
de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 42 Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão pajunto
com os reembolsos do principal, proporcionalmente aos
gos
seus valores atualizados.
Art. 52 Aplica-se o disposto no artigo anterior ao cálculo para
pagamento dos encargos e amortização do empréstimo de que trata o
art. 22 desta medida provisória, pela União, por intermédio do Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Banco do Brasil S.A.
Art. 6' As Leis Orçamentárias Anuais consignarão no orçamento do Ministério do Planejamento e Orçamento dotações específicas para o pagamento do principal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata o art. 22 desta medida provisória.
Art. 7' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória no prazo de trinta dias, a contar da sua publicação.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.687-3, de 27 de agosto de 1998.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177 2 da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.688-4, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Estabelece critérios para a concessão de
empréstimo, pela União, aos Estados e ao
Distrito Federal, destinado ao ressarcimento parcial das perdas decorrentes da aplicação da Lei n!l 9.424, de 24 de dezembro de
1996.

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

Art. l' Fica a União autorizada a conceder empréstimo aos
Estados e ao Distrito Federal, destinado ao ressarcimento parcial de
eventuais perdas liquidas imputadas àquelas Unidades da Federação, decorrentes da aplicação da Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de
1996.
Art. 2' Nos empréstimos a que se refere esta medida provisória serão observados, em relação às perdas liquidas de cada Estado
e d~ Distrito Federal, os limites máximos de oitenta por cento para o
exercício fiscal de 1998, quarenta por cento para o exercício fiscal de
1999 e vinte por cento para o exercício fiscal de 2000.
Parágrafo único. O cálculo das perdas líquidas dos Estados e
do Distrito Federal será efetuado pelo Ministério da Educação e do
Desporto.

Art. 3' Os empréstimos concedidos com base nesta medida
provisória serão realizados com recursos captados pelo Tesouro Nacionai para tal finalidade e serão pagos em até noventa e seis prestações mensais, calculadas com base no Sistema de Amortização
Constante (SAC), vencendo-se a primeira no dia 31 de janeiro de
2002 e as demais no último dia útil de cada mês, observadas as seguintes condições:
I - juros: calculados, debitados e capitalizados mensalmente,
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic) para os títulos federais;
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II - incidência de juros: sobre o saldo devedor diário das parcelas liberadas;
III - liberação dos recursos: mensalmente, retroativo à competência de janeiro de 1998, em parcelas iguais, juntamente com a primeira parcela da distribuição dos recursos do Fundo de Participação
dos Estados (FPE);
IV - prazos de contratação:

a) exercício fiscal de 1998: até sessenta dias, contados a partir
de 17 de junho de 1998;
b) exercício fiscal de 1999: até 31 de dezembro de 1998;

c) exercício fiscal de 2000: até 31 de dezembro de 1999.
Art. 4' Os contratos de empréstimo deverão contar com adequadas garantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de
receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e
159, incisos I, letra a, e lI, da Constituição.
Art. 5' Fica o Banco do Brasil S.A. designado agente financeiro da União para o fim de celebração, acompanhamento e controle
dos contratos de empréstimo de que trata esta medida provisória, fazendo jus à remuneração de zero virgula dez por cento ao ano, calculada e debitada sobre os saldos devedores atualizados, a ser paga
mensalmente pelo devedor a partir de 31 de janeiro de 2002.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.688-3, de 27 de agosto de 1998.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.689-4, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Altera a Lei n Q 9.649, de 27 de maio de
1998, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q Os arts. 6' e 16 da Lei n" 9.649, de 27 de maio de 1998,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6' À Casa Militar da Presidência da República,
compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes
à administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe
de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República, bem assim dos respectivos
palácios presidenciais, tendo como estrutura básica o Conselho
Nacional Antidrogas, a Secretaria Nacional Antidrogas, o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma executiva.
§ l' Compete, ainda, à Casa Militar, coordenar e integrar
as ações do Governo nos aspectos relacionados com as atividades
de prevenção e repressão ao tráfico ilícito, ao uso indevido e à
produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas
que causem dependência, bem como aquelas relacionadas com a
recuperação de dependentes.
§ 2' A Secretaria Nacional Antidrogas desempenhará as
atividades de secretaria executiva do Conselho Nacional Antidrogas." (NR)

«Art. 16.

IX - do Miuistério da Justiça, além do Conselho de Defesa
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ca Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito,
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho
Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da
Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública da
União, até cinco secretarias;
(NR)
Art. 2" Fica o Conselho Federal de Entorpecentes, órgão colegiado integrante da Estrutura Regimental do Ministério da Justiça,
transformado em Conselho Nacional Antidrogas e sua vinculação
transferida daquele Ministério para a Casa Militar da Presidência
da República.
............................................................................................. »

Parágrafo único. Até que sejam designados os novos membros e
instalado o Conselho Nacional Antidrogas, a aplicação dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) será feita pela Secretaria
Nacional Antidrogas, ad referendum do colegiado, mediante autorização de seu presidente.

Art. 3" Fica alterada para Fundo Nacional Antidrogas
(Funad) a denominação do Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate ao Abuso de Drogas (Funcab), instituído pela Lei n" 7.560, de 19
de dezembro de 1986, alterada pela Lei n" 8.764, de 20 de dezembro
de 1993, e ratificado pela Lei n" 9.240, de 22 de dezembro de 1995,
bem como transferida a sugestão do âmbito do Ministério da Justiça
para a Secretaria Nacional Antidrogas da Casa Militar da Presidência da República.
Art. 4" O art. 3" da Lei n" 6.368, de 21 de outubro de 1976,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3" As atividades de prevenção, repressão ao tráfico
ilícito, uso indevido e produção não autorizada de substâncias
entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica, e a atividade de recuperação de dependentes serão integradas
num Sistema Nacional Antidrogas, constituído pelo conjunto de
órgãos que exercem essas atribuições nos âmbitos federal, estadual e municipal.
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.............................................................................................» (NR)

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transfi . ou utilizar as dotações orçamentárias do Ministério da Justiça
~nradas nas rubricas relacionadas com as atividades de que trata o
~; do art. 6º ~a Lei nº 9.649, de 1998, com a redação dada po: ~sta
§ dida provisona, observados os mesmos subprojetos, subativida:r.,~ e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 6º Ficam criados, na Administração Pública Federal,
uinze cargos em comissão, sendo um de Natureza Especial, e quaforze do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim
distribuídos: dois DAS 6, seis DAS 4, quatro DAS 2 e dois DAS 1.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
.Medida Provisória nº 1.689-3,de 27 de agosto de 1998.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Affonso Martins de Oliveira
Clovis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.690-4, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a fiscalização das atividades
relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, estabelece sanções administrativas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
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Art. l' A fiscalização das atividades relativas à indústria do
petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis, bem como do
adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e do cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos
de Combustíveis, de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
será realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) ou, mediante convênios por ela celebrados, por órgãos da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
§ 1º O abastecimento nacional de combustíveis é considerado
de utilidade pública e abrange as atividades de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento,
transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição,
revenda e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, bem como a distribuição, revenda e
comercialização de álcool etílico combustível.
§ 2º A fiscalização abrange, também, a construção e operação
de instalações e equipamentos relativos ao exercício das atividades
referidas no parágrafo anterior.

Art. 2º Os infratores das disposições desta medida provisória e
demais normas pertinentes ao exercício de atividades relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de
Estoques Estratégicos de Combustíveis, ficarão sujeitos às seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil e penal
cabíveis:
I
II
III

multa;
apreensão de bens e produtos;
inutilização do produto;

cancelamento do registro do produto junto à ANP;
IV
suspensão de fornecimento de produtos;
V
suspensão temporária, total ou parcial, de funcionaVI
mento de estabelecimento ou instalação;
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VU _ cancelamento de registro de estabelecimento ou instalação;

VIII - revogação de autorização para o exercício de atividade.

Parágrafo único. As sanções previstas nesta medida provisória poderão ser aplicadas cumulativamente.

Art. 3' Apena de multa será aplicada na ocorrência das infrações e nos limites seguintes:
I - exercer atividade relativa à indústria do petróleo, ao
abastecimento nacional. de combustíveis, ao Sistema Nacional de
Estoques de CombustíveIs e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos
de Combustíveis, sem prévio registro ou autorização exigidos na legislação aplicável:
Multa - de R$ 50.000,00 a R$ 200.000,00;

II - importar, exportar, revender ou comercializar petróleo,
seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado e álcool
etílico combustível, em quantidade ou especificação diversa da autorizada, bem como dar ao produto destinação não permitida ou diversa da autorizada, na forma prevista na legislação aplicável:
Multa - de R$ 500.000,00 a R$ 5.000.000,00;
Hl - inobservar preços fixados na legislação aplicável para
a venda de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e
condensado, e álcool etílico combustível:
Multa
-

de R$ 5.000,00 a R$ 1.000.000,00;

IV - deixar de registrar ou escriturar livros e outros documentos de acordo com a legislação aplicável ou não apresentá-los
quando solicitados:
Milita - de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00;
V - prestar declarações ou informações inveridicas, falsificar, adulterar, inutilizar, simular ou alterar registros e escrituração
de livros e outros documentos exigidos na legislação aplicável:
Multa - de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;
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VI ~ não apresentar, na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, os documentos comprobatórios de produção, importação, exportação, refmo, beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, seus' derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, e álcool etílico
combustível:
Multa - de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;
VII - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar, adulterar, inutilizar, simular ou alterar registros e escrituração de
livros e outros documentos exigidos na legislação aplicável, para o fim
de receber indevidamente valores a título de subsídio, ressarcimento
de frete, despesas de transferência, estocagem e comercialização:

Multa - de R$ 500.000,00 a R$ 5.000.000,00;
VIII - deixar de atender às normas de segurança previstas
para o comércio ou estocagem de combustíveis, colocando em perigo
direto e iminente a vida, a integridade física ou a saúde, o patrimônio público ou privado, a ordem pública ou o regular abastecimento
nacional de combustíveis:

Multa - de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;
IX - construir ou operar instalações e equipamentos necessários ao exercício das atividades abrangidas por esta medida provisória em desacordo com a legislação aplicável:
Multa - de R$ 200.000,00 a R$ 2.000.000,00;
X -

sonegar produtos:

Multa - de R$ 50.000,00 a R$ 1.000.000,00;
XI - comercializar petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, e álcool etílico combustível com VÍcios
de qualidade ou quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem ou
rotulagem, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor:
Multa - de R$ 5.000,00 a R$ 2.000.000,00;
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XII - deixar de comunicar alterações de informações já cadastradas no órgão, alteração de razão social ou nome de fantasia, e
endereço, nas condições estabelecidas:
Multa - de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00;
XlII - violar ou inutilizar lacre, selo ou sinal, empregado por
ordem da fiscalização, para identificar ou cerrar estabelecimento,
instalação, equipamento ou obra:
Multa - de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00;
XIV - extraviar, remover, alterar ou vender produto depositado em estabelecimento ou instalação suspensa ou interditada nos termos desta medida provisória:
Multa - de R$ 500.000,00 a R$ 2.000.000,00.
Art. 4' A pena de milita será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e os seus antecedentes.
§ l' A multa será recolhida no prazo de trinta dias, contado da
decisão administrativa definitiva.
§ 2' O não-pagamento da multa no prazo estabelecido sujeita
o infrator a:
l-juros de mora de um por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dois por cento ao mês ou fração.
Art. 5' Nos casos previstos nos incisos I, VII, VIII e Xl do art.
3' desta medida provisória, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas, a fiscalização poderá, como medida cautelar:
I - interditar, total ou parcialmente, estabelecimento, instalação, equipamento ou obra, pelo tempo em que perdurarem os motivos
que deram ensejo à interdição;
II - apreender bens e produtos.
§ 1· Ocorrendo a interdição ou a apreensão de bens e produtos,
o fiscal, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de responsabilidade, comunicará a ocorrência à autoridade competente da ANP, encaminhando-lhe cópia do auto de infração e, se houver, da documentação que o instrui.
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§ 2º Verificada a cessação das causas determinantes do ato de
interdição ou apreensão, a autoridade competente da ANP, em despacho fundamentado, determinará a imediata desinterdição ou devolução dos bens ou produtos apreendidos.
Art. 6º As penas de apreensão de bens e produtos, de inutilização do produto, de suspensão de fornecimento de produtos e de cancelamento do registro do produto serão aplicadas, conforme o caso,
quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por
inadequação ou falta de segurança do produto.
Art. 7º A pena de suspensão temporária, total ou parcial, de
funcionamento de estabelecimento ou instalação, será aplicada;
I - quando a multa, em seu valor máximo, não corresponder,
em razão da gravidade da infração, à vantagem auferida em decorrência da prática infracional;
II - no caso de reincidência.

§ 1º Verifica-se a reincidência quando o infrator pratica uma
infração depois da decisão administrativa definitiva que o tenha
apenado por qualquer infração prevista nesta medida provisória.
§ 2º Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de
penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito
em julgado da decisão.

§ 3º A pena de suspensão temporária será aplicada por prazo
mínimo de dez e máximo de quinze dias.
§ 4º A suspensão temporária será de trinta dias quando aplicada a infrator já punido com a penalidade prevista no parágrafo
anterior.

Art. 8 2 A pena de cancelamento de registro será aplicada a estabelecimento ou instalação que já tenha tido seu funcionamento
suspenso, total ou parcialmente, nos termos previstos no § 42 do artigo
anterior.
Art. 9º A penalidade de revogação de autorização para o
exercício de atividade será aplicada quando a pessoa jurídica autorizada;
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I - praticar fraude com o objetivo de receber indevidamente
valores a título de ressarcimento de frete, subsídio e despesas de
transferência, estocagem e comercialização;
II - já tiver sido punida com a pena de suspensão temporária,
total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação;
III - reincidir nas infrações previstas nos incisos VIII e XI do
art. 3' desta medida provisória;
IV - descumprir a pena de suspensão temporária, total ou
parcial, ou a pena de cancelamento de registro de estabelecimento
ou instalação.
Parágrafo único. Aplicada a pena prevista neste artigo, os responsáveis pela pessoa jurídica ficarão impedidos, por cinco anos, de
exercer atividade constante desta medida provisória.
Art. 10. São autoridades competentes para lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo os funcionários da ANP
ou de órgãos conveniados, designados para as atividades de fiscalização.
Art. 11. As infrações serão apuradas em processo administrativo, que deverá conter os elementos suficientes para determinar a
natureza da infração, a individualização e a gradação da penalidade, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório.
§ l' Prescrevem no prazo de cinco anos, contado da data do cometimento da infração, as sanções administrativas previstas nesta
medida provisória.
§ 2' A prescrição interrompe-se pela notificação do infrator
ou por qualquer ato inequívoco que importe apuração da irregularidade.

Art. 12. Qualquer pessoa, constatando infração às normas
relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de
combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e
ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, poderá
dirigir representação à ANP, para efeito do exercício do seu poder
de polícia.
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Art. 13. O funcionário da ANP que tiver conhecimento de infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento
nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis,
é obrigado a comunicar o fato à autoridade competente, com vistas à
sua apuração imediata, sob pena de co-responsabilidade.
Art. 14. O fiscal requisitará o emprego de força policial sempre
que for necessário para efetivar a fiscalização.
Art. 15. Constatada a prática das infrações previstas nos incisos V, VI, VIII, X, XI e XIII do art. 3' desta medida provisória, e após
a decisão definitiva proferida no processo administrativo, a autoridade competente da ANP, sob pena de responsabilidade, encaminhará ao Ministério Público cópia integral dos autos, para os efeitos previstos no Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940, nas Leis
n's 8.078, de 11 de setembro de 1990, 8.884, de 11 dejunho de 1994, e
8.176, de 8 de fevereiro de 1991, e legislação superveniente.
Art. 16. Os fornecedores e transportadores de petróleo e seus
derivados, de gás natural e condensado, bem assim de álcool etílico
combustível, respondem solidariamente pelos vicios de qualidade ou
quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem ou rotulagem, que
os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam
ou lhes diminuam o valor.
§ l' As companhias distribuidoras proprietárias de equipamentos, destinados ao abastecimento de combustíveis e responsáveis pela sua manutenção, respondem solidariamente com os postos
revendedores por vicios de funcionamento dos mesmos.
§ 2' A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das
pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.
§ 3' Poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da
sociedade sempre que esta constituir obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados ao abastecimento nacional de combustíveis ou ao
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis.

Art. 17. Para os efeitos do disposto nesta medida provisória,
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portação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, bem como da
distribuição, revenda e comercialização de álcool etílico combustível.

Art. 18. O Poder Executivo poderá fixar preços e estabelecer
quotas ou volumes de produção e comercialização de álcool etílico
combustível e de cana-de-açúcar.
§ l' A inobservância do preço fixado para a cana-de-açúcar
implicará o pagamento, pelo infrator, após o devido processo legal,
de multa de R$ 5.000,00 a R$ 1.000.000,00.
§ 2' Compete ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) fiscalizar o cumprimento do
preço fixado para a cana-de-açúcar e aplicar a penalidade prevista no
parágrafo anterior.
§ 3' Para os efeitos do disposto neste artigo, poderá ser exigida
a documentação comprobatória de produção, destinação e comercialização da cana-de-açúcar.

Art. 19. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, podendo inclusive instituir comitê destinado a
promover a alocação mensal, em unidades produtoras, de pedidos de
aquisição de álcool etílico combustível formulados por companhias
distribuidoras de combustíveis líquidos.
Art. 20. A administração dos recursos a que se refere o art. 13,
inciso lI, da Lei n" 4.452, de 5 de novembro de 1964, alterado pelo
Decreto-Lei n' 1.785, de 13 de maio de 1980, será regulamentada
pelo Poder Executivo.
Art. 21. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.690-3, de 27 de agosto de 1998.
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Art. 22.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 25 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Raimundo Brito

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.691-4, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas com o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), altera as Leis n'2s 4.380, de
21 de agosto de 1964, 8.036, de 11 de maio
de 1990, e 8.692, de 28 dejulhode 1993, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Será admitida, no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), a celebração de contratos de financiamento com
planos de reajustamento do encargo mensal diferentes daqueles
previstos na Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993.
Parágrafo único. Nas operações de financiamento habitacional realizadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o Conselho Curador do FGTS poderá definir os planos
de reajustamento do encargo mensal a serem nelas aplicados.
Art. 2º Os agentes financeiros do SFH poderão contratar financiamentos onde a cobertura securitária dar-se-á em apólice diferente do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação,
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desde que a operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente.
Art. 3' O art. 25 da Lei n' 8.692, de 1993, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 25. Nos financiamentos celebrados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação, a taxa efetiva de juros será
de, no máximo, doze por cento ao ano." (NR)
Art. 4' O inciso IH do art. 18 da Lei n' 4.380, de 21 de agosto
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
«IH - estabelecer as condições gerais a que deverão satisfazer as aplicações do Sistema Financeiro da Habitação quanto
a garantias, juros, prazos, limites de risco e valores máximos de
financiamento e de aquisição dos imóveis financiados no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação." (NR)
Art. 5' O art. 9' da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 6' Mantida a rentabilidade média de que trata o § 1',
as aplicações em habitação popular poderão contemplar sistemática de desconto, direcionada em função da renda familiar do
beneficiário, onde o valor do benefício seja concedido mediante
redução no valor das prestações a serem pagas pelo mutuário ou
pagamento de parte da aquisição ou construção de imóvel, dentre outras, a critério do Conselho Curador do FGTS.
§ 7' Os recursos necessários para a consecução da sistemática de desconto serão destacados, anualmente, do orçamento
de aplicação de recursos do FGTS, constituindo reserva específica, com contabilização própria." (NR)
Art. 6' O art. 20 da Lei n' 8.036, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vinculada do
FGTS nas modalidades previstas nos incisos V, VI e VII deste artigo, nas operações firmadas, a partir de 25 de junho de 1998, no
caso em que o adquirente já seja proprietário ou promitente comprador de imóvel localizado no município onde resida, bem como
no caso em que o adquirente já detenha, em qualquer parte do
País, pelo menos um financiamento nas condições do SFH." (NR)
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Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.691-3, de 27 de agosto de 1998.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9' Ficam revogados o § l' do art. 9' e o art. 14 da Lei n'
4.380, de 21 de agosto de 1964, e o art. 23 da Lei n' 8.692, de 28 dejulho de 1993.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.697-58, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre os títulos da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, consolidando a legislação em vigor sobre a matéria.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos da
dívida pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, com a finalidade de:
I - prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para
cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita, respeitados
a autorização concedida e os limites fixados na Lei Orçamentária, ou
em seus créditos adicionais;
II - aquisição pelo alienante, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que trata a Lei n' 9.491, de 9 de seCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998
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tembro de 1997, de bens e direitos, com os recursos recebidos em
moeda corrente ou permuta pelos títulos e créditos recebidos por
alienantes;

III - troca por Bônus da Dívida Externa Brasileira, de emissão do Tesouro Nacional, que foram objeto de permuta por dívida externa do setor público, registrada no Banco Central do Brasil, por
meio do Brazil Inoestment Bond Exchange Agreement, de 22 de setembro de 1988;
IV - troca por títulos emitidos em decorrência de acordos de
reestruturação da dívida externa brasileira, a exclusivo critério do
Ministro de Estado da Fazenda;
V - troca, na forma disciplinada pelo Ministro de Estado da
Fazenda, o qual estabelecerá, inclusive, seu limite anual, por títulos
emitidos em decorrência de acordos de reestruturação da divida externa para utilização em projetos voltados às atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela
relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura, bem como mediante
doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), nos termos do inciso XI
do art. 5' da Lei n' 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Os recursos em moeda corrente obtidos na
forma do inciso II deste artigo serão usados para:
I - amortizar a Dívida Pública Mobiliária Federal de emissão do Tesouro Nacional;
II - custear programas e projetos nas áreas da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do meio
ambiente, aprovados pelo Presidente da República.
Art. 2' Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão
as seguintes denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional (LTN), emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio prazos;
II - Letras Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio prazos;
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III - Notas do Tesouro Nacional (NTN), emitidas preferencialmente para financiamento de médio e longo prazos.
Parágrafo único. Além dos títulos referidos neste artigo, poderão ser emitidos certificados, qualificados no ato da emissão, preferencialmente para operações com finalidades específicas definidas
em lei.
Art. 32 Os Títulos da Dívida Pública serão emitidos adotando-se uma das seguintes formas, a ser definida pelo Ministro de
Estado da Fazenda:
I - oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocados ao par, com ágio ou deságio;
II - direta, em operações com autarquia, fundação, empresa
pública ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração
Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado
da Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par;
III - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par quando se tratar de
emissão para atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex), instituído pela Lei n' 8.187, de l' de junho de 1991, e
nas operações de troca por Brazil Inuestment Bonds (BIB), de que
trata o inciso III do art. 1º desta medida provisória;
IV - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par nas operações de troca
para utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro e doações ao FNC, de que trata o inciso V do art. 1º desta medida
provisória, e colocados ao par, com ágio ou deságio nas demais operações de troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa.
Parágrafo único. Os títulos a que se refere esta medida provisória poderão, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser resgatados antecipadamente.
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da provisória, bem como os referent~s aos bônus emitidos pelo Banco
Central do Brasil para os fins previstos no art. 8' do Decreto-Lei n"
1312 de 15 de fevereiro de 1974, com a redação dada pelo Decret~-Lei n" 2.105, de 24 de janeiro de 1984.
Art. 5' A emissão dos títulos a que se refere esta medida provisória processar-se-á exclusiv~mentesob, a forma escrituraI, mediante
registro dos respectl.vos direitos credItonos~ be,m a~sim das, cessões
desses direitos, em sistema centrahza~o de liquidação e custódia, por
intermédio do qual serão também creditados os resgates do principal
e os rendimentos.
Art. 6' A partir da data de seu vencimento, os Títulos da Dívida pública terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo
seu valor de resgate.
Art. 7' O Poder Executivo fixará as características gerais e específicas dos Títulos da Dívida Pública, podendo, inclusive, criar séries específicas de cada título, bem como celebrar convênios, ajustes ou
contratos para emissão, colocação e resgate dos títulos.
Art. 8' O Ministro de Estado da Fazenda poderá autorizar a
realização de operações de substituição de títulos nas formas previstas pelo art. 3' desta medida provisória.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.697-57, de 27 de agosto de 1998.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Ficam revogados o art. 30 da Lei n' 8.177, de l' de
março de 1991, a Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, o Decreto-Lei n' 1.079, de 29 de janerro de 1970, e os arts. 3' e 5' do Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de 1987.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Raimundo Dantas dos Santos
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.692-28, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 2 2 da Lei nº
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1 2, 2º e 3º
da Lei n Q 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e
sobre a concessão de subvenção econômica nas
operações de crédito rural, autoriza o Poder
Executivo a renegociar as obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de
Empréstimos do Governo Federal (EGF), vencidas e prorrogadas apartir de 1991, e dá outras
providências.

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

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1999, não se
aplica o disposto no § 2º do art. 16 da Lei nº 8.880, de 27 de maio
de 1994." (NR)
Art. 2º Os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1e É o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta lei, subvenções econõmicas a produtores
rurais, sob a forma de:
I - equalização de preços de produtos agropecuários ou
vegetais de origem extrativa;
II - equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros de operações de crédito rural.
Parágrafo único. Considera-se, igualmente, subvenção de
encargos financeiros os rebates nos saldos devedores de emprésCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998
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times rurais concedidos, direta ou indiretamente, por bancos
oficiais federais. (NR)
Art. 2'
.
§ 1º Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo de.sta lei, mdependentemente de vinculação a operações de crédito rural:
a) a concessão de prêmio ou bonificação, apurado em leilão
ou em outra modalidade de licitação, para promover o escoamento do produto pelo setor privado;
b) a diferença entre o preço de exercício em contratos de opções de venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder
Executivo e o valor de mercado desses produtos.

§ 2º A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado. (NR)

Art. 3º A concessão de subvenção econômica, sob a forma de
equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios
e à forma estabelecidos, em conjunto, pelos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Agricultura e do Abastecimento." (NR)
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a renegociar, pelo
valor do saldo devedor na data de assinatura dos respectivos contratos
de renegociação, incluídas as parcelas constantes dos incisos I e II
deste artigo, junto aos agentes financeiros componentes do Sistema
Nacional de Crédito Rural (SNCR), de acordo com os critérios e as
condições a serem estabelecidos em decreto, as obrigações financeiras
da União, relativas a operações de Empréstimos do Governo Federal
com Opção de Venda (EGF-COV), realizadas sob o amparo do Decreto-Lei n' 79, de 19 de dezembro de 1966, cujos vencimentos tenham
sido prorrogados por autorização do Conselho Monetário Nacional
(CMN), a partir de 1991:
I - o valor correspondente à equalização de preços que ainda
não tenha sido paga até a data de formalização do contrato de renegociação, apurada nos termos da legislação vigente e atualizada de
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acordo com as condições previstas nos respectivos instrumentos de
crédito;
II - o valor correspondente à diferença entre o saldo devedor
dos contratos de EGF-COV, nos quais tenha havido perda total ou
parcial dos produtos dados em garantia, e o valor de indenizações de
perdas ocorridas até a data de formalização do contrato de renegociação, realizadas com base no valor determinante de sobretaxa de armazenagem fixado contratualmente entre o agente financeiro e o armazenador, com atualização de acordo com as condições previstas nos
respectivos instrumentos de crédito.
Parágrafo único. Os contratos mencionados no caput deste artigo conterão cláusulas prevendo a aquisição, pela União, de todos os
produtos agrícolas que garantam as operações de EGF-COV de que
trata esta medida provisória, assim como, observado o art. 42 do Código de Processo Civil, a aquisição, pela União, dos direitos litigiosos
inerentes às ações judiciais em curso propostas para assegurar o
cumprimento dos contratos de EGF-COV.

Art. 4' Fica a União autorizada a celebrar contrato com entidade pública federal especializada para a administração, armazenagem e comercialização dos estoques de produtos agrícolas adquiridos nos termos do parágrafo único do artigo anterior.
Art. 5' Os recursos provenientes da venda dos produtos e os
decorrentes da realização dos direitos litigiosos adquiridos pela
União serão destinados à amortização da Dívida Pública Mobiliária
Federal.
Art. 6' Para efeito do disposto nesta medida provisória, a subvenção de que trata o art. 2' da Lei n' 8.427, de 1992, e suas alterações, será apurada da seguinte forma:
I - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COV e o valor dos produtos dados em garantia, calculado com
base no preço mínimo, de que trata o Decreto-Lei n? 79, de 1966, vigente na data de assinatura do contrato de renegociação;
II - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COVe o valor apurado na multiplicação da quantidade de produto objeto de cobrança judicial pelo valor da sobretaxa de armazeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998
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nagem divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, vigente na data de assinatura do contrato de renegociação.
Art. 7º O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria
Federal de Controle, aferirá a exatidão dos valores relativos às obrigações referidas no art. 3º, podendo solicitar a participação de outros
órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
Art. 8º Os contratos de renegociação deverão conter cláusula
prevendo que, verificada qualquer inexatidão nos valores de que trata
o artigo anterior, fica a União autorizada a promover, por intermédio
do Banco Central do Brasil, o débito automático à conta de «Reservas
Bancárias" do agente financeiro, com a imediata transferência para o
Tesouro Nacional das diferenças eventualmente apuradas.

Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.692-27, de 28 de agosto de 1998.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA W 1.693-40, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 19 Os arts. 2!:!, 3Q , 42 , 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 16,22,23 e o parágrafo único do art. 29 do Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de
1987, alterado pelo Decreto-Lei n" 2.414, de 12 de fevereiro de 1988,
pela Lei n" 7.742, de 20 de março de 1989, e pela Lei n? 8.032, de 12
de abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2' O AFRMM é um adicional incidente sobre o frete
cobrado pelas empresas brasileiras e estrangeiras de navegação
que operem em porto brasileiro, de acordo com o conhecimento
de embarque e o manifesto de carga, pelo transporte de carga de
qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na
qual incidirá apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui
fonte básica do Fundo da Marinha Mercante.
.............................................................................................»

(NR)

«Art. 3º

I II -

vinte e cinco por cento, na navegação de longo curso;
dez por cento, na navegação de cabotagem;

III - vinte por cento, na navegação fluvial e lacustre, observado o disposto no art. 2'.
............................................................................................." (NR)

§ 3' Na navegação de longo curso, quando o frete estiver
expresso em moeda estrangeira, a conversão para o padrão monetário nacional será feita com base na mesma taxa empregada
para o cálculo e o pagamento do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados, de acordo com diretrizes baixadas pelo Ministério da Fazenda." (NR)

«Art. 5º
ill-

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
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b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na
zona econômica exclusiva brasileira;

N-

.

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

v-

.

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

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

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;

2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios
à vontade do exportador brasileiro;
f) que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas
alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou
granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;

j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ 1º Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
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§ 2' Fica suspenso o pagamento do AFRMM, incidente
sobre o transporte de mercadorias submetidas aos regimes
aduaneiros abaixo discriminados, até a nacionalização total ou
parcial da carga:
a) especiais:

1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
4. admissão temporária;

5. draw back, modalidade suspensão;
6. entreposto industrial sob controle informatizado
(Recof);
b) atípicos:

1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.
§ 3' Nos casos de nacionalização total ou parcial da carga,
de que trata o § 2', a taxa de conversão estabelecida no § 3' do
art. 4' será a da data de registro da Declaração de Importação.
§ 4º O não pagamento do AFRMM, finda a suspensão prevista no § 2º, implicará sua cobrança com os encargos financeiros mencionados no § 3' do art. 6'." (NR)

"Art. 6' O AFRMM será recolhido pelo consignatário da
mercadoria transportada, ou por seu representante legal, ambos
devidamente identificados pelo seu número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes ou no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda, em agência do Banco do Brasil S.A.,
conforme disposto em regulamento.
§ l' A liberação do conhecimento de embarque estará
condicionada ao pagamento do AFRMM, comprovado por documento de arrecadação devidamente autenticado pelo Banco do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383
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Brasil S.A., ou prova de pagamento por meio eletrônico, conforme disposto em regulamento.
§ 2 2 Os dados imprescindiveis ao controle da arrecadação
do AFRMM, oriundos dos manifestos de carga, terão de estar
disponibilizados pelas empresas de navegação ou seus agentes,
ao Departamento de Marinha Mercante da Secretaria de Transportes Aquaviários do Ministério dos Transportes, antes do inicio do processo de liberação dos conhecimentos de embarque,
conforme disposto em regulamento.
§ 3 2 O Banco do Brasil S.A., em caso de ocorrência relativa a insuficiência de fundos ou qualquer restrição ao recebimento dos meios de pagamento a ele entregues pelo recolhedor, dará
conhecimento ao Departamento de Marinha Mercante, que providenciará a cobrança administrativa ou executiva da dívida, ficando o valor originário do débito acrescido de:
a) multa de mora de trinta e três centésimos por cento por
dia de atraso, contado a partir do primeiro dia subseqüente à
data de liberação do Conhecimento de Embarque até o dia em
que ocorrer o pagamento, limitada ao percentual de vinte por
cento;
b) juros de mora equivalente à taxa referencial do Sistema
de Liquidação e de Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao da liberação do Conhecimento de Embarque até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento.

§ 4 2 Esgotados os meios administrativos para a cobrança
do AFRMM, o débito será inscrito na Dívida Ativa da União,
para cobrança executiva, nos termos da legislação em vigor.
§ 52 As unidades da Secretaria da Receita Federal não
efetuarão o desembaraço de mercadorias objeto de despacho
aduaneiro de importação, sem apresentação do comprovante do
recolhimento do AFRMM ou de documento que comprove sua
suspensão ou isenção, conforme disposto em regulamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998

6575
§ 69 Na navegação de cabotagem e na navegação fluvial e
lacustre de percurso nacional, o AFRMM será recolhido até dois
dias úteis após a data de início da operação de descarregamento
da embarcação.
§ 79 O Ministério dos Transportes estabelecerá o cronograma para implantação da nova sistemática de recolhimento."
(NR)

1-

.

a) cem por cento do AFRMM gerado por empresa estrangeira de navegação;

b) cem por cento do AFRMM gerado por empresa brasileira
de navegação, operando embarcação afretada de registro estrangeiro;

c) cinqüenta por cento do AFRMM gerado por empresa brasileira de navegação, operando embarcação, própria ou afretada, de registro brasileiro, na navegação de longo curso;

............................................................................................." (NR)
"Art. 9º As parcelas recolhidas à conta a que se refere o
item III do art. 8º serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações
próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que tratam os
§§ 1º e 3º do art. 89, incluídas as embarcações fluviais que participarem do transporte de bens para exportação.
............................................................................................." (NR)
"Art. 10.
I -

..

..
.
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e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
j) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos obtidos junto à Finame e ao Programa Amazônia
Integrada (PAI), por intermédio de qualquer estabelecimento
bancário autorizado a operar com estes recursos e que tenham
por objeto as modalidades de apoio previstas nos itens 1, 2 e 3 da
alínea a do inciso I do art. 16, desde que a interessada esteja
adimplente com as obrigações previstas nas alíneas d e e deste
inciso;

II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior." (NR)

«Art. 16.
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até oitenta e cinco
por cento do valor do projeto aprovado:

1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiTOS;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
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c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção
de embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento
do seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
f) para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;

II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o
custo de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5' do art. 12 do Decreto-Lei n'' 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;
III - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do valor do contrato de construção de embarcação destinada ao mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação de
fazer, por parte do estaleiro.

§ I" As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso II
deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e
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revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com
recurso do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta
Superintendência Nacional da Marinha Mercante (Sunamam),
§ 2' As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos III e Iv, deste artigo,
terão seus prazos e encargos na forma do disposto no art. 26.»
(NR)

«Art. 22. Os financiamentos concedidos com recursos do
FMM, destinados à construção, reparo ou melhoria de embarcações, poderão ter como garantia a alienação fiduciária ou hípoteca da embarcação financiada, ou outras modalidades de garantia, a critério do agente financeiro.
Parágrafo único. A alienação fiduciária só terá validade e
eficácia após sua inscrição no Regístro de Propriedade Marítima, junto ao Tribunal Marítimo, aplicando-se-lhe, no que couber, o disposto nos arts. 148 a 152 da Lei n' 7.565, de 19 de dezembro de 1986.» (NR)
«Art. 23. A alienação das embarcações que, para construção, reparo ou melhoria, tenham sido objeto de financiamento
com recursos do FMM, dependerá de prévia autorização do Ministério dos Transportes, quando o risco da operação for do
FMM.» (NR)
«Art. 29.
Parágrafo UnICO. O orçamento anual do FMM poderá
conter cotações para despesas que se refiram ao pagamento
do serviço da dívida, de estudos e projetos do interesse da
marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação.» (NR)
Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ l' A autorização concedída nos termos do caput deste artigo fica
condícionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
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§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n' 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à indústria naval.
§ 5' A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a
emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade
com o disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência
estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3' Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5' do Decreto-Lei n' 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos do § 2' do art. l' da Lei n' 8.402, de 1992.
Art. 4' O cumprimento do disposto no § 7' do art. 11 da Lei
n" 9.432, de 8 de janeiro de 1997, nas operações de importação,
dar-se-á mediante a restituição da parcela dos tributos federais pagos referente ao frete aquaviário internacional produzido por embarcação de bandeira brasileira registrada no Registro Especial Brasileiro (REB), enquanto não disponível processo operacional que possibilite a concessão do benefício pela dedução da base de cálculo de tributos federais.
Art. 5' Os armadores ou seus prepostos poderão exercer as
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cante às suas embarcações, de quaisquer bandeiras, quer empregadas em longo curso, em cabotagem ou navegação interior.
Parágrafo único. Só será devida remuneração aos corretores
de navios e aos despachantes aduaneiros quando houver prestação
efetiva de serviço.

Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.693-39, de 28 de agosto de 1998.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei n? 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9' da Lei
n' 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasilia, 28 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Paulo Rubens Fontenele Albuquerque
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.694-10, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 1 Q da Lei n Q
9.530, de 10 de dezembro de 1997.

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

Art. l' O art. l' da Lei n' 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º
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li - o superávit financeiro dos fundos, das autarquias e
das fundações, integrantes do orçamento fiscal e da seguridade
social, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1997 e seguintes, nos termos do art. 43, § 2", da Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964, ressalvados o do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o do Fundo Nacional da Cultura
(FNC), o do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), o
do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), o do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM) e
os recursos provenientes de contribuições diretas dos servidores
públicos com finalidade específica;
......................................................................................" (NR)

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.694-9, de 28 de agosto de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.695-40, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções de
Confiança existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. F Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança nos Órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ F O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e
entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre as
competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos cargos ou
funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e
das Funções de Confiança, de acordo com a legislação pertinente.
§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até F de julho de 1998.
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível, cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 4' Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação
do decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental
ou do estatuto do qual decorra.
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Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.695-39, de 28 de agosto de 1998.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Revoga-se a Lei nº 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 28 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
Anexo
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
C argo/Função

Quantitativos

77

Natureza Especial
Subtotal
Direção e Assessoramento Superiores
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-l
Suhtotal
Função Gratificada
FG-l
FG-2
FG-3

77

147
691
1.967
2.920
6.279
7.103
19.107
8.891
8.483
11.544

Subtotal
Cargo Comissionado de Telecomunicações (*)
CCT-V
CCT-IV
CCT-III
CCT-I1
CCT-I
Suhtotal

28.918
38
53
43
53
63
250
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Cargo/Função

Quantitativos

Cargo Comissionado de Energia Elétrica (*)
CCE-V
CCE-IV
CCE-I1I
CCE-II
CCE-I

Subtotal

130

Função Comissionada do Banco Central (*)
FDS-l
FDE-l
FDE-2
FDT-l
FDO-l
FCA-l
FCA-2
FCA-3
FCA-4
FCA-5
FTS-l
FTS-2
FTS-3

Subtotal
Cargo Comissionado de Petróleo (*)
CCP-V
CCP-IV
CCP-II
CCP-I

Subtotal
Total

32
33
26
20
19

I
39
46
246
531
11
39
17
112
229
12
96
56
1.435
19
36
8
39
102
50.019

(*) Níveis e quantitativos sujeitos a alterações, sem aumento de despesa, consoante legis-

lação específica.

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.696-26, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n'2 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as
Leis n"s 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março
de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho
de 1993, respectivamente; e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1" As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
§ l'

Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:

I - dívida caracterizada vencida, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou
por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e expirado o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;
H - dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a responsabilidade do fundo está defiuida,
mas o prazo para quitação das parcelas mensais ainda não chegou a
seu termo;
IH - dívida não caracterizada, a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2' A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
I - prazo máximo de trinta anos, contados a partir de I" de janeiro de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos
para o principal;
H - remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao
índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida:
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a) de juros à taxa efetiva de três vírgula doze por cento ao ano
para as operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

b) de juros de seis vírgula dezessete por cento ao ano, correspondente à taxa efetiva de juros aplicada aos depósitos de poupança, para
as demais operações;

IH - registro sob a forma escrituraI em sistema centralizado
de liquidação e de custódia.
§ 3' As dívídas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
§ 4' As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido transferidos a terceiros.
§ 5' Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de l' de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se os critérios estabelecidos no inciso H do § 2' deste artigo.
§ 6' A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, anual ou semestralmente, a partir de l' dejaneiro de 1997, de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria
do Ministro de Estado da Fazenda.

§ 7' As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de outubro de
1998, manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8' A adesão a que se refere o § 7' deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos desta
medida provisória.
Art. 2' As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas aos
contratos de financiamento habitacional do SFH, celebrados com mutuários finais e que contam com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS, poderão ser equiparadas às
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dívidas caracterizadas vencidas, de que trata o inciso I do § 1º do
artigo anterior, para efeito de novação antecipada desses créditos, observando-se as condições estabelecidas nos §§ 2' a 7' do artigo anterior.
§ l' As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser
novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do
saldo devedor posicionado na data do reajustamento do contrato, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado mediante acordo entre o agente
financeiro e o mutuário.
§ 2º As dívidas relativas aos contratos cuja prestação total, em
31 de março de 1998, era de até R$ 25,00 (vinte e cinco reais) poderão
ser novadas por montante correspondente a setenta por cento do valor do saldo devedor, posicionado na data de reajustamento do contrato extinguindo-se a responsabilidade do FCVS sobre o saldo devedor
re;"anescente, que será renegociado mediante acordo entre o agente
financeiro e o mutuário.
§ 3' O saldo que remanescer da aplicação do disposto nos §§ l'
e 2º deste artigo será objeto de novação entre as partes por meio de
instrumento particular de aditamento contratual, com força de escritura pública, onde se estabelecerão novas condições financeiras relativas a prazo, taxa nominal de juros, apólice de seguro, sistema de
amortização e plano de reajuste, preservando-se a prerrogativa de os
mutuários, enquanto existir saldo devedor da operação, utilizarem os
recursos da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos
incisos V e VI do art. 20 da Lei n? 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 4º A formalização das disposições contidas no caput e §§ 1º,
2º e 3' deste artigo condiciona-se à prévia e expressa anuência do devedor.
§ 5' Fica dispensado de registro, averbação ou arquivamento
no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos e Documentos o aditivo contratual decorrente da novação da dívida de que trata o caput
deste artigo, mantendo-se a garantia hipotecária em favor do agente
financeiro.

Art. 3º A novação de que trata o art. l' far-se-á mediante:
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I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas, apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no
§ 5' do art. I" desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquídado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFH junto à CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;

b) das instituíções financiadoras do SFH junto ao Fundo de
Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);

c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;

III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com
a comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso
II deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8' do art. l' desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a
certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus representantes legais, quanto ao correto recolhimento das contribuíções mensais e trimestrais ao FCVS, e das contribuíções ao Fundhab, no montante e forma estipulados pela legislação pertinente, bem como sobre
a informação, na habilitação de seus créditos ao FCVS, da origem de
recursos, da data e tipo de evento dos financiamentos concedidos aos
mutuários finais;
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VII - parecer da Secretaria Federal de Controle, sobre o disosto no inciso V;
p VIII - parecer da Secretaria do Tesouro Nacional;
IX - parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ 1Q As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
d ste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento de
:éditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS, desde
~ue aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou
curadores.
§ 2Q A CEF, como administradora ou gestora dos diversos fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores dos
débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3Q O gestor do FGDLI, ou o seu sucessor, apurará os valores dos débitos das instituições financiadoras do SFH junto àquele
fundo.
§ 4Q A Superintendência de Seguros Privados (Susep), atestará o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste
artigo.
§ 5º O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com a
imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou, nos
demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à Procuradoria-GeraI da Fazenda Nacional, para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 6Q A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
§ 7 As instituições financiadoras do SFH que prestarem informações inveridicas, destinadas à constituição do Cadastro NacionaI de Mutuários (Cadmut), e receberem valor indevido do FCVS, seQ
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rão cobradas, a qualquer época, na forma do § 5º deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.
§ 8º As Companhias de Habitação Popular (Cohabs), e assemelhadas, que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória, poderão, excepcionalmente, pagar seus débitos, existentes até 31 de dezembro de 1997, junto ao Seguro Habitacional do
Sistema Financeiro da Habitação, mediante prévio encontro de contas com créditos do FCVS, no ato da primeira novação, observada a
equivalência econômica da operação, sem prejuízo da incidência dos
encargos previstos na legislação pertinente.

§ 9º O encontro de contas previstos no parágrafo anterior será
operacionalizado pela CEF, na qualidade da administradora do
FCVS, por meio da subconta Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional (FesaIFCVS), ouvida a Secretaria do Tesouro Naciona!.
§ 10. As instituições operadoras do Seguro Habitacional do
SFH não farão jus a qualquer remuneração sobre o montante dos valores envolvidos no encontro de contas, citado no § 8' deste artigo.

Art. 4º Ficam alterados o caput e o § 3º do art. 3' da Lei n?
8.100, de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4º, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º O Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do
evento caracterizador da obrigação do FCVS.

§ 3º Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
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§ 4º O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os
atos normativos necessários à administração e manutenção do
cadastro a que se refere o § 3º deste artigo.» (NR)

Art. 5º As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independentemente da adesão a que se refere
o § 7º do art. 1º desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31
de dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição
do Cadmut, conforme disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº 8.100, de
1990, na redação dada por esta medida provisória.
§ 1º As informações correspondentes aos contratos de financiamentos imobiliários com recursos do SFH, firmados a partir do
exercício de 1997, deverão ser encaminhadas mensalmente ao
Cadmut.
§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo importará,
para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.

Art. 6º Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e no art. 7º, são livremente negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso H do art. 3º desta medida provisória;
H - pagamento de até setenta e cinco por cento da contribuição trimestral dos agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme
disposto no inciso H do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro
de 1988, na redação dada por esta medida provisória;
IH - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento
em moedas de privatização.
§ I" A utilização dos créditos novados para os fins previstos
nos incisos H e HI deste artigo ficará limitada àqueles substituídos
por dívida caracterizada e vencida na data da novação.
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§ 2º As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos n e In deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação a
ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 7º Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
agente operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a
caução de que trata este artigo quando se tratar de créditos do
FGTS.
Art. 8' O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da
maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições previstas no art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990;
n - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior;

In - promover amortização extraordinária da dívida de responsabilidade das instituições financiadoras, relativamente às operações de financiamento a mutuários do SFH realizadas com repasses de recursos oriundos do FGTS, em montante correspondente a
eventual diferença, se positiva, entre os valores:
a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caracterizador da obrigação do FCVS;
b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS,
apurado nas condições estabelecidas na alínea a do inciso II do § 2º
e § 5º do art. l' desta medida provisória.
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§ l' A amortização extraordinária prevista no inciso UI deste

arti o será integralme.nte assumida pelo FGTS, apli:ando-se apenas
à ';stituições financiadoras que exercerem a opçao pela novação
s 1 ísta nesta medida provisória.
previ
§ 2' O dispositivo previsto no inciso lU deste a.rtigo. alcança
t bém as dívidas de responsabilidade do FCVS, relativas as opera~~ de financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos con~~~tos definidos nos incisos I e U do § l' do art. l' desta medida provisória.
Art. 9' Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro instituída pela Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de
1988 na utilização dos créditos de que trata o art. 6', como contrapartida da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado
o disposto nos §§ 3' e 4' do art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos
créditos de que trata o art. 6º desta medida provisória ou dos bens e
direitos adquiridos no âmbito do PND.

Art. 10. O valor correspondente aos créditos a que se refere o
art. 6' desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como
aplicação em ~ns habit.acio.nais" enquant~ os créditos se encontrarem na titularidade de instituição financeira,
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório
dos recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos
saldos de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos
créditos a que se refere o caput deste artigo.
Art. 11. A partir de l' de março de 1998, somente as instituições financiadoras, que exercerem a opção pela novação prevista
nesta medida provisória, poderão computar, como operações de financiamento habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto ao
FCVS, para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de recursos captados em depósitos de poupança.
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Art. 12. O art. 6º do Decreto-Lei n? 2.406, de 1988, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º
.
II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em zero vírgula um por cento, incidente sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos a adquirentes de
moradia própria com cobertura do FCVS, existentes no último
dia do trimestre, podendo ser pago, em até setenta e cinco por
cento, com títulos recebidos da quitação da dívida do FCVS para
com os agentes financiadores;
§ 1º A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso II deste artigo, é devida
desde 26 de setembro de 1996.
§ 2º Enquanto não for efetivada a primeira novação da dívida do FCVS, o valor que corresponder a até setenta e cinco por
cento da contribuição trimestral não será exigido.
§ 3' O valor da parcela de contribuição, a que se refere o §
2' deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização dos saldos de cadernetas de poupança com data de crédito de
rendimento no dia 1e de cada mês, acrescido de juros correspondentes à taxa dos títulos recebidos na primeira novação, incidindo desde o último dia do trimestre de referência da contribuição
até o dia do efetivo pagamento.» (NR)
Art. 13. O saldo de recursos existente no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de Crédito do SFH.
Art. 14. Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.
Art. 15. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF,
na qualidade de agente operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as características descritas nos incisos I a III do § 2º do art. 1º desta medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata corresponCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998
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dentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5'
do art. 1º desta medida provisória.
§ l' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradorado FCVS.
§ 2' A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 16. A partir de 12 de junho de 1998, mediante acordo entre as partes, as instituições financiadoras do SFH, poderão conceder
aos mutuários que tenham firmado contrato com previsão de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, no prazo de
até 30 de dezembro de 1998, liquidação antecipada de sua dívida,
mediante pagamento de montante correspondente a cinqüenta por
cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die
da data do último reajuste até a data da liquidação.
§ l' As instituições financiadoras suportarão valores equivalentes a vinte por cento do saldo devedor contábil da operação atualizado na forma do caput deste artigo, podendo o montante ser diferido
em vinte semestres, sendo facultado a elas arcar com os valores remanescentes de responsabilidade do FCVS.
§ 2' O FCVS quitará o correspondente aos trinta por cento remanescentes da aplicação do disposto no caput e no § l' deste artigo
com créditos dotados das mesmas características constantes do § 2'
do art. 1', independentemente de a instituição ter optado pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 3' Aos créditos referidos no parágrafo anterior não se aplica
a restrição imposta às dívidas caracterizadas vincendas de que trata
o § 2' do art. 6' desta medida provisória.

Art. 17. A partir de 12 de junho de 1998, alternativamente ao
disposto no art. 2' da Lei n" 8.004, de 14 de março de 1990, com a redação dada pelo art. 18 desta medida provisória, as transferências
de contratos do SFH que tenham cobertura do FCVS poderão ser efetuadas, por acordo entre as partes, mediante a assunção pelo novo
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mutuário de montante equivalente a setenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último
reajuste até a data da transferência, observados os requisitos legais e
regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações,
inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do
cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal.
§ 1º O saldo remanescente da aplicação do disposto no caput
deste artigo será assumido integralmente pelo FCVS na forma de
participação antecipada e ressarcido as instituições financiadoras
com créditos dotados das mesmas características constantes do § 2º
do art. 1º, independentemente de a instituição ter optado pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 2º Efetivada a transferência, cessa a responsabilidade do
FCVS relativamente ao contrato transferido, devendo tal condição
constar dos instrumentos respectivos.

Art. 18. O parágrafo único do art. 1º e os arts. 2', 3º e 5º da Lei
n' 8.004, de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

.

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória
da instituição financiadora. (NR)
Art. 2º Nos contratos que tenham cláusula de cobertura
de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato original, desde que se trate de financiamento destinado à
casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal, bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento deste encargo até a data da formalização da transferênCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998
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cia, com base no índice de atualização das contas de poupança
mantidas no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo
(SBPE), e acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros e, quando devida, da contribuição mensal ao FCVS;

b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência
Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n'' 2.164, de 19 de setembro
de 1984, o enquadramento na categoria profissional do novo
mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal,
após a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea
anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data
do último reajustamento contratual até a data da formalização
da transferência, considerando-se as alterações ocorridas no
saldo devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento
serão destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ l' Nas transferências dos contratos de financiamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n'
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribuição ao FCVS.
§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;
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b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do imóvel objeto da transferência;

c) localização do imóvel no domicílio do comprador. (NR)
Art. 3º A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo
mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data da transferência,
observados os percentuais de pagamento previstos no caput e nos
incisos I, H e III do art. 5º desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do
cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal." (NR)
«Art. 5' O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 31 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:

I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da liquidação;
H - contratos firmados de 1º de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
IH - contratos firmados de 1º de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ 1º A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor
total das mensalidades vincendas, que será integralmente utiliCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998
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zado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer repasse para a apolíce do seguro do SFH, cuja cobertura se encerra no momento da liquidação do contrato .
............................................................................................ .»

(NR)

Art. 19. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daqueI s que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustament~ definidos pela Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham
sido celebradas entre ~ m,;,tuâri.o e ~ adquirente até 25 de outu~ro de
1996 sem a intervemenCIa da instituição financiadora, poderao ser
reguÍarizadas nos termos desta medida provisória.
Parágrafo único. A condição de cessionário poderá ser comprovadajunto à instituição financiadora, por intermédio de documentos
formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do
imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
Art. 20. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH
até 25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 21. Na liquidação antecipada da dívida de contratos do
SFH, o comprador de imóvel, cuja transferência foi efetuada sem a
interveniência da instituição financiadora, equipara-se ao mutuário
final, para todos os efeitos inerentes aos atos necessários à liquidação
e habilitação junto ao FCVS, inclusive quanto à possibilidade de utilização de recursos de sua conta vinculada ao FGTS.
§ 1º A condição de cessionário poderá ser comprovada junto à
instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos,
ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.

§ 2º Para os fins a que se refere o parágrafo anterior, poderá
ser admitida a apresentação dos seguintes documentos:
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I - contrato particular de cessão de direitos ou de promessa de
compra e venda, com firma reconhecida em cartório em data anterior
à liquidação do contrato, até 25 de outubro de 1996;
II - procuração por instrumento público outorgada até 25 de
outubro de 1996, ou, se por instrumento particular, com firma reconhecida em cartório até 25 de outubro de 1996.
Art. 22. Os contratos firmados no SFH, sem cobertura do
FCVS, poderão, a critério da instituição financiadora, ser novados
entre as partes, estabelecendo-se novas condições financeiras relativas a prazo, taxa nominal de juros, apólice de seguro, sistema de
amortização e plano de reajuste, preservando-se para a operação, enquanto existir saldo devedor, a prerrogativa de os mutuários utilizarem os recursos da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos V e VI do art. 20 da Lei n' 8.036, de 1990.
Parágrafo único. O contrato objeto de renegociação será formalizado por meio de instrumento particular de aditamento contratual,
com força de escritura pública, dispensando-se registro, averbação
ou arquivamento no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos e
Documentos.
Art. 23. O § 2' do art. 21 da Lei n" 8.692, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2' Para efeito de registro e averbação de contratos de
financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até zero virgula um por cento sobre o valor do financiamento, quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou
não no SFH;

b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos demais contratos pactuados no âmbito do SFH." (NR)

Art. 24. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do
FCVS de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do
FCVS.
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Art. 25. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de
taxa de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundbab,
correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a
ser definida pelo Ministérío da Fazenda.
Art. 26. O FCVS será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um conselho curador, a ser regulamentado em ato do
Poder Executivo, que disporá sobre a estrutura, funcionamento e
competência do colegiado.
§ 1º Além das atribuições definidas no ato regulamentador a
que se refere o caput competirá ao Conselho Curador do FCVS
(CCFCVS), relativamente a contrato de financiamentos habitacionais cujo equilíbrio da apólice do Seguro Habitacional do Sistema
Financeiro da Habitação esteja sob garantia do FCVS:
I - julgar, em instância administrativa única, os litígios decorrentes da aplicação das condições de cobertura, normas e rotinas
desse seguro;
II - dirimir as questões relacionadas à operacionalização desse seguro, bem como decidir sobre o tratamento a ser dado aos casos
omissos relativos à regulação de sinistros.
§ 2º O CCFCVS poderá delegar as competências referidas no §
1º deste artigo a um comitê de recursos integrantes de sua estrutura.

Art. 27. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do SBPE, nos termos da Lei nº 4.380, de 21 de agosto
de 1964.
Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do CMN
que dispuseram sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput.
Art. 28. O FCVS é autorizado a transferir ao Tesouro Nacionai, Letras Hipotecárias, de emissão da CEF, ficando credor da
União em valor equivalente.
Parágrafo único. A União pagará a dívida decorrente da transferência dos ativos de que trata este artigo mediante a securitização
das obrigações, pelo Tesouro Nacional, observadas as condições previstas no art. 1º desta medida provisória, mantendo a equivalência
econômica entre os ativos.
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Art. 29. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente, observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário de sociedade anônima que tenha por objeto social a securitização de créditos hipotecários e imobiliários.
Art. 30. O prazo de um ano a que se refere o art. 5° da Lei n"
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória, contar-se-á a partir de 31 de março de 1997.
Art. 31. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
Art. 32. Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a compensar os créditos decorrentes dos contratos
de refinanciamento de que trata a Lei nO 9.496, de 11 de setembro de
1997, com créditos detidos pelas Unidades da Federação e que tenham sido objeto da novação a que se refere esta medida provisória.
Parágrafo único.
critérios:

Na compensação, observar-se-ão os seguintes

I - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida de juros à taxa efetiva de seis vírgula dezessete por cento ao ano
serão aceitos pelo seu valor de face;
II - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida de juros à taxa efetiva de três vírgula doze por cento ao ano serão
aceitos com deságio sobre seu valor de face a ser estabelecido pelo
Ministério da Fazenda.
Art. 33. A prerrogativa prevista no inciso II do art. 6 2 do Decreto-Lei n? 2.406, de 1988, somente poderá ser exercida pelos agentes financiadores que se manifestarem pela novação e se encontrarem em dia com as contribuições ao FCV8, nos termos desta medida
provisória.
Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.696-25, de 28 de agosto de 1998.
Art. 35.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 36. Fica revogado o art. 6' da Lei nº 8.004, de 14 de março
de 1990.
Brasília, 28 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.698-49, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

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

Art. 1e Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição.
Art. 2º A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos
procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum
acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por
um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ l' Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
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zos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros,
os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2º O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.

§ 3º Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
I -

II -

a pessoa física;

a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:

a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;

b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;

c) destine o seu patrimônio à entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.

Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se
lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1º Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de
duas vezes no mesmo ano civiL
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3' Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos
.t.t.
eipação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente
de p m resa, poderão ser compensados com as obrigações decorren-

pelade c~rdos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à particiea
tes
ação nos lucros ou resultd
a os.
p § 4' A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
terior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
:: 1998, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias.
§ 5' As participações de que trata este artigo serão tributadas
fonte em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
namo antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de renentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsab~;rdade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
esultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utili~ar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:

:I?

I - mediação;
II - arbitragem de ofertas finais.
§ l' Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a
desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.
Art. 5' A participação de que trata o art. I" desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
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Art. 6' Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o
trabalho aos domingos no comércio varejista em geral, observado o
art. 30, inciso I, da Constituição.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas,
com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras previstas em acordo ou convenção coletiva.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.698-48, de 28 de agosto de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Edward Amadeo
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.699-40, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgão e entidades federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2' O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, para com órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, direta e indireta;
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II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas

(CPF);
b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes

(CGC).
§ l' Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
'nclus ões do Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadram
~as hipóteses previstas neste artigo.
§ 2' O registro no Cadin far-sa-á sessenta dias após comunicação ao devedor da existência de débito passível de inscrição naquele
cadastro, fornecendo-se todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3' Tratando-se de comunicação expedida por via postal ou
telegráfica, para o endereço indicado no instrumento que deu origem
ao débito, considerar-se-á entregue após quinze dias da respectiva
expedição.
§ 4' Anotificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa atenderá ao disposto no § 2'.
§ 5' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 6' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2' e 4', ou a não exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 5', sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho).
§ 7' O disposto neste artigo não se aplica aos débitos referentes
a preços de serviços públicos ou a operações financeiras que não envolvam recursos orçamentários.
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Art. 32 As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive
quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin.
Art. 42 A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 52 O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 22 , inciso I;
II - nome e outros dados indentificadores das pessoasjurídicas ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2º, inciso 11,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), endereço e telefone do respectivo credor ou do órgão
responsável pela inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 22 manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender ao que dispõe o parágrafo único do art. 32 •
Art. 62 É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos
e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta,
para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
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II -

concessão de incentivos fiscais e financeiros;
III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
que ctivos a d't
t
1 amen os.
respe
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:

I - à concessão de auxílios a Municípios atingidos pela calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal;
II - às operações destinadas à composição e regularização dos
réditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
~ecursos por parte do órgão ou entidade credora;
III - às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor
civil de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7' A existência de registro no Cadin há mais de trinta
dias constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos
atos previstos no artigo anterior.
§ l' Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
I - ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da
obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente
ao Juízo, na forma da lei;
II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
§ 2' O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3' Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou
a inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4' Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
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sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão
suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este artigo.
Art. 8º A não-observãncia do disposto no § 1º do art. 2º e nos
arts. 6º e 7º desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei nº 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Art. 9º Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a aplicação do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2º, do Decreto-Lei nº
147, de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4º do
Decreto-Lei nº 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei nº 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis
de inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ 1º Observados os limites e as condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento
do débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei nº 9.317, de 5 de
dezembro de 1996.
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§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo de
noventa dias contados da data da protocolização do pedido.

§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
§ 6' Atendendo ao princípio da economicidade, observados os
termos, os limites e as condições estabelecidas em ato do Ministro de
Estado da Fazenda, poderá ser concedido, de ofício, parcelamento
simplificado, importando o pagamento da primeira parcela, confissão irretratável da dívida e adesão ao sistema de parcelamento de
que trata esta medida provisória.
§ 7' Ao parcelamento de que trata o parágrafo anterior não se
aplica a vedação contida no parágrafo único do art. 14.
§ 8' Descumprido o parcelamento garantido por faturamento
ou rendimentos do devedor, poderá a Fazenda Nacional realizar a
penhora preferencial destes, na execução fiscal, que consistirá em
depósito mensal à ordem do juízo, ficando o devedor obrigado a comprovar o valor do faturamento ou rendimentos no mês, mediante documentação hábil.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido o
valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 2', e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ l' Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
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§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
§ 4' Mensalmente, cada órgão ou entidade publicará demonstrativo dos parcelamentos deferidos no âmbito das respectivas competências.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14.
tivos a:

É vedada a concessão de parcelamento de débitos rela-

I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
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Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos
nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até
31 de julho de 1998 poderão ser efetuados em até:
I - noventa e seis prestações, se solicitados até 31 de outubro
de 1998;
H - setenta e duas prestações, se solicitados até 30 de novembro de 1998;
IH - sessenta prestações, se solicitados até 31 de dezembro de
1998;
§ l' O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida
Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham
sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado,
ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2' A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.

§ 3' Ao parcelamento previsto neste artigo, inclusive os requeridos e já concedidos, a partir de 29 de julho de 1998, aplicam-se os
juros de que trata o art. 13.
§ 4' Constitui condição para o deferimento do pedido de parcelamento e sua manutenção a inexistência de débitos em situação irregular, de tributos e contribuições federais de responsabilidade do sujeito passivo, vencidos posteriormente em 31 de dezembro de 1997.
§ 5' O Ministro de Estado da Fazenda fixará requisitos e condições especiais para o parcelamento previsto no caput deste artigo.

Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
com prazo de até setenta e dois meses, desde que os pedidos de parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos aos
requisitos e demais condições estabelecidas nesta medida provisória.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998

6614
§ 1" O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
zero virgula cinco por cento ao ano sobre o saldo devedor destinado à
administração do crédito pelo agente financeiro.
§ 2Q O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3" Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta
de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n" 8.981, de 1995:
«Art. 84
.

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

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n? 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base
encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n Q 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9" da Lei n" 7.689, de 1988, na
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alíquota superior a zero vírgula cinco por cento, conforme as Leis nQs
7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e
8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de zero VÍrgula um por cento sobre os fatos geradores relativos ao exercício de
1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei n' 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar n' 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às irounidades prevístas no art. 150,
inciso VI, alíneas a, b, c e d, da Constítuição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei n? 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a reação da Lei n' 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de ímportação e exportação de mercadorias, quando objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n? 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n? 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devído com fulcro na Lei Complementar n" 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofíns), nos termos do art. 7' da Lei Complementar n? 70, de
30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. I" da Lei Complementar n' 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ l' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho de juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio
de quantías pagas.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998
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posto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
de a decisão versar sobre:
I - matérias de que trata o artigo anterior;
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 1º Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar expressamente
o seu desinteresse em recorrer.

§ 2º A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3º Encontrando-se o processo no tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da
União pela Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional ou por ela
cobrados, de valor consolidado igualou inferior a mil Unidades
Fiscais de Referência, saIvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1º Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.

§ 2º Serão extintas as execuções que versem exclusivamente
sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de vaIor igual ou inferior
a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, desde que:
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I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha
transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo juiz, pelo relator
do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito
tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ 1e Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao
juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão dos depósitos em renda da União, independentemente do retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de
origem.
§ 2º A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido
publicado o ato homologatório.
§ 3º Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas
todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.

Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas juridicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em juízo.
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo
de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por chancela mecânica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se,
também, à inscrição em Dívida Ativa e à cobrança judicial da contribuição, multas e demais encargos previstos na legislação respectiva,
relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
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Art. 26. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais e ações em faixa de
fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de registro no
Cadin e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Síafi).
§ F Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3º Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas entidades da Administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados
nas seguintes condições:
I - o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até
31 de agosto de 1998, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
II - o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e c,
e II da Constituição;
III - o débito objeto do parcelamento será consolidado na data
da concessão;
IV - o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato
de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro
do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a
União;
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v - o vencimento da primeira prestação será trinta dias após
a assinatura do contrato de parcelamento;
VI - o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívidas, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
§ 4' Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida provisória.
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo a restituição de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados.
Art. 28. O inciso II do art. 3' da Lei n' 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«II - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados." (NR)
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituidos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expresso em quantidade de Ufir, serão
reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para l' de
janeiro de 1997.
§ 1" a partir de l' de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em reais.
§ 2' Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo
em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na
moeda vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.

Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de 1" de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa
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referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do
mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a inscrição na sua Dívida Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei
n? 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida a partir de I" de janeiro
de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias
de incentivos fiscais;
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas
companhias nos termos da Instrução CVM n? 92, de 8 de dezembro de
1988.
§ l' O disposto neste artigo somente se aplica àquelas
companhias que tenham patrimônio líquido igualou inferior a
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações
financeiras do último exercício social, devidamente auditadas por
auditor independente registrado na CVM e procedam ao cancelamento do seu registro na CVM, mediante oferta pública de aquisição
da totalidade desses títulos, nos termos do art. 20 e seguintes da
Instrução CVM n? 265, de 18 de julho de 1997, caso tenham ações
disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997.
§ 2' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 3' O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 32. Os arts. 33 e 34 do Decreto n' 70.235, de 6 de março de
1972, que, por delegação do Decreto-Lei n' 822, de 5 de setembro de
1969, regula o processo administrativo de determinação e exigência
de créditos tributários da União, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 33.
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§ l' No caso em que for dado provimento a recurso de oficio, o
prazo para a interposição de recurso voluntário começará a fluir da
ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida no julgamento do
recurso de ofício.
§ 2' Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá seguimento se o recorrente o instruir com prova do depósito de valor
correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência fiscal definida na decisão." (NR)
«Art. 43
.

§ 3' Após a decisão final no processo administrativo fiscal,
o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário
será:
a) devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;
b) convertido em renda, devidamente deduzido do valor da
exigência, se a decisão for contratada ao sujeito passivo e este
não houver interposto ação judicial contra a exigência no prazo
previsto na legislação.
§ 4' Na hipótese de ter sido efetuado o depósito, ocorrendo
a posterior propositura de ação judicial contra a exigência, a autoridade administrativa transferirá para conta à ordem do juiz
da causa, mediante requisição deste, os valores depositados, que
poderão ser complementados para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário." (NR)
Art. 33. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição
de exigência fiscal fixada pela primeira instância no julgamento de
litígio em processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto n"
70.235, de 1972, extingue-se com o decurso do prazo de cento e oitenta
dias, contados da intimação da referida decisão.
§ l' No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o
prazo previsto no caput começará a fluir a partir da ciência da primeira decisão contrária ao sujeito passivo.
§ 2' Não se aplica à hipótese de que trata este artigo o disposto
no art. l' do Decreto n" 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e no art. 2' do
Decreto-Lei n' 4.597, de 19 de agosto de 1942.
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§ 3Q A decisão administrativa final que eventualmente fixe exi-

gência superior a definida pela primeira instância de julgamento,
enseja a abertura de novo prazo, como previsto no caput, para desconstituição da exigência fiscal.
Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.699-39, de 28 de agosto de 1998.
Art. 35.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 36. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n Q 352, de 17
dejunho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n Q
2.049, de 1Qde agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n Q2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.163, de 1984, e os
arts. 91, 93 e 94 da Lei n Q 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Brasília, 28 de setembro de 1998; 177 Qda Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.700-18, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens
ou serviços nacionais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. lONas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex).
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Art. 2º Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional.
§ 1º O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
§ 2' O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam
obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções n's
509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de 1" de julho de 1991, ambas
do Conselho Monetário Nacional.

Art. 3' Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4' Os arts. 2' e 3º da Lei n' 9.531, de 10 de dezembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º
mediante a:

O patrimônio inicial do FGPC será constituído

I - transferência de quarenta por cento dos recursos
atribuídos à União por força do art. 2' da Lei nº 9.526, de 8 de dezembro de 1997;
II - vinculação de um bilhão e quinhentos milhões de
ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas
no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal
(FADPMF), criado pela Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995;

§ l' Poderão, ainda, ser vinculadas ao FGPC, mediante
prévia e expressa autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da União, negociadas em bolsas de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FADPMF.
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§ 2º O valor das ações para os fins previstos no inciso II
deste artigo será determinado pela cotação média dos últimos
cinco pregões em que as ações tenham sido negociadas.
§ 3' As ações vinculadas ao FGPC serão depositadas no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social
(BNDES).
§ 4º Fica o BNDES autorizado a alienar as ações vinculadas ao FGPC, devendo encaminhar os demonstrativos de prestação de contas relativos a cada alienação ao Tribunal de Contas
da União (TCU).
§ 5º As despesas, encargos e emolumentos relacionados
com a alienação das ações serão abatidos do produto da alienação. (NR)

Art. 3'

v - o produto da alienação das ações integrantes do seu
patrimônio;
VI - os dividendos e remuneração de capital das ações
de que trata o inciso anterior;
VII - outros recursos destinados pelo Poder Público.
............................................................................................." (NR)
Art. 5º O art. 5' da Lei n' 8.032, de 12 de abril de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5' O regime aduaneiro especial de que trata o inciso
II do art. 78 do Decreto-Lei n' 37, de 18 de novembro de 1966, poderá ser aplicado à importação de matérias-primas, produtos intermediários e componentes destinados à fabricação, no País, de
máquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado interno, em decorrência de licitação internacional, contra pagamento
em moeda conversível proveniente de financiamento concedido
por instituição financeira internacional, da qual o Brasil participe, ou por entidade governamental estrangeira ou, ainda, pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social (BNDES),
com recursos captados no exterior." (NR)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383·6653, set. 1998

6625

-

Art. 6º O art. 6º da Lei nº .?.449, de 14 de março de 1997, passa
.
a ",gorar com a seguinte redaçao:
"Art. 6' A empresa que exportar produto de sua fabricaão a que se refere o art. 1', § 1', alínea h, por intermédio de em~re~a, instalada no Paí~, de fabricação ou monta~em de produtos relacionados nas almeas a a g do mesmo paragrafo, poderá
transferir a essa empresa o valor da exportação líquida, se a exportação for feita para sociedade do mesmo grupo econômico a
que pertencer a segunda ou para sociedade a esta coligada.
Parágrafo único. Consideram-se como sociedade do mesmo grupo econômico a controladora e suas controladas.» (NR)

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.700-17, de 28 de agosto de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9' Fica revogada a Lei nº 8.187, de l' de junho de 1991.
Brasília, 28 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
PauloPaiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.701-14, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998
Autoriza a União a receber em valores
mobiliários os dividendos ejuros sobre o capital próprio a serem pagos por entidades
de cujo capital o Tesouro Nacional participe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Fica a União autorizada, a critério do Ministro de
Estado da Fazenda:
I - a receber de empresas públicas, sociedade de economia
mista e outras entidades de cujo capital o Tesouro Nacional participe, ainda que minoritariamente, valores mobiliários como pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos a que tem direito;
II - a alienar, ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), os
valores mobiliários que receber na forma do inciso L
Art. 2º Os arts. I" e 3' da Lei n" 9.619, de 2 de abril de 1998,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

.

§ 2º Para a aquisição autorizada nesta lei, a Eletrobrás
utilizará recursos:
I - do Fundo da Reserva Global de Reversão, nos termos
do disposto no § 4º do art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, alterada pela Lei n' 8.631, de 4 de março de 1993, com a
redação dada pela Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997;
II - provenientes da alienação de participações acionárias
minoritárias." (NR)
"Art. 3' Os recursos que vierem a ser obtidos com a alienação das ações adquiridas nos termos do art. l' serão depositados
no Fundo da Reserva Global de Reversão, até o montante deste
utilizado para a aquisição autorizada por esta lei." (NR)
Art. 3º A Lei nº 9.619, de 1998, passa a vigorar acrescida do
seguinte artigo:

"Art. 4'-A. Caso o valor recebido pela União, pela Eletrobrás ou por empresas do sistema BNDES, na alienação, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, das ações da
Ceai, seja menor do que o valor atualizado do preço pago nas
operações de que tratam os arts. l' e 4º desta lei, a diferença
será de responsabilidade do Estado de Alagoas, podendo ser
refinanciada pela União, no âmbito dos contratos firmados ao
amparo da Lei n" 9.496, de 11 de setembro de 1997.
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Parágrafo único. Eventual crédito da Eletrobrás contra a
União, decorrente da aplicação do disposto no caput, deverá ser
utilizado:
I - prioritariamente, na recomposição do Fundo da
Reserva Global de Reversão, em complemento ao previsto no
art. 3 2 ;
11 - na forma determinada pelo art. 13 da Lei n" 9.491, de
1997." (NR)
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.701-13, de 28 de agosto de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.702-29, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998
Estabelece mecanismos objetivando
incentivar a redução da presença do setor
público estadual na atividade financeira
bancária, dispõe sobre a priuatização de
instituições financeiras, e dá outras providências.

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

Ari. l' A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória e, por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, prefeCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998
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rencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário da Unidade da Federação.
§ 1º A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.

Art. 2º A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas às condições estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 3º Para os fins desta medida provisória, poderá a União,
a seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
II - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu
respectivo controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes especiais;
III - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e
refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 7º, financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
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§ 1º A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade da Federação respectiva.
§ 2' Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3º O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo
será precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4º O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso IH do artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I -

autorização legislativa da Unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;

b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos IH e IV do
artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta;

c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizáda; ou
H - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n? 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.

Art. 5º Os financiamentos de que trata esta medida provisória, quando concedidos pela União, serão pagos em até trezentas e
sessenta prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na
Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura
do contrato e as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes,
observadas as seguintes condições:
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I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa minima de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente
atualizado;
II - atualização monetária calculada e debitada mensalmente, com base na variação do Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou
outro índice que vier a substituí-lo.
§ l' As obrigações correspondentes ao servíço dos financiamentos concedidos pela União, nos termos desta medida provisória,
poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas
ao refinanciamento de dívidas previsto pela Lei nO 9.496, de 11 de setembro de 1997, especificamente para fins de aplicação do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real (RLR) referido
no art. 5º da citada lei.
§ 2° Cessa a aplicação do disposto no parágrafo anterior se,
decorridos dezoito meses da data da assinatura do contrato de refinanciamento a que se refere a Lei nº 9.496, de 1997, detiver a Unidade da Federação o controle de qualquer instituição financeira.
§ 3º Para o cumprimento do disposto neste artigo, a União poderá contratar com instituição pública federal os servíços de agente
financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos contratos de financiamento ou refinanciamento, cuja remuneração será
custeada pelas Unidades da Federação.

Art. 6º O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I - contar exclusivamente com a garantia da União;
II - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, negociados em leilões competitivos, o
valor nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte
por cento o montante garantido.
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Art. 7º Nas hipóteses dos incisos lU e V do art. 3º, quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade
da Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá
ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante
pelo menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto a instituição financeira;
U - assunção de dívidas de instituição financeira junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em balanço,
incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
lU - capitalização da instituição financeira.
Parágrafo único. O financiamento de que trata o inciso V do
art. 3º depende, ainda, de manifestação favorável do Banco Central
do Brasil, até 5 de dezembro de 1997, quanto à proposta do Estado
para o atendimento ao disposto no caput.
Art. 8' Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3º, a aquisição
dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização
legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira
ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o
disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do
crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta, ou transformada em instituição não financeira, o contrato de refinanciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de
ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a,
no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins de
posterior amortização.
Art. 9º Nos casos de que tratam o art. 7º e o parágrafo único do
art. 8', a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
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dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal
do Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento da instituição financeira.

Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos
e concederá os financiamentos de que trata o art. 3 2 com Títulos do
Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os Títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 11. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art.
42 , o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional, em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente
on em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por Títulos da Dívida Pública Federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.

Art. 12. Na hipótese do inciso II do art. 42 , o resultado líquido
da prívatização da instituição financeira será utilizado pela União
na quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento
concedido com base nesta medida provisória.
Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa juridica, a critério do
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nham seu controle adquirido na forma do art. 3', inciso I, bem assim
daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n' 2.321, de 1987.

Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155,
157 e 159, inciso I, letra a, e inciso lI, da Constituição, bem assim,
quando for o caso, ações representativas do controle acionário da
instituição financeira.
Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores à
sua celebração;
III - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela distribuidos ao controlador serão utilizados para a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.

Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores independentes contratados pelas partes.

Art. 17. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
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Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais
cominações legais ou contratuais.
Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
decorrrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30
de junho de 1998, com exceção dos relativos ao inciso V do art. 3",
cujo prazo de celebração se esgotou em 31 de março de 1998, e dos
relativos ao inciso I do mesmo artigo, que poderão ser celebrados até
15 de novembro de 1998.
Parágrafo único. O financiamento ou o refinanciamento relativo ao inciso I do art. 3º somente será concedido aos Estados que firmarem, até 10 de julho de 1998, junto ao Banco Central do Brasil,
nas condições por este determinadas, compromisso de gestão da instituição financeira, que vigorará até a data de assinatura do respectivo contrato.
Art. 19. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
com base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de
1987, e de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacionai de Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 20. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação
dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados
programas.
Art. 21. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até cento e oitenta dias, em adição aos prazos previstos no Decreto-Lei n' 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a
instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado com o Banco Central do Brasil.
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Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste artigo poderá ser feita por até quinhentos e quarenta dias, se a respectiva Unidade da Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição financeira estadual, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 22. No processo de redução da participação do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ 1º A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2º Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis nOs 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo
a União refinanciar a dívida nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
§ 3º A equalização de que trata o § 1º observará o previsto no
art.10.
Art. 23. Os arts. 1º, 3º e 6º da Lei nº 9.496, de 1997, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. lQ
.
§ 3º As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão
ao estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa
de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo
Federal.
§ 5º Atendidas as exigências do parágrafo anterior, poderá
o Ministro de Estado da Fazenda, para viabilizar a efetiva assunção a que se refere o inciso I deste artigo, autorizar a celebração
de contratos de promessa de assunção das referidas obrigações.
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§ 6º O crédito correspondente à assunção a que se refere o
inciso lI, na parte relativa a fundos de contingências de bancos
estaduais, constituídos no âmbito do programa de redução da
presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, poderá a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser
incorporado ao saldo devedor dos contratos de reestruturação
de dívidas, celebrados nos termos desta lei, quando da utilização dos recursos depositados nos respectivos fundos.
§ 7º A eventual diferença entre a assunção a que se refere
o parágrafo anterior e o saldo apresentado nos respectivos fundos
poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser incorporada, em até doze meses, com remuneração até a data da incorporação pela variação da taxa média ajustada nos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) divulgada pelo Banco Central do Brasil, ao saldo
devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados
nos termos desta lei." (NR)
«Art. 3º

§ 6º O não-estabelecimento do programa no prazo fixado
nos contratos de refinanciamento, ou o descumprimento das metas e compromissos nele definidos, implicarão, enquanto não estabelecido o programa ou durante o período em que durar o descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de financiamento, a substituição
dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo custo
médio de captação da Dívida Mobiliária Federal, acrescido de um
por cento, e a elevação em quatro pontos percentuais do comprometimento estabelecido com base no art. 5º." (NR)
«Art. 6' Para fins de aplicação do limite estabelecido no
art. 5º, poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas efetivamente realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações:
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VII - dívidas de que tratam os incisos I e Il, de entidades
da Administração indireta, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 31 de dezembro de 1997;
VIII - de instituíções financeiras estaduais para com o
Banco Central do Brasil, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 15 de julho de 1998 .
.........................................................................................»

(NR)

Art. 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus decorrente
da redução de encargos prevista nos contratos, por ela garantidos,
celebrados, até 30 de outubro de 1997, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 25. Fica a União autorizada a equalizar a diferença acumulada, desde 30 de outubro de 1997, entre os custos médios de captação utilizados na composição dos encargos fmanceiros ajustados
nos contratos celebrados, pelos Estados, com ínstituições financeiras
públicas federais, no âmbito do Programa de Apoío à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizados pelo Conselho Monetário
Nacional, e o custo médio de captação da instituição contratante no
mês de referência.
Art. 26. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.702-28, de 28 de agosto de 1998.
Art. 28.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 28 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.703-17, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998
Altera a redação e acresce dispositivos
às Leis n"s 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
e 8.437, de 30 dejunho de 1992, e dá outras
providências.

O PRESlDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 2', 6', 7', 11 e 12 da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

§ 2' Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações,
mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
§ 3' Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação
na capital do Estado de localização do imóvel.
§ 4' Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de uso
do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data da
comunicação para levantamento de dados e informações de que
tratam os §§ 2' e 3'.
§ 5' No caso de fiscalização decorrente do exercício de poder de polícia, será dispensada a comunicação de que tratam os
§§ 2' e 3'." (NR)
«Art. 6º

.

§ 3'

.
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v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente
conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
......................................................................................" (NR)
.................................................................................................

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente,
na forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses
antes da comunicação de que tratam os §§ 2' e 3º do art. 2º .
.............................................................................................»

(NR)

"Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado Extraordinário de Política Fundiária e da Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola." (NR)
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I
II

III
IV
V
ção das

localização do imóvel;
aptidão agricola;
dimensão do imóvel;
área ocupada e ancianidade das posses;
funcionalidade, tempo de uso e estado de conservabenfeitorias.

§ l' Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço de terra
a ser indenizado em TDA.
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§ 2' Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.
§ 3' O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro
Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das informações.» (NR)

Art. 2' ALei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
«Art. 26-A. Não serão cobrados custos ou emolumentos
para registro de títulos translativos de domínio de imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária.» (NR)

Art. 3' A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parãmetros e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais.
§ I" O convênio de que trata o caput será celebrado com as unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular
propostas para a adequada implementação da política agrária no
âmbito estadual.
§ 2' Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural
para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força
policial.

Art. 4' No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive
para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço
ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em
termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão
na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
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§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se também às
ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação indireta, bem assim às ações que visem à indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial
aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o
valor fíxado na sentença.

§ 2º Nas ações referidas no parágrafo anterior, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a periodo anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da
ação.
Art. 5º Os arts. 188 e 485 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), passam a vigorar com as seguintes
alterações:

«Art. 188. O Ministério Público, a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios, bem como suas autarquias e
fundações, gozarão do prazo:
I II -

em dobro para recorrer e ajuizar ação rescisória;
em quádruplo para contestar." (NR)
«Art. 485. .

.

x - a indenização fixada em ação de desapropriação direta ou indireta for flagrantemente superior ou manifestamente
inferior ao preço de mercado objeto da ação judicial.
............................................................................................." (NR)
Art. 6º Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação que vise à indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.
Art. 7º ALei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
«Art. 4º-A. Nas ações rescisórias propostas pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada
a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a
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qualquer tempo, conceder medida cautelar para suspender os
efeitos da sentença rescindenda.» (NR)
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.703-16, de 28 de agosto de 1998.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Edward Amadeo
Laudo Bernardes
Clovis de Barros Carvalho
Raul Belens Jungmann Pinto
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.704-3, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998
Estende aos servidores públicos civis
do Poder Executivo Federal a vantagem de
vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento,
objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica estendida aos servidores públicos civis da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal a vantagem de vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal assentada no
julgamento do Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n'
22.307-7-Distrito Federal, com a explicitação contida no acórdão dos
embargos de declaração.
Art. 2' A vantagem de que trata o artigo anterior será devida, a
partir de l' de janeiro de 1993, aos ocupantes dos cargos e carreiras
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relacionados nas tabelas constantes dos anexos da Lei n· 8.622, de
19 de janeiro de 1993.
§ 1" O disposto no caput aplica-se igualmente aos ocupantes de
cargos e carreiras decorrentes da transformação dos ali referenciados ou daqueles criados após a edição da Lei n" 8.627, de 19 de fevereiro de 1993, cujas tabelas de vencimento correspondam à estabelecida no Anexo II da Lei n" 8.460, de 17 de setembro de 1992, e alterações posteriores.
§ 2" O percentual referido no artigo anterior, deduzidos os
acréscimos percentuais decorrentes da aplicação da Lei n" 8.627, de
1993, incidirá sobre os vencimentos dos servidores.

§ 3· Os valores resultantes da aplicação do disposto no parágrafo
anterior serão pagos mediante rubrica específica e estarão sujeitos aos
futuros reajustes gerais concedidos aos servidores públicos.

Art. 3" Os ocupantes dos cargos em comissão de Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) 4, 5 e 6 e de Natureza Especial farão jus ao percentual a que se refere o art. 1" desta Medida Provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de 1" de janeiro de 1993 até 28 de fevereiro de 1995.
Art. 4" Os ocupantes dos cargos em comissão de Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) 1, 2 e 3 e das funções de confiança
farão jus ao percentual a que se refere o art. 1" desta medida provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de 1" de janeiro de 1993, observado o disposto no § 3" do art. 2".
Art. 5" Os ocupantes dos Cargos de Direção e das Funções
Gratificadas, níveis 1, 2, 3, 4, 5 e 6, das Instituições Federais de
Ensino farão jus ao percentual a que se refere o art. 1"desta medida
provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de
1" de janeiro de 1993 até 4 de maio de 1998.
Parágrafo único. Os ocupantes das Funções Gratificadas, níveis 7, 8 e 9, das Instituições Federais de Ensino, farão jus ao percentual a que se refere o art. 1"desta medida provisória, aplicado sobre os
valores efetivamente pagos a partir de 1" de janeiro de 1993, observado o disposto no § 3· do art. 2".
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Art. 6º Os valores devidos em decorrência do disposto nesta
medida provisória, correspondentes ao período compreendido entre
1º de janeiro de 1993 e 30 de junho de 1998, serão pagos a partir de
1999, em até sete anos, nos meses de fevereiro e agosto, mediante
acordo firmado individualmente pelo servidor até 30 de dezembro de
1998.
§ 1º Os valores devidos até 30 de junho de 1994 serão convertidos em Unidade Real de valor (URV), até aquela data, pelo fator de
conversão vigente nas datas de crédito do pagamento do servidor público do Poder Executivo.
§ 2º Os valores de que trata o parágrafo anterior e os devidos
após 30 de junho de 1994 serão, posteriormente a esta data, atualizados monetariamente pela variação da Unidade Fiscal de Referência
(Ufir),

Art. 7º Ao servidor que se encontre em litígio judicial visando
ao pagamento da vantagem de que cuida esta medida provisória é
facultado receber os valores devidos até 30 de junho de 1998, pela
via administrativa, firmando transação, até 30 de dezembro de
1998, a ser homologada no juízo competente.
Parágrafo único. Para efeito do cumprimento do disposto nesta
medida provisória, a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias
Jurídicas das autarquias e fundações públicas federais ficam autorizadas a celebrar transação nos processos movidos contra a União ou
suas entidades que tenham o mesmo objeto do mandado de segurança
referenciado no art. 1º.

Art. 8º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos de aposentadoria e às pensões decorrentes de falecimento dos
servidores, observado o disposto no art. 2º.
Art. 9' O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de trinta dias da sua vigência.
Art. 10. Eventuais divergências decorrentes da aplicação da
extensão prevista nesta medida provisória serão dirimidas pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil, mediante provocação do interessado.
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Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.704-2, de 28 de agosto de 1998.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicaçãO.
Brasília, 28 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Cláudia Maria Costin
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.705-43, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998 (*)
Dá nova redação ao art. 57 da Lei n!!
4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe
sobre o regime jurídico peculiar aos [uncioruirios policiais civis da União e do Distrito
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1· O art. 57 da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art, 57. .
.
§ 1º Recebidas as peças de que trata este artigo, a autoridade procederá na forma prevista no art. 54, item I, desta lei.

§ 2º As sanções civis, penais e disciplinares poderão
cumular-se, sendo independentes entre si.
§ 3· A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência
do fato ou sua autoria.
(*) Retificada no DO de 30.9.1998 (pág. 6756 desta obra).
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§ 4' A suspensão preventiva de que trata o parágrafo único do art. 51 é obrigatória quando se tratar de transgressões aos
incisos IX, XII, XVI, XXVIII, XXXVIII, XL, XLVIII, LI, LVIII e
LXII do art. 43, ou no caso de recebimento de denúncia pelos crimes previstos nos arts. 312, caput, 313, 316, 317 e seu § 1', e 318
do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).» (NR)

Art. 2' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos processos disciplinares em curso.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1. 705-2 de 28 de agosto de 1998.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Cláudia Maria Costin
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1. 706-3, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a renegociação de dívidas
no âmbito do Programa de Crédito Educati·
vo, e determina outras providências.

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

Art. I" Os saldos devedores dos contratos celebrados no âmbito
do Programa de Crédito Educativo poderão ser consolidados e refinanciados, uma única vez, nos termos desta medida provisória.
Art. 2' Os contratos de refinanciamento celebrados nos termos
desta medida provisória conterão cláusulas de garantia do valor fiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p- 6383-6653, set. 1998
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nanciado, conforme estabelecido em resolução da Caixa Econômica
Federal.
Art. 3' No ato de composição do saldo devedor, será concedido
abatimento de trinta por cento da importância devida a título de correção monetária, no caso dos contratos celebrados após l' de março de
1991, valor este que será automaticamente incorporado, devidamente
corrigido, ao valor refinanciado na hipótese de inadimplemento do
contrato.
Parágrafo único. O abatimento de que trata o caput será de
trinta e cinco por cento no caso dos contratos que se encontrem com
todas as prestações em dia na data da composição.
Art. 4' No contrato de refinanciamento nos termos desta medida provisória, o valor do saldo devedor consolidado passará a integrar
o principal da dívida, e, sobre o mesmo passarão a ser calculados os
encargos devidos, na forma da legislação aplicável.
Art. 5' O saldo devedor consolidado poderá ser refinanciado
em até cento e oitenta meses, observado o seguinte:
I o período
tres;
II inferior a

o prazo de refinanciamento não poderá superar três vezes
de utilização do crédito educativo, computado em semesa prestação resultante do refinanciamento não poderá ser
R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais).

Parágrafo único. Excepcionalmente, na hipótese de a prestação resultante do refinanciamento nes termos deste artigo ultrapassar a trinta por cento da renda familiar bruta do contratante, fica a
Caixa Econômica Federal autorizada a dispensar a aplicação do inciso lI.
Art. 6' Na hipótese de quitação imediata do saldo devedor
consolidado, serão concedidos os seguintes descontos:
I - dez por cento do valor devido no caso dos contratos celebrados até 28 de fevereiro de 1991;
II - trinta por cento do valor devido no caso dos contratos celebrados a partir de l' de março de 1991.
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Art. 7º As prestações dos contratos refinanciados nos termos
desta medida provisória terão vencimento no último dia útil de cada
mês de competência, e sobre estas incidirão:
I - multa de dois por cento no caso do pagamento até o último
dia útil do mês subseqüente ao do vencimento;
II - abatimento de cinqüenta por cento da importância correspondente aos juros no caso de pagamento até o dia 25 do mês de vencimento, ou dia útil imediatamente anterior.
§ 1a Em qualquer hipótese, a amortização do financiamento
será feita pelo valor integral da prestação devida.

§ 2º Fica a Caixa Econômica Federal autorizada a rescindir o
contrato de refinanciamento e a proceder à execução do valor total
da dívida em caso de não-pagamento da parcela no prazo referido no
inciso I deste artigo.

Art. 8º É facultada, a qualquer tempo, a amortização parcial
do saldo devedor dos contratos refinanciados na forma desta medida
provisória, dispensada a cobrança de juros sobre a parcela antecipada, observado o disposto no inciso II do art. 5º.
Parágrafo único. Na hipótese de quitação total do saldo devedor, será concedido um abatimento de vinte por cento do seu valor na
data de quitação.

Art. 9º As condições de refinanciamento estabelecidas nos
arts. 3º a 7º desta medida provisória serão válidas:
I - até 30 de dezembro de 1998, para os contratos cuja carência tenha terminado até 1º de junho de 1998;
II - pelo prazo de noventa dias contados da data de término
da carência nos demais casos.

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.706'2, de 28 de agosto de 1998.
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Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.707-3, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre critérios especiais para
alienação de imóveis de propriedade do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) autorizado a proceder à alienação, mediante ato de autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais, observando-se, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998.
§ 1º Consideram-se vinculados às atividades operacionais da
autarquia os imóveis residenciais destinados à ocupação por seus
servidores ou dirigentes, e aqueles que, por suas caracteristicas e localização, sejam declarados pelo INSS como relacionados aos seus
objetivos institucionais, não se lhes aplicando o disposto nesta medida provisória.
§ 2º Na alienação a que se refere este artigo, será observado,
no que couber, o disposto no art. 24 da Lei nº 9.636, de 1998.

Art. 2º O INSS promoverá o cadastramento dos eventuais ocupantes dos imóveis a que se refere o caput do artigo anterior, para verificação das circunstâncias e origem de cada posse, cobrança de taCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998
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xas de ocupação e atribuição de direito de preferência à aquisição dos
imóveis, conforme o caso, repassando-lhes os custos correspondentes.

Art. 3º Nas alienações dos imóveis residenciais e rurais, será
dada preferência a quem, comprovadamente, em 31 de dezembro de
1996, já ocupava o imóvel e esteja, até a data da formalização do respectivo instrumento, regularmente cadastrado e em dia com quaisquer obrigações junto ao INSS.
Parágrafo único. No exercício do direito de preferência de que
trata este artigo, serão observadas, no que couber, as disposições dos
§§ 1º ao 4º do art. 13 da Lei nº 9.636, de 1998.

Art. 4º A venda dos imóveis de que trata o artigo anterior poderá ser realizada mediante parcelamento do preço, com o pagamento
de entrada correspondente a no mínimo dez por cento do valor de
aquisição e o restante em até cento e vinte prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas, respeitando-se como valor mínimo de cada parcela a importância de R$ 200,00 (duzentos reais).
§ I" Os adquirentes dos imóveis poderão utilizar financiamentos concedidos por entidades integrantes do Sistema Financeiro
da Habitação (SFH), do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI)
ou de outras instituições ou linhas de crédito, inclusive entidades
abertas ou fechadas de previdência privada, bem como os saldos de
suas contas vinculadas junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), para pagamento, total ou parcial, do valor do imóvel, de acordo com a legislação de regência.
§ 2º Na alienação de imóveis localizados em área destinada a
assentamentos de famílias de baixa renda, assim consideradas, para
os fins desta medida provisória, as de renda global igualou inferior
a cinco salários mínimos mensais, observar-se-ão os critérios de habilitação fixados pelo INSS e o disposto no caput do art. 26 da Lei nº
9.636, de 1998, no que couber.

Art. 5º Os imóveis cedidos a Estados, Municípios ou ao Distrito
Federal, ou suas entidades, poderão ser alienados aos interessados
em regime semelhante ao disposto no caput do artigo anterior.
§ 1º Os cessionários de que trata o caput serão cientificados
dos termos e das condições das vendas, devendo celebrar o respectivo
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instrumento de alienação até 31 de dezembro do ano seguinte ao da
notificação.
§ 2º O acordo de parcelamento celebrado com Estados, Municípios ou com o Distrito Federal conterá :láusula em que estes autorizem a retenção do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e
o repasse ao INSS d.o valor correspondente a cada prestação mensal,
por ocasião do vencimento desta.
Art. 6º Os imóveis ocupados por órgãos da Administração Federal direta ou indireta, deverão ser objeto de cadastramento específico ~ realizar-se no prazo de noventa dias, com a finalidade de composiçãO dominial e possessória, mediante permuta, compra e venda
ou locação.
Art. 7º Inexistindo manifestação de interesse na aquisição do
imóvel, ou não sendo preenchidos os requisitos legais para o exercício
de direito de preferência ou mantença da ocupação, o ocupante será
comunicado a desocupar o imóvel no prazo de noventa dias, findo o
qual o INSS será imitido sumariamente em sua posse, ficando, ainda,
o ocupante sujeito a cobrança, a título de indenização, pelo período
que o INSS seja privado da posse, da taxa de doze por cento do valor
venal do imóvel ocupado, por ano ou fração, até sua efetiva e regular
restituição, sem prejuízo das sanções e indenizações cabíveis.
Art. 8º Aos créditos apurados em decorrência do disposto nesta medida provisória aplica-se, no que couber, o disposto no art. 201
do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, sendo passíveis,
ainda, de inclusão no Cadastro Informativo de créditos não quitados
do setor público federal (Cadin), nos termos da legislação.
§ 1º Aplicam-se aos créditos de que trata o caput os mesmos
privilégios, condições e sanções, inclusive no que se refere à sua cobrança judicial, dos decorrentes de contribuições devidas ao INSS.
Art. 9º A inexistência de dívidas apuradas na forma desta medida provisória constitui condição necessária para que os Estados, o
Distrito Federal ou os Municípios possam receber as transferências
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (EPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
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Art. 10. Fica proibida a outorga, a qualquer título, de concessão de direito de uso de imóveis do INSS.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provísória n" 1.707-2, de 28 de agosto de 1998.
Art. 12. Esta medida provísória entra em vígor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.708-3, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998
Estabelece prazo de prescrição para o
exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá
outras providências.

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

Art. l' Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Adminístração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vígor, contados da
data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ l' Incide a prescrição no procedimento adminístrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da
parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 2' Quando o fato objeto da ação punitiva da administração
também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo prevísto
na lei penal.
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Art. 2º Interrompe-se a prescrição:
I de edital;
H
fato;
IH

pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do
pela decisão condenatória recorrível.

Art. 3º Suspende-se a prescrição durante a vigência:
I - dos compromissos de cessação ou de desempenho, respectivamente, previstos nos arts. 53 e 58 da Lei nº 8.884, de 11 de junho
de 1994;
H - do termo de compromisso de que trata o § 5º do art. 11 da
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, com a redação dada pela Lei
nº 9.457, de 5 de maio de 1997.
Art. 4º Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no
art. 2º, para as infrações ocorridas há mais de três anos, contados do
dia 1º de julho de 1998, a prescrição operará em dois anos, a partir
dessa data.
Art. 5º O disposto nesta medida provisória não se aplica às infrações de natureza funcional.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.708-2, de 28 de agosto de 1998.
Art. 7º Estamedida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8º Ficam revogados o art. 33 da Lei n? 6.385, de 1976, com
a redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997, e o art. 28 da Lei nº 8.884,
de 1994, e demais disposições em contrário, ainda que constantes de
lei especial.
Brasília, 28 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cláudia Maria Costin
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6383-6653, set. 1998

DECRETOS

DECRETO Nº 2.764, DE 1º DE SETEMBRO DE 1998
Dá nova redação ao art. 1 02 do Decreto nº
2.468, de 20 de janeiro de 1998, que dispõe sobre efetivos do pessoal militar do Exército, em
serviço ativo, a vigorar em 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 1s da Lei n? 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1º O art. lOdo Decreto nº 2.468, de 20 de janeiro de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I"
Oficiais-Generais

I -

.

Serviços
Posto

Engenheiro

Combatente
Intendente

Médico

Somá

Militar

General-de-Exército

14

-

-

General-de-Divisão

35

2

1

3

41

General-de-Brigada

71

4

3

9

87

6

4

12

142

Soma

120

-

14
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(NR)
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publica.......................•....................................................................»

ção.
Brasília, 1º de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO Nº 2.765, DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Dá nova redação aos arts. 5º e 6º do Decreto n" 2.618, de 5 de junho de 1998, que
dispõe sobre o Programa Emergencial de
Frentes Produtivas.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Os arts. 5º e 6º do Decreto nº 2.618, de 5 de junho de
1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º
.
I - ter declarado estado de calamidade pública ou situação de emergência, na forma da legislação em vigor;
Parágrafo único. Excepcionalmente, nas situações em que
o Estado não possa alocar a contrapartida em dinheiro para remuneração dos alistados nas frentes produtivas, estes receberão,
a partir da vigência do respectivo convênio, a parcela desembolsada pelo Governo Federal", (NR)
«Art. 6º .......•.......................................................................
I - ter declarado estado de calamidade pública ou situação de emergência, na forma da legislação em vigor;
............................................................................................." (NR)
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiva
DECRETO Nº 2.766, DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Cria o Certificado Financeiro do Tesouro (CFT), definindo-lhe as caracteristicas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 2º da Medida Provisória nº 1.697-57, de
27 de agosto de 1998, e no art. 13 da Medida Provisória nº 1.682-5, de
27 de agosto de 1998,
DECRETA:

Art. 1º Fica criado o Certificado Financeiro do Tesouro (CFT),
para atender a operações com finalidades específicas definidas em
lei, podendo ser emitido em séries distintas.
Parágrafo único. O CFT, Série A, terá as seguintes características:
I - prazo: até trinta anos;
11 - data de emissão: dia 15 de cada mês;
111 - forma de colocação: direta em favor de interessado específico;
IV - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
V - atualização do valor nominal: pela variação do Índice
Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) do mês anterior,
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas;
VI - modalidade: nominativa e negociável;
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VII VIII ~
IX vencimento.
Art. 2'

taxa de juros: até seis por cento ao ano;
pagamento de juros: na data do resgate do título;
resgate do principal: em parcela única, na data do seu
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO N' 2.767, DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Promulga o Acordo no Campo da Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Hungria, de 19 de março
de 1992.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal;
Considerando que. o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Hungria celebraram, em Brasília, em
19 de março de 1992, um Acordo no Campo da Cooperação Cultural;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legíslativo n' 37, de 5 de abril de 1995, publicado no Diário Oficial da União n' 71, de 12 de abril de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 12 de janeiro de
1996, nos termos do parágrafo 1º de seu artigo VII;
DECRETA:
Art. I" O Acordo no Campo da Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Hungria, em Brasília, em 19 de março de 1992, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Neto

o acordo está publicado no DO de 4.9.1998, págs. 3/4.
DECRETO Nº 2.768, DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Promulga o Acordo para a Criação do
Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano, assinado em Caracas, em 11
de novembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Acordo para a Criação do Mercado Comum
Cinematográfico Latino-Americano foi assinado em Caracas, em 11
de novembro de 1989;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do
Decreto Legislativo nº 45, de 10 de abril de 1995;
Considerando que o acordo em tela entrou em vigor internacional em 4 de julho de 1991;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação do Acordo em 11 de março de 1997, passando o mesmo
a vigorar, para o Brasil, em 11 de março de 1997;
DECRETA:

Art. 1º O Acordo para a Criação do Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano, assinado em Caracas, em 11 de novembro de 1989, apenso por cópia ao presente decreto, deverá ser executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
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Art. 2' apresente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da Republica.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Neto

o acordo está publicado no DO de 4.9.1998, pág. 4.
DECRETO N' 2.769, DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Regulamenta o disposto na Medida
Provisória n Q 1.715, de 3 de setembro de
1998, no que se refere à contratação de operações de crédito sob o amparo do Programa
de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária {Recoop) .

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 12 da Medida Provisória n" 1.715, de 3 de setembro de 1998, e
Considerando que, por deliberação do Comitê Executivo instituído por Decreto de 23 de janeiro de 1998, ficou a cargo da Organização
das Cooperativas Brasileiras (OCB) comunicar a cada cooperativa
julgada enquadrável o resultado de sna consulta e as condições específicas a serem cumpridas para efeito dos projetos de revitalização; e
Considerando que o julgamento favorável do Comitê Executivo
sobre a consulta da cooperativa não significa, necessariamente, aceitação total ou parcial dos pedidos, não gerando direitos de qualquer
I
natureza;
DECRETA:

Art. l' Para habilitação às operações de crédito sob a égide do
Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop), a que se refere a Medida Provisória n' 1.715, de 3 de setembro de 1998, a cooperativa cuja consulta prévia tenha sido acolhida, até 31 de julho de 1998, pelo Comitê Executivo de que trata o DeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, I. 1, p. 6655-6745, sei. 1998
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ereto de 23 de janeiro de 1998, terá de apresentar os projetos, em consonância com o termo de referência constante do anexo a este decreto.
§ l' O Comitê Executivo de que trata o caput poderá atribuir
à OCB o fornecimento, a cada cooperativa enquadrada, de roteiro
padrão para elaboração do seu programa de revitalização.
§ 2' A cooperativa deverá apresentar os projetos em duas
vias destinando simultaneamente uma à instituição financeira, a
que~ cabe a contratação e a responsabilidade do risco da operação
de crédito, e a outra ao Comitê Executivo, que verificará se estão
sendo atendidas as condições específicas definidas para os projetos e
se eles estão voltados para reestruturação da cooperativa.
§ 3' Os projetos, recebidos da Organização das Cooperativas
do Estado ou do Distrito Federal, serão encaminhadas pela OCB ao
Comitê Executivo, acompanhados de cópia de sua comunicação à cooperativa quanto ao seu enquadramento no programa.

§ 4' O recebimento dos projetos dar-se-á até 30 de novembro
de 1998 e o resultado de seu exame pelo Comitê Executivo ocorrerá
até sessenta dias após a data de sua entrada no protocolo.
§ 5' Excepcionalmente para os casos de fusão, desmembramento, incorporação ou parceria, admitir-se-á a entrega ao Comitê
Executivo de carta de intenções devidamente subscrita pelas partes
envolvidas, concedendo-se prazo adicional até 28 de fevereiro de
1999 para apresentação dos projetos definitivos.

Art. 2' Para realização das operações de crédito classificadas
como de Recoop, acolhidos os projetos, a instituição financeira deverá, ainda, observar o pronunciamento do Comitê Executivo quanto
ao disposto no § 2' do artigo anterior.
Parágrafo único. As instituições financeiras disporão de prazo
até 31 de março de 1999 para formalização das operações de crédito
de que trata este decreto.
Art. 3' O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a
constituir comissões com representantes dos órgãos e entidades integrantes do universo do programa para fornecer subsídios à atuação
do Comitê Executivo.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
Anexo
PROGRAMA DE R~VITALIZAÇÃO pE COOPERATIVAS
DE PRODUÇAO AGROPECUARIA (RECOOP)
1.

Finalidade

Reestruturar e capitalizar cooperativas de produção agropecuária, visando ao desenvolvimento auto-sustentado, em condições de
competitividade e efetividade, que resulte na manutenção, geração e
melhoria do emprego e renda.
2. Beneficiários
Cooperativas de produção agropecuária, devidamente amparadas sob a legislação cooperativista em vigor, cuja consulta prévia tenha sido acolhida pelo Comitê Executivo do Recoop.
3.

Condições para enquadramento

Apresentação, à instituição financeira e ao Comitê Executivo, do
Plano de Desenvolvimento da Cooperativa, aprovado em assembléia
geral extraordinária por maioria dos cooperados, que contemple os
seguintes projetos, observado o roteiro a ser fornecido pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB):
3.1 Projeto de reestruturação, demonstrando a viabilidade técnica
e econômica-financeira da cooperativa:
a) seleção das áreas de atuação, direcionando mais as operações para atividades com maior capacidade de retorno;

b) adequação da escala operacional dos empreendimentos mediante parcerias, fusões e incorporações, considerando a localização
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geoeconômica, a estrutura de distribuição e o ponto de equilíbrio
para cada atividade econômica;
c) adequação tecnológica do parque industrial, dos processos
produtivos, dos sistemas de informação e dos sistemas de comercialização;
d) adequação da estrutura patrimonial, se for o caso, por meio
de desimobilização de ativos não operacionais ou operacionalmente
dispensáveis.

3.2

Projeto de capitalização, que contemple:

a) obrigatoriamente, taxa de retenção sobre a produção entregue e comercializada pelos cooperados, destinada a capitalização da
cooperativa;

b) outras formas de capitalização de responsabilidade dos cooperados;

c) aporte de capitalde empresas não cooperativas, relações de
parceria e de gestão, observando-se as exigências legais e a manutenção do controle pelas cooperativas.
3.3 Projeto de profissionalização da gestão cooperativa, que contemple:
a) adoção de estrutura profissional de gestão cooperativa,
compatível com o mercado;

b) capacitação dos dirigentes, dos membros do conselho fiscal,
quadro funcional, por meio de programas de treinamento específico
com apoio do sistema Organizacional das Cooperativas Brasileiras
(OCB) e Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural
(Denacoop), dentre outras instituições, notadamente nas seguintes
áreas:

b.L) dinãmica, filosofia e gestão cooperativista;

b.2) desenvolvimento técnico das atividades produtivas;

b.3) comercialização da produção em mercados físico e futuro,
comércio exterior e mecanismos de hedge;
b.4) administração de negócios;
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c) reformulação na política de recursos humanos (seleção, qualificação profissional, cargos, produtividade, remuneração) pautada
pelos requisitos de eficiência e qualidade vigentes no mercado, procedendo ao ajuste necessário no quadro de funcionários.
3.4 Projeto de organização e profissionalização dos cooperados, que
contemple:
a) seletividade associativa de modo a manter na entidade os
cooperados com disposição de assumirem os compromissos necessários para o sucesso do projeto de revitalização da cooperativa, e que
possam absorver as tecnologias necessárias para viabilização do empreendimento;

b) aprimoramento dos processos e relações entre cooperativa e
cooperados;

c) capacitação dos cooperados a absorverem as tecnologias necessárias para incrementar a competitividade do empreendimento.
3.5 Projeto de monitoramento do plano de desenvolvimento da cooperativa, que contemple:
a) elaboração dos demonstrativos contábeis e financeiros de
acordo com as normas técnicas mais recomendadas para o sistema
cooperativo, inclusive registrando os ativos de difícil recebimento,
de modo a refletir a real situação patrimonial;

b) adoção de mecanismos de acompanhamento econômico-financeiro da cooperativa;

c) adoção de serviços de auditoria independente sobre os balanços e demonstrações de resultados de cada exercício;
d) adequação do estatuto da cooperativa de forma a prever:
aprovação em assembléia geral, por maioria simples dos associados,
admitida a representação por delegados, do plano de desenvolvimento da cooperativa, em seus respectivos projetos; apresentação de parecer de auditoria independente sobre os balanços e resultados de cada
exercício; garantia de acesso de técnicos designados pelo Governo Fe-
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deral a dados e informações relacionados com a execução do plano de
desenvolvimento da cooperativa; e outras matérias enumeradas no
art. 4º da Medida Provisória nº 1. 715, de 3 de setembro de 1998.
4.
4.1

Aspectos operacionais e financeiros
Aplicação de recursos ou alongamento de dívidas:

a) pagamentos de dívidas da cooperativa, após a negociação de
descontos com os respectivos credores:

• provenientes de aquisição de insumo agropecuários;
• com cooperados;
• fiscais;
• trabalhistas e encargos sociais;

• outras dívidas existentes junto ao Sistema Financeiro;
b)

alongamento de dívidas:

• cotas-partes e securitização;

• alongadas com base na Resolução CMNlBacen nº 2.471, de
26 de fevereiro de 1998, a critério da cooperativa;
c) financiamento de recebíveis de cooperados;
d) capital de giro, voltado para o foco principal de atividade da
cooperativa;

e) investimentos:
• reestruturação e reconversão de atividades;

• verticalização e modernização tecnológica;
• aquisição de bens móveis e imóveis e assunções de ativos por
desmembramento, fusões, incorporações e desimobilizações
de cooperativas de produção agropecuária.

4.2

Encargos financeiros e prazos
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I - Condições para Refinanciamento de Dívidas com o Sistema
Financeiro
Espécie
Cotas-partes

Prazo

Encargos financeiros (*)

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a

Ampliação, para 10 anos,
Variação dos preços mídos prazos das operações nimos + 4% a.a.
securitizadas

Securitização
Outras dívidas (após negocíação
de descontos e troca de funding)

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

n - Condições para Refinanciamento de Dívidas com Cooperados
e Oriundas de Aquisição de Insumos Agropecuários e de Tributos e
Encargos Sociais
Espécie
Dívidas com cooperados e outras
oriundas de aquisição de insumos
agropecuários (após negociação de
descontos)

Tributos e encargos sociais e trabalhistas (após negociação de descontos)

In -

Prazo
Até 15 anos

Encargos financeiros (*)

Até 15 anos

IGP·DI + 4% a.a.

IGP-DI + 4% a.a

Condições para Financiamento de Recebíveis de Cooperados
Espécie

Valores a receber de cooperados

Encargos financeiros (*)

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a

IV ~ Condições para Financiamento de Investimentos e Capital
de Giro
Espécie

Prazo

Encargos financeiros (*)

Investimentos (inclusive capital
de giro para início de atividade decorrente destes investimentos)

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a

Capital de Giro

Até 2 anos

8,75% a.a.

(*) Inclui-se aí spread bancário de até três por cento ao ano.

NOTA: No caso de cooperativas das regiões amparadas por fundos constitucionais (FNO, FNE e
FCO), aplicam-se às operações de crédito, exceto sobre as parcelas destinadas a novos
investimentos e sobre os valores da securitização, os encargos financeiros usualmente
por eles praticados, se inferiores aos níveis aqui estabelecidos.
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4.3

Cronograma de pagamento
De acordo com o fluxo de caixa da cooperativa, observando-se

que:
a) o pagamento da primeira parcela de capital das operações
de crédito terá carência de vinte e quatro meses e a primeira parcela
de encargos financeiros será exigida no prazo de seis meses, quando
se tratar de recursos para quitação de dívidas com o sistema financeiro, com cooperados e oriundas da aquisição de insumos agropecuários, de tributos e de encargos sociais e trabalhistas, bem como para
financiamento de valores recebíveis de cooperados;

b) quando se tratar de crédito para investimentos sob a égide do
Recoop, o pagamento da primeira parcela da operação terá carência
de prazo equivalente ao de maturação do empreendimento previsto
no projeto, aplicável a capital e encargos financeiros.

4.4

Limite de apoio

Consoante o disposto no art. 2Q , §§ 10e 2Q, da Medida Provisória
n" 1.715, de 3 de setembro de 1998. E, respeitados os limites de
carta-consulta acolhida pelo Comitê Executivo e as respectivas
condicionantes do enquadramento, no caso de:
a) investimentos fixos, o limite de financiamento da cooperativa é o menor dos seguintes valores:

a.1) cinqüenta por cento do ativo total;
a.2) duzentos por cento do patrimõnio líquido;

b) capital de giro, o limite de financiamento é quinze por cento
do ativo total da cooperativa.

Os limites constantes das duas alíneas acima poderão ser ultrapassados se existir participação efetiva dos cooperados na assunção
dos riscos das operações junto ao agente financeiro, devendo este
fato estar devidamente justificado nos projetos.
4.5

Outras condições

a) os projetos devem estar direcionados para o foco principal de
atuação das cooperativas de produção agropecuária, com definição
de retirada gradual de atividades, tais como supermercados e postos
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de combustíveis. Atividades relacionadas com a distribuição de bens
de consumo não fazem parte do foco principal;
b) comprometimento dos cooperados com os projetos, mediante
sua aprovação estatutária por maioria simples em assembléia geral e
compromisso contratual de cada associado estabelecendo sua quota
de entrega de produtos que justifiquem os projetos. Deve haver este
compromisso também no caso de filiadas com relação à centrai de cooperativas;

c) apresentação de balancete atualizado, posição emjunho/98;
d) regularização de todas as obrigações fiscais, tributárias,
sociais e trabalhistas;

e) desimobilizações de ativos que não estejam dentro do objeto
principal da sociedade;
f) não se enquadram no Recoop as operações de repasse a cooperados, excetuando-se as de cotas-partes, por traduzirem obrigações
especificas de cada um desses recebedores dos recursos repassados;
g) não se enquadram no Recoop as dívidas contraídas após 30
de junho de 1997;
h)

deve-se cuidar para que não haja financiamento de valores

inscritos como recebíveis de associados, cuja contrapartida sejam dí-

vidas bancárias objeto de alongamento pleiteado;
i)

as contratações de crédito serão realizadas da seguinte for-

ma:
i.]) recomposição de dívidas por conta de crédito com cooperados: financiamento a cooperados, com interveniência da cooperativa;

i.2) alongamento de operações de integralização de cotas-partes:
financiamento a cooperados, com interveniência da cooperativa;
i.3) demais casos: a critério do agente financeiro;

j) serão priorizados os projetos relacionados com atividade leiteira que contemplem:
j.Ti estabelecimento de parceria na comercialização e distribuição do produto e derivados;
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j.2) sistema de granelização do recolhimento do leite, para garantir maior eficiência e competitividade;
I) projetos relacionados com atividade vinícola de cooperativas
da região da Serra Gaúcha deverão obedecer às recomendações estabelecidas para a região no Pidicoop;
rn) não serão enquadrados projetos de investimento para produção de álcool ou açúcar, por dependerem de definições da política
oficial para o setor sucroalcooleiro.

DECRETO N' 2.770, DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Reduz a alíquota do Imposto de Importação para os produtos que especifica e define quotas, prazo e origem.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 153, § 1', da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 3' da Lei n" 3.244, de 14 de agosto de1957, com as modificações
introduzidas pelo Decreto-Lei n? 2.162, de 19 de setembro de 1984, e
pela Lei n' 8.085, de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. l' Fica reduzida em cinqüenta por cento a alíquota ad
valorem do Imposto de Importação incidente na importação de até
cinqüenta mil veículos automotores, compreendidos nos códigos da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 8702.10.00,
8702.90.90, 8703.21.00 a 8703.90.00, 8704.21.10, 8704.21.90,
8704.31.10 e 8704.31.90, pelo prazo de doze meses, conforme a seguinte distribuição:

I

Origem

Quantidade

1

Distribuição

!União Européia

13.508

13.377 por trimestre

I Japão

22.025

!5.506 em cada um
I tres e

I

República da Coréia

14.467

dos três primeiros trimes-I,

5.507 no último trimestre

T

3.617 em cada um dos três primeiros trimes- il
tres e 3.616 no último trimestre

§ I" O disposto neste artigo aplica-se apenas aos veículos automóveis de passageiros para transporte de, no máximo, quinze pesCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 1, p. 6655-6745, sei. 1998
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soas, incluído o condutor, e aos veículos automóveis de uso misto e
para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior, em qualquer caso, a uma tonelada e meia.
§ 2' Os veículos a que se refere este artigo deverão ser procedentes e originários do mesmo país, considerando-se a União Européia, para esse efeito, como um país.
§ 3' Os limites trimestrais, observada a vigência deste decreto,
serão adicionados de eventuais saldos remanescentes de trimestres
anteriores;

§ 4' A redução prevista neste artigo não poderá resultar em
pagamento de Imposto de Importação em valor inferior ao que seria
devido mediante aplicação da alíquota correspondente constante da
Tarifa Externa Comum.

Art. 2' O Ministro de Estado da Indústria do Comércio e do
Turismo expedirá normas complementares com vista à distribuição
interna das quantidades referidas no artigo anterior.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
podendo ser revogado a qualquer tempo, se assim recomendar o interesse nacional.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastão do Rego Barros Neto
Pedro Pullen Parente
José Botafogo Gonçalves
Paulo Paiva
DECRETO N' 2.771, DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Regulamenta a Lei n" 9.675, de 29 de
junho de 1998, que dispõe sobre o registro
provisório para o estrangeiro em situação
ilegal no território nacional.
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e considerando o disposto no art. 2Q da Lei n Q 9.675, de 29 de junho de 1998,
DECRETA:
Art. 1Q Poderá requerer registro provisório o estrangeiro que,
tendo ingressado no território nacional até 29 de junho de 1998, nele
permaneça em situação ilegal.
Art. 2 Q Considera-se em situação ilegal o estrangeiro que:
I - tenha ingressado clandestinamente no território nacional; ou
H - admitido regularmente no território nacional até 29 de
junho de 1998, encontre-se com prazo de estada vencido; ou
HI - beneficiado anteriormente pela Lei n" 7.685, de 2 de dezembro de 1988, não tenha completado os trâmites previstos nos
arts. 5Q e 6Q, que propiciariam a condição de permanente.
Art. 3Q A concessão do registro provisório assegura aos estrangeiros residentes no País os direitos e deveres previstos no art. 5Q da
Constituição Federal.
Art. 4Q Para reconhecimento do direito ao registro provisório,
o estrangeiro em situação ilegal no País deverá comparecer, no prazo
de noventa dias, a partir da data de publicação deste decreto, a qualquer unidade do Departamento de Polícia Federal, onde preencherá
o formulário específico, que deverá ser instruído com os seguintes
documentos:
I - comprovante do pagamento da taxa de registro provisório, mediante apresentação de guias de Arrecadação de Receitas do
Funapol (GARlFunapol), no valor de 28,5463 Ufirs (código 008-6),
correspondente ao registro, e de 54,8968 Ufirs (código 012-4), correspondente a 1a Via da Cédula de Identidade de Estrangeiros;
H - declaração expressa da data de seu ingresso no País;
IH - um dos documentos a seguir especificados:
a)

cópia autenticada do passaporte válido;
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b) original do laissez-passer expedido por representação diplomática ou consular brasileira no exterior a estrangeiros cujos documentos de identificação são de países não reconhecidos pelo Governo
brasileiro;
c) cópia autenticada do documento de identidade para nacionais de países que possuem acordo com o Brasil para dispensa de uso
de passaporte;
IV - certidão do cartório de distribuição de ações criminais do
Estado de residência, bem como declaração expressa de ausência de
antecedentes criminais no país de origem;
V -

duas fotos coloridas recentes tamanho 3x4.

§ l' Caso o estrangeiro possua documento não reconhecido
pelo Brasil, deverá comparecer a qualquer unidade da Polícia Federal e solicitar o documento de viagem previsto no Decreto nº 1.983,
de 14 de agosto de 1996.
§ 2º Para todos os efeitos legais, o nome e a nacionalidade do
estrangeiro serão os constantes do documento de viagem, a filiação
será declarada pelo próprio e somente poderá ser alterada posteriormente mediante processo junto ao Ministério da Justiça, conforme
prevê o art. 44 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980.

Art. 5º Satisfeitas as condições do artigo anterior, o estrangeiro
receberá protocolo que servirá como prova de estada legal para todos os
fins de direito e deverá ser devolvido por ocasião do recebimento da
Cédula de Identidade de Estrangeiro.
Art. 6º Os estrangeiros que se habilitarem ao registro provisório estarão isentos de pagamentos de multas ou quaisquer outras
taxas em decorrência de sua estada ilegal no País.
Art. 7' A Cédula de Identidade de Estrangeiro é individual,
independentemente daidade de seu titular, será confeccionada no
modelo em vigor para as demais categorias de residentes no País e
terá validade de dois anos a contar da data de apresentação do pedido.
Art. 8' Compete ao Departamento de Estrangeiros da Secretaria de Justiça do Ministério da Justiça decidir sobre os requerimenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6655-6745, set. 1998
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tos de prorrogação e transformação dos registros provisórios em permanentes.
Art. 9' Até a data de validade concedida no registro inicial, os
estrangeiros beneficiados pelo registro provisório poderão requerer
uma única prorrogação, por mais dois anos, mediante a comprovação dos seguintes requisitos:
I - emprego lícito ou exercício de profissão ou a propriedade
de bens suficientes à manutenção própria e da família;
H - ausência de antecedentes criminais, comprovada por documento oficial fornecido pela autoridade judiciária do local onde
habitualmente reside;
IH - ausência de débitos fiscais, comprovada por certidão negativa da receita federal;
IV - atestado de ausência de antecedentes criminais ou certidão consular equivalente do país de origem.
Art. 10. O requerimento de prorrogação do registro provisório,
acompanhado de cópia autenticada da Carteira de Identidade de
Estrangeiro Provisório, deverá ser apresentado na unidade da Polícia
Federal mais próxima da residência do estrangeiro, abrangendo seus
dependentes.
Art. 11. Os titulares de registro provisório poderão requerer
permanência definitiva ao órgão competente do Departamento de
Polícia Federal, nas seguintes condições:
I - em qualquer tempo, desde que possuam os requisitos básicos exigidos em lei para obtenção da condição de permanente;
H - até o término da prorrogação concedida pelo Ministério
da Justiça.
Art. 12. Verificada, a qualquer tempo, a falsidade das informações prestadas pelo estrangeiro, o registro provisório, a prorrogação ou a permanência definitiva serão declarados nulos, após instrução de processo regular que comprove tais fatos.
Parágrafo único. Se ocorrer a hipótese prevista no caput deste
artigo, o estrangeiro ficará sujeito a deportação, sem prejuízo das
medidas judiciais e sanções penais decorrentes.
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Art. 13. Denegado ou declarado nulo o registro provisório, a
prorrogação ou a permanência definitiva do estrangeiro, o Departamento de Estrangeiros da Secretaria de Justiça do Ministério da
Justiça comunicará a decisão ao Departamento de Polícia Federal
para as providências legais.
Art. 14. A concessão de registro provisório é vedada a estrangeiro expulso, passível de expulsão ou nocivo aos interesses nacionais.
Art. 15. Para supervisionar e orientar o processo de registro
provisório, fica constituída, junto ao Ministério da Justiça, Comissões
de Supervisão, com poderes normativos, integrada pelos seguintes
membros:
I - do Ministério da Justiça:
a)

Secretário Executivo, que a presidirá;

b)

Secretário de Justiça;

c) Chefe de Divisão de Polícia Marítima, Aeroportuária e de
Fronteiras do Departamento de Polícia Federal;
II balho.

Coordenador-Geral de Imigração do Ministério do Tra-

Art. 16.

Este decreto entra em vigor na data de sua publica-

ção.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
DECRETO N' 2.772, DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento de cargo
do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores (DAS) entre o Ministério da Admi·
nistração Federal e Reforma do Estado c o
Ministério da Fazenda e dá outras providências.

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6655-6745, set. 1998

6675

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Fica remanejado, na forma deste artigo e do Anexo I a
este decreto, do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Fazenda, oriundo da extinção de órgãos
da Administração Pública Federal, um cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS 101.6.
Art. 2º Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
II ao Decreto nº 1.745, de 13 de dezembro de 1995, passa a vigorar na
forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 2.448, de 30 de dezembro de
1997.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cláudia Maria Costiri

Anexo I
Remanejamento
Do Mare plMF
Código

DAS Unitário

Quant.

Valor Total

DAS 101.6

6.52

1

6.52

Total

6,52

1

6,52
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Anexo II
(Decreto n" 1. 745, de 13 de dezembro de 1995)
Anexo II
Ministério da Fazenda
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas
Unidade

Cargos!
Funções

n"
7
2
1

Gabinete do Ministro
Coordenação-Geral
Divisão
Assessoria de Assuntos Parlamentares
Coordenação
Assessoria de Comunicação Social
Coordenação
Divisão

Secretaria Executiva

2
7
1
1
5
6
1
3
7
1
3
4
5
3
3
1
1
13
8

Gabinete

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

2
1
4
15
8
8
1

Denominação
Cargo/Função
Assessor Especial
do Ministro
Assessor do Ministro
Assistente do
Ministro

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

Assistente
Chefe da Assessoria
Coordenador
Chefe

Secretário Executivo
Secretário
Executivo Adjunto
Assessor do
Secretário Executivo
Assistente do
Secretário Executivo

Assistente
Chefe
Assistente
Auxiliar

Subsecretário

NE!
DAS!
FG
102.5
102.4
102.3
102.2
102.1
101.5
101.4
102.1
101.2
101.4
101.3
102.2
101.4
101.3
101.2
FG-l
FG-2
FG-3
NE
101.6
102.4
102.3
102.2
101.4
102.2
102.1
FG-l
FG-2
101.5
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Unidade

Cargos!
Funções

n"

I

1

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Coordenação-Geral de Modernização e
Informática
Coordenação
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação
Coordenação de Documentação e Biblioteca
Divisão
Serviço

1
1
7

3
1
1
5
3
1
8
1
1
7

5
1
2
1
21
19
21

Denominação
Cargo/Função
Subsecretário
Adjunto
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Gerente de Projeto

NE/

DAS/
FG
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2

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

101.4
101.3
101.4
102.1
101.3
101.2
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Delegado
Delegado Adjunto
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
101.2
101.1
FG-1

Delegacias de Administração do Ministério
Ida Fazenda

I

a) na DF, RJ e SP

Divisão
Serviço

b)noRSeMG

I Divisão
I

Serviço

!
c) no PR
Serviço

3
3
12
9

21
24
21
2
2
8
6
10
16
16
1
1
6
5

Delegado
Delegado Adjunto
Chefe
Chefe

Delegado
Delegado Adjunto
Chefe
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Unidade

Cargos!
Funções

n'

d)

no AM, BA, CE, PA, PE e SC

Serviço

c) no AC, AL, ES, GO, MA, MS, MT, PB, PI,
RN,ROeSE
Serviço

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Coordenação-Geral de Planejamento
Coordenação

5
8
6
6
30
30
30
36

12
36
36
48
48
1
1
1
1
1
6
1
1
6
1
9
13

Denominação
CargolFunção

Delegado
Delegado Ajunto
Chefe

Delegado
Chefe

Subsecretário
Subsecretário
Adjunto
Auxiliar
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Gerente de Projeto

7

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Coordenação
Coordenação-Geral da Representação
Extrajudicial da Fazenda Nacional
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral da Representação
Judicial da Fazenda Nacional
Coordenação

NE!
DAS!
FG
FG·2
FG·3
101.3
101.2
101.1
FG·l
FG·2
FG·3
101.3
101.1
FG·I
FG·2
FG·3
101.5
101.4
102.1
101.4
102.1
101.3
101.4
102.1
101.3
101.2
FG·I
FG·2
FG·3
NE

4
4
1
1

Procurador-Geral
Procurador-Geral
Adjunto
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Procurador

1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Procurador
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
4

101.5
102.2
102.1
101.3
101.3
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I

Unidade

Cargosl
Funções

Cargo/Função

NE/
DAS/
FG

2
1
1
1
2
1

Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

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

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
102.3
101.2
101.1
101.4
102.3
102.2
101.4
102.3
102.2

n"
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Operações
Financeiras da União
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Tributários

Divisão
Serviço
Coordenação~Geral

Jurídica

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral Patrimonial

Coordenação-Geral de Assuntos Financeiros

Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Diversos

Coordenação

I Divisão

IServiço

Procuradoria s Regionais da Fazenda Nacional
(DF,PE, RJ, RS e 8Pl
Divisão

Denominação

Assessor
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
Assistente
Coordenador-Geral
Assessor

Assistente

1
1
1
1
3
2
3
12
14
19

Coordenador-Geral
Assessor
Assistente
Coordenador
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.3
102.2
101.3
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

5
5

Procurador Regional
Chefe

101.4
101.2

2

Procurador-Chefe

101.3

Procuradorias Estaduais da Fazenda Nacional
a) em SPe RJ
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Cargos!
Funções

Unidade

n"
2

Divisão
Serviço

12
16
12
20
3
3

b) noDF,MGeRS

Divisão
Serviço

c) na BA, CE, GO, PR, PE e

se

Serviço

no AC, AL, AM, AP, ES, MA, MT, MS,
PA, PB, PI, RN, RO, RR, SE e TO
Serviço

9
6
6
9
9
6
6

,

I

Denominação
Cargo/Função

SubprocuradorChefe
Chefe
Chefe

Procurador-Chefe
SubprocuradorChefe
Chefe
Chefe

Procurador-Chefe

NE/
DAS/
FG

I
I
I 101.2
101.2
101.1
FG-l
FG-2
101.3
101.2
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
101.3

SubprocuradorChefe
Chefe

101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG_3

16
16
16
16
16

Procurador-Chefe
Chefe

101.3
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

62

Procurador
Seccional
Chefe

12
12
18
24

d)

Procuradorias Seccionais da Fazenda
Nacional
Serviço

Secretaria da Receita Federal
Gabinete

Assessoria Especial
Assessoria de Assuntos Internacionais

62
62
1
3
1

Secretário
Subsecretário
Adjunto
Chefe

7

Assistente

1
8
1
2
1
1

Chefe
Assessor
Chefe
Assessor
Assistente
Auxiliar

101.2
101.1
FG-3
101.6
101.5
101.4
102.2
101.4
102.3
101.4
102.3
102.2
102.1

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p- 6655-6745, set. 1998

I

6681
Cargos!
Unidade

Coordenação-Geral de Estudos
Econômico-Tributários
Coordenação
Divisão
Coordenação de Atendimento
ao Contribuinte
Divisão
Corregedoria-Geral

Divisão
Escritório de Corregedoria
Coordenação-Geral do Sistema
de Tributação
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral do Sistema
de Arrecadação e Cobrança
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral do Sistema
de Fiscalização
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Tecnologia e
de Sistemas de Informação
Coordenação
Divisão
Serviço
L

ns

Cargo/Função

NE/
DAS/
FG

1
2
2
4

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

104.4
102.1
101.3
101.2

1
2
1
1
1
3
10

Coordenador
Chefe
Corregedor-Geral
Corregedor Adjunto
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.4
101.3
102.1
101.2
101.2

1
2
3
6
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
1
1

Funções

Denominação

5

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

3

Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
1
1

5
1
1
1
3
6
1

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

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
1
1
4
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
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6682
Unidade

Denominação
CargolFunção

NE!
DAS!
FG

1
3
2
6
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
1
2
10
58
54
56

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.2
FG·1
FG·2
FG·3

10

Superintendente
Superintendente
Adjunto
Chefe
Chefe
Auxiliar

101.4

Cargos!
Funções

n"
Coordenação-Geral de Programação
e Logística
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Pesquisa
e Investigação
Coordenação
Divisão
Escritório de Pesquisa e Investigação

Superintendên.c,ia Regional da Receita
Federal

11

Divisão
Serviço
Unidades Locais da Receita Federal
(Delegacia, Inspetoria, Alfândega e Centro
de Atendimento ao Contribuinte)

61
8
2

35
108
283

2
625

[

Delegado e Inspetor
Delegado, Delegado
Adjunto, Inspetor e
Chefe de 'Divisão
Delegado, Agente,
Inspetor, Chefe de
Centro de
Atendimento ao
Contribuinte, de
Serviço e de Equipe
de Fiscalização
Auxiliar
Chefe de Inspetoria,
de Agência, de
Seção, de Centro de
Atendimento ao
Contribuinte e de
Equipe de
Fiscalização e
Assistente

101.3
101.2
101.1
102.1

101.3
101.2

101.1
102.1

FG·1
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6683
Unidade

I

Cargos!
Funções
n"

18
84
120
1
4
1
4
4
3

FG-3
101.3
101.2
102.1
101.6
101.5
101.4
102.3
102.2
102.1

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4
1
1
4
4

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

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

10>.4
101.3
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

772

Secretaria do Tesouro Nacional
Gabinete

Coordenação-Geral de Estudos
Econômico-Fiscais
Coordenação
Coordenação-Geral de Planejamento
Técnico
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Administração da
Dívida Pública
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Externos
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Programação
Financeira
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Controle de
Responsabilidades Financeiras e Haveres
Mobiliários do Setor Público

NE!
DAS!
FG

Chefe de
Inspetoria, de
Agência, de Centro
de Atendimento ao
Contribuinte, de
Setor e de Equipe e
Assistente
Chefe de Equipe e
Assistente
Delegado
Chefe
Auxiliar
Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Assessor
Assistente
Auxiliar

605

Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Divisão

Denominação
Cargo/Função

FG-2
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6684
Cargos/
Unidade

Funções

n'
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Haveres Financeiros
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral das Operações de
Crédito do Tesouro Nacional
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Normas e Avaliação

da Execução da Despesa
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação Geral de Sistemas de
Informática
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenador-Geral de Contabilidade
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento de
Estados
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Análise e Estatísticas
Fiscais de Estados e Municípios
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Assunção
e Restruturação de Passivos
Coordenação
Divisão
Serviço

Denominação

Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

1
4
4
1
1
4
4

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4
1
1
4
4

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

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
3
3
14
12

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
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Unidade

Cargos!
Funções

n''
Secretaria de Política Econômica
Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Política Fiscal
Coordenação
Coordenação-Geral de Política Monetária
Coordenação
Coordenação-Geral de Política Financeira
Coordenação
Coordenação-Geral da Área Externa
Coordenação
Coordenação-Geral de Conjuntura Econômica
Coordenação
Coordenação-Geral de Questões Estruturais
Coordenação
Coordenação-Geral de Projetos Especiais
Coordenação
Coordenação-Geral de Assuntos
Institucionais
Coordenação
Coordenação-Geral de Assuntos
de Empresas Estatais
Coordenação
Coordenação-Geral de Mercado de Capitais
Coordenação
Coordenação-Geral de Política Setorial

Secretaria de Acompanhamento Econômico

Gabinete
Divisão
Serviço

18
1
2
1
1

Denominação

Cargo/Função

NE/
DAS/

FG

Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador

FG-3
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1
1
1
1
9
2
3
1
2
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral

101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
FG-1
FG-2
FG-3
101.6
101.5

7

8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
2
4

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador

Secretário
Secretário Adjunto
Assessor
do Secretário
Chefe
Assessor
Chefe
Chefe

102.4
101.4
102.3
101.2
101.1
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Unidade

Cargos/
Funções

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/
FG

11
7

Coordenador-Geral
Assistente
Auxiliar
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.2
102.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
5
5
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
4
4
4
1
1
3
10
20
26
34
36
1
2
1
3
1
1
4
1
1
4

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

Secretário
Secretário Adjunto
Assistente
Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

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

1

Coordenador-Geral

101.4

n"
Coordenação-Geral de Defesa
da Concorrência

Coordenação-Geral de Comércio e Serviços
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Produtos Agrícolas
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Públicos
e Infra-Estrutura
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento
de Mercados
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Produtos Industriais
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria do Patrimônio da União
Coordenação
Coordenação-Geral de Engenharia
Divisão
Coordenação-Geral de Legislação Aplicada
Divisão
Coordenação-Geral de Administração
Patrimonial

1
3
2
1
4
4
2
1
2
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6687
Cargos!
Funções

Unidade

Denominação

Cargo/Função

n"

f

_

DIVIsa0

Coordenação-Geral de Receitas Patrimoniais
Divisão
Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Organizacional e Informática
Divisão
Coordenação-Geral de Programação Técnica
e Logística
Divisão

1
3
1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

1
2

Chefe

1
2
4
5
3

Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral

Coordenador-Geral
Chefe

NE/
DAS/
FG
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2
101.4
101.2
101.4
101.2
FG·1
FG·2
FG·3

Delegacias do Patrimônio da União
a) no PE, RS e SP

3
3
15
3
3
6

Divisão
Serviço

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

9

b) no AL, BA,
RS, SEE se
Divisão
Serviço

cs, DF, ES,

c) no AM, GO, MG, MS, MT, PB PI
Serviço

Secretaria Federal de Controle

I Gabinete
Corregedoria-Geral do Controle Interno

Coordenação
Divisão

I·

MA, PA, PR, RN,
12
48
24
12
12
24
7
28
7
7
1
3
1
8
1
1
1
1
3

Delegado
Chefe
Chefe

Delegado
Chefe

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Assistente
Corregedor-Geral
Corregedor Adjunto
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
FG·1
'FG-2
FG-3
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.2
101.1
FG·1
FG'2
101.6
101.5
101.4
102.2
101.5
101.3
102.1
101.3
101.2
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Unidade

Cargos!
Funções

n''

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!

FG

Coordenação-Geral de Planejamento

Técnico-Operacional
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Sistemas
de Informática
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Articulação Externa
das Ações do Controle Interno
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Avaliação
da Execução do Orçamento

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Acompanhamento
e Avaliação da Execução de Programas
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização
Divisão
Coordenação-Geral de Orientação e
Controle
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento,
Avaliação e Sistematização das Ações de
Fiscalização e Controle
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento e
Articulação das Ações de Auditoria
Governamental
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Normas e Programas
de Auditoria
Divisão

5

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
1
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar

101.4
102.1

1
3

Coordenador
Chefe

101.3
101.2

1
3
1
3

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.4
101.2

1

Coordenador-Geral

101.4

3

Chefe

101.2

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
1

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6655-6745, set. 1998

6689
Unidade
Coordenação-Geral de Auditorias
Integradas e de Recursos Externos
Divisão
Coordenação-Geral de Supervisão e
Avaliação de Desempenho de Auditorias
Divisão
Coordenação-Geral para Assuntos de
Inventariança

Divisão
Coordenação-Geral para Fiscalizações e
Auditorias Especiais
Divisão

Secretarias de Controle Interno
MAA, Mine, MTb, MPA8,
MS, M1CT, MME, MPO, MC, Mare, MCT e
MMA

Cargos!
Funções
n"

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/
FG

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
4

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe

101.4
102.2
101.2

1
1
4
12
1

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe

101.4
102.2
101.2
FG-1
FG-3

14
14
14
56

Secretário
Assistente
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.5
102.2
101.2
101.4
101.2

14
56
1
1
1
2
1
4

Coordenador-Geral
Chefe
Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.5
102.2
102.1
101.2
101.4
101.2

1
6
1
1
1
2
1
4

Coordenador-Geral
Chefe
Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.5
102.2
102.1
101.2
101.4
101.2

a) no MJ, MT,

Divisão
Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização e
Controle
I Divisão
b) no MF
Divisão
Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização e
Controle
Divisão
c) noMEC

Divisão
Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão

28
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6690
Unidade

Cargos!
Funções

n'
Coordenação-Geral de Fiscalização e
Controle
Divisão
Delegacias Federais de Controle
a) no AC, AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA,
MS, MT, PA, PB, PE, PR, PI, RS, RN, RO,
se e SE
Divisão
Serviço
b) emMGeSP
Divisão

Serviço
c) no RJ

1

5

20
20
80
20
2
2
8
6
1
1

Divisão

6

Serviço
Secretaria de Assuntos Internacionais

3

Coordenação-Geral de Créditos Externos
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Integração
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos
Econômico-Financeiros
, Coordenação

I Divisão

Coordenação-Geral de Assuntos
Econômico-Comerciais
Coordenação
Divisão

1
2
1
2
1
2
1
1

2
2
1

2
2
1

1
1
1
1
1
1
1

5

Denominação
Cargo/Função

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe
Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe
Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe
Secretário
Secretário Adjunto
Assessor
Assistente
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

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

I

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
FG-l
FG-2
FG-S
101.5

Diretor-Geral
Diretor-Geral
Adjunto
Auxiliar

101.4
102.1
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I Funções
Cargos/

Unidade

n"

Coordenação
Centro· Estratégico
Diretoria de Cooperação Técnica e Pesquisa
Diretoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional
Diretoria de Atendimento e Coordenação de
Perogramas
Diretoria Técnica de Educação
Diretoria Técnica de Administração
Divisão

Centros Regionais de Treinamento

NE!
DAS!
FG

Denominação

Cargo/Função

7
1
4
1

Gerente
Coordenador
Chefe
Diretor

101.2
101.3
101.1
101.3

1

Diretor

101.3

1
1
1
2
1
1
10

Diretor
Diretor
Diretor
Chefe
Prefeito

101.3
101.3
101.3
101.2
101.1
FG-2
101.2

Diretor Regional

Conselhos de Contribuintes
1
7

12 Conselho de Contribuintes

1
1
2

2 2 Conselho de Contribuintes

1
1
2

32 Conselho de Contribuintes

1
6
7

I

Presidente
Presidente
de Câmara
Secretário
Executivo
Presidente
Presidente
de Câmara
Secretário Executivo
Presidente
Presidente
de Câmara
Secretário Executivo

8

101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Anexo II
b) Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão

e Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda
Código

DAS 101.6
DAS 101.5

L

DAS
Unitário

6,52
4,94

I

I

I

Situação Atual

Quant.
7

43

Valor Total

45,64
212,42

Situação Nova
Quant.

8
43

-I

Valor Total

52,16
212,42

I

I
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DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

Situação Atual

Situação Nova

DAS
Unitário

Quant.

Valor Total

Quant.

Valor Total

3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

173
255
1.005
707
7
17
31
66
226

532,84
316,20
1.115,55
707,00
34,58
52,36
38,44
73,26
226,00

173
255
1.005
707
7
17
31
66
226

532,84
316,20
1.115,55
707,00
34,58
52,36
38,44
73,26
226,00

2.537

3.354,29

2.538

3.360,81

991
989
1.221

307,21
237,36
231,99

991
989
1.221

307,21
237,36
231,99

Substotal2

3.201

776,56

3.201

776,56

Total (1+2)

5.738

4.130,85

5.739

4.137,37

Código
101.4
101.3
101.2
101.1
102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

Subtotall
FG-l
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

DECRETO Nº 2.773, DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Cria a Comissão de Controle e Gestão
Fiscal (CCF), estabelece meta fiscal para o
ano de 1998, altera o Decreto nr 2.451, de 5
dejaneiro de 1998, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea b do art. 48 da Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967, bem como no art. 58 da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997,
DECRETA:

Art. 1º Fica criada a Comissão de Controle e Gestão Fiscal
(CCF), com a atribuição de acompanhar e avaliar a evolução da
situação fiscal e propor aos Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento as medidas que assegurem a obtenção do resultado primário estabelecido para cada exercício, bem como dos demais objetivos fiscais.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6655-6745, set. 1998

6693
§ l' A CCF será co-presidida pelos Secretários Executivos dos
Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento e composta
ainda pelos seguintes integrantes:
I - Secretário de Política Econômica;
U - Secretário do Tesouro Nacional;
Hl - Secretário da Receita Federal;
IV - Secretário de Orçamento Federal;
V - Secretário de Planejamento e Avaliação;
VI - Secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do
Planejamento e Orçamento.
§ 2' Ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá as normas complementares
para o funcionamento da CCF.
Art. 2' Para 1998, o resultado primário dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social deverá ser positivo e de, no mínimo,
R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais).
Art. 3' Os arts. 3', 5', 7', 12 e 19 do Decreto n? 2.451, de 5 de
janeiro de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3' A movimentação e o empenho de dotações dos órgãos do Poder Executivo dos Grupos "Outras Despesas Correntes», «Investimentos», «Inversões Financeiras» e «Outras Despesas de Capital», constantes da Lei n' 9.598, de 30 de dezembro
de 1997, ficam limitados a R$ 24.231.811.000,00 (vinte e quatro
bilhões, duzentos e trinta e um milhões e oitocentos e onze mil
reais) para o Grupo de Fontes A, R$ 1.711.166.000,00 (um bilhão, setecentos e onze milhões, cento e sessenta e seis mil reais)
para o Grupo de Fontes B e R$ 8.462.279.000,00 (oito bilhões,
quatrocentos e sessenta e dois milhões, duzentos e setenta e
nove mil reais) para o Grupo de Fontes C, conforme discriminado nos Anexos I, U e Iíl deste decreto.
Parágrafo único. .
.
g) cujos empenhos foram autorizados pela Portaria Interministerial n' 25, de 7 de agosto de 1998.» (NR)
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«Art. 5º

Parágrafo único. Desde que promovida a compensação em
montante equivalente nos Anexos I, II ou III a este decreto, os
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento,
ouvida a CCF, poderão, em ato conjunto, ampliar os limites à conta de recursos de operações de crédito externo e de saldos de exercícios anteriores até o valor total das dotações aprovadas na Lei
Orçamentária e em seus créditos adicionais no corrente exercício." (NR)
"Art. 7' As liberações de recursos financeiros pela Secretaria do Tesouro Nacional para execução das despesas de que
tratam os Anexos I e Il, bem como para os «Restos a Pagar" do
exercício de 1997 vinculados às despesas das mesmas categorias de que trata o art. I" deste decreto, ficam limitadas a
R$ 24.231.811.000,00 (vinte e quatro bilhões, duzentos e trinta
e um milhões e oitocentos e onze mil reais) para o Grupo de Fontes A e R$ 1.711.166.000,00 (um bilhão, setecentos e onze milhões, cento e sessenta e seis mil reais) para o Grupo de Fontes
B, conforme discriminado nos Anexos IV e V deste decreto.
.............................................................................................»

(NR)

«Art. 12. Os créditos suplementares e especiais que vierem
a ser abertos neste exercício, bem como a reabertura de créditos
especiais nos termos do § 2' do art. 167 da Constituição, relativos
aos grupos de despesas de que trata o caput do art. 3' deste decreto, terão sua execução condicionada aos limites indicados nos
anexos correspondentes à sua fonte de recursos." (NR)
«Art. 19. Somente poderão ser inscritas em «Restos a Pagar" as despesas empenhadas e efetivamente realizadas até 31
de dezembro de 1998, cuja liquidação se tenha verificado no ano
ou possa vir a ocorrer até 20 de janeiro de 1999.
§ I" Para fins do disposto neste artigo, consideram-se realizadas as despesas em que a contraprestação em bens, serviços
ou obras tenha efetivamente ocorrido no exercício e que estejam
devidamente amparadas por títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, conforme estabelecido no art. 63 da Lei
n' 4.320, de 1964.
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§ 2' Os saldos de empenhos referentes a despesas que não
se enquadrem no caput deste artigo deverão ser anulados pelo
ordenador de despesas.
§ 3' Os órgãos de contabilidade analítica anularão os saldos de empenhos que não se enquadrem no disposto neste artigo,
quando as anulações não houverem sido efetivadas pelo ordenador de despesas » (NR)
Art. 4' Os anexos ao Decreto n" 2.451, de 1998, ficam alterados na forma dos Anexos I, II, III, IV e V a este decreto.

Parágrafo único. Os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, em ato conjunto, ouvida a CCF, poderão reduzir os limites previstos nos anexos mencionados no caput deste artigo, assegurada, para os Ministérios da Educação e do Desporto e
da Saúde, liberação financeira mensal equivalente, no mínimo, à
média mensal verificada no período de janeiro a agosto de 1998.
Art. 5' O montante do empenho de despesas, por órgão ou unidade orçamentária, até 31 de outubro de 1998, não poderá ultrapassar
oitenta por cento dos limites autorizados nos Anexos I, II e III ao Decreto n' 2.451, de 1998, com as alterações introduzidas por este decreto.
Parágrafo único. Ficam vedados, até 31 de outubro de 1998, os
empenhos de despesas dos órgãos ou unidades orçamentárias que já
tenham alcançado o limite fixado no caput, excetuando-se da vedação.a emissão de novos empenhos, sem aumento de valor, concomitantemente ao cancelamento de empenhos já emitidos.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7' Ficam revogados o art. 14 do Decreto n' 2.451, de 5 de
janeiro de 1998, e o Decreto n" 2.634, de 24 de junho de 1998.
Brasilia, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 9.9.1998, pãgs. 10/11.
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DECRETO N° 2.774, DE 9 DE SETEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a composição do Conselho
de Gestão da Previdência Complementar
(CGPe) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 16, inciso XIII, da Lei n" 9.649, de 27 de maio de 1998,
DECRETA:
Art. F Ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar
(CGPC), órgão colegiado, normativo, de deliberação, controle e avaliação da execução da política nacional das entidades fechadas de previdência privada, integrante da Estrutura Regimental do Ministério
da Previdência e Assistência Social, cabe exercer as competências
estabelecidas no art. 35, inciso I, da Lei nO 6.435, de 15 de julho de
1977.
Parágrafo único. Para desempenhar a competência consignada na alíneafdo inciso I do art. 35 da Lei n" 6.435, de 1977, fica constituída, no âmbito do CGPC, a Câmara de Recursos, cujas decisões
terão caráter final e definitivo em relação aos recursos das decisões
dos órgãos executivos da política de previdência complementar.

Art. 2° O plenário do CGPC compõe-se dos seguintes membros:
I - Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social,
que o presidirá;
II - Secretário da Previdência Complementar;
III - um representante da Secretaria da Previdência Complementar;
IV - um representante do Ministério da Fazenda;
V - dois representantes do Ministério do Planejamento e
Orçamento, sendo um da Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais;
VI - um representante do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS);
VII - um representante do Banco Central do Brasil (Bacen);
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VIII -

um representante da Comissão de Valores Mobiliários

(CVM);

IX - um representante da Secretaria da Previdência Social;
X - dois representantes das entidades fechadas de previdência privada, indicados por sua associação;
XI - dois representantes dos participantes das entidades
fechadas de previdência privada;
XII - dois representantes das patrocinadoras de entidades
fechadas de previdência privada;
XIII - um representante da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp);
XIV - um representante do Instituto Brasileiro de Atuária
(IBA).

§ l' O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social,
em suas faltas ou impedimentos, será substituído pelo Secretário
Executivo do Ministério.

§ 2' O Secretário da Previdência Complementar, em suas faltas ou impedimentos, será substituído pelo seu Secretário Adjunto.
§ 3' Cada representante referido nos incisos UI a XIV terá um
suplente.
§ 4' Na representação de que tratam os incisos X, XI e XII, um
dos representantes será de entidade fechada patrocinada pelo setor
privado e, o outro, de entidade fechada patrocinada direta ou indiretamente pelo Poder Público.

§ 5' Os representantes referidos nos incisos III a IX e seus suplentes serão indicados pelos respectivos Ministros de Estado.
§ 6' Os membros do CGPC e seus respectivos suplentes serão
designados pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social.

Art. 3' A Câmara de Recursos de que trata o parágrafo único
do art. l' compõe-se dos seguintes membros, todos integrantes do
CGPC, com seus respectivos suplentes:
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I

Secretário da Previdência Complementar, que o presi-

dirá;

II
um representante de patrocinadora de entidade fechada de previdência privada;
III - dois representantes de entidades fechadas de previdência privada;
IV - um representante de participantes das entidades fechadas de previdência privada;
V - um representante da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas. Estatais;
VI
um representante do Banco Central do Brasil (Bacen);
VII
um representante da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM);

VIII
um representante da Secretaria da Previdência Complementar;
IX - um representante da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp), cujo mandato na
Cãmara de Recursos será exercido, de forma alternada, com um representante do Instituto Brasileiro de Atuária (lEA), iniciando-se
pelo primeiro.
§ l' O Secretário da Previdência Complementar, em suas faltas ou impedimentos, será substituído pelo seu Secretário Adjunto.
§ 2' Os membros da Cãmara de Recursos e seus suplentes serão designados pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social, dentre os membros do CGPC.
§ 3' Na representação de que tratam os incisos II e IV, os mandatos serão exercidos, de forma alternada, por representante de entidade fechada patrocinada pelo setor privado e representante de entidade fechada patrocinada direta ou indiretamente pelo Poder Público, iniciando-se pelo primeiro.
§ 4' Na representação de que trata o inciso III, um dos representantes será de entidade fechada patrocinada pelo setor privado e,
o outro, de entidade fechada patrocinada direta ou indiretamente
pelo Poder Público.
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Art. 4" Os membros do CGPC e da Câmara de Recursos e seus
respectivos suplentes serão designados para mandato de dois anos,
sendo permitida uma única recondução.
Art. 5" O plenário do CGPC definirá os procedimentos que serão adotados em relação ao estoque de processos formalizados junto
ao colegiado até a data de publicação deste decreto.
Art. 6º O Regimento Interno do CGPC será aprovado pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social e publicado no
Diário Oficial da União.

Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8' Revogam-se os Decretos nOs 607, de 20 de julho de
1992, e 1.114, de 19 de abril de 1994.
Brasília, 9 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
DECRETO N' 2.775, DE 9 DE SETEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona,
altera dispositivos do Decreto nº 2.246, de 9
de junho de 1997, que aprova a Estrutura
Regimental do Ministério das Relações
Exteriores, e dá outras providências.

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

Art. 1º Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS), oriundos da extinção de órgãos
da Administração .pública Federal:
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I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério das Relações Exteriores, um DAS 101.4 e
um DAS 101.3;
11 - do Ministério das Relações Exteriores para o Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 102.4 e um
DAS 102.3.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo o Anexo 11 ao Decreto nº 2.246, de 6 de junho de 1997, passa a
vigorar na forma do Anexo 11 a este decreto.
Art. 22 Os arts. 2 2 , 13 e 30 do Anexo I ao Decreto n" 2.246, de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2 9

.

III -

.

fJ Direção-Geral de Assuntos Consulares, Jurídicos e de
Assistência a Brasileiros no Exterior;
IV -

.

a)

Escritórios de Representação;

b)

Comissões Brasileiras Demarcadoras de Limites." (NR)

«Art. 13. À Direção-Geral de Assuntos Consulares, Jurídicos e de Assistência a Brasileiros no Exterior compete:
............................................................................................." (NR)

«Art. 30. Aos Escritórios de Representação compete coordenar e apoiar as ações desenvolvidas pelo Ministério das Relações Exteriores nas suas respectivas áreas de jurisdição e às Comissões Brasileiras Demarcadoras de Limites compete executar
os trabalhos de demarcação e caracterização das fronteiras e incumbir-se da inspeção, manutenção e densificação dos marcos de
fronteira.
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Parágrafo único. Ao Escritório de Representação no Rio
de Janeiro cabe ainda apoiar as unidades administrativas do
Ministério das Relações Exteriores e da Fundação Alexandre de
Gusmão (Funag), situadas naquela cidade, bem como zelar, em
conjunto com esta, pela manutenção e conservação do conjunto
arquitetônico do Palácio Itamaraty do Rio de Janeiro e dos
acervos do Museu Histórico e Diplomático, da Biblioteca, da
Mapoteca e do Arquivo Histórico do Ministério das Relações
Exteriores." (NR)
Art. 3' O Ministro de Estado das Relações Exteriores fará republicar no prazo de noventa dias, a contar da data de publicação
deste decreto, o Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores com as alterações impostas por este decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Cláudia Maria Costin
Anexo I
Remanejamento de Cargos
DAS
Unitário

Código
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 102.4
DAS 102.3

Do Mare para o MRE (a)
Quant.

3,OS
1,24
3,08
1,24

1
1

-

Do MRE para o Mare (b)

Valor Total

Quant.

Valor Total

3,OS
1,24

-

-

-

1
1

3,08
1,24

Subtotal

2

4,32

2

4,32

Total

2

4,32

2

4,32

Saldo do Remanejamento (a-b)

-

-

-

0,00
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Anexo II
(Decreto n' 2.246, de 6 de julho de 1997)
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério das Relações Exteriores
Cargos!
Unidade

Funções

n"
Gabinete

1
1

Assessoria de Relações com o Congresso

6
1

Coordenação

2

Assessoria de Relações Federativas

Secretaria de Planejamento Diplomático
Coordenação-Geral de Planejamento Político
Coordenação-Geral de Planejamento
Econômico

2
1
1
1
1
1
2
2
27

Denominação
CargoFunção
Chefe
Subchefe do
Gabinete
Oficiais do Gabinete
Chefe da Assessoria
Coordenador
Técnico

Assistente
Chefe da Assessoria
Assessor
Secretário
Coordenador-Geral

Coordenador-Geral

Subsecretaria de Acompanhamento,
Avaliação, Orientação e Controle Financeiro
Divisão de Acompanhamento, Avaliação
e Orientação
Divisão de Contabilidade e Controle
Financeiro
Divisão de Controle de Despesas com Pessoal
Subsecretaria de Auditoria
Divisão de Apoio Técnico
Divisão de Informática
Divisão de Auditoria

Consultoria Jurídica
Coordenação-Geral de Direito Internacional

101.5
101.4
102.4
101.4
101.3
102.2
101.4
102.3
101.5
101.4

1
1

Secretário
Coordenador

101.4
102.3
102.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
101.3

1

Subsecretário

101.3

1

Chefe

101.2

1
1
1
1
1
1
1
1

Chefe
Chefe
Subsecretário
Chefe
Chefe
Chefe
Consultor
Coordenador-Geral

101.2
101.2
101.3
101.2
101.2
101.2
101.5
101.4

i Assessor
Assistente

11
11

Secretaria de Controle Interno

I

NE!
DAS!
FG
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Unidade
Coordenação-Geral de Direito
Administrativo

Secretaria-Geral das Relações Exteriores

IGabinete do Secretário-Geral

Cargos!
Funções
ns

Denominação
CargolFunção

1
4
10
4
1
1
1
4

Coordenador-Geral
Coordenador

Secretário-Geral
Secretário-Geral
Adjunto

I Chefe

NEI
DASI
FG
101.4
101.3
FG·1
FG·2

NE
101.6
101.5

Assessor do
Secretário-Geral
Assessor

102.4
102.3

Coordenador-Geral
Assistente

101.4
102.2

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe da
Assessoria
Assessor
Coordenador
i Técnico
Assistente

101.4
102.2
101.4

Inspetor-Geral
Inspetor
Corregedor
I Chefe

101.5
101.4
101.5
101.5
101.4
102.3
102.2

I

6
Coordenação-Geral de Acompanhamento da

Execução do Contrato BIDIMRE
Coordenação-Geral de Acompanhamento da
da Cúpula das
' Américas

1
1

Assessoria de Comunicação Social

1
1
1

Coordenação

1
2

j

Corregedoria do Serviço Exterior
Cerimonial

Coordenação-Geral de Privilégios e
Imunidades
Coordenação-Geral de Protocolo

IInstituto Rio Branco
,

I
I

Coordenação-Geral de Ensino
Secretaria

I

i

i Implementação das Decisões

Inspetoria-Geral do Serviço Exterior

I

3
54
87
118
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1

102.3
101.3
102.2
FG·1
FG·2 i
FG~3

1 Subchefe

Assessor
Assistente
Coordenador-Geral
Coordenador-Geral
Diretor

i Assistente
I

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.4
101.5
102.2
101.4
101.2
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Unidade

Cargos!
Funções

n"
Direção-Geral de AssuntosConsulares, Jundicoe
e de Assistência a Brasileiros noExterior

Divisão de Assistência Consular
Divisão de Atos Internacionais
Divisão de Imigração
Divisão Jurídica
Divisão de Passaportes

Agência Brasileira de Cooperação
Coordenação-Geral de Cooperação Técnica

Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração,
Econômicose de Comércio Exterior

Gabinete

Departamento de Cooperação Científica,
Técnica e Tecnológica
Divisão de Ciência e Tecnologia
Divisão de Formação e Treinamento

Departamento Econômico

Divisão de Agricultura e Produtos de Base
Divisão de Política Comercial
Divisão de Política Financeira
e de Desenvolvimento
Divisão de Transportes, Comunicações
e Serviços

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Denominação

CargoFunção
Diretor-Geral
Assessor
Assistente

Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe

Assistente
Chefe
Assistente
Diretor-Geral
Coordenador-Geral
Coordenador
Gerente
Subsecretário-Geral
Chefe de Gabinete

Assessor
Assistente
Diretor-Geral

NE/
DAS/

FG
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
101.4
101.3
101.2
101.6
101.4
102.3
102.2

Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Diretor-Geral
Assessor
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente

101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

1
1

Chefe
Assistente

101.4
102.2

1

Chefe

101.4

Assistente
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Unidade

Cargos!
Funções
n'

Denominação

Cargo.Função

NE/
DAS/
FG

1

Assistente

102.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Diretor-Geral
Assessor
Assistente

101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.6
101.4
102.3
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

Departamento de Integração
Latino~Americana

Divisão de Integração Regional
Divisão de Mercado Comum do Sul
Departamento de Promoção Comercial

Divisão de Informação Comercial
Divisão de Operações de Promoção Comercial
Divisão de Programas de Promoção Comercial

Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos
Gabinete

Departamento da África e Oriente Próximo

IDivisão da África 1
, Divisão da Africa

II

Divisão do Oriente Próximo
\ Departamento das Américas

I Divisão da América Central e Setentrional
Divisão da América Meridional I
Divisão da América Meridional II
Divisão de Fronteiras

Chefe

Assistente
Chefe

Assistente
Diretor-Geral
Assessor
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe

Assistente
Chefe

Assistente
Subsecretário-Geral
Chefe de Gabinete

Assessor
Assistente
Diretor-Geral
Assistente
Chefe

Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Diretor-Geral
Assessor
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
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Unidade
Primeira Comissão Brasileira Demarcadora
de Limites

Cargos/
Funções
n"
1
1

2
Segunda Comissão Brasileira Demarcadora
de Limites

Divisão da Ásia e Oeeania I

Departamento da Europa
Divisão da Europa I
DIvisão da Europa II
Departamento Cultural

Divisão de Acordos, Cooperação
Educacional e Assuntos Multilaterais
Divisão de Operações de Difusão Cultural
Divisão de Programas de Divulgação
Cultural
, Departamento de Direitos Humanos
: e Temas Sociais
Divisão de Direitos Humanos
Divisão de Temas Sociais

I
,

Departamento de Organismos Internacionais

Assistente

FG
101.4
102.3
102.2

101.4
102.3
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2

1

Chefe
Assistente
Chefe
I Assistente
Chefe

101.4
102.2
101.4
102.2
101.4

1

Assistente

102.2

1
1
1
1

Divisão da Ásia e Oeeania II

Chefe
I Assessor

NE/
DAS/

Chefe
Assessor
Assistente
Diretor-Geral
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
i Diretor-Geral
: Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Diretor-Geral
Assessor
Assistente

1
1

2
Departamento da Ásia e Oeeania

Denominação
CargoiFunção

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

i Diretor-Geral
, Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Diretor-Geral
Assessor
Assistente

- - - - - - - - - - - - ' - - - - -I

101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
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Cargos!
Funções

Unidade

NE!
DAS!
FG

Denominação
Cargo.Função

n'
Divisão de Desarmamento e Tecnologias
1
1
1
1

Sensíveis
Divisão das Nações Unidas
Divisão da Organização dos Estados
Americanos

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Chefe
Assistente
Diretor-Geral
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Subsecretário-Geral
Chefe de Gabinete
, Assessor
Assistente

101.4
102.2
101.5
102.2
101A
102.2
101.4
102.2
101.6
101.4
102.3
102.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Assistente
Diretor-Geral
Assessor
Assistente
Coordenador

101.4
102.3
101.4
102.3
102.2
10l.5
102.3
102.2
101.3

1
1
1
1

Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe

1
1
1

Diretor-Geral
Assessor
Assistente

1

1

Departamento de Temas Especiais

1

Divisão do Mar, da Antártida e do Espaço

Divisão do Meio Ambiente
Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior
Gabinete

101.4
102.2
101.4
102.2

Coordenação-Geral de Modernização

e Planejamento Administrativo
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças

I

Departamento de Administração

I

Coordenação de Patrimônio
Divisão de Acompanhamento e Coordenação
Administrativa dos Postos no Exterior
Divisão de Serviços Gerais
Serviço de Arquitetura e Engenharia

I
I
I

1

Departamento de Comunicações
e Documentação

I
I

I

I
I

101.4
102.2
101.4
102.2
101.2
101.5
102.3
102.2

Coordenação-Geral de Planejamento

Estratégico
: Divisão de Comunicações e Arquivo

1
1
1

Coordenador-Geral '1101A

IAssistente
I

102.2

- - - - - - - '~

Chefe
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Cargos/
Funções

Unidade

n'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Divisão de Informática
Departamento do Serviço Exterior

Coordenação-Geral de Planejamento
Divisão do Pessoal

Divisão de Desenvolvimento de Recursos
Humanos

NE/
DAS/

Denominação
CargoiFunção

FG

Assistente
Chefe

Assistente
Diretor-Geral

Assessor
Assistente
Coordenador-Geral

Assistente
Chefe

Assessor
Assistente

102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.3
102.2

1
1
1

Assistente
Chefe

101.4
102.2
101.2

1
2

Chefe
Assistente

101.4
102.2

do Sul

1

Chefe

101.4

Escritório de Representação na Região
Nordeste
Escritório de Representação em São Paulo

1
1

Chefe
Chefe

101.4
101.4

Serviço de Assistência Médica e Social
Escritório de Representação no Rio
de Janeiro

Chefe

Escritório de Representação no Rio Grande

b) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério das Relações Exteriores
Situação Atual e Nova
Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
102.4
101.3
101.2
102.4
102.3
102.2

DAS
Unitário
6,52

4,94
3,08

1,24
1,11
3,08

1,24
1,11

Subtotal 1 (+)

Situação Atual
Quant.

4
26
72
15
1S
11
30
86
262

Valor Total

Situação Nova
Quant.

Valor Total

26,08
128,44
224,S4
19,54
19,9S
30,80
35,96

95,46

4
26
73
16
1S
10
29
S6

5S1,40

262

5S1,40

26,08
128,44

221,76
18,60
19,98

33,SS
37,20

95,46
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Código

FG-1
FG-2
FG-3

DAS

Situação Atual

Situação Nova

Unitário

Quant.

ValorTotal

Quant.

0,31
0,24

91
102
136

28,21

24,48
25,84

91
102
136

329
591

78,53
659,93

329
591

0,19

Subtotal 2 (+)
Total Geral (1+2)

Valor Total

28,21
24,48
25,84
78,53

659,93

DECRETO Nº 2.776, DE 10 DE SETEMBRO DE 1998
Dá nova redação ao Anexo II ao Decreto nº
2.389, de 18 de novembro de 1997, que aprova
a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério das Comunicações.

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

Art. 1º O Anexo II ao Decreto nº 2.389, de 18 de novembro de
1997, passa a vigorar na forma do anexo a este decreto.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Fica revogado o Decreto n"2.581, de 7 de maio de 1998.
Brasília, 10 de setembro de 1998; 177" da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Cláudia Maria Costin
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Anexo II
(Decreto nº 2.389, de 18 de novembro de 1997)
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério das Comunicações

f~

Cargos!
Funções

Unidade

Denominação
CargoFunção

n''
I

Assessor Especial
do Ministro
Assessor do Ministro
Assistente
do Ministro
Assistente
Chefe de Gabinete
Gerente
de Programa
Gerente de Projeto
Coordenador-Geral
Chefe

6

!

6

I

2

!

2
1
3

Gabinete do Ministro

Coordenação-Geral de Serviços do Gabinete
Divisão

Serviço
Assessoria de Assuntos Parlamentares
Divisão

Assessoria de Comunicação Social
Coordenação
Secretaria Executiva

Gabinete
Divisão

Coordenação-Geral de Apoio Operacional
Serviço

,I
Secretário de Planejamento, Orçamento
e Administração

Coordenação-Geral de Recursos Humanos

NE/
DAS/
FG

'

5
1
5
5
1
1
1
1
1
4
3
1
2
1
4
74
87
103
1
2
3
1
1
2

I Chefe

Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe da Assessoria
Coordenador
Secretário Executivo
Assessor do
Secretário Executivo
Assessor
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
I Chefe

I

Subsecretário
Assessor
Assistente
Auxiliar
Coordenador-Geral
Auxiliar

102.5
102.4
102.3
102.2
101.5
101.4
101.2
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.4
101.3
NE
102.4
102.3
101.4
101.2
101.4
101.1
FG-1
FG-2
FG-S
101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
102.1
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Unidade

Cargos/
Funções

n"
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Administração
Coordenação
Divisão
Serviço

3
6
6
1
1
5

I

Denomím ação
a
CargolFunção

ICoordenador
Chefe

Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar

9

Coordenador
Chefe

6

Chefe

1
1
3
5
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

DAS!

FG
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Planejamento,
Orçamento e Finanças
Coordenação
Divisão

Serviço
Consultoria Juridica
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
de Comunicações
Coordenação

Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos
Administrativos e Execuções Judiciais
Coordenação
Divisão
Secretaria de Serviços de Radiodifusão

Serviço
Departamento de Normas e Engenharia
Coordenação-Geral de Normas
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Engenharia
Coordenação
Divisão
Departamento de Outorga e Licenciamento

1
1
3

Chefe
Consultor Jurídico
Assistente

Chefe
Coordenador-Geral
. Coordenador

Chefe

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe
Diretor
Assistente

1
1

Diretor
Assistente

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

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

"H I

101.5
102.2
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Cargos!
Funções

Unidade

Denominação

Cargo.Função

n'
Coordenação-Geral de Outorga
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Licenciamento
Coordenação
Serviço

Secretaria de Serviços Postais
Serviço
Departamento de Planejamento do Sistema

Postal
Coordenação-Geral de Políticas Postais
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços
Departamento de Controle do Sistema Postal
Coordenação-Geral de Tarifas
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Avaliação e Controle
Coordenação
Divisão
Delegacias
a) RJ, SP, MG, PR, RS
Coordenação
Serviço
b) AM, BA, CE, GO, PAe PE
Serviço

NE/
DAS/
FG

1
2
1
1
1

Coordenação-Geral
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral

Auxiliar

101.4
101.3
101.1
101.4
102.1

1
1
1
1
1
1

Coordenador
Chefe
Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe

101.3
101.1
101.6
102.2
102.1
101.1

Diretor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.5
101.4
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
101.4
101.3
101.1
101.3
101.1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
5
3
30
6
27

Auxiliar
Diretor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Delegado
Delegado
Coordenador
Chefe
Delegado
Chefe

b) Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério das Comunicações
Código

DAS Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4

6,52
4,94
3,08

Quant.

2
7
26

Valor Total

13,04
34,58
80,08
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Código
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

DAS Unitário

Quant.

ValorTotal

1,24

32
47
85

39,68

DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

4,94
3,08

6
10
7
10
12

29,64
30,80

244

396,77

74
87
103

22,94
20,88

Subtota12

264

63,39

Total

508

460,16

1,11
1,00

1,24

1,11
1,00

8ubtotal1
0,31

FG-1
FG-2
FG-3

0,24
0,19

52,17
85,00

8,68

11,10
12,00

19,57

DECRETO NQ 2.777, DE 10 DE SETEMBRO DE 1998
Promulga o Convênio de Integração Cinematográfica Ibero-Americana, assinado
em Caracas em 11 de novembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Convênio de Integração Cinematográfica
Ibero-Americana foi assinado em Caracas, em 11 de novembro de 1989;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do
Decreto Legislativo n? 39, de 4 de abril de 1995;
Considerando que o convênio em tela entrou em vigor internacional em 8 de maio de 1991;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação do referido convênio, em 12 de julho de 1996, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 12 de julho de 1996;
DECRETA:

Art. 1Q O Convênio de Integração Cinematográfica Ibero-Americana, assinado em Caracas, em 11 de novembro de 1989, apenso
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6655-6745, set. 1998

6714
por cópia ao presente decreto, deverá ser executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2º O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o convênio está publicado no DO de 11.9.1998, págs.

3/4.

DECRETO Nº 2.778, DE 10 DE SETEMBRO DE 1998
Promulga o Acordo, por Troca de Notas, relativo ao Exercício de Atividades
Remuneradas por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomática, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos, em Brasília, em 31 de julho de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino dos Países Baixos firmaram, em Brasília, em
31 de julho de 1996, um Acordo, por Troca de Notas, relativo ao Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo,
por meio do Decreto Legislativo n'' 66, de 4 de novembro de 1997, publicado no Diário Oficial da União nº 214, de 5 de novembro de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 1º de janeiro de
1998, segundo os termos de seu parágrafo 9;
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DECRETA:
Art. l' O Acordo, por Troca de Notas, relativo ao Exercício de
Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos
Países Baixos, em Brasília, em 31 de julho de 1996, apenso por cópia
ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no no de 11.9.1998, págs. 4/5.
DECRETO Nº 2.779, DE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona,
e dá outras providências.

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

Art. 1º Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS):
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para a Casa Militar da Presidência da República, oriundos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6655-6745, set. 1998

6716
da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, dois DAS
101.5, dois DAS 102.3 e três DAS 102.2;
II - da Casa Militar da Presidência da República para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, dois DAS
101.6.

Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
V ao Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar na
forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revoga-se o Decreto n' 2.704, de 3 de agosto de 1998.
Brasília, 11 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin

Anexo I
Remanejamento de Cargos
Do Mare p/Casa
MilitanPR (a)

DAS
Unitário

Código

Quant.

-

Valor Total

Da Casa MilitarPR
põ Mare (b)
Quant.

-

DAS 101.6

6,52

DAS 101.5

4,94

2

9,88

DAS 102.3

1,24

2

2,48

-

DAS 102.2

1,11

3

3,33

-

Total

7

15,69

Saldo do Remanejamento (a-b)

5

2,65

2

2

-

Valor Total

13,04

13,04

-
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Anexo II
(Decreto n· 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Anexo V
Quadro-Resumo Quantitativo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções de Confiança da Casa Militar da Presidência
da República
Código

DAS Unitário

Quant.

Valor Total

DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

4,94
3,08

2
5
1
3
4
9
3

9,88
15,40

27

57,41

4,94

3,08
1,24
1,11

1,00

Total

4,94

9,24
4,96
9,99

3,00

DECRETO N· 2.780, DE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Institui a hora de verão, em parte do
território nacional, no período que indica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. lº, inciso I, alínea b, do Decreto-Lei n· 4.295, de 13 de maio
de 1942,
DECRETA:
Art. 1· A partir de zero hora do dia 11 de outubro de 1998, até
zero hora do dia 21 de fevereiro de 1999, vigorará a hora de verão,
em parte do território nacional, adiantada em sessenta minutos em
relação à hora legal.

Art. 2· A hora de verão a que se refere o artigo anterior será
instituída nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia e no Distrito Federal.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
DECRETO N' 2.781, DE 14 DE SETEMBRO DE 1998
Institui o Programa Nacional de Combate ao Contrabando e ao Descaminho.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, e tendo em vista o disposto nos
arts. 144, § I', inciso Ir, e 237, todos da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica instituído o Programa Nacional de Combate ao
Contrabando e ao Descaminho, destinado a criar condições para a
realização conjunta de tarefas e atividades, pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e pelo Departamento de Polícia
Federal do Ministério da Justiça, relativas à prevenção e repressão
dos ilícitos penais e administrativos referentes à importação e exportação de bens.
Art. 2' Fica criada a Comissão Coordenadora do programa referido no artigo anterior, com a finalidade de examinar e aprovar
planos para a realização conjunta de suas tarefas e atividades, bem
assim acompanhar a sua execução.
§ .1' A Comissão será composta por um representante de cada
um dos seguintes órgãos e ministérios, indicado pelo respectivo titular e designado em ato do Secretário da Receita Federal:
I

Ir -

da Secretaria da Receita Federal, que a presidirá;
do Departamento de Polícia Federal;

IrI -

da Casa Militar da Presidência da República;

IV -

do Ministério do Exército;

V -

do Ministério da Aeronáutica;
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VI -

do Ministério da Marinha.

§ 2' A comissão funcionará nas dependências da Secretaria
da Receita Federal.

Art. 3' As tarefas e atividades no âmbito do Programa NacionaI de Combate ao Contrabando e ao Descaminho serão executadas
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal e pelo Departamento de Polícia Federal.
Art. 4º Para a operacionalização das tarefas e atividades compreendidas no programa a que se refere este decreto, a Secretaria da
Receita Federal e o Departamento de Polícia Federal, no prazo de
trinta dias, celebrarão convênio de cooperação que deverá prever e
definir, entre outros aspectos:
I - a forma de planejamento e execução de ações conjuntas
de interesse comum;
II - os recursos humanos e materiais, especialmente aeronaves, embarcações e equipamentos de informática, que os convenentes
disponibilizarão para o atendimento dos objetivos do convênio;
IH - o provimento de recursos financeiros à conta de dotações
orçamentárias da Secretaria da Receita Federal para o custeio de
transporte, alimentação e pousada dos servidores do Departamento
de Polícia Federal, participantes de operações demandadas por
aquela Secretaria que envolvam deslocamento da sede de trabalho,
caso aquele departamento não disponha de recursos suficientes
para custear as referidas despesas.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
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DECRETO N' 2.782, DE 14 DE SETEMBRO DE 1998
Regulamenta o art. 28 da Medida Provisória n' 1.663-13, de 26de agosto de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com a Lei n'
8.213, de 24 de julho de 1991, e o art. 28 da Medida Provisória n'
1.663-13, de 26 de agosto de 1998,
DECRETA:
Art. l' O tempo de trabalho exercido até 28 de maio de 1998,
com efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes nos termos do Anexo IV do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social (RBPS), aprovado
pelo Decreto n' 2.172, de 5 de março de 1997, será somado, após a
respectiva conversão, ao tempo de trabalho exercido em atividade
comum, desde que o segurado tenha completado, até aquela data,
pelo menos vinte por cento do tempo necessário para a obtenção da
respectiva aposentadoria especial, observada a seguinte tabela:
Multiplicadores
Tempo a Converter

Tempo Mínimo Exigido

Mulher

Homem

(para 30)

(para 35)

De 15 anos

2,00

2,33

3 anos

De 20 anos

1,50

1,75

4 anos

De 25 anos

1,20

1,40

5 anos

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
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DECRETO Nº 2.783, DE 17 DE SETEMBRO DE 1998
Dispõe sobre proibição de aquisição de
produtos ou equipamentos que contenham
ou façam uso das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (SDO), pelos órgãos e pelas entidades da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
Considerando o disposto na Convenção de Viena para a Proteção
da Camada de Ozônio e no Protocolo de Montreal sobre Substâncias
que Destroem a Camada de Ozônio (SDO), promulgados pelo Decreto
nº 99.280, de 6 de junho de 1990;
Considerando a disponibilidade de tecnologias alternativas
para todos os usos das SDO, exceto aquelas classificadas pelo Protocolo de Montreal como de "uso essencial";
Considerando a importância de o Governo Federal também contribuir de maneira efetiva para a proteção da camada de ozônio, estimulando os diversos segmentos usuários e a sociedade em geral a
substituir o mais rápido possível o consumo das SDO;
DECRETA:
Art. 1º É vedada a aquisição, pelos órgãos e pelas entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, de
produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (SDO), discriminadas no
anexo deste decreto.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto no caput deste artigo
os produtos ou equipamentos considerados de usos essenciais, como
medicamentos e equipamentos de uso médico e hospitalar, bem como
serviços de manutenção de equipamentos e sistemas de refrigeração.
Art. 2º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional terão o prazo de cento e oitenta dias, contados a partir da publicação deste decreto, para o cumprimento do disposto no artigo anterior.
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Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput deste artigo só
incidirá sobre os usos e as aplicações das SDO constantes do art. 4',
inciso lII, da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama) n? 13, de 13 de dezembro de 1995, e sobre todos os usos
como solventes, observado o prazo de até l' de janeiro de 1999, nos
termos da Resolução Conama n" 229, de 20 de agosto de 1997.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Botafogo Gonçalves
Cláudia Maria Costin
Gustavo Krause
Anexo
CFC-11

Tric!orofluormetano

CFC-12

Dic!orodifluormetano

CFC-13

Clorotrifluormetano

CFC-111

Pentac!orofluoretano

CFC-112

Tetrac!orodifluoretano

CFC-113

Tric!orotrifluoretano

CFC-114

Dic!orotetrafluoretano

CFC-115

Cloropentafluoretano

CFC-211

Heptac!orofluorpropano

CFC-212

Hexac!orodifluorpropano

CFC-213

Pentac!orotrifluorpropano

CFC-214

Tetrac!orotetrafluorpropano

CFC-215

Tric!oropentafluorpropano

CFC-216

Dic!orohexafluorpropano

CFC-217

Cloroheptafluorpropano
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HALON 1211

Bromoclorodifluormetano

HALON 1301

Bromotrifluormetano

HALON2402

Dibromotetrafluoretano

CCl4

Tetrac1oreto de Carbono

C2H3Cl 3

1,1,1 Tric1oroetano (Metil Clorofórmio)

DECRETO Nº 2.784, DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Regulamenta o art. 45 da Lei n ~ 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre
as consignações em folha de pagamento dos
servidores públicos civis, dos aposentados e
dos pensionistas da Administração Pública
Federaldireta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 45 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Os órgãos do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec) devem observar, na elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos civis da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo da União, as
regras estabelecidas neste decreto relativamente às consignações
compulsória e facultativa.
Art. 2º Considera-se para fins deste decreto:
I - consignatário: destinatário dos créditos resultantes das
consignações compulsória e facultativa;
II - consignante: órgão ou entidade da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional que procede aos descontos
relativos às consignações compulsória e facultativa na ficha financeira do servidor, em favor de consignatário.
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Art. 3' Consignação compulsória é o desconto incidente sobre
a remuneração do servidor, efetuado por força de lei ou mandado judicial, assim compreendido:
I - contribuição para o Plano de Segnridade Social do Servidor Público;
II
contribuição para a Previdência Social;
III - pensão alimentícia judicial;
IV
imposto sobre rendimento do trabalho;
V
reposição e indenização ao erário;
VI
custeio parcial de benefício e auxílio concedidos pela
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
VII - decisão judicial ou administrativa;
VIII - mensalidade e contribuição em favor de entidades sindicais, na forma do art. 8', inciso IV, da Constituição, e do art. 240,
alínea c, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
IX - taxa de ocupação de imóvel funcional em favor de órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
X - outros descontos compulsórios instituídos por lei.

Art. 4' Consignação facultativa é o desconto incidente sobre a
remuneração do servidor, mediante sua autorização prévia e formal,
e anuência da administração, nas segnintes modalidades:
I - mensalidade instituída para o custeio de entidades de
classe, associações e clubes de servidores;
II - mensalidade em favor de cooperativa constituída de
acordo com a Lei n? 5.764, de 16 de dezembro de 1971, destinada a
atender a servidor público federal de um determinado órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
III - contribuição para planos de saúde patrocinados por entidade fechada ou aberta de previdência privada, que opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e previdência
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complementar, bem como por entidade administradora de planos de
saúde;
IV - contribuição prevista na Lei n? 6.435, de 15 de julho de
1977, patrocinada por entidade fechada ou aberta de previdência
privada, que opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e previdência complementar, bem como por seguradora
que opere com planos de seguro de vida e renda mensal;
V - prêmio de seguro de vida de servidor coberto por entidade fechada ou aberta de previdência privada, que opere com planos
de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e previdência complementar, bem como seguradora que opere com planos de seguro de
vida e renda mensal;
VI - prestação referente a imóvel residencial adquirido de
entidade financiadora de imóvel residencial;
VII - amortização de empréstimo concedido por entidade fechada de previdência privada, que opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal, previdência complementar e empréstimo; cooperativa constituída de acordo com a Lei nº 5.764, de
1971, destinada a atender a servidor público federal de um determinado órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional; e por instituição federal oficial de crédito;
VIII - pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de
dependente que conste dos assentamentos funcionais.
Parágrafo único. Podem ser mantidas, no Sistema Integrado
de Administração de Recursos Humanos (Siape), as rubricas de descontos facultativos referentes a seguro de vida e planos de saúde dos
servidores cujo patrocínio seja de entidades sindicais e de classe, associação e clubes constituídos exclusivamente para servidores públicos federais.

Art. 5º O pedido de consignação de pensão alimentícia voluntária será instruído com a indicação do valor ou percentual de desconto sobre a remuneração, conta bancária em que será destinado o
crédito e aquiescência do consignatário ou representante legal.
Art. 6º Os consignatários de que trata o art. 4º, excetuado o beneficiário de pensão alimentícia voluntária, devem apresentar soliciCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p- 6655-6745, set. 1998
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tação de consignação facultativa aos órgãos setoriais ou seccionais
do Sipec, instruída da comprovação de autorização de cada servidor.
Parágrafo único. Após a verificação da regularidade e deferimento da solicitação, os órgãos setoriais ou seccionais firmarão contrato ou convênio com o consignatário e encaminharão ao órgão central pedido de criação de rubrica para aqueles ainda não cadastrados
no Siape.
Art. 7º Somente será habilitado como consignatário facultativo aquele que estiver cadastrado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), ressalvados os órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e o beneficiário
de pensão alimentícia voluntária.
Art. 8º As entidades sindicais e de classe, associações, clubes
constituídos exclusivamente para servidores públicos federais e cooperativas devem disponibilizar, quando solicitados pelo Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado ou pelos demais órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, a qualquer tempo, seus cadastros de associados.
Art. 9º O valor mínimo para descontos decorrentes de consignação facultativa é de um por cento do menor vencimento básico fixado no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional.
Parágrafo único. Observado o princípio da economicidade, o
órgão central do Sipec poderá estabelecer percentual superior ao previsto neste artigo.
Art. 10. Asoma mensal das consignações facultativas de cada
servidor não pode exceder ao valor equivalente a trinta por cento da
soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao
local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada de
que trata o art. 15, § 1º, da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997,
ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
I
II

diárias;
ajuda-de-custo;
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III - indenização da despesa do transporte quando o servidor, em caráter permanente, for mandado servir em nova sede;
IV
salário-família;
V
gratificação natalina;
VI
auxílio-natalidade;
VII
auxílio-funeral;
VIII
adicional de férias, correspondente a um terço sobre a
remuneração;
IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário;
X - adicional noturno;
XI - adicional por tempo de serviço;
XII - adicional de insalubridade, de periculosidade ou de
atividades penosas.
Art. 11. As consignações compulsórias têm prioridade sobre
as facultativas.
§ F Não será permitido o desconto de consignações facultativas
até o limite de trinta por cento, quando a soma destas com as compulsórias exceder a setenta por cento da remuneração do servidor.
§ 2' Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas
exceda ao limite definido no parágrafo anterior, serão suspensos, até ficar dentro daquele limite, os descontos relativos a consignações facultativas de menores níveis de prioridade, conforme disposto a seguir:

I
II -

pensão alimentícia voluntária;
amortização de empréstimos pessoais;
III - mensalidade para custeio de entidades de classe, associações e cooperativas;
IV
contribuição para previdência complementar ou renda
mensal;
V
contribuição para planos de saúde;
VI
contribuição para planos de pecúlio;
VII
contribuição para seguro de vida;
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VIII -

amortização de financiamentos de imóveis residenciais.

Art. 12. Para cobertura dos custos de processamento de dados
de consignações facultativas, os consignatários, exceto os órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e os
beneficiários de pensão alimentícia voluntária, contribuirão com a
quantia de R$ 1,00 (um real) por linha impressa no contracheque de
cada servidor.
Parágrafo único.

O recolhimento dos valores previstos no

caput será processado automaticamente pelo Siape sob a forma de

desconto incidente sobre os valores brutos a serem repassados ou
creditados às entidades consignatárias, e recolhidos mensalmente
ao Tesouro Nacional pelos órgãos e entidades integrantes do Sipec.

Art. 13. Não são permitidos na folha processada pelo Siape
ressarcimentos, compensações, encontros de contas ou acertos financeiras entre entidades consignatárias e servidores que impliquem
créditos nas fichas financeiras dos servidores.
Art. 14. A consignação em folha de pagamento não implica
co-responsabilidade dos órgãos e das entidades da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária assumidos pelo servidor junto ao consignatário.
Art. 15. Para fins de processamento de consignações facultativas, o consignatário deve encaminhar ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), em meio magnético os dados relativos
aos descontos.
Parágrafo único. O encaminhamento fora dos prazos definidos
pelo órgão central do Sipec implicará recusa ou exclusão das respectivas consignações na folha do mês de competência.

Art. 16. A consignação facultativa pode ser cancelada:
I - por interesse da administração;
II - por interesse do consignatário, expresso por meio de solicitação formal encaminhada ao órgão setorial ou seccional do Sipec;
III - a pedido do servidor, mediante requerimento endereçado
ao órgão setorial ou seccional do Sipec.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6655-6745, set. 1998

6729
Art. 17. Independentemente de contrato ou convênio entre o
consignatário e o consignante, o pedido de cancelamento de consignação por parte do servidor deve ser atendido, com a cessação do desconto na folha de pagamento do mês em que foi formalizado o pleito,
ou na do mês imediatamente seguinte, caso já tenha sido processada, observado ainda o seguinte:
I - a consignação de mensalidade em favor de entidade sindical somente pode ser cancelada após a desfiliação do servidor;
II - a consignação relativa à amortização de empréstimo somente pode ser cancelada com a aquiescência do servidor e da consignatária.

Art. 18. A constatação de consignação processada em desacordo com o disposto neste decreto, mediante fraude, simulação, dolo,
conluio ou culpa, que caracterize a utilização ilegal da folha de pagamento dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, impõe ao dirigente do órgão setorial
ou seccional do Sipec o dever de suspender a consignação e comunicar ao respectivo órgão central, para fins de desativação imediata,
temporária ou definitiva, da rubrica destinada ao consignatário envolvido.
Parágrafo único. O ato omissivo do dirigente do órgão setorial e
seccional do Sipec poderá caracterizar grave inobservância das normas legais e regulamentares, cuja responsabilidade civil-administrativa
deve ser apurada pela autoridade competente, mediante processo
administrativo disciplinar, sem prejuizo das sanções penais cabíveis.
Art. 19. O disposto neste decreto aplica-se aos proventos de
aposentadoria e às pensões decorrentes de falecimento de servidores
ou de aposentados.

Art. 20. As consignações facultativas referentes a amortizações de empréstimos concedidos por entidades abertas de previdência privada, que já vêm sendo processadas em folha de pagamento,
ficam mantidas até a amortização da última parcela do empréstimo.
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Art. 21. O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado expedirá as instruções complementares necessárias à execução deste decreto.
Art. 22. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23. Revoga-se o Decreto n' 2.065, de 12 de novembro de
1996.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
DECRETO N' 2.785, DE 23 DE SETEMBRO DE 1998
Altera dispositivo do Decreto n" 107, de
29 de abril de 1991, que regulamenta, para a
Marinha, a Lei nº 5.821, de 10 de novembro
de 1972, que dispõe sobre as promoções dos
Oficiais da Ativa das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 15, § 5', da Lei n' 5.821, de 10 de novembro de 1972,
DECRETA:
Art. l' O art. 30 do Decreto n? 107, de 29 de abril de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 30. OS QAE para promoção ao posto de ContraAlmirante serão constituídos de dezessete Capitães-deMar-e-Guerra para a primeira vaga e mais dois para cada vaga
subseqüente, já abertas ou previstas na data de sua elaboração.
§ l' Quando não houver vaga de Contra-Almirante, mas
existir vaga para postos acima, já aberta ou prevista na data de
elaboração, os QAE serão igualmente constituídos de dezessete
Capitães-de-Mar-e-Guerra.
§ 2' Quando o número de Capitães-de-Mar-e-Guerra selecionados pela CPO para integrar o QAE de determinado CorCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 1, p. 6655-6745, sei. 1998
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po ou Quadro for inferior ao estabelecido no caput deste artigo, o
QAE será constituído por todos os Oficiais selecionados." (NR)
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1998; 1772 da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
DECRETO Nº 2.786, DE 24 DE SETEMBRO DE 1998
Promulga o Acordo, por Troca de Notas, que Emenda o Acordo para Serviços Aéreos entre seus respectivos Territórios e
Além) de 11 de agosto de 1992, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Coréia,
em Brasília, em 29 de fevereiro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Coréia celebraram, em Brasília, em 29
de fevereiro de 1996, um Acordo, por troca de Notas, que emenda o
Acordo para Serviços Aéreos entre seus Respectivos Territórios e
Além, de 11 de agosto de 1992;
Consíderando que o Congresso Nacional aprovou o texto do
acordo por meio do Decreto Legislativo nº3, de 22 dejaneiro de 1997,
publicado no Diário Oficial da União nº 16, de 23 de janeiro de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 5 de fevereiro de
1997, conforme estabelece seu parágrafo 2;
DECRETA:
Art. I" O Acordo, por Troca de Notas, que Emenda o Acordo
para Serviços Aéreos entre seus respectivos Territórios e Além, de 11
de agosto de 1992, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia, em Brasília, em:29
de fevereiro de 1996, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o acordo está publicado no DO de 25.9.1998, pãgs. 14/15.
DECRETO N' 2.787, DE 28 DE SETEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e Função Gratificada
que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e Função Gratificada:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério dos Transportes, quatro DAS 101.4, um
DAS 102.5, um DAS 102.4 e uma FG-1;
II - do Ministério dos Transportes para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, três DAS 101.5, quatro DAS
1'01.3 e um DAS 101.1.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
II ao Decreto n' 1.642, de 25 de setembro de 1995, passa a vigorar na
forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3' Os apostilamentos decorrentes do remanejamento de
que trata o caput do art. 1º, deverão ocorrer no prazo de vinte dias
contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado dos Transportes fará publicar no Diário Oficial
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da União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação
deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere
o Anexo Il, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 4' Os regimentos internos dos órgãos do Ministério dos
Transportes serão aprovados pelo Ministro de Estado e publicados
no Diário Oficial da União, no prazo de noventa dias contados da
data de publicação deste decreto.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Fica revogado o parágrafo único do art. l' do Decreto
nº 1.911, de 21 de maio de 1996.
Brasília, 28 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Rubens Fontenele Albuquerque
Cláudia Maria Costin.
Anexo I
Remanejamento de Cargos
DAS

Código

Unitário

DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4

4,94
3,08
1,24
1,00
4,94
3.08

Quant.
~

4

-

Quant.

Valor

12,32

3

14,82

-

-

4,94
3,08

6

20,34

1

0,31

Subtota12

1

0,31

Total

7

20,65

-1

-0,13

Subtotal1
0,31

Saldo do Remanejamento
(0)-(6)

Da MT p/o Mare (b)

Valor

1
1

FG-1
I

Do Mare plMT (a)

-

~

4
1

-

4,96
1,00

8

8

-

20,78

-

20,78

-

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6655-6745, set. 1998

6734
Anexo II
(Decreto nº 1.642, de 25 de setembro de 1995)
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério dos Transportes
Unidade

I

Cargos/
Funções

n'
1
5
6

Gabinete
Assessoria Parlamentar
Divisão
Assessoria de Comunicação
Divisão
Serviço
Assessoria Administrativa
Divisão
Serviço
Secretaria Executiva

Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço

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

4
Coordenação-Geral de Programa
de Redução de Acidentes nas Estradas
Divisão

1
2
61
69

Denominação
CargolFunção

!

Assessor Especial
do Ministro
Assessor do Ministro
Assistente
do Ministro
Chefe
Assistente
Auxiliar
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe
Secretário Executivo
Assessor do
Secretário Executivo
Auxiliar
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe
Supervisor
de Programas

i Coordenador-Geral
i Chefe

84
Subsecretaria de Assuntos Administrativos

1
2

iI DAS/
NE/ I
FG

Subsecretário
Assistente

.-----'
102.5
102.4
102.3
101.5
102.2
102.1
101.4
101.2
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
NE
102.4
102.1
101.4
101.3
101.2
101.1
I
I
I

101.4
101.4
101.2
FG-l
FG-2
FG-3
101.5
102.2
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Unidade

: Cargos!
Funções
ns

Serviço
Coordenação-Geral de Modernização e
Informática
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Serviço
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos
Coordenação
Divisão
Serviço
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Serviço
Coordenação-Geral de Política Setorial
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Captação de Recursos
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento
e Avaliação
Coordenação
Divisão
Serviço

Consultoria Jurídica
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Técnicos
de Transportes
Divisão

I

D enorrunaçao
CargoJFunção

!

NEI

i

FG
~

1

Chefe

1
3
6
8
1
1
3

1
3
6
9
1
2
2
1
1
2
4
3
1
2
4
6
1
2
4
4

Coordenador-Geral I 101.4
Coordenador
101.3
Chefe
101.2
Chefe
101.1
Coordenador-Geral
101.4
Chefe
101.1
Coordenador
101.3
Chefe
101.2
Chefe
101.1
Coordenador-Geral
101.4
Coordenador
101.3
Chefe
101.2
Chefe
101.1
Subsecretário
101.5
Assistente
102.2
Auxiliar
102.1
101.1 .
Chefe
Coordenador-Geral
101.4
Coordenador
101.3
Chefe
101.2
Chefe
101.1
Coordenador-Geral
101.4
Coordenador
101.3
Chefe
101.2
Chefe
101.1
Coordenador-Geral
101.4
Coordenador
101.3
Chefe
101.2
Chefe
101.1

1
3
6
6

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
2
1

Consultor Jurídico
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.1

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

7
9

1

101 1
.
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Cargos!
Funções

Denominação
CargoFunção

NE/
DAS/
FG

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

e Jurisprudência
Divisão

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Secretaria de Transportes Aquaviários

1
2

Secretário
Assessor
do Secretário
Assistente
Chefe
Diretor
Auxiliar

101.6

1
2
12

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
3
6
1
2
1
2
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Diretor
Auxiliar
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1
101.5
102.1
101.4
101.2
101.1

1
2
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
2
2
1
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Diretor
Auxiliar

101.4
101.2
101.1
101.5
102.1
101.4

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

Unidade

n'
Coordenação-Geral de Legislação da Gestão
Administrativa

Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos
Judiciais
Divisão
Coordenação-Geral de Legislação

Serviço
Departamento de Marinha Mercante
Coordenação-Geral do Fundo da Marinha
Mercante
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Transportes
Marítimos
Divisão
Serviço
Departamento de Portos
Coordenação-Geral de Descentralização
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Infra-Estrutura
Portuária
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Gestão dos Contratos
de Concessão
Divisão
Serviço
Departamento de Hidrovias Interiores
Coordenação-Geral de Transporte e Apoio
Técnico
Divisão

2
2
1
2

102.4
102.2
101.1
101.5
102.1

101.2
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Cargos!

Funções

Unidade

n'

Denominação
Cargo.Função

INEJl
I

DAS/

I

101.4
101.2
101.6

FG

Coordenação-Geral de Infra-Estrutura
Hidroviária

1
2
1
2

Divisão
Subsecretaria de Transportes Terrestres

Coordenador-Geral

Chefe
Secretário
Assessor
do Secretário

2
2
1
2

IServiço

Departamento de Transportes Rodoviários

102.4
102.2
101.1
101.5
102.1

Assistente
Chefe
Diretor
Auxiliar

I

Coordenação-Geral de Transportes
Rodoviários
Divisão
I

Serviço
Coordenação-Geral de Gerência e Serviços
Divisão
Serviço
Departamento de Transportes Ferroviários
Coordenação-Geral de Planejamento
e Concessões
Divisão
Serviço

1
2
4
1
2
4
1
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

1
3
6

Coordenador-Geral
Chefe

1
3

2
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Secretário
Assessor
do Secretário
Assistente
Chefe

1
2

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

1
2
1
2
3

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4

1

Diretor

101.5

Coordenador-Geral

Chefe
Chefe
Diretor

Auxiliar

6
1
2

Serviço
Departamento de Desenvolvimento
Institucional e Tecnológico
Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Institucional
Divisão
Coordenação-Geral de Transportes Urbanos
Divisão
Serviço
Departamento de Avaliação Econômica
e da Qualidade

I

I

101.4
101.2
101.1

Chefe

\ Coordenação-Geral de Regulamentação
e Fiscalização
Divisão
Serviço
Secretaria de Desenvolvimento

101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.5
102.1

! 101.4
101.2
101.1
101.6

I

102.4
102.2
101.1

I

W"I

101.4
101.2
101.1
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CargoFunção

NE/
DAS/
FG

2
1
3
2
1
3
4
1
2

Auxiliar
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Diretor
Auxiliar

102.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.5
102.1

1
3
1
3
4

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.4
101.2
101.1

Cargos/
Funções

Unidade

Denominação

n"
Coordenação-Geral de Gestão da Qualidade
Divisão
, Serviço
Coordenação-Geral de Análise Econômica
Divisão
Serviço
Departamento de Logística de Transportes

I

Coordenação-Geral de Integração da
Infra-Estrutura
Divisão
Coordenação-Geral de Logística Operacional
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Articulação
e Acompanhamento
Divisão
Delegacia de Administraçào no Estado
i do Rio de Janeiro

1
2

i

Divisão
Serviço

1
3
5
10

J

Coordenador-Geral
í Chefe

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.3
102.1
101.2
101.1

b) Quadro-Resumo de Custos dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério dos Transportes
Situação Atual e Nova
.

I
I

Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

Situação Atual

DAS
Unitário
6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,OS
1,24
1,11
1,00

Quant.

I

3
15
34
26
107
140

12
6
17
28

I,

I

Situação Nova

Valor Total

Quant.

Valor Total

19,56
74,10
104,72
32,24
118,77
140,00
36,96
7,44
18,87
28,00

3
12
38
22
107
139
1
13

19,56
59,28
117,04
27,28
118,77
139,00
4,94
40,04
7,44
18,87
28,00

6
17
28

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, I. 1, p. 6655-6745, sei. 1998

I

6739
Código

I

DAS
Unitário

Situação Atual

I

i

I

Situação Nova

Valor Total

Quant.

ValorTotal

388

580,66

386

580,22

60
69
84

18,60
16,56
15,96

61
69
84

18,91
16,56
15,96

Subtota12

213

51,12

214

51,43

Total 1+2

601

631,78

600

631,65

Subtotall
0,31
0,24
0,19

FG-1
FG-2

FG-3

Quant.

I

I

DECRETO Nº 2_788,DE 28 DE SETEMBRO DE 1998
Altera dispositivos do Decreto n c 1.282,
de 19 de outubro de 1994, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965,
DECRETA:
Art. l' Os arts. 1',3',5' e 6º do Decreto n" 1.282, de 19 de outubro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. l' A exploração das florestas primitivas da Bacia
Amazônica de que trata o art. 15 da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), e das demais formas de vegetação
arbórea natural, somente será permitida sob a forma de manejo
florestal sustentável de uso múltiplo, que deverá obedecer aos
princípios de conservação dos recursos naturais, de preservação
da estrutura da floresta e de suas funçôes, de manutenção da diversidade biológica, de desenvolvimento socioeconômico da região e aos demais fundamentos técnicos estabelecidos neste decreto.
§ l' Para efeito deste decreto, considera-se Bacia Amazônica a área abrangida pelos Estados do Acre, Pará, Amazonas,
Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, além das regiões situadas ao norte do paralelo de 13ºS, nos Estados de Tocantins e
Goiás, e a oeste do meridiano de 44'W, no Estado do Maranhão.
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§ 2' Entende-se por manejo florestal sustentável de uso
múltiplo a administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo, e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos
não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e servíços
de natureza florestal." (NR)
«Art. 2' O manejo florestal sustentável de uso múltiplo a
que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes princípios
gerais e fundamentos técnicos:
I - princípios gerais:
a) conservação dos recursos naturais;
b) preservação da estrutura da floresta e de suas funções;
c) manutenção da diversidade biológica;
d) desenvolvimento socioeconõmico da região;
II - fundamentos técnicos:
a) caracterização do meio físico e biológico;
b) determinação do estoque existente;
c) intensidade de exploração compatível com a capacidade
do sítio;
d) promoção da regeneração natural da floresta;
e) adoção de sistema silvicultural adequado;
fJ adoção de sistema de exploração adequado;
g) monitoramento do desenvolvimento da floresta remanescente;
h) garantia da viabilidade técnico-econômica e dos benefícios sociais;
i) garantia das medidas mitigadoras dos impactos ambientais.
Parágrafo único. A aprovação, pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do
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plano de manejo florestal, dispensa a apresentação do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental
(Rima).» (NR)
«Art. 3' A exploração de recursos florestais na bacia amazônica, por proprietários ou legítimos possuidores de glebas rurais com área acima de quinhentos hectares, somente será admitida mediante a apresentação de plano de manejo florestal
sustentável, observadas as exigências, as condições e os prazos
estabelecidos pelo Ibama.
§ l' A exploração dos recursos florestais na bacia amazônica, por proprietários ou legítimos possuidores de glebas rurais
com área de até quinhentos hectares, será admitida mediante a
apresentação de plano de manejo florestal sustentável simplificado, observadas as exigências, as condições e os prazos estabelecidos pelo Ibama.
§ 2' A exploração de que trata o parágrafo anterior, quando efetuada de forma comunitária, por intermédio de associações ou cooperativas, poderá ser realizada mediante um único
plano de manejo florestal sustentável simplificado, que aglutine
glebas individuais, respeitado o limite máximo de quinhentos
hectares, segundo critérios e parâmetros a serem fixados pelo
Ibama.» (NR)

«Art. 5' O Ibama, em articulação com os órgãos estaduais
competentes, definirá áreas destinadas à produção econômica
sustentável de madeira e de outros produtos vegetais.» (NR)
«Art. 6º O legítimo possuidor de terras públicas que explore recursos florestais está sujeito ao disciplinamento previsto
neste decreto e às condições estabelecidas pelo Ibama, com vistas
à emissão do respectivo documento de exploração.» (NR)
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 28 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Laudo Bernardes
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DECRETO Nº 2.789, DE 29 DE SETEMBRO DE 1998
Prorroga o prazo previsto no § 5º do art.
2º da Medida Provisória nº 1.675-41, de 27
de agosto de 1998.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 6º do art. 2º da Medida Provisória nº 1.675-41, de 27 de agosto
de 1998,
DECRETA:
Art. 1e O prazo previsto no § 5º do art. 2º da Medida Provisória nº 1.675-41, de 27 de agosto de 1998, fica prorrogado para 11 de
outubro de 1999.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogado o Decreto n? 2.279, de 17 de julho de
1997.
Brasília, 29 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO Nº 2.790, DE 29 DE SETEMBRO DE 1998
Delega competência aos Ministros de
Estado da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 11, 12 e 173 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. 1º É delegada competência aos Ministros de Estado da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica para, obedecidas e citadas as
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disposições legais e regulamentares, baixar, relativamente aos
oficiais e às praças da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, respectivamente, os seguintes atos de:

I - transferência para a reserva remunerada de oficiais
superiores, intermediários e subalternos;
II - reforma de oficiais da ativa e da reserva, inclusive a de
oficial-general da ativa, após este ser exonerado ou dispensado do
cargo ou comissão pelo Presidente da República;

III - demissão a pedido, ex officio e por sentença passada em
julgado de oficiais superiores, intermediários e subalternos;
IV -

promoção aos postos de oficiais superiores;

V - promoção post mortem de oficiais superiores, intermediários e subalternos;
VI - agregação ou reversão de militares;

VII - designação e dispensa de militares para missão de caráter eventual ou transitória no exterior;
VIII - nomeação e exoneração de militares, exceto oficiaisgenerais, para cargos e comissões no exterior, criados em ato do Presidente da República;
IX - nomeação e exoneração de membros efetivos e suplentes das respectivas Comissões de Promoções de Oficiais;
X - nomeação ao primeiro posto de oficiais dos diversos
Corpos, Quadros, Armas e Serviços;
XI -

nomeação de capelães militares;

XII - melhoria ou retificação de remuneração de militares
na inatividade, inclusive diárias de asilado, quando o ato inicial não
tiver sido regulado por decreto;
XIII - concessão de condecorações destinadas a: recompensar
bons serviços militares, contribuição ao esforço nacional de guerra,
reconhecer serviços prestados às Forças Armadas, reconhecer a dedicação à profissão e o interesse pelo seu aprimoramento e premiar a
aplicação aos estudos militares ou à instrução militar, conforme classificação contida no Decreto n? 40.556, de 17 de dezembro de 1956;
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XIV - pensão a beneficiários de oficiais, de conformidade com
o disposto no Decreto nº 79.917, de 8 de julho de 1977;
XV - execução do disposto no art. 8' e seus parágrafos, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Parágrafo único. Ao Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas é delegada competência para baixar, relativamente aos militares em serviço naquele órgão, os atos a que se referem os incisos VII e VIII deste artigo.
Art. 2' Observadas as condições contidas no caput do artigo
anterior, são os Ministros de Estado da Marinha, do Exército e da Aeronáutica autorizados a baixar atos regulamentares sobre organização, condições de ingresso, permanência, exclusão e transferência de
Corpos, Quadros, Armas, Serviços e Categorias de oficiais superiores,
intermediários e subalternos, no ãmbito dos respectivos ministérios.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Ficam revogados os Decretos n' 61.464, de 4 de outubro
de 1967, nº 90.893, de 4 de fevereiro de 1985, nº 98.333, de 24 de outubro de 1989, n" 98.365, de 7 de novembro de 1989, nº 99.417, de 26 de
julho de 1990, n' 891, de 11 de agosto de 1993, e o § 1º do art. 1º do Decreto n' 87.215, de 24 de maio de 1982.
Brasília, 29 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Lélio Viana Lobo
Expedito Hermes Rego Miranda
DECRETO N' 2.791, DE 30 DE SETEMBRO DE 1998
Prorroga o prazo de remanejamento
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 12 Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1998, o prazo
de remanejamento dos seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), alocados ao Ministério da Educação e do Desporto, pelo Decreto nº 2.149, de 14 de fevereiro de 1997: um DAS 101.5, dois DAS 101.4, um DAS 101.3 e dois DAS
101.2.
Parágrafo único. Aos cargos remanescentes do remanejamento
inicial aplica-se o disposto no § 2º do art. F do Decreto nº 2.149, de 1997.
Art. 2º Ficam remanejados para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, os seguintes cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores alocados temporariamente ao Ministério da Educação e do Desporto pelo Decreto n 2
2.623, de 10 de junho de 1998: um DAS 101.3 e um DAS 101.2.
Art. 3º Ficam remanejados, até 31 de dezembro de 1998, do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o
Ministério da Educação e do Desporto, dois cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, DAS 101.4.
§ 12 Os cargos objeto deste remanejamento não integrarão a
Estrutura Regimental do Ministério da Educação e do Desporto, devendo constar do ato de nomeação seu caráter de transitoriedade,
mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2º Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo os cargos
em comissão, ora remanejados, serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revoga-se o inciso Ir do art. 1º do Decreto nº 2.149, de
14 de fevereiro de 1997, e o Decreto nº 2.528, de 24 de março de 1998.
Brasília, 30 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Cláudia Maria Costin
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t, 1, p. 6655-6745, set. 1998

REPUBLICAÇÃO

LEI
LEI NQ 9.699, DE 8 DE SETEMBRO DE 1998

n

Altera a Lei nº 8.185, de 14 de maio de
1991, alterada pela Lei n' 8.407, de 10 de
janeiro de 1992, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios e cria os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I" O art. 18, com as modificações de seus incisos e parágrafos; o art. 25, acrescido do inciso VII; e o art. 33, acrescido dos artigos 33-A a 33-F, da Lei n Q8.185, de 14 de maio de 1991, alterada
pela Lei n Q8.407, de 10 de janeiro de 1992, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 18. A Justiça de Primeiro Grau do Distrito Federal
compreende:
I - Varas com competência em todo o território do Distrito Federal:
a) oito Varas de Fazenda Pública;
(*) Publicada no DO de 9.9.1998 (pág. 6375 desta obra).
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b) uma Vara da Infância e da Juventude;

c) uma Vara de Execuções Criminais;
d) uma Vara de Falências e Concordatas;
e) uma Vara de Registros Públicos; (NR)
e-A) duas Varas de Precatórios;
fJ uma Vara de Acidentes do Trabalho;
g) quatro Varas de Entorpecentes e Contravenções Penais;
g-A) Auditoria Militar;
II - Circunscrição Especial Judiciária de Brasília:
a) vinte Varas Cíveis; (NR)
b) sete Varas de Família;
c) uma Vara de Órfãos e Sucessões;
d) um Tribunal do Júri;
e) oito Varas Criminais; (NR)
fJ três Varas dos Delitos de Trânsito;
f-A) dez Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
f-B) cinco Varas dos Juizados Especiais Criminais;
III - Circunscrição Judiciária de Taguatinga:
a) cinco Varas Cíveis;
b) quatro Varas de Família, Órfãos e Sucessões;
c) um Tribunal do Júri;
d) três Varas Criminais; (NR)
doA) uma Vara dos Delitos de Trânsito;
d-B) cinco Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
doe) três Varas dos Juizados Especiais Criminais;
IV - Circunscrição Judiciária do Gama:
a) duas Varas Cíveis;
b) três Varas de Família, Órfãos e Sucessões; (NR)
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c) duas Varas Criminais;
d)

um Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito; (NR)

doA) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;

d-B) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais;

V - Circunscrição Judiciária de Sobradinho:
a) duas Varas Cíveis;

b) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos de
Trânsito;

b-A) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
b-B) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais;

VI - Circunscriçâo Judiciária de Planaltina:
a) uma Vara Cível;
b) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos de
Trânsito;

b-A) uma Vara de Família, Órfâos e Sucessões;

b-B) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
b-C) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais;

Circunscriçâo Judiciária de Brazlândia:
a) uma Vara Cível; (NR)

VII -

a-A) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos
de Trânsito;
a-B) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
a-C) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais;

Circunscrição Judiciária de Ceilândia;
a) três Varas Cíveis;

VIII -

b) quatro Varas de Família, Órfãos e Sucessões;

c) cinco Varas Criminais;
d) um Tribunal do Júri;
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dOA) cinco Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
d-B) três Varas dos Juizados Especiais Criminais;
IX - Circunscrição Judiciária de Samambaia:
a) três Varas Cíveis;
b) três Varas de Família, Órfãos e Sucessões;

c) três Varas Criminais e dos Delitos de Trânsito;
d) um Tribunal do Júri;

doA) três Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
d-B) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais;
X -

Circunscrição Judiciária do Paranoá:

a) uma Vara Cível;

b) uma Vara de Família, Órfãos e Sucessões;

c) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos de
Trânsito;
c-A) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;

c-B) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais;
X-A -:- Circunscrição Judiciária de Santa Maria:
a) lima Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões;
b) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos de
Trânsito;

c) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
d) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais.

§ 1°

.

§ 2º As áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas, compreendendo-se as do Núcleo Bandeirante, Candangolãndia, Riacho Fundo, Guará I e n, Cruzeiro,
Lago Sul e Lago Norte na Circunscrição Especial Judiciária de
Brasília; a de Aguas Claras na Circunscrição Judiciária de Taguatinga; a do Recanto das Emas na Circunscrição Judiciária
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de Samambaia; e a de São Sebastião na Circunscrição Judiciária do Paranoá. (NR)
§ 2º-A. Ocorrendo a criação de Regiões Administrativas,
estas permanecerão sob a área de jurisdição da Circunscrição Judiciária da qual tiver sido desmembrado o território respectivo.»
«Art. 25
.
VII - a execução das penas e o acompanhamento das condições da suspensão do processo, na forma da Lei n' 9.099, de 26
de setembro de 1995, inclusive se decorrentes do cumprimento
de Carta Precatória.»

«Seção IX
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
Art. 33-A. Aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais compete a conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas
de sua competência, ressalvado o disposto no inciso VII do art.
25 desta lei.

Subseção I
Dos Juizados Especiais Cíveis
Art. 33-B. O processo instaurar-se-á com a apresentação
do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado.
§ 1º O pedido escrito será apresentado à distribuição.
§ 2' O pedido oral será reduzido a termo perante a secretaria de qualquer dos juizados e levado à distribuição.
§ 3' Onde houver apenas uma vara, o processo se instaurará perante a secretaria do juizado, que fará a comunicação ao
Serviço de Distribuição para fins de registro.
Subseção II
Dos Juizados Especiais Criminais
Art. 33-C. O Juizado Especial Criminal tem competência
para conciliação, processo e julgamento das infrações penais de
menor potencial ofensivo, assim consideradas as contravenções
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penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a
um ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento
especial.

Subseção Ill
Das Turmas Recursais
Art.33-D. As turmas recursais, em número de duas, denominadas Turma Recursal Cível e Turma Recursal Criminal, serão compostas, cada uma, de três Juízes de Direito titulares e
três suplentes escolhidos pelo Conselho Especial dentre os integrantes da primeira quinta parte da lista de antigüidade, para
exercício de suas funções por dois anos, permitida a recondução.
Parágrafo único. As turmas recursais serão presididas
pelo seu componente mais antigo, em rodízio anual, coincidindo
a duração do mandato com o ano judiciário.
Art. 33- E. Compete à Turma Recursal Cível julgar os recursos relativos a decisões proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis
do Distrito Federal e os embargos de declaração a seus acórdãos.
Art. 33-F. Compete à Turma Recursal Criminal julgar os
recursos relativos a decisões proferidas pelos Juizados Especiais
Criminais do Distrito Federal e os embargos de declaração a
seus acórdãos.»
Art. 2' As demais normas necessárias à instalação e funcionamento dos Juizados Especiais serão objeto de resolução do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sempre observado o
que determina a Lei n' 9.099, de 26 de setembro de 1995.
Art. 3' São acrescidos ao Quadro Permanente de Pessoal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios os cargos constantes do Anexo I e as funções comissionadas conforme Anexo II
desta lei.
Art. 4'

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Renan Calheiros
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Anexo I
Cargo/Denominação

Número de Cargos

Juiz de Direito

60

IJuiz de Direito Substituto

50

I

Analista Judiciário

380

t

Técnico Judiciário

580

Anexo II
Funções/Nível
FC-09

Número de Funções
------"
66

FC-OS

1

FC-05

120

FC-OS

60

FC-01

60

---
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RETIFICAÇÕES

MEDIDAS PROVISÓRIAS
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.685-4, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998(')
Altera dispositivos da Lei nº 9.656, de 3
de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde, e dá
outras providências.

Retificação

Na MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.685-4, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1998, publicada no DO de 27.9.1998, Seção 1, páginas 12 a 15:
Onde se lê:
«Art. 25. .
.
VI - cancelamento, providenciado pela Susep, da autorização de funcionamento e alienação da carteira da operadora
mediante leilão." (NR);
Leia-se:
«Art. 25.
VI - cancelamento, providenciado pela Susep, da autorização de funcionamento e alienação da carteira da operadora
mediante leilão." (NR)
(*) Publicada no DO de 27.9.1998 -

Edição extra (pág. 6529 desta obra).
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.705-43, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998 (*)
Dá nova redação ao art. 57 da Lei n"
4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe
sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários públicos civis da União e do Distrito
Federal e dá outras providências.

Retificação

No DO de 29.9.1998, Seção 1, pág. 15, na epígrafe.:
Onde se lê:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.705-43, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998
Leia-se:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1. 705-3, DE 28 DE SETEMBRO
DE 1998

DECRETO
DECRETO Nº 2.747, DE 25 DE AGOSTO DE 1998 (**)
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Função Gratificada que menciona, e dá outras providências.

Retificação

O Anexo II foi republicado no DO de 14.9.1998, Seção 1, pág. 2,
por ter saído com incorreção no DO de 26.8.1998.
(") Publicada naDO de 29.9.1998 (pág. 6645 desta obra).
DO de 26.8.1998 (Y. Coleção das Leis. Brasília, 190(8):6016,
ago. 1998).

(*'*) Publicado no

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

Y.
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Anexo II
(Decreto nº 1.351, de 28 de dezembro de 1998)
Anexo LVI
Quadro-Resumo Quantitativo de Custos de
Cargos em Comissão e Funções de Confiança
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Código

DAS Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
3,08
1,24
1,11
1,00

Subtotall
FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

Quantidade

Valor total

1
5
25
31
259
283
3
5
2
20

6,52
24,70
77,00
38,44
287,49
283,00
9,24
6,20
2,22
20,00

634

754,81

540
110

167,40
26,40

-

,
i

-

Subtotal2

650

193,80

Total (1+2)

1.264

948,61
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9.697 - Lei de 2 de setembro de 1998- Cria Juntas de Conciliação e Julgamento na 2!! Região da Justiça do Trabalho, define jurisdição e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de setembro de 1998.

6361

9.698 - Lei de 2 de setembro de 1998 - Dispõe sobre a criação de Juntas de
Conciliação e Julgamento na 15!! Região da Justiça do Trabalho, define jurisdições e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de setembro de 1998.
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9.699 - Lei de 8 de setembro de 199B-Altera a Lei ns 8.185, de 14 de maio
de 1991, alterada pela Lei n'' 8.407, de 10 de janeiro de 1992, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios e
cria os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Publicada no DO de 9
de setembro de 1998.
Republicada no DO de 10 de setembro de 1998.

6375
6747

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1. 713 - Medida Provisória de lº de setembro de 1998 - Altera a redação do
art. 34 da Lei n? 6.368, de 21 de outubro de 1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substânciae entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica. Publicada no DO de 2 de setembro de 1998.

1.714 - Medida Provisória de 2 de setembro de 1998 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
crédito extraordinário no valor de R$ 15.500.000,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 3 de setembro de 1998.
1.715 - Medida Provisória de 3 de setembro de 1998 - Dispõe sobre o Programa de Revitalizaçâo de Cooperativas de Produção Agropecuária
(Recoop), autoriza a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop) e dá outras providências. Publicada no DO
de 4 de setembro de 1998.
1.716 - Medida Provisória de 8 de setembro de 1998 - Altera e acresce
dispositivos à Lei n" 9.692, de 27 de julho de 1998, e dá outras providências. Publicada no DO de 9 de setembro de 1998.
1. 717 - Medida Provisória de 11 de setembro de 1998 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário no valor de
R$ 68.383.840.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicada no DO de 14 de setembro de 1998.
REEDIÇÕES
1.709-1 - Medida Provisória de 3 de setembro de 1998 -Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre o trabalho a tempo parcial e ampliar o prazo fixado no § 29 do art. 59, e altera a Lei n"
6.321, de 14 de abril de 1976, para facultar a extensão do beneficio do
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) ao trabalhador dispensado. Publicada no DO de 4 de setembro de 1998.
1.710-1 - Medida Provisória de 8 de setembro de 1998 -Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Publicada no DO de 9 de setembro de 1998.
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6385
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6395
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1. 711~1 - Medida Provisória de 10 de setembro de 1998 - Acresce dispositivo à Lei n" 9.526, de 8 de dezembro de 1997. Publicada no DO de 11 de
setembro de 1998.

6403

1.463-30 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Dispõe sobre o
salário mínimo para o período de 1Q de maio de 1996 a 30 de abril de
1997. Publicada no DO de 25 de setembro de 1998.

6404

1.475-44 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Dá nova redação aos arts. 6" e gQ da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, que altera a
legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Publicada no DO de
25 de setembro de 1998.

6405

1.477-53 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Dispõe sobre o
valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.
Publicada no DO de 25 de setembro de 1998.

6406

1.569-19 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências. Publicada no
DO de 25 de setembro de 1998.

6414

1.579-25 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho de 1995,
dos arts. 18, 19, 34, 35 e do § 4 2 do art. 53 da Lei ns 9.293, de 15 dejulho
de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997. Publicada no DO de 25 de setembro de 1998.

6417

1.599-49 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Dá nova redação
a dispositivos da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de setembro de 1998.

6421

1.604-37 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Dispõe sobre
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de setembro de 1998. ...

6424

1.605-28 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Dá nova redação ao art. 44 da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre
a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas
agrícolas na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e
dá outras providências. Publicada no DO de 25 de setembro de 1998....

6426

1.607-22 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Altera a legislação que rege o salário-educação, e dá outras providências. Publicada no
DO de 25 de setembro de 1998.

6428

1.609-18 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Dispõe sobre o
salário mínimo para o período de I" de maio de 1997 a 30 de abril de
1998. Publicada no DO de 25 de setembro de 1998. .

6431

1.610-14 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Cria o Fundo de
Garantia à Exportação (FGE) e dá outras providências. Publicada ntr
DO de 25 de setembro de 1998.
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1.611-13 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Altera dispositivos da Lei ns 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.
Publicada no DO de 25 de setembro de 1998.

6435

1.614-23 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Define diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras
providências. Publicada no DO de 25 de setembro de 1998.

6439

1.615"33 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada
no DO de 25 de setembro de 1998.

6446

1.637-9 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Dispõe sobre a
regulação, fiscalização e supervisão dos mercados de títulos, ou contratos de investimento coletivo, e dá outras providências. Publicada
no DO de 25 de setembro de 1998.

6451

1.640"7 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Restaura a vigência da Lei n" 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição
de automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao
uso de portadores de deficiência física, e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de setembro de 1998.

6453

1.656"5 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Dispõe sobre o
salário mínimo a vigorar a partir de I" de maio de 1998. Publicada no
DO de 25 de setembro de 1998.

6454

1.661-7 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 -Altera a redação
dos arts. 26, 27,31 e 44 da Lei n" 9.473, de 22 dejulho de 1997, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de
1998. Publicada no DO de 25 de setembro de 1998.

6455

1.662-4 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Dá nova redação
ao art. 9'1. da Lei n'' 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a
redução de emissão de poluentes por veículos automotores, e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de setembro de 1998.

6458

1.663-14 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 - Dispõe sobre a
recuperação de haveres do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), a utilização de Títulos da Dívida Pública, de
responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos com o
INSS, altera dispositivos das Leis nes 7.986, de 28 de dezembro de
1989, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 24 de julho de 1991,
8.213, de 24 de julho de 1991,8.742, de 7 de dezembro de 1993, e 9.639,
de 25 de maio de 1998, e dá outras providências. Publicada no DO de
25 de setembro de 1998.

6459

1.712-1 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1998 -Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6759-6770, set. 1998

6763
nario no valor de R$ 7.556.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 25 de setembro de 1998.
1.672-33 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Altera os arts. 2º,

6471

3!:', 4!:', 6'.1, 6º, 7'1 e 9º da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe

sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.
Publicada no DO de 27 de setembro de 1998. (Edição extra)
1.673-31 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências. Publicada no DO
de 27 de setembro de 1998. .
1.674-56 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Dispõe sobre a
base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1u do art. 22 da
Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de setembro de 1998.
1.675-42 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Dispõe sobre
medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de setembro de 1998.
1.676-37 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PISlPasep), e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de setembro de 1998.
1.677-57 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e Orçamento Federal e de Controle Interno do Poder Executivo e dá outras providências. Publicada no
DO de 27 de setembro de 1998. ..
1.678-28 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para os fins que
especifica. Publicada no DO de 27 de setembro de 1998.
1.679-17 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Dispõe sobre
normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos e dá outras providências.
Publicada no DO de 27 de setembro de 1998.
1.680-10 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Altera a legislação do Imposto de Renda relativamente à incidência na fonte sobre
rendimentos de aplicações financeiras, inclusive de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, à conversão, em capital social, de
obrigações no exterior de pessoas jurídicas domiciliadas no País, amplia as hipóteses de opção, pelas pessoas físicas, pelo desconto simplificado, regula a informação, na declaração de rendimentos, de depósitos
mantidos em bancos no exterior, e dá outras providências. Publicada
no DO de 27 de setembro de 1998.
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1.681-9 - Medida provisória de 25 de setembro de 1998 - Dispõe sobre a
simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno
porte, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de setembro de
1998 (Edição extra)
.

6516

1.682-6 - Medida Provisória de 25 de setembro de 199B-Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e as entidades que menciona, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de setembro de
1998 (Edição extra)
.

6519

1.683-5 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Institui o Programa Especial de Financiamento para combate aos efeitos da estiagem
na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de setembro de 1998. .
.

6524

1.684-46 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Dispõe sobre o
pagamento dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de
suas subsidiárias, e dá outras providências. Publicada no no de 27 de
setembro de 1998.
.
.

6524

1.685-4 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Altera dispositivos da Lei n" 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de setembro de 1998 (Edição extra)
.
Retificada no no de 30 de setembro de 1998
.
1.686-4 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da
Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de
R$ 824.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 27
de setembro de 1998
.

6529
6755

6543

1.687-4 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Institui o Programa Emergencial de Frentes Produtivas e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de setembro de 1998
.

6545

1.688-4 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Estabelece critérios para a concessão de empréstimo, pela União, aos Estados e ao Distrito Federal, destinado ao ressarcimento parcial das perdas decorrentes da aplicação da Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Publicada
no DO de 27 de setembro de 1998
.

6547

1.689-4 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Altera a Lei n"
9.649, de 27 de maio de 1998, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de setembro de 1998
.
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1.690-4 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Dispõe sobre a
fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de
combustíveis, de que trata a Lei n" 9.478, de 6 de agosto de 1997, estabelece sanções administrativas e dá outras providências. Publicada
no DO de 27 de setembro de 1998 (Edição extra).

6551

1.691-4 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Dispõe sobre a
adoção de medidas relacionadas com o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), altera as Leis nss 4.380, de 21 de agosto de 1964, 8.036, de 11
de maio de 1990, e 8.692, de 28 dejulho de 1993, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de setembro de 1998 (Edição extra).

6560

1.697-58 - Medida Provisória de 25 de setembro de 1998 - Dispõe sobre os
Títulos da Dívida Pública de responsabilidade do Tesouro Nacional,
consolidando a legislação em vigor sobre a matéria. Publicada no DO
de 27 de setembro de 1998 <Edição extra).

6562

1.692-28 - Medida Provisória de 28 de setembro de 1998 - Dá nova redação aos arts. 2~ da Lei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1Q, 2Q e 3Q
da Lei n" 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente,
sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção econômica nas
operações de crédito rural, autoriza o Poder Executivo a renegociar as
obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal (EGF), vencidas e prorrogadas a partir de
1991, e dá outras providências. Publicada noDO de 29 de setembro de
1998.

6566

1.693

- Medida Provisória de 28 de setembro de 1998 - Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá outras
providências. Publicada no DO de 29 de setembro de 1998.

6569

1.694-10 - Medida Provisória de 28 de setembro de 1998 - Dá nova redação ao art. 1Q da Lei n" 9.530, de 10 de dezembro de 1997. Publicada no
DO de 29 de setembro de 1998.

6580

1.695-40 - Medida Provisória de 28 de setembro de 1998 - Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções de Confiança existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de setembro
de 1998.

6581

1.696-26 - Medida Provisória de 28 de setembro de 1998 - Dispõe sobre a
novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS), altera o Decreto-Lei ns 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as Leis nss 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 março de 1990, 5
de dezembro de 1990, e 28 de julho de 1993, respectivamente, e dá OUv
tras providências. Publicada no DO de 29 de setembro de 1998.

6584
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1.698-49 - Medida Provisória de 28 de setembro de 1998 - Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada no DO de 29 de setembro de 1998. ...
1.699-40 - Medida Provisória de 28 de setembro de 1998 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de setembro

de 1998.

6603

6606

1.700-18 - Medida Provisória de 28 de setembro de 1998 - Dispõe sobre a
concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços
nacionais, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de setem-

bro de 1998.
1.701-14 - Medida Provisória de 28 de setembro de 1998 - Autoriza a
União a receber em valores mobiliários os dividendos e juros sobre o
capital próprio a serem pagos por entidades de cujo capital o Tesouro
Nacional participe, e dá outras providências. Publicada no DO de 29
de setembro de 1998.
1. 702-29 - Medida Provisória de 28 de setembro de 1998 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências. Publicada no
DO de 29 de setembro de 1998.
1. 703-17 - Medida Provisória de 28 de setembro de 1998 - Altera a redação e acresce dispositivos às Leis nss 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
e 8.437, de 30 de junho de 1992, e dá outras providências. Publicada
no DO de 29 de setembro de 1998.
1. 704-3 - Medida Provisória de 28 de setembro de 1998 - Estende aos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal a vantagem de vinte
e oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto da decisão do Supremo
Tribunal Federal, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de
setembro de 1998.
1.705-43 - Medida Provisória de 28 de setembro de 1998 - Dá nova redação ao art. 57 da Lei n'' 4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da União
e do Distrito Federal, e dá outras providências. Publicada noDO de 29
de setembro de 1998.
Retificada no DO de 30 de setembro de 1998
1.706-3 - Medida Provisória de 28 de setembro de 1998 - Dispõe sobre a
renegociação de dívidas no âmbito do Programa de Crédito Educativo,
e determina outras providências. Publicado no DO de 29 de setembro

de 1998.
1.707-3 - Medida Provisória de 28 de setembro de 1998 -Dispõe sobre critérios especiais para alienação de imóveis de propriedade do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) e dá outras providências. Publicada
no DO de 29 de setembro de 1998.
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1. 708-3 - Medida Provisória de 28 de setembro de 1998 - Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração
Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências. Publicado
no DO de 29 de setembro de 1998.

6652

DECRETOS
2.764 - Decreto de F de setembro de 1998 - Dá nova redação ao art. F do
Decreto n" 2.468, de 20 de janeiro de 1998, que dispõe sobre efetivos do
pessoal militar do Exército, em serviço ativo, a vigorar em 1998. Publicado no DO de 2 de setembro de 1998.

6655

2.765 - Decreto de 2 de setembro de 1998 - Dá nova redação aos arts. 5º e
6!:' do Decreto n" 2.618, de 5 de junho de 1998, que dispõe sobre o Pro"
grama Emergencial de Frentes Produtivas. Publicado no DO de 3 de
setembro de 1998.

6656

2.766 - Decreto de 2 de setembro de 1998 - Cria o Certificado Financeiro
do Tesouro (CFT), definindo-lhe as características. Publicado no DO
de 3 de setembro de 1998.

6657

2.767 - Decreto de 3 de setembro de 1998 - Promulga o Acordo no Campo
da Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria, de 19 de mar"
ço de 1992. Publicado no DO de 4 de setembro de 1998.

6658

2.768 - Decreto de 3 de setembro de 1998 - Promulga o Acordo para a Criação do Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano, assinado
em Caracas, em 11 de novembro de 1989. Publicado no DO de 4 de setembro de 1998.

6659

2.769 - Decreto de 3 de setembro de 1998 - Regulamenta o disposto na
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dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas. Publicado no DO de 24 de
setembro de 1998.
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2.789 - Decreto de 29 de setembro de 1998 - Prorroga o prazo previsto no
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6742

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6771-6791, set. 1998

6779
Marinha
Oficiais da Ativa, promoções; Decreto n" 107191, alteração; Lei n"
5.821172, regulamentação
Decreto n s 2. 785, de 23 de setembro de 1998

6730

FUNÇÃO GRATIFICADA
Remanejamento
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Decreto n Q 2.747, de 25 de agosto de 1998
Publicado no DO de 26 de agosto de 1998 e republicado no DO
de 14 de setembro de 1998

6756

FUNDO DA MARINHA MERCANTE
Normas, alteração
Medida Provisória ni! 1.693-40, de 28 de setembro de 1998

6569

.

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação; Lei n" 8.019/90, alteração
Medida Provisória n'! 1.475-44, de 24 de setembro de 1998 ....

6405

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS)
Normas; Decreto-Lei n" 2.406/88, alteração; Leis nss 8.004/90, 8.100/90 e
8.692/93, alterações
Medida Provisória no:! 1.696-26, de 28 de setembro de 1998...................

6584

FUNDO DE GARANTIA À EXPORTAÇÃO (FGE)
Criação
Medida Provisória no:! 1.610-14, de 24 de setembro de 1998

.

6431

.

6439

FUNDO DE INVESTIMENTO DA AMAZÔNIA (FINAN)
Incentivos fiscais, diretrizes
Medida Provisória n" 1.614-23, de 24 de setembro de 1998

FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE (FINOR)
Incentivos fiscais, diretrizes
Medida Provisória n Q 1.614-23, de 24 de setembro de 1998

6439

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Normas; Lei ns 9.424196, critérios, definição
Medida Provisória n Q 1.688-4, de 25 de setembro de 1998

6547

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p- 6771-6791, set. 1998

6780
FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO (FUNRES)
Incentivos fiscais, diretrizes
Medida Provisória nº 1.614-23, de 24 de setembro de 1998...................

6439

H
HORÃRIO DE VERÃO
Criação
Decreto n" 2. 780, de 11 de setembro de 1998

6717

HUNGRIA
Acordo no Campo da Cooperação Cultural, promulgação; Brasil
Decreto n Q 2. 767, de 3 de setembro de 1998

6658

0.0

I
IMÓVEL
Alienação; Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Medida Provisória n Q 1.707-3, de 28 de setembro de 1998

.

IMPORTAÇÃO
Multas, critérios
Medida Provisória n'21.569-19, de 24 de setembro de 1998
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Alíquota, redução, prazos
Decreto nº 2.770, de 3 de setembro de 1998

6649

6414

.

6669

IMPOSTO DE RENDA
Legislação, alteração
MedidaProvis6ria nº 1.673-31, de 25 de setembro de 1998......
Legislação, normas; Beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior
MedidaProvis6ria nº 1.680-10, de 25 de setembro de 1998............

6510

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Isenção; Lei n'' 8.989195, restauração, vigência
MedidaProvis6ria nº 1.640-7, de 24 de setembro de 1998

6453

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Privatização, normas
MedidaProvis6ria n." 1.702-29, de 28 de setembro de 1998...................

6627

6477

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6771-6791, set. 1998

6781
INSTITUTO METODISTA CARLOTAPEREIRALOURO, TRÊS RIOS (RJ)
Utilidade pública, declaração
Decreto nº 2. 782, de 14 de setembro de 1998

6720

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÃRIA
(INCRA)
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n!! 2. 747, de 25 de agosto de 1998
Publicado no DO de 26 de agosto e retificado no DO de 14 de setembro

de 1998

6756

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Haveres, recuperação; Leis nss 7.986/89, 8.036/90, 8.212/91, 8.213/91,
8.742/93 e 9.639/98, alterações
Medida Provisória n" 1.663-14, de 24 de setembro de 1998
Decreto n" 2. 782, de 14 de setembro de 1998

6459
6720

Imóvel, alienação, normas
Medida Provisória nº 1.707-3, de 28 de setembro de 1998

6649

INTERESSE PÚBLICO
Contrato por Tempo Determinado; Lei n? 8.745/93, alteração
Medida Provisória n 21.672-33, de 25 de setembro de 1998

6472

J
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Criação
Lei n!!9.699, de 8 de setembro de 1998
Publicada no DO de 9 de setembro de 1998
Republicada no DO de 10 de setembro de 1998

.
.

6375
6747

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
Criação
Lei n 2 9.699, de 8 de setembro de 1998
Publicada no DO de 9 de setembro de 1998 .....
Republicada no DO de 10 de setembro de 1998

6375
6747

JUNTAS COMERCIAIS E DE PROTESTO DE TÍTULOS
Normas
Medida Provisória n!! 1.681·9, de 25 de setembro de 1998

6516

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6771-6791, set. 1998

6782
JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO
Criação
Lei n'2 9.697, de 2 de setembro de 1998

Lei n'l9.698, de 2 de setembro de 1998

.

.

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
Organização, normas; Leis nvs 8.185/91 e 8.407192, alterações
Lei nº 9.699, de 8 de setembro de 1998
Publicada no DO de 9 de setembro de 1998
.
Republicada no DO de 10 de setembro de 1998
JUSTIÇA DO TRABALHO
Juntas de Conciliação e Julgamento, 2a Região, criação
Lei n" 9.697, de 2 de setembro de 1998
Juntas de Conciliação e Julgamento, 15 a Região, criação
Lei nº 9.698, de 2 de setembro de 1998

6361
6364

6375
6747

.

6361

.

6364

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS
Organização, normas; Leis nvs 8.185/91 e 8.407/92, alterações
Lei n<:! 9.699, de 8 de setembro de 1998
Publicada no DO de 9 de setembro de 1998
.
Republicada no DO de 10 de setembro de 1998 .

6375
6747

M
MAGISTÉRIO
Educação física, profissão, regulamentação
Lei n<:! 9.696, de I" de setembro de 1998

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, normas; Lei n" 9.424/96, critérios, definição
Medida Provisória n Q 1.688-4, de 25 de setembro de 1998
Pré-escolar, fundamental, médio e superior; Mensalidade escolar,
normas
Medida Provisória n<:! 1.477-53, de 24 de setembro de 1998

6359

6547

6406

MARINHA
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM),
normas, alteração
Medida Provisória n!! 1.693-40, de 28 de setembro de 1998
Fundo da Marinha Mercante (FMM), normas, alteração
Medida Provisória n Q 1.693-40, de 28 de setembro de 1998
Ministro de Estado, delegação de competência
Decreto n Q 2. 790, de 29 de setembro de 1998

6569
6569
6742

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 1, p. 6771-6791, sei. 1998

6783
Oficiais da Ativa, promoções; Decreto n" 107/91, alteração; Lei n" 5.821n2,
regulamentação
Decreto n Q 2. 785, de 23 de setembro de 1998

6730

MEIO AMBIENTE
Atividades e condutas lesivas, normas; Lei n'' 9.605/98, alteração
Medida Provisória n Q 1. 710-1, de 8 de setembro de 1998

6400

Camada de ozônio; Substâncias nocivas; Aquisição, proibição
Decreto n'!. 2. 783, de 17 de setembro de 1998

6721

MICROEMPRESA
Juntas comerciais e de protesto de títulos, normas
Medida Provisória n'!.1.681-9, de 25 de setembro de 1998.....................

6516

MILITAR

Pagamento, normas
Medida Provisória nº 1.684-46, de 25 de setembro de 1998..........

6527

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO (MARE)
Cargo em comissão,
Decreto n Q 2.772, de
Decreto n Q 2.779, de
Decreto n Q 2. 787, de

remanejamento
8 de setembro de 1998
11 de setembro de 1998
28 de setembro de 1998

6674
6715
6732

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n Q 1.686-4, de 25 de setembro de 1998

6543

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Cargo em comissão, remanejamento, prazo, prorrogação
Decreto n Q 2. 791, de 30 de setembro de 1998

.

6744

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória n'21.717, de 11 de setembro de 1998
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n'22.772, de 8 de setembro de 1998..........................

6397
6674

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 1, p. 6771-6791, sei. 1998

6784
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Quadro Demonstrativo e Estrutura Regimental, aprovação; Decreto
n" 2.389/97, alteração
Decreto n 22.776, de 10 de setembro de 1998

6709

0.0

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Quadro Demonstrativo e Estrutura Regimental, aprovação; Decreto
n'' 2.246/97, alteração
Decreto nº 2. 775, de 9 de setembro de 1998

6699

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA
AMAZÕNIA LEGAL
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória n Q 1.714, de 2 de setembro de 1998 ..

6385

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n" 1.686-4, de 25 de setembro de 1998

6543

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n Q 1. 712-1, de 24 de setembro de 1998

0.0

6471

.

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1.686-4, de 25 de setembro de 1998

6543

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1.678-28, de 25 de setembro de 1998
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nº 2. 787, de 28 de setembro de 1998

6504

.

6732

..

MINISTÉRIOS
Organização; Lei n" 9.649/98, alteração
Medida Provisória n" 1.689-4, de 25 de setembro de 1998

.

6549

.

6446

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
Banco do Brasil S.A., emissão
Medida Provisória n Q 1.615-33, de 24 de setembro de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6771-6791, set. 1998

6785

o
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Títulos da Dívida Pública Mobiliaria Federal, emissão, normas
Medida Provisória n'21.682-6, de 25 de setembro de 1998 ..

6519

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito extraordinário
Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória n'l 1. 712-1, de 24 de setembro de 1998

ORÇAMENTO
Diretrizes; Exercício de 1999; Lei n" 9.692/98, alteração
Medida Provisória n'l 1. 716, de 8 de setembro de 1998
Diretrizes; Exercícios de 1996 e 1997; Leis nss 9.082/95 e 9.293/96,
alterações
Medida Provisória n'21.579-25, de 24 de setembro de 1998

6471

6395

6417

Diretrizes; Lei n" 9.473/97, alteração
Medida Provisória n!! 1.661-7, de 24 de setembro de 1998......

6455

Poder Executivo; Organização, controle interno
Medida Provisória nº 1.677-57, de 25 de setembro de 1998......

6491

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito extraordinário
Refinanciamento da Dívida Pública; Ministério da Fazenda, supervisão
Medida Provisória n~ 1.717, de 11 de setembro de 1998
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
Medida Provisória n~ 1.714, de 2 de setembro de 1998
Ministério dos Transportes
Medida Provisória nº 1.678-28, de 25 de setembro de 1998
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito extraordinário
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Medida Provisória nº 1.686-4, de 25 de setembro de 1998
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Medida Provisória nº 1.686-4, de 25 de setembro de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória nº 1.686-4, de 25 de setembro de 1998

6397

6385
6504

6543

6543
6543

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. I, p. 6771-6791, sei. 1998

6786

p
PAÍSES BAIXOS
Acordo por Troca de Notas, relativo ao Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, promulgação; Brasil
Decreto n Q 2.778, de 10 de setembro de 1998

6714

PETRÓLEO
Política Energética Nacional, criação, normas
Medida Provisória n Q 1.690-4, de 25 de setembro de 1998

.

6551

PIS ver PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
PLANO DE SAÚDE
Normas; Lei ns 9.656/98, alteração
Medida Provisória n Q 1.685-4, de 25 de setembro de 1998
Publicada no DO de 27 de setembro de 1998 (Edição extra)
Retificada no DO de 30 de setembro de 1998

6529
6755

PLANO REAL
Legislação; Medidas complementares; Medida Provisória n?
1.675-40/98, alteração
Decreto n'2 2. 789, de 29 de setembro de 1998
Medida Provisória nº 1.675-42, de 25 de setembro de 1998 ..

6742
6482

PODER EXECUTIVO
Administração pública federal
Consignação de pagamento; Servidores públicos civis, aposentados
e pensionistas; Lei n" 8.112/90, regulamentação
Decreto nº 2. 784, de 18 de setembro de 1998
Crédito rural, renegociação, autorização; Leis nss 9.138/95 e
8.427/92, alterações
Medida Provisória nº 1.692-28, de 28 de setembro de 1998
Orçamento; Organização, controle interno
Medida Provisória n Q 1.677-57, de 25 de setembro de 1998
Reajuste, 28,86%, concessão; Supremo Tribunal Federal
Medida Provisória n Q 1. 704-3, de 28 de setembro de 1998

6723

6566
6491
6642

PODER PÚBLICO
Medidas cautelares, concessão; Lei n'' 8.437/92, alteração
Medida Provisória nº 1. 703-17, de 28 de setembro de 1998

6638

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p- 6771-6791, set. 1998

6787
POLÍCIA CIVIL
Regime jurídico, normas; Lei ns 4.878/65, alteração
Medida Provisória ns L.705-43, de 28 de setembro de 1998
Publicada no DO de 29 de setembro de 1998
Retificada no DO de 30 de setembro de 1998

6645
6746

POLUENTES
Redução, veículos automotores; Lei n" 8.723/93, alteração
MedidaProvis6ria n" 1.661-7, de 24 de setembro de 1998....
Medida Provisória n Q 1. 662-4, de 24 de setembro de 1998 ..

6455
6458

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Organização; Lei ns 9.649/98, alteração
Medida Provisória nfJ.1.689-4, de 25 de setembro de 1998

6549

PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO
Normas; Dívidas, renegociação
Medida Provisória n 21. 706-3, de 28 de setembro de 1998

.

6646

PROGRAMA DE EXTENSÃO DO TRABALHADOR (PAT)
Benefício, extensão; Trabalhadordispensado; Lei n" 6.321176, alteração
Medida Provisória nº 1.709-1, de 3 de setembro de 1998.........

6398

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Contribuição, base de cálculo; Pessoa jurídica; Lei n" 8.212/91
Medida Provisória n':! 1.674-56, de 25 de setembro de 1998

6478

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PISIPASEPl
Contribuição, normas
Medida Provisória nº 1.676-37, de 25 de setembro de 1998

6487

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA (RECOOP)
Normas
Medida Provisória nº 1. 715, de 3 de setembro de 1998

6386

Operação de crédito; Medida Provisória n? 1.715/98, regulamentação
Decreto n" 2. 769, de 3 de setembro de 1998

6660

PROGRAMA EMERGENCIAL DE FRENTES PRODUTIVAS (PEFP)
Criação
Medida Provisória nº 1.687-4, de 25 de setembro de 1998.....................

6545

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. I, p. 6771-6791, sei. 1998

6788
Criação; Decreto n" 2.618/98, alteração
Decreto n'2 2. 765, de 2 de setembro de 1998

..

6656

PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO PARA COMBATE À
ESTIAGEM
Criação
Medida Provisória nó! 1.683-5, de 25 de setembro de 1998
.

6524

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA (PRONAC)
Criação; Lei n'' 8.313/91, alteração
Medida Provisória n'2 1.611-13, de 24 de setembro de 1998

.

6435

PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO CONTRABANDO E AO
DESCAMINHO
Criação
Decreto n'22.781, de 14 de setembro de 1998
.

6718

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
União Federal, bens e direitos; Legislação
Medida Provisória n'21.682-6, de 25 de setembro de 1998

6519

R
REFORMA AGRÃRIA
Imóvel, desapropriação; Normas; Capítulo lII, Título VII, Constituição
Federal; Lei n" 8. 629/93, alteração
Medida Provisória n'21.70S-17, de 28 de setembro de 1998

6638

REGIME JURÍDICO
Normas; Polícia Civil; Lei n? 4.878/65, alteração
Medida Provisória n'21. 705-43, de 28 de setembro de 1998
Publicada no DO de 29 de setembro de 1998
Retificada no DO de 30 de setembro de 1998

6645
6756

.
.

s
SALÃRIO-EDUCAÇÃO
Legislação, alteração
Medida Provisória n'21.607-22, de 24 de setembro de 1998
SALÁRIO MÍNIMO
Normas
Medida Provisória nº 1.609-18, de 24 de setembro de 1998
Medida Provisória nº 1.656-5, de 24 de setembro de 1998
Medida Provisória nº 1.463-30, de 24 de setembro de 1998

.

.
.
.

6428

6431
6454
6404

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 1, p. 6771-6791, sei. 1998

6789
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO
(SESCOOP)
Criação
Medida Provisória nº 1.715, de 3 de setembro de 1998

.

6386

Interesse público; Contrato por Tempo Determinado; Lei n? 8.745/93,
alteração
Medida Provisória n'21.672-33, de 25 de setembro de 1998

6472

Prestação de serviços; Lei ns 8.987/95, concessão e permissão
Lei n!! 8.987, de 13 de fevereiro de 1995
Publicada no DO de 14 de fevereiro de 1995 e republicada no DO de
28 de setembro de 1998

6311

SERVIÇO PÚBLICO

Prestação de serviços; Outorga, prorrogação, normas

Lei n Q 9.074, de 7 de julho de 1995
Publicada no DO de 8 de julho de 1995 e republicada no DO de 28 de
setembro de 1998

6328

SERVIDOR PÚBLICO
Administração pública federal
Consignação de pagamento; Servidores públicos civis, aposentados
e pensionistas; Lei n'' 8.112/90, regulamentação
Decreto n Q 2.784, de 18 de setembro de 1998

6723

Pagamento, normas
Medida Provisória n" 1.684-46, de 25 de setembro de 1998

6527

Reajuste, 28,86%, concessão; Supremo Tribunal Federal
Medida Provisória n Q 1.704-3, de 28 de setembro de 1998........

6642

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (3FH)
Normas; Leis nvs 4.380/64, 8.036/90 e 8.692/93, alterações
Medida Provisória n Q 1.691-4, de 25 de setembro de 1998

6560

.

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Medidas de fortalecimento, normas
Medida Provisória nº 1.604-37, de 24 de setembro de 1998

.

6424

.

6491

SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FEDERAL E DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Normas
Medida Provisória n Q 1.677-57, de 25 de setembro de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 1, p. 6771-6791, set. 1998

6790
SUDAM ver SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA
AMAZÔNIA
SUDENE ver SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO
NORDESTE
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
(SUDAM)
Empreendimentos comerciais e agrícolas; Impostos, isenção, prazo
Medida Prooieória nº 1.614-23, de 24 de setembro de 1998

6439

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
(SUDENE)
Empreendimentos comerciais e agrícolas; Impostos, isenção, prazo
Medida Provisória n Q 1.614-23, de 24 de setembro de 1998

6439

Programa Especial de Financiamento para Combate à Estiagem,
criação
Medida Provisória n Q 1.683-5, de 25 de setembro de 1998

6524

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Servidor público; Reajuste, 28,86%, concessão
Medida Provisória n Q 1.704-3, de 28 de setembro de 1998

6642

T
TESOURO NACIONAL
Haveres, recuperação; Leis nvs 7.986/89, 8.036/90, 8.212/91, 8.213/91,
8.742/93,9.639/98, alterações
Medida Provisória n" 1.663-14, de 24 de setembro de 1998
Títulos de dívida pública, responsabilidades; Legislação, consolidação
Medida Provisória n Q 1.697-58, de 25 de setembro de 1998
Títulos de dívida pública, emissão, normas
Medida Provisória n Q 1.682-6, de 25 de setembro de 1998
Valores mobiliários; Dividendos
Medida Provisória n Q 1. 701-14, de 28 de setembro de 1998
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 1º DE SETEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 690.024,00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso VI, da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1s Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 690.024,00 (seiscentos e noventa mil, vinte e quatro reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1e de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 2.9.1998, pág. 3.
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(2) DECRETO DE 1º DE SETEMBRO DE 1998
Transfere dotações consignadas ao Orçamento da Seguridade Social da União, desti-

nadas ao Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (Datosus), da Fundação Nacional de Saúde, para o Fundo Nacional de Saúde (FNS), no âmbito do Ministé-

rio da Saúde, no valor de R$ 29.444.037,00.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 29 e 55 da Lei n'' 9.649, de 27 de maio de 1998,
DECRETA:
Art. 1" São apropriadas ao Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, na forma do Anexo I, as dotações constantes do
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados, mantidas as
mesmas subatividades, grupos de despesas e modalidades de aplicação previstos na Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997.

Art. 2º Em decorrência do disposto no art. 1º, ficam alteradas
as receitas da Fundação Nacional de Saúde e do Fundo Nacional de
Saúde, na forma indicada nos Anexos III e IV deste decreto, nos
montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1s de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 2.9.1998, págs. 3/5.
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(3) DECRETO l' DE SETEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio UirapurU'J para explorar serviço de radiodifusão

sonora em onda média, na Cidade de Birigüi, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 dejaneiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n' 53830.000576/6/96,
DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 17 de setembro de 1996, a concessão da Rádio Uirapuru Ltda., outorgada
pelo Decreto n' 78.187, de 3 de agosto de 1976, renovada pelo Decreto n' 92.772, de 12 de junho de 1986, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Birigüi, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(4) DECRETO DE 1º DE SETEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Brasil Emissoras Aliadas Sociedade Limitada, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Santa Bárbara
D'Oeste, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os art. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro
de1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50830.000261/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Brasil Emissoras Aliadas Sociedade Limitada, outorgada pela Portaria MVOP n'' 803, de 30 de agosto de 1954,
renovada pelo Decreto nº 90.308, de 16 de outubro de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Santa Bárbara D'Oeste,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(5)

DECRETO l' DE SETEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio e
TV Difusora do Maranhão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 dejaneira de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n' 50680.000232/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de novembro de 1993, a concessão da Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda.,
outorgada originariamente à Rádio Difusora do Maranhão Ltda.,
pelo Decreto n' 38.073, de 12 de outubro de 1955 e renovada pelo Decreto n" 93.639, de 2 de dezembro de 1986, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, I" de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998
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(6) DECRETO DE 1º DE SETEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Novo
Mundo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 dejaneira de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n' 50830.001590/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Novo Mundo Ltda., outorgada pela Portaria MVOP nº 505, de 4 de novembro de 1959, renovada pelo Decreto
nº 89.821, de 20 de junho de 1984, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1e de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(7)

DECRETO 1º DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Judas Tadeu, conhecido
como Fazenda Boa Sorte, situado no Município de Itaquiraí, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências.

O·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São
Judas Tadeu, conhecido como Fazenda Boa Sorte, com área de um
mil, quatrocentos e noventa e oito hectares, três ares e sessenta e
dois centiares, situado no Município de Itaquiraí, objeto do Registro nºR-I-9.794, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 dejnlho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(8) DECRETO DE l' DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Lagoa da Cigana, situado no Município de João Lisboa, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa da Cigana, com área de dois mil, novecentos e setenta e três hectares, dezessete ares e sessenta e nove centiares, situado no Municipio de João
Lisboa, objeto do Registro n' R-4-2.064, fi. 198, Livro 2-K, do Cartório
do l' Ofício da Comarca de João Lisboa, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento coma preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(9) DECRETO DE 1º DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Passandu, situado no Município
de São Domingos de Pombal, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da LeI nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Passandu, com área
de um mil, duzentos e quinze hectares, situado no Município de São
Domingos de Pombal, objeto do Registro nºR-1-204, fi. 79, Livro 2-C, do
Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pombal, Estado da Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(10)

DECRETO DE l' DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Várzea Grande, situado no Município de
Dona Inês, Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504,de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, o iroóvel rural denominado Várzea Grande, com área de oitocentos e quarenta hectares, situado no Município de Dona Inês, objeto do
Registro n' R-03-772, fi. 73, Livro 2-D, do Serviço Registral «Henrique
Lucena da Costa» da Comarca de Bananeiras, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do iroóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento coma preservação do meio ambiente,
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1Q de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6803
(11)

DECRETO DE l' DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Rio Preto - Talhado, situado no
Município de Rio Vérde, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rio Preto
_ Talhado, com área de um mil, trezentos e noventa e cinco hectares setenta e um ares e trinta e sete centiares, situado no Município
de 'Rio Verde, objeto dos Registros n's R-10-3.762, R-1l-3.762,
R-04-5.568 e R-05-5.568, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis e Anexos da Comarca de Rio Verde, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os ímplementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação domeio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6804
(12) DECRETO DE l' DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Titara, situado no Município de Japoatã, Estado de Sergipe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2"da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts.18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Titara, com área
de seiscentos e cinco hectares, situado no Município de Japoatã, objeto do Registro n' R-07-267, fi. 267, Livro 2, do Cartório do l' Ofício do
Registro de Imóveis da Comarca de Japaratuba, Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliaro assentamento coma preservação do meioambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6805
(13) DECRETO DE 1° DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Campo Alegre, situado no Município
de Umbaúba, Estado de Sergipe, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Campo Alegre,
com área de trezentos hectares, situado no Município de Umbaúba,
objeto da Matrícula n" 73, fi. 114, Livro 2-A, do Cartório do l' Ofício do
Registro de Imóveis da Comarca de Itabaíaninha, Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do iroóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação domeio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data.de sua publicação.
Brasília, l' de setembro de 1998; 177· da Independência e 110°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6806
(14) DECRETO DE l' DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Papá, situado no Município
de Monte Alegre, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda Popó, com
área de oito mil e trinta e dois hectares, situado no Município de Monte
Alegre, objeto do Registro n' 1.488, fi. 276, Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Alegre, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6807
(15) DECRETO DE 1º DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho São Vicente, antigo Lemos, situado
7UJ Município de Maragogi, Estado de Ak1goas,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho São Vicente,
antigo Lemos, com área de quatrocentos e um hectares e trinta ares,
situado no Município de Maragogi, objeto dos Registros nOs R-1-178,
fi. 60; R-2-178, fi. 60; R-3-178, fi. 60, todos do Livro 2-C, do Cartório do
Único Ofício da Comarca de Maragogi, Estado de Alagoas.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliaro assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t, 2, p. 6793-7069, set, 1998

6808
(16)

DECRETO DE l' DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Paraíso/Boca da Mata, situado no Município
de Barras, Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629,de 25 de fevereiro
de 1993, o imóvel rural denominado Paraisdlloca da Mata, com área de novecentos e sessenta e um hectares, setenta e sete ares e sete centiares, situado no Município de Barras, objeto dos Registros n's R-27-363, fi.
227, Livro 2-L; R-15-363, fi. 271v, Livro 2-G; R-43-363, fi. 155v, Livro
2-M; R-45-363, fi. 155v, Livro 2-M; e R-42-363 fi. 155, Livro 2-M, do
Cartório do l' Ofício da Comarca de Barras, Estado do Piauí.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belene Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6809
(17) DECRETO DE P DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Várzea, situado no Município de Piripiri, Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4:504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Várzea, com
área de um mil, trezentos e trinta hectares, oito ares e noventa centiares, situado no Município de Piripiri, objeto do Registro n' R-1-3.899
(remanescente), fi. 177, Livro 2-0, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Piripiri, Estado do Piauí.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771,de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
deforma a conciliaro assentamento coma preservação domeioambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p- 6793-7069, set. 1998

6810
(18) DECRETO DE 1º DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
CarimanlAgua Fria, situado no Município de
José de Freitas, Estado do Piauí, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Cariman/Água Fria,
com área de seiscentos e setenta e nove hectares, cinqüenta e três
ares e sessenta centiares, situado no Município de José de Freitas,
objeto do Registro nº R-2-1.781, fi. 165, Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de José de Freitas, Estado do Piauí.
.Art, 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de B de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6811
(19) DECRETO DE l' DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interessesocial, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Itapira, situado noMunicípiode ltapirapuã, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Itapira, com área de
um mil, setenta e um hectares, oitenta e dois ares e cinqüenta e dois centíares, situado no Município de Itapirapuã, objeto da Matricula n' 201
(remanescente), fi. 4, Livro 2-A, do Cartório de Tabelionato I" de Notas e
Registro de Imóveis da Comarca de Itapirapuã, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6812
(20) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Cria o Conselho do Agronegócio e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica criado o Conselho do Agronegócio, órgão composto
de forma paritária por representantes dos setores público e privado.
Art. 2' O conselho, órgão consultivo, tem como missão a articulação e a negociação entre o poder público e a iniciativa privada,
com o objetivo de implementar os mecanismos, as diretrizes e as respectivas estratégias competitivas do agronegócio brasileiro, no médio e longo prazos, a partir das propostas do Fórum Nacional da
Agricultura (FNA).
Art. 3' Para consecução de seus objetivos, o conselho poderá
articular-se com órgãos e entidades dos Governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, bem assim com entidades
privadas e organismos internacionais.
Art. 4' Cabe ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento
a formulação dos atos que se fizerem necessários ao cumprimento
deste decreto, fixar a composição do conselho, designar seus membros e prestar o apoio técnico e administrativo ao colegiado.

Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sérgio Turra
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6813
(21)

DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS),
a área de terra e benfeitorias que menciona
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5", alínea c, do Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. l' Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação' pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS), área de terra e respectivas benfeitorias, no total de, aproximadamente, dois mil, quatrocentos e quarenta e dois nectares, trinta e
dois ares e cinqüenta e nove centiares, abrangida pela faixa seca da bacia hidráulica do Açude Público Ingazeira, situadas nos Municípios de
Ingazeira, São José do Egito, Tabira e Tuparetama, no Estado de Pernambuco, de acordo com a planta e o memorial descrito constantes do
Processo n" 02250.000158/98, assiro descrita: partindo do Marco
M-01P1, de coordenadas 675275E e 9153843N, com um ângulo interno
de 102"0'e distância de 200,00m, chega-se ao Marco M-1IP1; deste, com
um ângulo interno de 180"0'e distância de 730,00m, chega-se ao Marco
M-2; deste, com um ângulo interno de 58"30' e distância de 233,00m,
chega-se ao Marco M-3; deste, com um ângulo interno de 308"0' e distância de 303,00m, chega-se ao Marco M-4; deste, com um ângulo interno de 59"0' e distância de 135,00m, chega-se ao Marco M-5; deste,
com um ângulo interno de 140"30' e distância de 310,00m, chega-se ao
Marco M-6; deste, com um ângulo interno de 309"30' e distância de
380,00m, chega-se ao Marco M-7; deste, com um ângulo interno de
65"0'e distância de 235,00m, chega-se ao Marco M-8; deste, com um ângulo interno de 110"30'e distância de 172,00m, chega-se ao Marco M-9;
deste, com um ângulo interno de 286"0' e distância de 300,00m, chega-se ao Marco M-lO; deste, com um ângulo interno de 251"30'e distância de 653,00m, chega-se ao Marco M-11; deste, com um ângulo interno
de 278"30' e uma distância de 600,00m, chega-se ao Marco M-12; deste,
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comum ângulo interno de 2l.2"O' e distância de 395,00m,chega-se ao Marco
M-13; deste, com um ângulo interno de 74'0' e distância de 200,00m,
chega-se ao Marco M-14; deste, com um ângulo interno de 261'0' e distância de 395,00m, chega-se ao Marco M-15; deste, com um ângulo interno de 21'30' e distância de 295,00m, chega-se ao Marco M-16; deste, com
um ângulo interno de 244'30' e distância de 192,00m, chega-se ao Marco
M-17; deste, com um ângulo interno de 40'0' e distância de 277,00m,
chega-se ao Marco M-18; deste, com um ângulo interno de 253'30' e distância de 645,00m, chega-se ao Marco M-19; deste, com um ângulo interno de 270'0' e distância de 290,00m, chega-se ao Marco M-20; deste,
com um ângulo interno 238'0' e distância de 285,00m, chega-se ao Marco
M-21; deste, com um ângulo interno de 84'30' e distância de 615,00m,
chega-se ao Marco M-22; deste, com um ângulo interno de 301'30' e distância de 900,00m, chega-se ao Marco M-23; deste, com um ângulo interno de 59'30' e distância de 252,00m, chega-se ao Marco M-24; deste,
com um ângulo interno de 152'30' e distância de 280,00m, chega-se ao
Marco M-25; deste, com um ângulo interno de 148'0' e distância de
595,00m, chega-se ao Marco M-26; deste, com um ângulo interno de
292'0' e distância de 280,00m, chega-se ao Marco M-27; deste, com um
ângulo interno de 219'0' e distância de 260,00m, chega-se ao Marco
M-28; deste, com um ângulo interno de 17'30' e distância de 283,00m,
chega-se ao Marco M-29; deste, com um ângulo interno de 140'0' e distância de 483,00m, chega-se ao Marco M-30; deste, com um ângulo
interno de 233'30' e distância de 63,00m, chega-se ao Marco M-31;
deste, com um ângulo interno de 274'30' e uma distância de 420,00m,
chega-se ao Marco M-32; deste, com um ângulo interno de 210'0' e distância de 435,00m, chega-se ao Marco M-33; deste, com um ângulo interno de 58'30' e uma distância de 138,00m, chega-se ao Marco M-34;
deste, com um ângulo interno de 250'0' e distância de 372,00m, chega-se ao Marco M-35; deste, com um ângulo interno de 241'30' e distância de 200,00m, chega-se ao Marco M-36; deste, com um ângulo interno de 263'0' e distância de 250,00m, chega-se ao Marco M-37; deste, com um ângulo interno de 72'30' e distância de 373,00m, chega-se
ao Marco M-38; deste, com um ângulo interno de 90'0' e distância de
143,00m, chega-se ao Marco M-39; deste, com um ângulo interno de
257º0' e distância de 365,00m, chega-se ao Marco M-40; deste, com
um ângulo interno de 270'0' e distância de 130,OOm, chega-se ao Marco
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M-41; deste, com um ângulo interno de 110'30' e distância de 70,00m,
chega-se ao Marco M-42; deste, com um ângulo interno de 91'0' e distância de 21O,OOm, chega-se ao Marco M-43; deste, com um ângulo interno de
270'0' e distância de 185,00m, chega-se ao Marco M-44; deste, com um ângulo interno de 229'30' e distância de 340,00m, chega-se ao Marco M-45;
deste, com um ângulo interno de 235'30' e distância de 455,OOm, chega-se
ao Marco M-46; deste, com um ângulo interno de 111'0' e distância de
20,OOm, chega-se ao Marco M-47; deste, com um ângulo interno de 90'0' e
distância de 357,OOm, chega-se ao Marco M-48; deste, com um ângulo interno de 127'30' e distância de 650,00m, chega-se ao Marco M-49; deste,
com um ângulo interno de 305'0' e distância de 315,OOm, chega-se ao
Marco M-50; deste, com um ângulo interno de 242'30' e distância de
783,OOm, chega-se ao Marco M-51; deste, com um ângulo interno de 169'0'
e distância de 242,00m, chega-se ao Marco M-52; deste, com um ângulo
interno de 40'0' e distância de 275,00m, chega-se ao Marco M-53; deste,
com um ângulo interno de 258'0' e distância de 145,00m, chega-se ao
Marco M-54; deste, com um ângulo interno de 260'30' e distância de
350,00m, chega-se ao Marco M-55; deste, com um ângulo interno de 98'0'
e distância de 61O,00m, chega-se ao Marco M-56; deste, com um ângulo
interno de 259"30' e uma distância de 302,00m, chega-se ao Marco M-57;
deste, com um ângulo interno de 69'30' e distância de 255,00m, chega-se
ao Marco M-58; deste, com um ângulo interno de 44'30' e distância de
188,00m, chega-se ao Marco M-59; deste, com um ângulo interno de
239'30' e distância de 300,00m, chega-se ao Marco M-60; deste, com um
ângulo interno de 90'30' e distância de 225,00m, chega-se ao Marco M-61;
deste, com um ângulo interno de 268'0' e distância de 327,OOm, chega-se
ao Marco M-62; deste, com um ângulo interno de 236'30' e distância de
220,00m, chega-se ao Marco M-63; deste com um ângulo interno de 78'0' e
distância de 640,OOm, chega-se ao Marco M-64; deste, com um ângulo interno de 210'0' e distância de 700,00m, chega-se ao Marco M-65; deste,
com um ângulo interno de 240'30' e distância de 370,OOm, chega-se ao
Marco M-66; deste, com um ângulo interno de 275'0' e uma distância de
520,00m, chega-se ao Marco M-67; deste, com um ângulo interno de 134'0'
e distância de 150,00m, chega-se ao Marco M-68; deste, com um ângulo
interno de 47'30' e distância de 338,OOm, chega-se ao Marco M-69; deste,
com um ângulo interno de 276'0' e distância de 438,OOm, chega-se ao
Marco M-70; deste, com um ângulo interno de 280'0' e distância de
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268,00m, chega-se ao Marco M-71; deste, com um ângulo interno de 84"30'
e distância de 132,00m, chega-se ao Marco M-72; deste, com um ângulo interno de 96'0' e distância de 190,OOm, chega-se ao Marco M-73; deste, com
um ângulo interno de 276"30' e distância de 122,OOm, chega-se ao Marco
M-74; deste, com um ângulo interno de 233'0' e distância de 246,00m, chega-se ao Marco M-75; deste, com um ângulo interno de 90'0' e distância de
237,OOm, chega-se ao Marco M-76; deste, com um ângulo interno de 90'30'
e distância de 370,OOm, chega-se ao Marco M-77; deste, com um ângulo
interno de 315'0' e distância de 670,00m, chega-se ao Marco M-78; deste,
com um ângulo interno de 94'30' e distância de 517,00m, chega-se ao
Marco M-79; deste, com um ângulo interno de 290'0' e distância de
700,OOm, chega-se ao Marco M-80; deste, com um ângulo interno de 90'0'
e distância de 352,00m, chega-se ao Marco M-81; deste, com um ângulo
interno de 270"0' e distância de 442,00m, chega-se ao Marco M-82; deste,
com um ângulo interno de 73'30' e distância de 350,OOm, chega-se ao
Marco M-83; deste, com ângulo interno de 123"30' e distância de 500,OOm,
chega-se ao Marco M-84; deste, com um ângulo interno de 143"30' e distância de 212,00m, chega-se ao Marco M-85; deste, com um ângulo interno de 270"0' e distância de 135,OOm, chega-se ao Marco M-86; deste, com
um ângulo interno de 270"0' e distância de 243,00m, chega-se ao Marco
M-87; deste, com um ângulo interno de 129"30' e distância de 290,00m,
chega-se ao Marco M-88; deste, com um ângulo interno de 129"30' e distância de 238,00m, chega-se ao Marco M-89; deste, com um ângulo interno de 135"0' e distância de 392,00m, chega-se ao Marco M-90; deste com
um ângulo interno de 270"0' e distância de 672,00m, chega-se ao Marco
M-91; deste, com um ângulo interno de 173"0' e distância de 995,00m,
chega-se ao Marco M-92; deste, com um ângulo interno de 241'0' e distância de 290,00m, chega-se ao Marco M-93; deste, com um ângulo interno de 284"0' e distância de 302,OOm, chega-se ao Marco M-94; deste, com
um ângulo interno de 40'0' e distância de 480,00m, chega-se ao Marco
M-95; deste, com um ângulo interno de 269'30' e distância de 360,00m,
chega-se ao Marco M-96; deste, com um ângulo interno de 90'0' e distância
de 655,OOm, chega-se ao Marco M-97; deste, com um ângulo interno de
117"0'e distância de 380,00m, chega-se ao Marco M-98; deste, com um ângulo interno de 171'30' e distância de 185,00m, chega-se ao Marco M-99;
deste, com um ângulo interno de 73'30' e distância de 395,00m, chega-se
ao Marco M-I00; deste, com um ângulo interno de 295'30' e distância de
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410,00m, chega-se ao Marco M-101; deste, com um ângulo interno de
135'0' e distância de 170,OOm, chega-se ao Marco M-102; deste, com um
ângulo interno de 270'0' e uma distância de 470,OOm, chega-se ao Marco
M-103; deste, com um ângulo interno de 115'30' e distância de 240,OOm,
chega-se ao Marco M-104; deste, com um ângulo interno de 197'0' e distância de 430,OOm, chega-se ao Marco M-105; deste, com um ângulo interno de 126'0' e distância de 1.040,OOm, chega-se ao Marco M-106; deste,
com um ângulo interno de 19o()' e distância de 580,OOm, chega-se ao Marco
M-107; deste, com um ângulo interno de 274'0' e distância de 480,00m,
chega-se ao Marco M-108; deste, com um ângulo interno de 78'0' e distância de 155,00m, chega-se ao Marco M-109; deste, com um ângulo interno
de 260'30' e distância de 143,OOm, chega-se ao Marco M-110; deste, com
um ângulo interno de 241'30' e distância de 495,OOm, chega-se ao Marco
M-111; deste, com um ângulo interno de 42'30' e distância de 628,00m,
chega-se ao Marco M-112; deste, com um ângulo interno de 92'30' e distância de 395,00m, chega-se ao Marco M-113; deste, com um ângulo interno de 299'30' e distância de 279,OOm, chega-se ao Marco M-114; deste,
com um ângulo interno de 247'30' e distância de 440,00m, chega-se
ao Marco M-115; deste, com um ângulo interno de 161'30' e distância de
415,00m, chega-se ao Marco M-116; deste, com um ângulo interno de
270'0' e distância de 82,OOm, chega-se ao Marco M-117; deste, com um ângulo interno de 90'0' e distância de 92,00m, chega-se ao Marco M-118;
deste, com um ângulo interno de 90'0' e distância de 82,OOm, chega-se ao
Marco M-119; deste, com ângulo interno de 270'30' e distância de
933,OOm, chega-se ao Marco M-120; deste, com um ângulo interno de
270'0' e distância de 295,OOm, chega-se ao Marco M-121; deste, com um
ângulo interno de 44'30' e distância de 320,OOm, chega-se ao Marco
M-122; deste, com um ângulo interno de 242'30' e distância de 570,OOm,
chega-se ao Marco M-123; deste, com um ângulo interno de 306'0' e distância de 1.125,OOm, chega-se ao Marco M-l24; deste, com um ângulo interno de 121'0' e distância de 235,OOm, chega-se ao Marco M-125; deste,
com um ângulo interno de 103'0' e distância de 538,00m, chega-se ao
Marco M-126; deste, com um ângulo interno de 140'0' e distância de
283,OOm, chega-se ao Marco M-127; deste, com um ângulo interno de
267'0' e distância de 255,00m, chega-se ao Marco M-128; deste, com um
ângulo interno de 102'30' e distância de 162,OOm, chega-se ao Marco
M-129; deste, com um ângulo interno de 131"0' e distância de 440,00m,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6818
chega-se ao Marco M-130; deste, com um ângulo interno de 291'30' e distância de 288,00m, chega-se ao Marco M-131; deste, com um ângulo interno de 58'0' e distância de 305,OOm, chega-se ao Marco M-132; deste, com
um ângulo interno de 310'0' e distância de 455,00m, chega-se ao Marco
M-133;deste, com um ângulo interno de 89'30' e distância de 87,00m, chega-se ao Marco M-134; deste, com um ângulo interno de 102'30' e distância de 276,00m, chega-se ao Marco M-135; deste, com um ângulo interno
de 270'0' e distância de 160,00m, chega-se ao Marco M-136; deste, com
um ângulo interno de 59'0' e distância de 607,00m, chega-se ao Marco
M-137; deste, com um ângulo interno de 334'30' e distância de 1.095,00m,
chega-se ao Marco M-138; deste, com um ângulo interno de 300'30' e distância de 270,00m, chega-se ao Marco M-139; deste, com um ângulo interno de 69'0' e uma distância de 230,00m, chega-se ao Marco M-140; deste,
com um ângulo interno de 90'0' e distância de 675,OOm, chega-se ao Marco
M-141; deste, com um ângulo interno de 245'0' e distância de 825,OOm,
chega-se ao Marco M-142; deste, com um ângulo interno de 85'01 e distância e 322,00m, chega-se ao Marco M-143; deste, com um ângulo interno de 246'30' e distância de 137,00m, chega-se ao Marco M-l44; deste,
com um ângulo interno de 269'0' e uma distância 115,00m, chega-se ao
Marco M-145; deste, com um ângulo interno de 96'0' e distância de
342,00m chega-se ao Marco M-146; deste, com um ângulo interno de 45'0'
e distância de 365,00m, chega-se ao Marco M-147; deste, com um ângulo
interno de 270'0' e distância de 190,00m, chega-se ao Marco M-148; deste,
com um ângulo interno de 237'0' e distância de 580,OOm, chega-se ao
Marco M-149; deste, com um ângulo interno de 283'30' e distância de
240,OOm, chega-se ao Marco M-150; deste, com um ângulo interno de
101'30' e distância de 108,00m, chega-se ao Marco M-151; deste, com um
ângulo interno de 105'0' e distância de 250,00m, chega-se ao Marco
M-152; deste, com um ângulo interno de 273'0' e distância de 198,00m,
chega-se ao Marco M-153; deste, com um ângulo interno de 249'0' e distância de 322,OOm, chega-se ao Marco M-l54; deste, com um ângulo interno de 49'30' e distância de 1.470,00m, chega-se ao Marco M-155; deste,
com um ângulo interno de 268'30' e distância de 225,00m, chega-se ao
Marco M-156; deste, com um ângulo interno de 270'30' e distância de
1.235,00m, chega-se ao Marco M-157; deste, com um ângulo interno
de 104'0' e uma distância de 165,00m, chega-se ao Marco M-158; deste, com um ângulo interno de 270'0' e distância de 667,00m, chega-se
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ao Marco M-159; deste, com um ângulo interno de 155°0' e distância
de 1.070,00m, chega-se ao Marco M-160; deste, com um ângulo interno de 98°0' e distância de 120,00m, chega-se ao Marco M-161; deste,
com um ângulo interno de 90°0' e distância de 240,OOm, chega-se ao
Marco M-162; deste, com um ângulo interno de 90°0' e distância de
82,00m, chega-se ao Marco M-163; deste, com um ângulo interno de
270°0' e distância de 700,00m, chega-se ao Marco M-164; deste, com
um ângulo interno de 270°30' e distância de 245,00m, chega-se ao
Marco M-165; deste, com um ângulo interno de 37"0' e distância de
200,00m, chega-se ao Marco M-166; deste, com um ângulo interno de
238°30' e distância de 233,00m, chega-se ao Marco M-167; deste, com
um ângulo interno de 255"0' e distância de 188,00m, chega-se ao Marco
M-168; deste, com um ângulo interno de 39"30' e distância de 150,00m,
chega-se ao Marco M-169; deste, com um ângulo interno de 260°30' e
distância de 1.205,00m, chega-se ao Marco M-170; deste, com um ângulo interno de 63°30' e distância de 293,00m, chega-se ao Marco
M-l71; deste, com um ângulo interno de 304°0' e distância de 600,00m,
chega-se ao Marco M-l72; deste, com um ângulo interno de 139°0' e
distância de 612,00m, chega-se ao Marco M-173; deste, com um ângulo interno de 246"0' e distância de 343,00m, chega-se ao Marco M-174;
deste, com um ângulo interno de 313°0' e distância de 298,00m, chega-se ao Marco M-175; deste, com um ângulo interno de 147°0' e distância de 690,00m, chega-se ao Marco M-176; deste, com um ângulo
interno de 76°0' e distância de 21O,00m, chega-se ao Marco M-l77; deste com um ângulo interno de 115"0' e uma distância de 218,00m, chega-se ao Marco M-178; deste, com um ângulo interno de 248"30' e distância de 250,00m, chega-se ao Marco M-179; deste, com um ângulo
interno de 89"0' e uma distância de 185,00m, chega-se ao Marco
M-180; deste, com um ângulo interno de 225°30' e distância de 295,00m,
chega-se ao Marco M-181; deste, com um ângulo interno de 271"01 e
distância de 505,00m, chega-se ao Marco M-182; deste, com um ângulo interno de 107°30' e distância de 130,00m, chega-se ao Marco
M-183; deste, com um ângulo interno de 89"30' e distância de 378,00m,
chega-se ao Marco M-184; deste, com um ângulo interno de 270030' e
distância de 610,00m, chega-se ao Marco M-185; deste, com um ângulo interno de 29°30' e distância de 330,00m, chega-se ao Marco M-186;
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ga-se ao Marco M-187; deste, com um ângulo interno de 84'0' e distância de 560,00m, chega-se ao Marco M-188; deste, com um ângulo interno de 227'0' e distância de 248,00m, chega-se ao Marco M-189;
deste, com um ângulo interno de 278"0' e distância de 503,00m, chega-se ao Marco M-190; deste, com um ângulo interno de 276'30' e
distância de 305,00m, chega-se ao Marco M-191; deste, com um ângulo
interno de 125"30' e distância de 228,00m, chega-se ao Marco M-192;
deste, com um ângulo interno de 55'0' e distância de 305,00m, chega-se ao Marco M-193; deste, com um ângulo interno de 270'0' e distância de 275,00m, chega-se ao Marco M-194; deste, com um ângulo
interno de 270'0' e distância de 512,00m, chega-se ao Marco M-195;
deste, com um ângulo interno de 48'0' e distância de 498,00m, chega-se ao Marco M-196; deste, com um ângulo interno de 243'0' e distância de 435,00m, chega-se ao Marco M-197; deste, com um ângulo
interno de 291'0' e distância de 507,00m, chega-se ao Marco M-198;
deste, com um ângulo interno de 62'0' e distância de 440,00m, chega-se ao Marco M-199; deste, com um ângulo interno de 301"0' e distância de 495,00m, chega-se ao Marco M-200; deste, com um ângulo
interno de 110'0' e distância de 200,00m, chega-se ao Marco M-201;
deste, com um ângulo interno de 90'0' e distância de 45,00m, chega-se
ao Marco M-202; deste, com um ângulo interno de 142'0' e uma distância de 297,00m, chega-se ao Marco M-203; deste, com um ângulo
interno de 305'0' e distância de 280,00m, chega-se ao Marco M-204;
deste, com um ângulo interno de 90'0' e distância de 275,00m, chega-se ao Marco M-205; deste, com um ângulo interno de 319'0' e distância de 435,00m, chega-se ao Marco M-206; deste, com um ângulo
interno de 109"30' e distância de 800,00m, chega-se ao Marco M-207;
deste, com um ângulo interno de 286'30' e distância de 770,00m, chega-se ao Marco M-208; deste, com um ângulo interno de 90'30' e distância de 230,00m, chega-se ao Marco M-209; deste, com um ângulo
interno de 269'0' e distância de 345,00m, chega-se ao Marco M-21O;
deste, com um ângulo interno de 129'0' e distância de 880,00m, chega-se ao Marco M-211; deste, com um ângulo interno de 40'0' e distância de 512,00m, chega-se ao Marco M-212; deste, com um ângulo interno de 124'30' e distância de 240,00m, chega-se ao Marco M-213; deste,
com um ângulo interno de 238'0' e distância de 565,00m, chega-se ao
Marco M-214; deste, com um ângulo interno de 90'0' e distância de
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262,00m, chega-se ao Marco M-215, deste, com um ângulo interno de
278'30' e distância de 690,00m, chega-se ao Marco M-216; deste, com
um ângulo interno de 311'0' e distância de 820,00m, chega-se ao Marco
M-217; deste, com um ângulo interno de 91'0' e distância de 108,00m,
chega-se ao Marco M-218; deste, com um ângulo interno de 89'0' e distância de 572,00m, chega-se ao Marco M-219; deste, com um ângulo
interno de 270'0' e distância de 315,00m, chega-se ao Marco M-220;
deste, com um ângulo interno de 41'0' e distância de 345,00m, chega-se
ao Marco M-221; deste, com um ângulo interno de 255'0' e distância
de 365,00m, chega-se ao Marco M-222; deste, com um ângulo interno
de 47'0' e distância de 490,00m, chega-se ao Marco M-223; deste, com
um ângulo interno de 246'30' e distância de 477,00m, chega-se ao
Marco M-224; deste, com um ângulo interno de 235'0' e distância de
500,00m, chega-se ao Marco M-225; deste, com um ângulo interno de
135'0' e distância de 82,00m, chega-se ao Marco M-226; deste, com um
ângulo interno de 90'0' e distância de 265,00m, chega-se ao Marco
M-227; deste, com um ângulo interno de 243'0' e distância de 105,00m,
chega-se ao Marco M-228; deste, com um ângulo interno de 269'30' e
distância de 375,00m, chega-se ao Marco M-229; deste, com um ângulo
interno de 104'0' e distância de 175,00m, chega-se ao Marco M-230;
deste, com um ângulo interno de 90'30' e distância de 92,00m, chega-se
ao Marco M-231; deste, com um ângulo interno de 270'0' e distância de
318,00m, chega-se ao Marco M-232; deste, com um ângulo interno de
251'30' e distância de 640,00m, chega-se ao Marco M-233; deste, com
um ângulo interno de 135'0' e distância de 160,00m, chega-se ao Marco
M-234; deste, com um ângulo interno de 230'0' e distância de 475,00m,
chega-se ao Marco M-235; deste, com um ângulo interno de 253'30' e
distância de 340,00m, chega-se ao Marco M-236; deste, com um ângulo
interno de 269'30' e distância de 182,00m, chega-se ao Marco M-237;
deste, com um ângulo interno de 90'0' e distância de 198,00m, chega-se
ao Marco M-238; deste, com um ângulo interno de 258'0' e distância de
305,00m, chega-se ao Marco M-239; deste, com um ângulo interno de
90'0' e distância de 490,00m, chega-se ao Marco M-240; deste, com um
ângulo interno de 269'30' e distância de 442,00m, chega-se ao Marco
M-241; deste, com um ângulo interno de 89'30' e distância de 72,00m,
chega-se ao Marco M-242, deste, com um ângulo interno de 90'30' e distância de 550,00m, chega-se ao Marco M-243; deste, com um ângulo inCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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terno de 90'0' e distância de 480,00m, chega-se ao Marco M-244; deste,
com um ângulo interno de 270'0' e distância de 480,00m, chega-se ao
Marco M-245; deste, com um ângulo interno de 230'30' e distância de
193,00m, chega-se ao Marco M-246; deste, com um ângulo interno de
81'0' e distância de 348,00m, chega-se ao Marco M-247; deste, com um
ângulo interno de 252'30' e distância de 323,00m, chega-se ao Marco
M-248; deste, com um ângulo interno de 123'0' e distância de
110,00m, chega-se ao Marco M-249; deste, com um ângulo interno de
93'0' e distância de 482,00m, chega-se ao Marco M-250; deste, com um
ângulo interno de 274'0' e distância de 187,00m, chega-se ao Marco
M-251; deste, com um ângulo interno de 241'30' e distância de
395,00m, chega-se ao Marco M-252; deste, com um ângulo interno de
31'0' e distância de 307,00m, chega-se ao Marco M-253; deste, com um
ângulo interno de 278'0' e distância de 393'OOm, chega-se ao Marco
M-254; deste, com um ângulo interno de 111'0' e distância de 530,00m,
chega-se ao Marco M-255; deste, com um ângulo interno de 270'0' e distância de 188,00m, chega-se ao Marco M-256; deste, com um ângulo interno de 90'30' e distância de 31O,00m,chega-se ao Marco M-257; deste,
com um ângulo interno de 165'30' e distância de 605,00m, chega-se ao
Marco M-258; deste, com um ângulo interno de 222'0' e distância de
675,00m, chega-se ao Marco M-OIPI, inicial desta poligonal.

Art. 2' O DNOCS promoverá, com recursos alocados no seu orçamento, a desapropriação de que trata este decreto, podendo alegar
a urgência para efeito de imissão na posse, nos termos do art. 15 do
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' As áreas pertencentes à União, a Estado e a Município
inseridas no perímetro de que trata o art. l'ficam excluídas dos efeitos deste decreto.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
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DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de utilidade pública, para fins de'
desapropriação, pelo Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas (DNOCS), a área de
terra e benfeitorias que menciona e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, alínea e, do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS), área de terra e respectivas benfeitorias, no total de, aproximadamente, cento e trinta e dois hectares, vinte e um ares e dez
centiares, abrangidas pela bacia hidráulica e faixa seca do Açude
Barragem Cachoeira, situadas nos Municípios de Jupi, Jucati e São
João, no Estado de Pernambuco, de acordo com a planta e memorial
descritivo constantes do Processo nº 02250.00169/98, assim descrita:
partindo do Marco C-0/C-1,de coordenadas 782608.52E e 9026597.47N,
com um ângulo interno de 97'48'56" e distância de 549,78m, chega-se
ao Marco M-11P1; deste, com um ângulo interno de 58'08'06" e distância de 257,90m, chega-se ao Marco M-02; deste, com um ângulo
interno de 256'52'21" e distância de 184,68m, chega-se ao Marco
M-03; deste, com um ângulo interno de 226'53'56" e distância de
233,32m, chega-se ao Marco M-04; deste, com um ângulo interno de
178'32'55" e distância de 91,53m, chega-se ao Marco M-05; deste,
com um ângulo interno de 157'20'41" e distância de 119,76m, chega-se
ao Marco M-06; deste, com um ângulo interno de 139'55'56" e distância de 57,46m, chega-se ao Marco M-07; deste, com um ângulo interno de 180'00'00" e distância de 104,09m, chega-se ao Marco M-08;
deste, com um ângulo interno de 176'49'20" e distância de 128,60m,
chega-se ao Marco M-09, deste, com um ângulo interno de 159'52"05"
e distância de 32,60m, chega-se ao Marco M-10, deste, com um ângulo
interno de 187'24'57" e distância de 21,08m, chega-se ao M-11; deste,
com um ângulo interno de 212'58'11" e distância de 6,33m, chega-se
ao Marco M-12; deste, com um ângulo interno de 188'02'37" e distância de 10,62m, chega-se ao Marco M-13; deste, com um ângulo interno
de 92'38'12" e distância de 37,51m, chega-se ao Marco M-14; deste,
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com um ângulo interno de 254'23'15" e distância de 86,80m, chega-se ao Marco M-15; deste, com um ângulo interno de 187'44'00" e
distância de 91,45m, chega-se ao Marco M-16; deste, com um ângulo
interno de 173'31'22" e distância de 21,28m, chega-se ao Marco
M-17; deste, com um ângulo interno de 171"23'30" e distância de
24,98m, chega-se ao Marco M-18; deste, com um ângulo interno de
168'42'35" e distância de 72,12m, chega-se ao Marco M-19; deste,
com um ângulo interno de 210'24'00" e distância de 54,68m, chega-se ao Marco M-20; deste, com um ângulo interno de 160'08'33" e
distância de 48,25m, chega-se ao Marco M-21; deste, com um ângulo
interno de 179'35'48" e distância de 62,34m, chega-se ao Marco
M-22; deste, com um ângulo interno de 179'22'07" e distância de
122,18m, chega-se ao Marco M-23; deste, com um ângulo interno de
177"58'55" e distância de 29,61m, chega-se ao Marco M-24; deste,
com um ângulo interno de 137'22'31" e distância de 64,62m, chega-se ao Marco M-25; deste, com um ângulo interno de 133'16'18" e
distância de 188,74m, chega-se ao Marco M-26; deste, com um ângulo
interno de 281'29'41" e distância de 152,25m, chega-se ao Marco
M-27; deste, com um ângulo interno de 198'49'23" e distância de
259,17m, chega-se ao Marco M-28; deste, com um ângulo interno de
178'19'05" e distância de 157,27m, chega-se ao Marco M-29; deste,
com um ângulo interno de 163'42'58" e distância de 137,87m, chega-se ao Marco M-30; deste, com um ângulo interno de 188'59'18" e
distância de 212,20m, chega-se ao Marco M-31; deste, com um ângulo
interno de 190'19'20" e distância de 150,56m, chega-se ao Marco
M-32; deste com um ângulo interno de 82"04'15" e distância de
316,28m, chega-se ao Marco M-33; deste, com um ângulo interno de
179'51'18" e distância de 121,62m, chega-se ao Marco M-34; deste,
com um ângulo interno de 267"09'25" e distância de 30,75m, chega-se ao Marco M-35; deste, com um ângulo interno de 269'47'23" e
distância de 124,99m, chega-se ao Marco M-36; deste, com um ângulo
interno de 172'10'02" e distância de 6,47m, chega-se ao Marco M-37;
deste, com um ângulo interno de 186'47'37" e distância de 135,96m,
chega-se ao Marco M-38; deste, com um ângulo interno de 65'12'42" e
distância de 294,37m, chega-se ao Marco M-39; deste, com um ângulo
interno de 178'48'28" e distância de 126,38m, chega-se ao Marco
M-40; deste, com um ângulo interno de 260'44'13" e distância de
112,27m, chega-se ao Marco M-41; deste, com um ângulo interno de
255'05'47" e distância de 66,52m, chega-se ao Marco M-42; deste,
com um ângulo interno de 77'30'22" e distância de 120,95m, cheCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t, 2, p. 6793-7069, set. 1998
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ga-se ao Marco M-43; deste, com um ângulo interno de 199"38'51" e
distância de 54,23m, chega ao Marco M-44; deste, com um ângulo interno de 156"54'17" e distância de 136,79m, chega-se ao Marco M-45;
deste, com um ângulo interno de 166"54'44" e distância de 188,72m,
chega-se ao Marco M-46; deste, com um ângulo interno de 173"23'47"
e distância de 88,85m, chega-se ao Marco M-47; deste, com um ângulo
interno de 232"02'05" e distância de 144,90m, chega-se ao Marco
M-48; deste, com um ângulo interno de 256"02'05" e distância de
8,51m, chega-se ao Marco M-49; deste, com um ângulo interno de
176"44'03" e distância de 64,02m, chega-se ao Marco M-50; deste,
com um ângulo interno de 262"50'20" e distância de 35,00m, chega-se ao Marco M-51; deste, com um ângulo interno de 77"15'18" e
distância de 83,48m, chega-se ao Marco M-52; deste, com um ângulo
interno de 180"45'40" e distância de 8,19m, chega-se ao Marco M-53;
deste, com um ângulo interno de 183"22'48" e distância de 23,33m,
chega-se ao Marco M-54; deste, com um ângulo interno de 268"07'35"
e distância de 499,50m, chega-se ao Marco M-55; deste, com um ângulo interno de 133"38'04" e distância de 184,19m, chega-se ao Marco
M-56; deste, com um ângulo interno de 178"55'48" e distância de
208,26m, chega-se ao Marco M-57; deste, com um ângulo interno de
164"31'45" e distância de 137,97m, chega-se ao Marco M-58; deste,
com um ângulo interno de 189"43'52" e distância de 278,03m, chega-se ao Marco M-59; deste, com um ângulo interno de 303"16'40" e
distância de 303,83m, chega-se ao Marco M-60; deste, com um ângulo interno de 154"06'47" e distância de 14,59m, chega-se ao Marco
M-61; deste, com um ângulo interno de 218"39'51" e distância de
12,12m, chega-se ao Marco M-62; deste, com um ângulo interno de
80"22'11" e distância de 73,13m, chega-se ao Marco M-63; deste, com
um ângulo interno de 182"39'29" e distância de 103,36m, chega-se ao
Marco M-64; deste, com um ângulo interno de 183"54'22" e distância
de 102,82m chega-se ao Marco M-65; deste, com um ângulo interno de
178"56'22" e distância de 59,66m, chega-se ao Marco M-66; deste, com
um ângulo interno de 204"12'04" e distância de 218,62m, chega-se ao
Marco M-67, deste com um ângulo interno de 122"05'55" e distância
de 69,04m, chega-se ao Marco M-68; deste, com um ângulo interno
de 197"28'17" e distância de 246,76m, chega-se ao Marco M-69; deste, com um ângulo interno de 149"50'39" e distância de 90,39m, chega-se ao Marco M-70; deste, com um ângulo interno de 199"33'17" e
distância de 158,89m, chega-se ao Marco M-71; deste, com um ângulo
interno de 199"16'27" e distância de 45,77m, chega-se ao Marco M-72;
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deste, com um ângulo interno de 189'36'00" e distância de 43,59m, chega-se ao Marco M-73; deste com um ângulo interno de 182'00'59" e uma
distância de 51,65m, chega-se ao Marco M-74; deste, com um ângulo interno de 162'52'50" e distância de 89,37m, chega-se ao Marco M-75;
deste, com um ângulo interno de 177'23'02" e distância de 89,84m,
chega-se ao Marco M-76; deste, com um ângulo interno de 79'03'58" e
distância de 3,70, chega-se ao Marco M-77; deste, com um ângulo interno de 266'27' e distância de 68,66m, chega-se ao Marco M-78; deste, com um ângulo interno de 95'44'22" e distância de 91,99m, chega-se ao Marco M-79; deste, com um ângulo interno de 269'15' e distância de 153,47m, chega-se ao Marco M-80; deste, com um ângulo interno de 270'10'14" e distância de 96,26m, chega-se ao Marco M-81;
deste, com um ângulo interno de 121'12'52" e distância de 68,31m, chega-se ao Marco M-82; deste, com um ângulo interno de 127'27'54" e
distância de 114,14m, chega-se ao Marco M-83; deste, com um ângulo
interno de 240'15'34" e distância de 458,29m, chega-se ao Marco
M-84; deste, com um ângulo interno de 270'16'47" e distância de
111,61m, chega-se ao Marco M-85; deste, com um ângulo interno de
135'02'16" e distância de 144,58m, chega-se ao Marco M-86; deste,
com um ângulo interno de 72'28'40" e distância de 340,50m, chega-se
ao Marco M-87; deste, com um ângulo interno de 260'29'50" e distância
de 433,77m, chega-se ao Marco M-88; deste, com um ângulo interno de
278'40'25" e distância de 12,17m, chega-se ao Marco M-89; deste, com
um ângulo interno de 130"19'46" e distância de 246,55m, chega-se ao
Marco C-0/C-1, inicial deste perimetro.
Art. 2' O DNOCS promoverá, com recursos alocados no seu
orçamento, a desapropriação de que trata este decreto, podendo alegar a urgência para efeito de imissão na posse, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 dejunho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' As áreas pertencentes à União, a Estado e a Município
inseridas no perímetro de que trata o art. l'ficam excluídas dos efeitos deste decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Gustavo Krause
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DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de utilidade pública, para fins
dedesapropriação, peloDeparlamenio Nacional
de Obras Contra as Secas (DNOCS), a área de
terra e benfeitorias que menciona e dá outras
providências.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, alínea e, do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1s Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), área de terra e respectivas benfeitorias, no total de,
aproximadamente, quatrocentos e cinqüenta hectares, cinqüenta e
três ares e vinte e sete centiares, abrangidas pelo Açude Público Jacaré, localizadas no Municipio de Ibiassucê, no Estado da Bahia, de
acordo com a planta e o memorial descritivo constantes do Processo
n" 21374.000456/92, assim descrita: a área tem seu início no Marco
M-OO, cravado 250m a sudoeste do eixo topográfico da barragem,
ombreira direita. Seguindo no rumo de 62'47'01"SW, à distância de
39m, encontra-se o Marco M-OO-A; deste, no rumo de 65'19'23" SW, à
distância de 81m, encontra-se o Marco M-Ol; deste, no rumo de
64'29'10" SW, à distância de 146m, encontra-se o Marco M-02; deste,
no rumo de 69'47'29"SW, à distância de 174m, encontra-se o Marco
M-03; deste, no rumo de 46'45'59"NW, à distância de 161m, encontra-se o Marco M-04; deste, no rumo de 52'52'31"SW, à distância de
315m, encontra-se o Marco M-05; deste, no rumo de 82'02'14" NW, à
distância de 339m, encontra-se o Marco M-06; deste, no rumo de
36'56'39"SW, à distância de 308m, encontra-se o Marco M-07; deste,
no rumo de 38'50'02" SW, à distância de 257m, encontra-se o Marco
M-08; deste, no rumo de 64'32'51"NW, à distância de 230m, encontra-se o Marco M-09; deste, no rumo de 15'05'25"SW, à distância de
488m, encontra-se o Marco M-I0; deste, no rumo de 51'24'49" SW, à
distância de 487m, encontra-se o Marco M-ll; deste, no rumo de
73'43'46"NW, à distância de 218m, encontra-se o Marco M-12; deste
no rumo de 16'57'06"SW, à distância de 195m, encontra-se o Marco
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M-13; deste, no rumo de 82'35'42"SW, à distância de 279m, encontra-se o Marco M-14; deste, no rumo de 70'40'36"SW, à distância de
408m, encontra-se o Marco M-15; deste, no rumo de 8'04'10"NW, à
distância de 399m, encontra-se o Marco M-16; deste, no rumo de
62°35'32" NE, à distância de 243m, encontra-se o Marco M-17; deste,
no rumo de 16"03'26"NW, à distância de 282m, encontra-se o Marco
M-18; deste, no rumo de 16°46'57"NE, à distância de 526m, encontra-se o Marco M-19; deste no rumo de 39°03'31"NW, à distância de
314m, encontra-se o Marco M-20; deste, no rumo de 40'41'02"NE, à
distância de 376m, encontra-se o Marco M-21; deste, no rumo de
49"56'12"SE, à distância de 370m, encontra-se o Marco M-22; deste,
no rumo de 21°04'38"NE, à distância de 412m, encontra-se o Marco
M-23; deste, no rumo de 68"13'52"SW, à distância de 326m, encontra-se o Marco M-24; deste, no rumo de 12°07'38"NW, à distância de
124m, encontra-se o Marco M-25; deste, no rumo de 60'41'58"NE, à
distância de 272m, encontra-se o Marco M-26; deste, no rumo de
78°42'55"SE, à distância de 450m, encontra-se o Marco M-27; deste,
no rumo de 47'42'03"SE, à distância de 150m, encontra-se o Marco
M-28; deste, no rumo de 69"52'21"NE, à distância de 203m, encontra-se o Marco M-29; deste, no rumo de 48"48'51"SE, à distância de
298m, encontra-se o Marco M-30; deste, no rumo de 2'55'55"SW, à
distância de 115m, encontra-se o Marco M-30-1 da Poligonal de Contorno da Vila de Santo Antônio; deste, no rumo de 14°29'36"SE, à
distância de 80m, encontra-se o Marco M-30-2; deste, no rumo de
75"09'32"NE, à distância de 99m, encontra-se o Marco M-30-3; deste, no rumo de 18'26'30"NE, à distância de 66m, encontra-se o Marco
M-30-4; deste, no rumo de 68"38'28"NE, à distância de 225m, encontra-se o Marco M-30-5; deste, no rumo de 81'04'27"NE, à distância
de 167m, encontra-se o Marco M-30-6; deste, no rumo de 31"58'45" NE,
à distância de 44m, encontra-se o Marco M-30-7; deste, no rumo de
8'37'13"NE, à distância de 81m, encontra-se o Marco M-30-8; deste, no
rumo de 19°22'49"NW, à distância de 69m, encontra-se o Marco
M-30-9; deste, no rumo de 24°09'10"NW, à distância de 39m, encontra-se o Marco M-30-10; deste, no rumo de 33'09'12"NW, à distância
de 34m, encontra-se o Marco M-30-11; deste, no rumo de 27°29'14"NW,
à distância de 103m, encontra-se o Marco M-30-12; deste, no rumo de
57'29'36"NW, à distância de 106m, encontra-se o Marco M-30-13;
deste, no rumo de 17°12'57"NW, à distância de 192m, encontra-se o
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Marco M-30-14; deste, no rumo de 40003'59"NW, à distância de 99m,
encontra-se o Marco M-30-15; deste, no rumo de 15"30'29" NE, à distância de 56m, encontra-se o Marco M-30-16; deste, no rumo de
15"11'37"NE, à distância de 65m, encontra-se o Marco M-30-17; deste,
no rumo de 19"13'44"NW, à distância de 101m, encontra-se o Marco
M-35 da Poligonal de Contorno da Faixa de Segurança; deste, no
rumo de 82"22'10"NE, à distância de 211m, encontra-se o Marco
M-36; deste, no rumo de 18"19'24"SE, à distância de 261m, encontra-se o Marco M-37; deste, no rumo de 63"35'06"SE, à distância de
171m, encontra-se o Marco M-38; deste, no rumo de 35"52'30"SE, à
distância de 138m, encontra-se o Marco M-39; deste, no rumo de
65"59'45" NE, à distância de 140m, encontra-se o Marco M-40; deste,
no rumo de 1"08'44" NE, à distância de 150m, encontra-se o Marco
M-41; deste, no rumo de 28"42'40"NE, à distância de 227m, encontra-se o Marco M-42; deste, no rumo de 83"28'30"SE, à distância de
308m, encontra-se o Marco M-43; deste, no rumo de 67"54'28"SE,
à distância de 292m, encontra-se o Marco M-44; deste, no rumo de
21"25'21"SE, à distância de 225m, encontra-se o Marco M-45; deste,
no rumo de 0010'47"SE, à distância de 319m, encontra-se o Marco
M-46; deste, no rumo de 29°50'31"SW, à distância de 219m, encontra-se o Marco M-47; deste, no rumo de 11"10'26"SE, à distância de
248m, encontra-se o Marco M-48; deste, no rumo de 77°49'31"SW, à
distância de 702m, encontra-se o Marco M-OO, estando assim fechada uma poligonal irregular de 50 lados.
Art. 2° O DNOCS promoverá, com recursos alocados no seu
orçamento, a desapropriação de que trata este decreto, podendo alegar a urgência para efeito de imissão na posse, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' As áreas pertencentes à União, a Estado e a Município
inseridas no perimetro de que trata o art. 1º ficam excluidas dos efeitos deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
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DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara deutilidade pública,para fiTU3 dedesapropriação, pelo Departamento Nacional de
Obras Contras as Secas (DNOCS), a área de
terra e benfeitorias que menciona e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5', alínea e, do Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. l' Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), área de terra e respectivas benfeitorias, no total de,
aproximadamente, quatro mil, trezentos e vinte hectares, abrangidas pela faixa seca do Sistema Adutor do Oeste, localizadas nos Municípios de Orocó, Santa Maria da Boa Vista, Parnamirim, Ouricuri,
Santa Cruz, Santa Filomena, Bodoco,Exu, Granito, Morelândia, Ipubi,
Trindade e Araripina, no Estado de Pernambuco, e Marcolândia, Simões, Padre Marcos, Jaicás e Alegrete, no Estado do Piauí, de acordo com as plantas e os memoriais descritivos constantes do Processo n' 02250.000167/98, assim descrita: partindo do Marco V-I, de coordenadas 432600E 9045100N, com um ângulo interno de 90"00', e
distância de 49000,00m, chega-se ao Marco V-2;deste, com um ângulo
interno de 282"30' e distância de 13700,00m, chega-se ao Marco V-3;
deste, com um ângulo interno de 205"00' e distância de 27900,00m,
chega-se ao Marco V-4; deste, com um ângulo interno de 90°00' e distância de 60,00m, chega-se ao Marco V-5; deste, com um ângulo interno de 90"00' e distância de 30600,00m, chega-se ao Marco V-6;
deste, com um ângulo interno de 153°30' e distância de 16500,00m,
chega-se ao Marco V-7; deste, com um ângulo interno de 211"45' e
distância de 19800,00m, chega-se ao Marco V-8; deste, com um
ângulo interno de 265"30' e distância de 42000,00m, chega-se ao
Marco V-9; deste, com um ângulo interno de 266"45' e distância de
18300,00m, chega-se ao Marco V-lO; deste, com um ângulo interno
de 265"00' e distância de 8403,00m, chega-se ao Marco V-lI; deste,
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com um ângulo interno de 150'45' e distância de 3600,00m, chega-se
ao Marco V-12; deste, com um ângulo interno de 170'00' e uma distância de 8000,00m, chega-se ao Marco V-13; deste, com um ângulo
interno de 93"45' e distância de 60,00m chega-se ao Marco V-14; deste, com um ângulo interno de 116'45' e distância de 3300,00m, chega-se ao Marco V-15; deste, com um ângulo interno de 150"30' e distância de 9000,00m, chega-se ao Marco V-16; deste, com um ângulo
interno de 219"00' e distância de 9000,00m, chega-se ao Marco V-17;
deste, com um ângulo interno de 226'30' e distância de 2100,00m,
chega-se ao Marco V-18; deste, com um ângulo interno de 258'40' e
distância de 2800,00m, chega-se ao Marco V-19; deste, com um ângulo interno de 151'40' e distância de 15000,00m, chega-se ao Marco
V-20; deste, com um ângulo interno de 139'00' e distância de
6900,00m, chega-se ao Marco V-21; deste, com um ângulo interno de
159"40' e distância de 6200,00m, chega-se ao Marco V-22; deste, com
um ângulo interno de 90'00' e distância de 60,00m, chega-se ao Marco
V-23; deste, com um ângulo interno de 90'00' e distância de
4500,00m, chega-se ao Marco V-24; deste, com um ângulo interno de
208'30' e distância de 5100,00m, chega-se ao Marco V-25; deste, com
um ângulo interno de 214'30' e uma distância de 13500,00m, chega-se ao Marco V-26; deste, com um ângulo interno de 265"30' e distância de 2400,00m, chega-se ao Marco V-27; deste, com um ângulo
interno de 214'30' e distância de 3000,00m, chega-se ao Marco V-28;
deste, com um ângulo interno de 107'55' e distância de 6600,00m,
chega-se ao Marco V-29; deste, com um ângulo interno de 206"00' e
distância de 2700,00m, chega-se ao Marco V-30; deste, com um ângulo interno de 275"00 e distância de 2300,00m, chega-se ao Marco
V-31; deste, com um ângulo interno de 123'00' e distância de
9500,00m, chega-se ao Marco V-32; deste, com um ângulo interno de
268'35' e distância de 8700,00m, chega-se ao Marco V-33; deste, com
um ângulo interno de 90º00' e distância de 60,00m, chega-se ao Marco
V-34; deste, com um ângulo interno de 90'00' e distância de
2850,00m, chega-se ao Marco V-35; deste, com um ângulo interno de
274'30' e distância de 4000,00m, chega-se ao Marco V-36; deste com
um ângulo interno de 224'30' e distância de 8420,00m, chega-se ao
Marco V-37; deste, com um ângulo interno de 131'45' e distância de
6500,00m, chega-se ao Marco V-38; deste, com um ângulo de 210'40'
e distância de 2400,00m, chega-se ao Marco V-39; deste com um ânCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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gula interno de 240'50' e distância de 2700,00m, chega-se ao Marco
V-40; deste com um ângulo interno de 150'30' e distância de
3900,00m, chega-se ao Marco V-41; deste, com um ângulo interno de
92'35' e distância de 60,00m, chega-se ao Marco V-42; deste, com um
ângulo interno de 85'00' e distância de 3000,00m, chega-se ao Marco
V-43; deste com um ângulo interno de 208'30' e distância de
4200,00m, chega-se ao Marco V-44; deste, com um ângulo interno de
120'00' e distância de 4500,00m, chega-se ao Marco V-45; deste com
um ângulo de 147'30' e distância de 5500,00m, chega-se ao Marco
V-46; deste com um ângulo interno de 265'00' e distância de
3000,00m, chega-se ao Marco V-47; deste com um ângulo interno de
130'50' e distância de 3000,00m, chega-se ao Marco V-48; deste com
um ângulo interno de 209'45' e distância de 2400,00m, chega-se ao
Marco V-49; deste com um ângulo interno de 121'40' e distância de
5500,00m, chega-se ao Marco V-50; deste com um ângulo interno de
270'00' e distância de 5400,00m, chega-se ao Marco V-51; deste com
um ângulo interno de 93'30' e distância de 5400,00m, chega-se ao
Marco V-52; deste com um ângulo interno de 166'00' e distância de
4500,00m, chega-se ao Marco V-53; deste com um ângulo interno de
249'00' e distância de 3900,00, chega-se ao Marco V-54; deste com
um ângulo interno de 96'00' e distância de 5700,00m, chega-se ao
Marco V-55; deste com um ângulo interno de 144'00' e distância de
5400,00m, chega-se ao Marco V-56; deste com um ângulo interno de
230'00' e distância de 3000,00m, chega-se ao Marco V-57; deste com
um ângulo interno de 207'00' e distância de 3600,00m, chega-se ao
Marco V-58; deste com um ângulo interno de 229'00' e distância de
20100,00m, chega-se ao Marco V-59; deste com um ângulo interno
de 259'00' e distância de 15100,00m, chega-se ao Marco V-60; deste
com um ângulo interno de 210'45' e distância de 2000,00m, chega-se
ao Marco V-61; deste com um ângulo interno de 149'35' e distância
de 5400,00m, chega-se ao Marco V-62; deste com um ângulo interno
de 226'00' e distância de 7028,00m, chega-se ao Marco V-63; deste
com um ângulo interno de 264'30' e distância de 8500,00m, chega-se
ao Marco V-64; deste com um ângulo interno de 88'30' e distância de
7000,00m, chega-se ao Marco V-65; deste com um ângulo interno de
154'00' e distância de 4200,00m, chega-se ao Marco V-66; deste com
um ângulo interno de 252'30' e distância de 6000,00m, chega-se ao
Marco V-67; deste com um ângulo interno de 55'00' e distância de
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12500,00m, chega-se ao Marco V-68; deste com um ângulo interno
de 89"50' e distância de 60,00m, chega-se ao Marco V-69; deste com
um ângulo interno de 89"40' e distância de 5999,00m, chega-se ao
Marco V-70; deste com um ângulo interno de 314"30' e distância de
6000,00m, chega-se ao Marco V-71; deste com um ângulo interno de
105"00' e distância de 6000,00m, chega-se ao Marco V-72; deste com
um ângulo interno de 212"45' e distância de 4000,00m, chega-se ao
Marco V-73; deste com um ângulo interno de 271"40' e distância de
6000,00m, chega-se ao Marco V-74; deste com um ângulo interno de
231"00' e distância de 3000,00m, chega-se ao Marco V-75; deste com
um ângulo interno de 102"00' e distância de 60,00m, chega-se ao
Marco V-76; deste com um ângulo interno de 85"45' e distância de
3300,00m, chega-se ao Marco V-77; deste com um ângulo interno de
218"45' e distância de 6000,00m, chega-se ao Marco V-78; deste com
um ângulo interno de 308°45' e distância de 16800,00m, chega-se ao
Marco V-79; deste com um ângulo interno de 188°45' e distância de
7500,00m, chega-se ao Marco V-80; deste com um ângulo interno de
158"45' e distância de 1800,00m, chega-se ao Marco V-81; deste com
um ângulo interno de 300"00' e distância de 3300,00m, chega-se ao
Marco V-82; deste com um ângulo interno de 145°30' e distância de
2700,00m, chega-se ao Marco V-83; deste com um ângulo interno de
204"30' e distância de 3900,00m, chega-se ao Marco V-84; deste com
um ângulo interno de 156"30' e distância de 4500,00m, chega-se ao
Marco V-85; deste com um ângulo interno de 90"00' e distância de
60,00m, chega-se ao Marco V-86; deste com um ângulo interno de
95"00' e distância de 4400,00m, chega-se ao Marco V-87; deste com
um ângulo interno de 196"30' e distância de 4500,00m, chega-se ao
Marco V-88; deste com um ângulo interno de 154°30' e distância de
2400,00m, chega-se ao Marco V-89; deste com um ângulo interno de
216"25' e distância de 3600,00m, chega-se ao Marco V-90; deste com
um ângulo interno de 240'20' e distância de 3300,00m, chega-se ao
Marco V-91; deste com um ângulo interno de 161"45' e distância de
10500,00m, chega-se ao Marco V-92; deste com um ângulo interno
de 220"30' e distância de 2500,00m, chega-se ao Marco V-93; deste
com um ângulo interno de 141°30' e distância de 5000,00m, chega-se
ao Marco V-94; deste com um ângulo interno de 199°35' e distância
de 3000,00m, chega-se ao Marco V-95; deste com um ângulo interno
de 266"55' e distância de 6200,00m, chega-se ao Marco V-96; deste
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com um ângulo interno de 205'40' e distância de 9600,00m, chega-se
ao Marco V-97; deste com um ângulo interno de 113'00' e distância
de 2700,00m, chega-se ao Marco V-98; deste com um ângulo interno
de 166'45' e distância de 12000,00m, chega-se ao Marco V-99; deste
com um ângulo interno de 90'00' e distância de 60,00m, chega-se ao
Marco V-100; deste com um ângulo interno de 90'00' e distância de
1000,00m, chega-se ao Marco V-101; deste com um ângulo interno
de 263'30' e distância de 7200,00m, chega-se ao Marco V-102; deste
com um ângulo interno de 151'50' e distância de 9000,00m, chega-se
ao Marco V-103; deste com um ângulo interno de 259'00' e distância
de 57000,00m, chega-se ao Marco V-104; deste com um ângulo interno de 200'00' e distância de 4500,00m, chega-se ao Marco V-105;
deste com um ângulo interno de 133'45' e distância de 2700,00m,
chega-se ao Marco V-106; deste com um ângulo interno de 203'30' e
distância de 4500,00m, chega-se ao Marco V-107; deste com um ângulo interno de 230'00' e distância de 5000,00m, chega-se ao Marco
V-108; deste com um ângulo interno de 207'30' e distância de
8000,00m, chega-se ao Marco V-109; deste com um ângulo interno
de 163'00' e distância de 9000,00m, chega-se ao Marco V-110; deste
com um ângulo interno de 157'00' e distância de 9200,00m, chega-se
ao Marco V-111; deste com um ângulo interno de 194'30' e distância
de 9200,00m, chega-se ao Marco V-112; deste com um ângulo interno de 90'00' e distância de 60,00m, chega-se ao Marco V-113; deste
com um ângulo interno de 90'00' e distância de 9900,00m, chega-se
ao Marco V-114; deste com um ângulo interno de 164'00' e distância
de 6300,00m, chega-se ao Marco V-115; deste com um ângulo interno de 205'00' e distância de 8500,00m, chega-se ao Marco V-116;
deste com um ângulo interno de 196'00' e distância de 11700,00m,
chega-se ao Marco V-117; deste com um ângulo interno de 283'00' e
distância de 8400,00m, chega-se ao Marco V-118; deste com um ângulo interno de 90º00' e distância de 60,00m, chega-se ao Marco
V-119; deste com um ângulo interno de 90'00' e distância de
13500,00m, chega-se ao Marco V-120; deste com um ângulo interno
de 203'00' e distância de 4200,00m, chega-se ao Marco V-121; deste
com um ângulo interno de 139'00' e distância de 3395,00m, chega-se
ao Marco V-122; deste com um ângulo interno de 227'30' e distância
de 3900,00m, chega-se ao Marco V-123; deste com um ângulo interno de 154'00' e distância de 4200,00m, chega-se ao Marco V-124;
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deste com um ângulo interno de 206'00' e distância de 4500,00m,
chega-se ao Marco V-125; deste com um ângulo interno de 157'30' e
distância de 6000,00m, chega-se ao Marco V-126; deste com um ângulo interno de 224'00' e distância de 1500,00m, chega-se ao Marco
V-127; deste com um ângulo interno de 132'00' e distância de
10500,00m, chega-se ao Marco V-128; deste com um ângulo interno
de 198"00' e distância de 3179,00m, chega-se ao Marco V-129; deste
com um ângulo interno de 161"00' e distância de 3000,00m, chega-se
ao Marco V-130; deste com um ângulo interno de 208'00' e distância
de 6300,00m, chega-se ao Marco V-131; deste com um ângulo interno de 168'00' e distância de 20700,00m, chega-se ao Marco V-132;
deste com um ângulo interno de 166'00' e distância de 7500,00m,
chega-se ao Marco V-133; deste com um ângulo interno de 218"00' e
distância de 3600,00m, chega-se ao Marco V-134; deste com um ângulo interno de 156'00' e distância de 4200,00m, chega-se ao Marco
V-135; deste com um ângulo interno de 317'30' e distância de
9000,00m, chega-se ao Marco V-136; deste com um ângulo interno
de 148'00' e distância de 8500,00m, chega-se ao Marco V-137; deste
com um ângulo interno de 250'00' e distância de 13200,00m, chega-se ao Marco V-138; deste com um ângulo interno de 90'00' e distância de 60,00m, chega-se ao Marco V-139; deste com um ângulo interno de 90'00' e distância de 15600,00m, chega-se ao Marco V-140;
deste com um ângulo interno de 112'30' e distância de 8800,00m,
chega-se ao Marco V-141; deste com um ângulo interno de 232'00' e
distância de 1500,00m, chega-se ao Marco V-142; deste com um ângulo interno de 143'10' e distância de 7000,00m, chega-se ao Marco
V-143; deste com um ângulo interno de 236'00' e distância de
10800,00m, chega-se ao Marco 144; deste, com um ângulo interno de
194"30' e distância de 9000,00m, chega-se ao Marco V-145; deste,
com um ângulo interno de 272"30' e distância de 12200,00m, chega-se ao Marco V-146; deste, com um ângulo interno de 226º30' e distâncía de 7600,00m, chega-se ao Marco V-147; deste, com um ângulo
interno de 193'30' e distância de 7500,00m, chega-se ao Marco
V-148; deste, com um ângulo interno de 53º30' e distância de
9000,00m, chega-se ao Marco V-149; deste, com um ângulo interno
de 90º00' e distância de 60,00m, chega-se ao Marco V-150; deste, com
um ângulo interno de 90º30' e distância de 3000,00m, chega-se ao
Marco V-151; deste, com um ângulo interno de 295º00' e distância de
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9600,00m, chega-se ao Marco V-152; deste, com um ângulo interno
de 277'30' e distância de 15990,00m, chega-se ao Marco V-153; deste, com um ângulo interno de 207'00' e distância de 21700,00m, chega-se ao Marco V-154; deste, com um ângulo interno de 90'00' e distância de 60,00m, chega-se ao Marco V-155; deste com um ângulo
interno de 90'00' e distância de 26500,00m, chega-se ao Marco
V-156; deste, com um ângulo interno de 142'00' e distância de
6000,00m, chega-se ao Marco V-157; deste, com um ângulo interno
de 208'00' e distância de 3040,00m, chega-se ao Marco V-158; deste,
com um ângulo interno de 158'00' e distancia de 7200,00, chega-se
ao Marco V-159; deste, com um ângulo interno de 280'00 e distância
de 2700,00m, chega-se ao Marco V-160; deste, com um ângulo interno de 90º00' e distância de 60,00m, chega-se ao Marco V-161; deste,
com um ângulo interno de 90'00' e distância de 2101,00m, chega-se
ao Marco V-162; deste, com um ângulo interno de 299º00' e distância
de 12500,00m, chega-se ao Marco V-163; deste, com um ângulo interno de 270'00' e distância de 35000,00m, chega-se ao Marco V-164;
deste, com um ângulo interno de 94'30' e distância de 22200,00m,
chega-se ao Marco V-165; deste, com um ângulo interno de 225'30' e
distância de 49800,00m, chega-se ao Marco V-166; deste, com um
ângulo interno de 90º00' e distância de 60,00m, chega-se ao Marco
V-1, inicial desta poligonal.

Art. 2' O DNOCS promoverá, com recursos alocados no seu
orçamento, a desapropriação de que trata este decreto, podendo alegar a urgência para efeito de imissão na posse, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei nº 3.365, de21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' As áreas pertencentes à União, a Estado e a Município
inseridas no perímetro de que trata o art. 1'ficam excluídas dos efeitos deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
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DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS),
a área de terra e benfeitorias que menciona
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5', alínea e, do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), área de terra e respectivas benfeitorias, no total de,
aproximadamente, um mil e cem hectares e trinta e seis ares, abrangidas pelo Sistema Adutor de Jucazinho, situadas nos Municípios de
Bezerros, Caruaru, Casinha, Cumaru, Frei Miguelinbo, Gravatá,
Passira, Riacho das Almas, Salgadinho, Santa Maria do Cambucá,
Surubim, Vertentes, Vertentes do Lério, no Estado do Pernambuco,
de acordo com a planta e memorial descritivo constantes do Processo
n? 02250.000098/98, assim descrita: partindo do Marco M-O, de coordenadas 197760E e 9118190N, com um ângulo interno de 270°00' e
distância de 300,00m, chega-se ao Marco M-A; deste, com um ângulo
interno de 90°00' e distância de 300,00m, chega-se ao Marco M-B;
deste, com um ângulo interno de 90°00' e distância de 850,00m, chega-se ao Marco M-C; deste, com um ângulo interno de 216°00' e distância de 2150,00m, chega-se ao Marco M-l; deste, com um ângulo
interno de 180°00' e distância de 3500,00m, chega-se ao Marco M-2;
deste com um ângulo interno de 180'00' e distância de 3575,00m,
chega-se ao Marco M-3; deste, com um ângulo interno de 275°00' e
distância de 3573,00m, chega-se ao Marco M-4; deste, com um ângulo interno de 184°00' e distância de 5020,00m, chega-se ao Marco
M-5; deste, com um ângulo interno de 153°00' e distância de
1490,00m, chega-se ao Marco M-6; deste, com um ângulo interno de
227°00' e distância de 4575,00m, chega-se ao Marco M-7; deste, com
um ângulo interno de 180°00' e distância de 4575,00m, chega-se ao
Marco M-8; deste, com um ângulo interno de 180°00' e distância de
4025,00m, chega-se ao Marco M-9; deste, com um ângulo interno de
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238"30' e distância de 2875,00m, chega-se ao Marco M-10; deste,
com um ângulo interno de 231"30' e distância de 2550,00m, chega-se
ao Marco M-ll; deste, com um ângulo interno de 139"40' e distância
de 1120,00m, chega-se ao Marco M-12; deste, com um ângulo interno
de 214'30' e distância de 1225,00m, chega-se ao Marco M-13; deste,
com um ângulo interno de 154"00' e distância de 1975,00m, chega-se
ao Marco M-14; deste, com um ângulo interno de 217'30' e distância
de 2825,00m, chega-se ao Marco M-15; deste, com um ângulo interno
de 101"00' e distância de 825,00m, chega-se ao Marco M-16; deste,
com um ângulo interno de 229"30' e distância de 2910,00m, chega-se
ao Marco M-17; deste, com um ângulo interno de 90"00' e distância
de 50,00m, chega-se ao Marco M-18; deste, com um ângulo interno
de 90"00' e distância de 3170,00m, chega-se ao Marco M-19; deste,
com um ângulo interno de 130'30' e distância de 700,00m, chega-se
ao Marco M-20; deste, com um ângulo interno de 259"00' e distância
de 2625,00m, chega-se ao Marco M-21; deste, com um ângulo interno
de 142"30' e distância de 2080,00m, chega-se ao Marco M-22; deste,
com um ângulo interno de 206"00' e distância de 1350,00m, chega-se
ao Marco M-23; deste, com um ângulo interno de 145'30' e distância
de 1100,00m, chega-se ao Marco M-24; deste com um ângulo interno
de 220"20' e distância de 2600,00m, chega-se ao Marco M-25; deste,
com um ângulo interno de 128'30' e distância de 2825,00m, chega-se
ao Marco M-26; deste, com um ângulo interno de 300"30' e distância
de 1075,00m, chega-se ao Marco M-27; deste, com um ângulo interno
de 166"30' e distância de 1080,00m, chega-se ao Marco M-28; deste,
com um ângulo interno de 208'15' e distância de 975,00m, chega-se
ao Marco M-29; deste, com um ângulo interno de 145"25' e distância
de 2225,00m, chega-se ao Marco M-30; deste, com um ângulo interno
de 173"00' e distância de 2310,00m, chega-se ao Marco M-31; deste,
com um ângulo interno de 156"30' e distância de 2705,00m, chega-se
ao Marco M-32; deste, com um ângulo interno de 170'00' e distância
de 1500,00m, chega-se ao Marco M-33; deste, com um ângulo interno
de 231"00' e distância de 1350,00m, chega-se ao Marco M-34; deste,
com um ângulo interno de 130"30' e distância de 955,00m, chega-se
ao Marco M-35; deste, com um ângulo interno de 204'30' e distância
de 1850,00m, chega-se ao Marco M-36; deste, com um ângulo interno
de 193'00' e distância de 4530,00m, chega-se ao Marco M-37; deste,
com um ângulo interno de 90'00 e distância de 50,00m, chega-se ao
Marco M-38; deste, com um ângulo interno de 90'00' e distância de
4750,00m, chega-se ao Marco M-39; deste, com um ângulo interno de
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167'00' e distância de 1700,00m, chega-se ao Marco M-40; deste,
com um ângulo interno de 155'30' e distância de 956,00m, chega-se
ao Marco M-41; deste, com um ângulo interno de 229'00' e distância
de 1349,00m, chega-se ao Marco M-42; deste, com um ângulo interno
de 129'00' e distância de 1786,00m, chega-se ao Marco M-43; deste,
com um ângulo interno de 190'30' e distância de 2350,00m, chega-se
ao Marco M-44; deste, com um ângulo interno de 203'30' e distância
de 2350,00m, chega-se ao Marco M-45; deste, com um ângulo interno
de 187'00' e distância de 1900,00m, chega-se ao Marco M-46; deste,
com um ângulo interno de 214'35' e distância de 925,00m, chega-se
ao Marco M-47; deste, com um ângulo interno de 151'45' e distância
de 1100,00m, chega-se ao Marco M-48; deste, com um ângulo interno
de 193'30' e distância de 1350,00m, chega-se ao Marco M-49; deste,
com um ângulo interno de 265'30' e distância de 1925,00m, chega-se
ao Marco M-50; deste, com um ângulo interno de 149'00' e distância
de 2550,00m, chega-se ao Marco M-51; deste, com um ângulo interno
de 208'00' e distância de 3150,00m, chega-se ao Marco M-52; deste,
com um ângulo interno de 180'00' e distância de 2825,00m, chega-se
ao Marco M-53; deste, com um ângulo interno de 119'00' e distância
de 3000,00m, chega-se ao Marco M-54; deste, com um ângulo interno
de 212'30' e distância de 4650,00m, chega-se ao Marco M-55; deste,
com um ângulo interno de 139'30' e distância de 3000,00m, chega-se
ao Marco M-56; deste, com um ângulo interno de 167'30' e distância
de 2380,00m, chega-se ao Marco M-57; deste, com um ângulo interno
de 180'00' e distância de 2650,00m, chega-se ao Marco M-58; deste,
com um ângulo interno de 192'40' e distância de 4775,00m, chega-se
ao Marco M-59; deste, com um ângulo interno de 169'40' e distância
de 3820,00m, chega-se ao Marco M-60; deste, com um ângulo interno
de 180'00' e distância de 2800,00m, chega-se ao Marco M-61; deste,
com um ângulo interno de 270º00' e distância de 1150,00m, chega-se
ao Marco M-62; deste, com um ângulo interno de 90'00' e distância
de 50,00m, chega-se ao Marco M-63; deste, com um ângulo interno
de 90'00' e distância de 1680,00m, chega-se ao Marco M-64; deste,
com um ângulo interno de 90"00' e distância de 3300,00m, chega-se
ao Marco M-65; deste, com um ângulo interno de 180'00' e distância
de 3750,00m, chega-se ao Marco M-66; deste, com um ângulo interno
de 190'20' e distância de 4800,00m, chega-se ao Marco M-67; deste,
com um ângulo interno de 167'20' e distância de 2700,00m, chega-se
ao Marco M-68; deste, com um ângulo interno de 180'00' e distância
de 2300,00m, chega-se ao Marco M-69; deste, com um ângulo interno
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de 192'30' e distância de 2825,00m, chega-se ao Marco M-70; deste,
com um ângulo interno de 220'30' e distância de 4580,00m, chega-se
ao Marco M-71; deste, com um ângulo interno de 147'30' e distância
de 2840,00m, chega-se ao Marco M-72; deste, com um ângulo interno
de 241'00' e distância de 2520,00m, chega-se ao Marco M-73; deste,
com um ângulo interno de 180'00' e distância de 3201,00m, chega-se
ao Marco M-74; deste, com um ângulo interno de 152'00' e distância
de 2575,00m, chega-se ao Marco M-75; deste, com um ângulo interno
de 211'00' e distância de1755,00m, chega-se ao Marco M-76; deste,
com um ângulo interno de 274'30' e distância de 4550,00m, chega-se
ao Marco M-77; deste, com um ângulo interno de 180'00' e distância
de 4550,00m, chega-se ao Marco M-78; deste, com um ângulo interno
de 180'00' e distância de 4100,00m, chega-se ao Marco M-79, deste,
com um ângulo interno de 133'00' e distância de 1600,00m, chega-se
ao Marco M-80; deste, com um ângulo interno de 207'00' e distância
de 4800,00m, chega-se ao Marco M-81; deste, com um ângulo interno
de 176'00' e distância de 3400,00m, chega-se ao Marco M-82; deste,
com um ângulo interno de 216'30' e distância de 2510,00m, chega-se
ao Marco M-83; deste, com um ângulo interno de 180'00' e distância
de 3350,00m, chega-se ao Marco M-84; deste, com um ângulo interno
de 153'00' e distância de 4200,00m, chega-se ao Marco M-85; deste,
com um ângulo interno de 147'00' e distância de 1450,00m, chega-se
ao Marco M-86; deste, com um ângulo interno de 199'00' e distância
de 2000,00m, chega-se ao Marco M-87; deste, com ângulo interno de
90'00' e distância de 50,00m, chega-se ao Marco M-88; deste com um
ângulo interno de 90'00' e distância de 2100,00m, chega-se ao Marco
M-89; deste, com um ângulo interno de 161'00' e distância de 1600,00m,
chega-se ao Marco M-90; deste, com um ângulo interno de 213'00' e
distância de 3825,00m, chega-se ao Marco M-91; deste, com um ângulo interno de 207'00' e distância de 2700,00m, chega-se ao Marco
M-92; deste, com um ângulo interno de 180'00' e distância de
2500,00m, chega-se ao Marco M-93; deste, com um ângulo interno de
228'20' e distância de 2975,00m, chega-se ao Marco M-94; deste,
com um ângulo interno de 180'00' e distância de 3025,00m, chega-se
ao Marco M-95; deste, com um ângulo interno de 180'00' e distância
de 4500,00m, chega-se ao Marco M-96; deste, com um ângulo interno
de 304'30' e distância de 4750,00m, chega-se ao Marco M-97; deste,
com um ângulo interno de 177'30' e distância de 4560,00m, chega-se
ao Marco M-98; deste, com um ângulo interno de 90'00' e distância
de 54,00m, chega-se ao Marco M-99; deste, com um ângulo interno
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de 90'00' e distância de 4560,00m, chega-se ao Marco M-100; deste,
com um ângulo interno de 182'30' e distância de 4730,00m, chega-se
ao Marco M-101; deste, com um ângulo interno de 290'00' e distância de 2525,00m, chega-se ao Marco M-102; deste, com um ângulo interno de 179'30' e distância de 3150,00m, chega-se ao Marco M-103;
deste, com um ângulo interno de 175'00' e distância de 3350,00m,
chega-se ao Marco M-104; deste, com um ângulo interno de 138'30' e
distância de 2102,00m, chega-se ao Marco M-105; deste, com um ângulo de 229'30' e distância de 1700,00m, chega-se ao Marco M-106;
deste, com um ângulo interno de 202'30' e distância de 2500,00m,
chega-se ao Marco M-107; deste, com um ângulo interno de 180'00' e
distância de 2675,00m, chega-se ao Marco M-108; deste, com um ângulo interno de 227'45' e distância de 980,00m, chega-se ao Marco
M-109; deste, com um ângulo interno de 85'15' e distância de
2800,00m, chega-se ao Marco M-llO; deste, com um ângulo interno
de 206'00' e distância de 4900,00m, chega-se ao Marco M-111; deste,
com um ângulo interno de 90'00' e distância de 50,00m, chega-se ao
Marco M-1l2; deste com um ângulo interno de 90'00' e distância de
5100,00m, chega-se ao Marco M-1l3; deste, com um ângulo interno
de 153'30' e distância de 2350,00m, chega-se ao Marco M-1l4; deste,
com um ângulo interno de 273'30' e distância de 590,00m, chega-se
ao Marco M-1l5; deste, com um ângulo interno de 132'00' e distância de 2960,00m, chega-se ao Marco M-1l6; deste, com um ângulo interno de 237'30' e distância de 3250,00m, chega-se ao Marco M-1l7;
deste, com um ângulo interno de 234'00' e distância de 900,00m,
chega-se ao Marco M-1l8; deste, com um ângulo interno de 135'30' e
distância de 3600,00m, chega-se ao Marco M-1l9; deste, com um ângulo interno de 235'30' e distância de 1l00,00m, chega-se ao Marco
M-120; deste, com um ângulo interno de 155'30' e distância de
1480,00m, chega-se ao Marco M-121; deste, com um ângulo interno
de 203'30' e distância de 3120,00m, chega-se ao Marco M-122; deste,
com um ângulo interno de 90'00' e distância de 50,00m, chega-se ao
Marco M-123; deste, com um ângulo interno de 90'00' e distância de
3250,00m, chega-se ao Marco M-124; deste, com um ângulo interno
de 156'30' e distância de 1500,00m, chega-se ao Marco M-125; deste,
com um ângulo interno de 204'00' e distância de 1370,00m, chega-se
ao Marco M-126; deste, com um ângulo interno de 124'30' e distância de 3630,00m, chega-se ao Marco M-127; deste, com um ângulo interno de 223'00' e distância de 1050,00m, chega-se ao Marco M-128;
deste, com um ângulo interno de 125'30' e distância de 3300,00m,
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chega-se ao Marco M-129; deste, com um ângulo interno de 302"00' e
distância de 1900,00m, chega-se ao Marco M-130; deste, com um ângulo interno de 233"45' e distância de 1500,00m, chega-se ao Marco
M-131; deste, com um ângulo interno de 173"30' e distância de
1650,00m, chega-se ao Marco M-132; deste, com um ângulo interno de
190"30' e distância de 2010,00m, chega-se ao Marco M-133; deste, com
um ângulo interno de 174"00' e distância de 4475,00m, chega-se ao
Marco M-134; deste, com um ângulo interno de 192"30' e distância de
2200,00m, chega-se ao Marco M-135; deste, com um ângulo interno de
244"00' e distância de 3400,00m, chega-se ao Marco M-136; deste, com
um ângulo interno de 90"00' e distância de 50,00m, chega-se ao Marco
M-137; deste, com um ângulo interno de 90"00' e distância de 3250,00m,
chega-se ao Marco M-138; deste, com um ângulo interno de 268"00' e
distância de 1750,00m, chega-se ao MarcoM-139; deste, com um ângulo interno de 201"00' e distância de 800,00m, chega-se ao Marco
M-140; deste, com um ângulo interno de 155"00' e distância de
2325,00m, chega-se ao Marco M-141; deste, com um ângulo interno
de 196"30' e distância de 2650,00m, chega-se ao Marco M-142; deste,
com um ângulo interno de 166"00' e distância de 2625"00m, chega-se
ao Marco M-143; deste, com um ângulo interno de 189"00' e distância
de 2750,00m, chega-se ao Marco M-144; deste, com um ângulo interno
de 90"00' e distância de 47,00m, chega-se ao Marco M-145; deste, com
um ângulo interno de 90"00' e distância de 2850,00m, chega-se ao
Marco M-146; deste, com um ângulo interno de 171"00' e distância de
2600,00m, chega-se ao Marco M-147; deste, com um ângulo interno
de 194"00' e distância de 1450,00m, chega-se ao Marco M-148; deste,
com um ângulo interno de 277"30' e distância de 2900,00m, chega-se
ao Marco M-149; deste, com um ângulo interno de 147"00' e distância de 1270,00m, chega-se ao Marco M-150; deste, com um ângulo interno de 221"00' e distância de 1490,00m, chega-se ao Marco M-151;
deste, com um ângulo interno de 220"00' e distância de 925,00m,
chega-se ao Marco M-152; deste, com um ângulo interno de 220"00' e
distância de 925,00m, chega-se ao Marco M-152; deste, com um ângulo interno de 90"00' e distância de 50,00m, chega-se ao Marco
M-153; deste, com um ângulo interno de 90"00' e distância de
1180,00m, chega-se ao Marco M-154; deste, com um ângulo interno
de 140"00' e distância de 2000,00m, chega-se ao Marco M-155; deste,
com um ângulo interno de 139"00' e distância de 1450,00m, chega-se
ao Marco M-156; deste, com um ângulo interno de 213"00' e distância de 2800,00m, chega-se ao MarcoM-157; deste, com um ângulo inCoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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terno de 263°00' e distância de 625,00m, chega-se ao Marco M-158;
deste, com um ângulo interno de 163"30' e distância de 2310,00m,
chega-se ao Marco M-159; deste, com um ângulo interno de 205"00'
e distância de 805,00m, chega-se ao Marco M-160; deste, com um
ângulo interno de 159"00' e distância de 1900,00m, chega-se ao
Marco M-161; deste, com um ângulo interno de 208°00' e distância
de 2325,00m, chega-se ao Marco M-162; deste, com um ângulo interno de 167"00' e distância de 4375,00m, chega-se ao Marco M-163;
deste, com um ângulo interno de 186"00' e distância de 2150,00m,
chega-se ao Marco M-164; deste, com um ângulo interno de 169"30' e .
distância de 1750,00m, chega-se ao Marco M-165; deste, com um ângulo interno de 186"30' e distância de 1225,00m, chega-se ao Marco
M-166; deste, com um ângulo interno de 283"30' e distância de
1575,00m, chega-se ao Marco M-167; deste, com um ângulo interno
de 129°30' e distância de 2375,00m, chega-se ao Marco M-168; deste,
com um ângulo interno de 220"00' e distância de 3050,00m, chega-se
ao Marco M-169; deste, com um ângulo interno de 184°30' e distância de 3050,00m, chega-se ao Marco M-169; deste, com um ângulo interno de 184"30' e distância de 3200,00m, chega-se ao Marco M-170;
deste, com um ângulo interno de 180"00' e distância de 3000,00m,
chega-se ao Marco M-O, inicial desta poligonal.
Art. 2' O DNOCS promoverá, com recursos alocados no seu
orçamento, a desapropriação de que trata este decreto, podendo alegar a urgência para efeito de imissão na posse, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' As áreas pertencentes à União, a Estado e a Município
inseridas no perímetro de que trata o art. l' ficam excluídas dos efeitos deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
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(26) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Criciúma I, situado no Município de Bituruna, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fms de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Criciúma!, com área de cento e onze hectares, sessenta e um ares e
doze centiares, situado no Município de Bituruna, objeto do Registro
nº R-I-7-741, Ficha 7.741, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto NacionaI de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel ruraI de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 dejuIho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6845
(27) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Criciúma II, situado no Município de Bituruna, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2ºda Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Criciúma Il, com área de duzentos e quarenta e dois hectares, situado no
Município de Bituruna, objeto do Registro nº R-I-7.740, Ficha 1/2,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de União da
Vitória, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra)fica autorizado a promover a desapropriação doimóvel rural de que
trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de
julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771,
de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma
a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 2 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998

6846
(28)

DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Criciúma lII, situado no Município de Bituruna, Estado do Paraná, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Criciúma
111, com área de quatrocentos e setenta e cinco hectares, sessenta e
sete ares e vinte e oito centiares, situado no Município de Bituruna,
objeto do Registro n'' R-1-7.426, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentaroento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens J ungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6847
(29) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Altinho e seus anexos, Reinaldo I, Reinaldo lI, Santa Luzia I, Santa Luzia
lI, Umari I e Umari 11, situado no Município
de Morrinhos, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Altinho e seus
anexos, Reinaldo I, Reinaldo lI, Santa Luzia I, Santa Luzia lI, Umari
I e Umari 11, com área de um mil, novecentos e dez hectares, setenta e
sete ares e quinze centiares, situado no Municipio de Morrinhos, objeto da Matrícula nº 2.143, fi. 84, Livro 2-G, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Santana do Acaraú, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto NacionaI de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel ruraI de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76,
de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 2 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6848
(30)

DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rur;al denominado
Fazenda Garças, situado no Município de
Morrinhos, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Garças, com
área de quatrocentos e cinqüenta e oito hectares e cinqüenta ares, situado no Município de Morrinhos, objeto do Registro n" R-01-1.531,
fi. 51, Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Acaraú, Estado do Ceará.

Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO 76,
de 6 dejuIho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentaroento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177° da Independência e 110°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6849
(31)

DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interessesocial,para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fa-

zenda Rodeio, situado no Município de Itapiúna, Estado do Ceará, e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rodeio, com
área de novecentos e oito hectares e um are, situado no Município de
Itapiúna, objeto da Matrícula n· 81, fi. 155, Livro 2-A, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itapiúna, Estado do Ceará.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4·

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de setembro de 1998; 177· da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6850
(32)

DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Marrecas e outros, situado no Município de Amontada, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nQ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Marrecas
e outros, com área de um mil, cem hectares, trinta e nove ares e trinta e um centiares, situado no Município de Amontada, objeto do Registro n Q 3.862, fi. 249, Livro 3-H, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Itapipoca, Estado do Ceará.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva lede 15 de setembro de 1965, preferencialgal prevista na Lei n
mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Q4.771,

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6851
(33)

DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Marrecas e outros, situado no Município de Amontada, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts.18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Marrecas e outros, com área de um mil, cem hectares, três ares e
cinqüenta centiares, situado no Município de Amontada, objeto do
Registro nº 3.863, fi. 250, Livro 3-H, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapipoca, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set, 1998

6852
(34) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Marrecas e outros,situado no Município de Amontada, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Marrecas
e outros, com área de um mil, cem hectares, três ares e cinqüenta e
nove centiares, situado no Município de Amontada, objeto do Registro n" 3.864, fl. 250, Livro 3-H, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Itapipoca, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set, 1998

6853
(35)

DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Corgão das Macaúbas, conhecido
por Fazenda Arapuá, situado no Município
de Verdelândia, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de refonna
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Corgão das Macaúbas,
conhecido por Fazenda Arapuá, com área de um mil, quinhentos e dezesseis hectares e dezesseis ares, situado no Município de Verdelãndia,
objeto do Registro nºR-I-715, fi. 6, Livro 2-D, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de São João da Ponte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6854
(36)

DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda TrapiáINova!Baixa Verde, situadonos
Municípios de Assu e Mossoró, Estado do Rio
Grande do Norte e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, o iroóvel rural denomioado Fazenda 1J-apiá/Nova/Baixa U;rde,
com área de dois mil, duzentos e noventa e sete hectares, quatorze ares e
oito centiares, situado nos Municípios de Assu e Mossoró, objetodos Registros n's R-1-1.290, fi. 181,Livro 2-1; R-2-2.890, fi. 114,Livro 2-P,do Priroeiro Cartório Judiciário da Comarca de Assu; R-4-2.391,fi. 93,Livro 2-22,e
R-2-5.361, fi. 62, Livro 2-52, do Priroeiro Oficio de Notas da Comarca de
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do iroóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6855
(37)

DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Três Voltas, situado no Município
de Tangará, Estado do Rio Grande do Norte
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 'de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c ed, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Três Voltas,
com área de um mil, oitocentos e quinze hectares, situado 1).0 Município de Tangará, objeto do Registro n'' 29, fls. 9v/10, Livro 3-A, doPrimeiro Cartório Judiciário da Comarca de Tangará, Estado do Rio
Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6856
(38)

DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, ~ imóvel rural denominado
Fazenda Olhos D'Agua, situado no Município
de Pompéu, Estado de Minas Gerais e dá ou"
tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de zõ de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Olhos D'Agua,
com área de cinco mil, trezentos e quarenta e oito hectares e oitenta
e sete ares, situado no Município de Pompéu, objeto dos Registros
n's R-3-1.258, R-05-429, R-1-4.257, R-1-4.258, R-1-4.259, R-1-4.260,
R-1-4.261, R-1-4.262, R-1-4.263, R-1-4.264 e R-2-4.296, Fichas 204v e
228v, Livro l-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pompéu, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998

6857
(39)

DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Rancho Alegre, situado no
Município de Tibagi, Estado do Paraná e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Rancho
Alegre, com área de duzentos e noventa e quatro hectares sessenta e
quatro ares e quarenta e oito centiares, situado no Municipio de Tibagi, objeto do Registro n' R-3-5.226, Fichas l/lv, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tibagi, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6858
(40) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Lúcia, situado no Município
de Terra Rica, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Lúcia, com
área de seiscentos e onze hectares e quarenta e cinco ares, situado no
Município de Terra Rica, objeto dos Registros n's 922, Ficha 1, Livro 2;
923, Ficha 1, Livro 2; 2.047, Livro 3-Ae 2.725, Livro 3-C, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Terra Rica, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998

6859
(41) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interessesocial,para fins de reforma agrária) o imóvel rural conhecido como
Fazenda Monte Azul, situado 1W Município de
Mirador, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Monte
Azul, com área de seiscentos e dezessete hectares, setenta e nove ares
e vinte e dois centiares, situado no Município de Mirador, objeto dos
Registros n's R-6-939, Fichas 2/2v; R-6-940, Fichas 2/2v; R-6-941, Fichas 2/2v; R-6-942, Fichas 2/2v; R-6-943, Fichas 2/2v; R-6-944, Fichas
2/2ve R-4-6.083, Fichas 1v/2, todos do Livro 2 do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Paraiso do Norte, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n"4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6860
(42)

DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, pane do imóvel rural denominado Porta D'Agua ou Serra do Meio/Serra
do Meio/Serra Preta/Várzea, situado no Município de Cerro Corá, Estado do Rio Grande
do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c ed, e 20, inciso VI, da Lei
n"4.504, de 30 de novembro de 1964,e 2Qda Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de
1993,parte doimóvel rural denominadoPorta IY},gua ou Serra doMeio/Serra do
Meio/Serra Preta/Vá.rzea, com área de seteoentos e dois hectares, vinte e cinco
ares e oitenta e quatro centiares, situado no Municípiode Cerro Corá, objeto da
Matrícula n? 97, fI. 1,28, Livro 2-Ae Registro nº 953, fls. 98v/99, Livro 3-A, do
Cartório Judiciário Unico de Cerro Corá, Comarca de Currais Novos,Estado
do Rio Grande do Norte.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177" da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6861
(43)

DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Betânia, situado no Município de
Varzelândia, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Betânia,
com área de quatro mil trezentos e trinta e quatro hectares e sessenta ares, situado no Município de Varzelândia, objeto dos Registros
n's R-5-738, fi. 29, Livro 2-D; R-8-1.040, fi. 9v, Livro 2-H e R-2-2.918,
fi. 2, Livro 2-L, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
São João da Ponte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n?4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177 Q da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6862
(44) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Chapadão dos Borges ou 'Iabuões, situado no Município de Coromandel, Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Chapadão dos
Borges ou Tabuões , com área de quinhentos e setenta e dois hectares
e sessenta e três ares, situado no Município de Coromandel, objeto do
Registro n" R-1-11.186, fi. 77, Livro 2-AN, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Coromandel, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6863
(45) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Arapuim conhecido por Fazenda
Furado Novo, situado no Município de Verdelândia, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Arapuim conhecido
por Fazenda Furado Novo, com área de um mil, setecentos e oitenta e
oito hectares e setenta ares, situado no Município de Verdelândia, objeto da Matrícula nº 3.884, fi. 249, Livro 2-0, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de São João da Ponte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-sedos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6864
(46)

DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Ubaeira, situado nos Municípios de
Ceará Mirim e Maxaranguape, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Ubaeira,
com área de quatrocentos e cinqüenta e um hectares e vinte e nove
ares, situado nos Municípios de Ceará Mirim e Maxaranguape, objeto do Registro n" R-I-5.132, Livro 2, do Primeiro Cartório Judiciário
da Comarca de Ceará Mirim, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente) dos Recursos Hídricos e da Amaz6nia Legal, crédito
extraordinário ao valor de R$ 15.500.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida na Medida Provisória n" 1. 714, de 2 de setembro de
1998,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário
no valor de R$ 15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da incorporação de recursos provenientes de operação de
crédito firmada entre a União e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
n - de cancelamento de dotações do próprio órgão, conforme
indicado no Anexo n deste decreto.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, na forma indicada no Anexo In deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 3.9.1998, pág. 15.
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DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o prédio urbano que menciona, destinado ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede na Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, e de acordo com o art. 5', inciso XXIV,
da Constituição, combinados com os arts. 5', alínea h, e 6' do Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786,
de 21 de maio de 1956, e tendo em vista o que consta do Processo n'
15.934197-27, do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, o prédio urbano denominado Unidade Autônoma Comercial- Edifício «Camp 'Iower», situado à Rua Barão de Jaguara,
n? 901, construído sobre o terreno do Lote n' 8, do Quarteirão n' 1.056,
do cadastro municipal, localizado entre a Avenida Francisco Glicério
e a Rua Barão de J aguara, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, averbados a construção e o habite-se, de 18 de outubro de 1991,
sob o n" 20/57, 483, e a CND do INSS sob o n" 21/57.483, e registrada a
instituição de condomínio sob o n' 22/57.483.
§ l' O Lote n' 8 do Quarteirão n? 1.056 do cadastro municipal,
acima referido, com área total de dois mil e oitenta e três vírgula
quarenta e dois metros quadrados, possui as seguintes medidas e
confrontações: vínte e quatro vírgula vinte e cinco metros de frente
para a Avenida Francisco Glicério; trinta e cinco metros do lado direito,
defletindo à esquerda dez vírgula quinze metros, em linha quebrada, e à direita trinta e cinco vírgula quinze metros, onde confronta
com o terreno dos prédios n's 872 e 874, ambos pela mesma via, e
com terreno do prédion" 913/915, pela Rua Barão de Jaguara, trinta
e quatro vírgula sessenta e nove metros, mais trinta e sete metros,
do lado esquerdo, onde confronta com o terreno do prédio n" 826/838,
pela Avenida Francisco Glicério, e com o terreno do prédio n" 877,
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pela Rua Barão de J aguara; e trinta e três vírgula noventa e cinco de
fundos, pelo alinhamento da Rua Barão de J aguara.
§ 2' O prédio é constituído de quinze andares, todos matriculados no I" Cartório de Registro de Imóveis de Campinas, sendo
do segundo ao décimo quarto andares compostos, cada um, de: um
salão, dois sanitários masculinos, dois sanitários femininos, duas
copas e duas casas de máquina de ar-condicionado; possuindo
área real privativa de novecentos e sessenta e seis vírgula setenta
e quatro metros quadrados e área real comum de trezentos e noventa e cinco vírgula quarenta e seis metros quadrados, perfazendo área real total de mil, trezentos e sessenta e dois vírgula vinte
metros quadrados, correspondendo à fração ideal igual a cinco vírgula três mil cento e noventa e um por cento do todo do terreno e
das partes e coisas de uso comum do condomínio, com as seguintes
características:

I - primeiro andar: Matrícula n' 67.189, com a mesma composição descrita neste § 2' e mais parte descoberta destinada a jardim ou a
outro tipo de ocupação, possuindo área real privativa de mil quinhentos
e trinta vírgula zero quatro metros quadrados e área real comum de
quatrocentos e sessenta e quatro vírgula sessenta e dois metros quadrados, perfazendo área total de mil novecentos e noventa e quatro vírgula
sessenta e seis metros quadrados, correspondendo à fração ideal igual a
seis vírgula dois mil quatrocentos e oitenta e nove por cento do todo do
terreno e das partes e coisas do uso comum do condomínio, vinculado a
doze vagas de garagem no subsolo lI, de n's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19,20, 20-A, 21 e 21-A, matriculadas sob os n's 67.190 a 67.201, respectivamente, de propriedade da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 4,
Bloco «A:", n' 237, Edifício Vera Cruz, 3' andar, em Brasília (DF),
CGCIMF n" 00.580.571J0001-42, nos termos da escritura pública, de 3 de
novembro de 1993, das notas do 3' Tabelionato de Brasília (DF), Livro
D-259, fl. 111,microfilmada sob o n' 211.813;
II - segundo andar: Matrícula n' 67.202, vinculado a doze vagas de garagem no subsolo lI, de n's 22, 22-A, 23, 23-A, 24 e 24-A, e no
subsolo IlI, de n's 25, 25-A, 26, 26-A, 27 e 27-A, matriculadas sob os
n's 67.203 a 67.214, respectivamente, de propriedade da Fundação
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Banco Central de Previdência Privada (Centros), e demais dados iguais
aos do final do inciso anterior;
III - terceiro andar: Matrícula n' 67.215, vinculado a doze vagas de garagem no subsolo lII, de n's 28, 28-A, 29, 29-A, 30, 30-A, 31,
31-A, 32, 32-A, 33 e 33-A, matriculadas sob os n's 67.216 a 67.227,
respectivamente, de propriedade da Fundação Banco Central de
Previdência Privada (Centrus), e demais dados iguais aos do final do
inciso I;
N - quarto andar: Matrícula n? 67.228, vinculado a doze vagas de garagem no subsolo lI, de n's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e
subsolo III a de n' 54, matriculadas sob os n's 67.229 a 67.240, respectivamente, de propriedade da São Paulo Real Estate Incorporações S.A., com sede à Rua Colômbia, n' 683, em São Paulo (SP),
CGCIMF n' 33.222.407/0001-12 (Títulos Aquisitivos: R. 1/57.476, R.
1/57.477, R. 1/57.478, R. 1/57.479, R. 1/57.480, R. 1/57.481, R. 1/57.482,
R. 17/6.176eR. 7/2.605, de 16 de janeiro de 1989, e Incorporação de Condominio: R. 11/57.483, de 4 de agosto de 1989, e averbação 15/57.483, de
18 de junho de 1990), que se comprometeu a vender à Previ - Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, com sede à Rua Buenos Aires n' 56, CGCIMF n' 33.754.482/0001-24, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, conforme escritura pública, de 14 de
agosto de 1990, das notas do 8'Tabelionato daquela Capital, Livro 2.102,
fi. 22, microfilmada sob o n' 175.628;

V - quinto andar: Matrícula n' 67.241, vinculado a doze vagas de
garagem no subsolo lI, de n's 25, 25-A, 26, 26-A, 27, 27-A, 28, 28-A, 29,
29-A, 30 e 30-A, matriculadas sob os n's 67.242 a 67.253, respectivamente, de propriedade de Jatiuna Agrícola Limitada, com sede no Bairro
Anbumas, em Campinas (SP), CGCIMF n' 54.046.842/0001-91, conforme
escritura pública, de 30 de novembro de 1993, das notas do l' Tabelionato
de Campinas, Livro 1.403,fls. 2/9, retificada e ratificada por outra escritura pública, de 8 de agosto de 1994, das mesmas notas, Livros 1.433, fi. 308,
microfilmadas sob n' 207.811;
VI - sexto andar: Matrícula n' 67.254, vinculado a doze vagas de garagem no subsolo lII, de n's 34, 34-A, 35, 35-A, 36, 36-A,
37, 37-A, 38, 38-A, 39 e 39-A, matriculadas sob os n's 67.255 a
67.266, respectivamente, de propriedade da Construtora Lix da
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Cunha S.A., com sede à Avenida Antônio Carlos de Miranda n' 701,
CGCIMFn' 46.014.635/0001-49, em Campinas, Estado de São Paulo, conforme escritura pública, de 30 de outubro de 1992, das notas do l' Tabelionato
de Curitiba (PR), Livro 834, fi. 36, microfilmada sob o n? 194.732;
VII - sétimo andar: Matrícula n' 67.267, vinculado a doze
vagas de garagem no subsolo U, de n's 43, 43-A, 44, 44-A, 45, 45-A,
46, 46-A, 47, 47-A, 48 e 48-A, matriculadas sob os n's 67.268 a
67.279, respectivamente, de propriedade da Associação de Previdência dos Empregados do BNH (Prevhab), com sede à Avenida Presidente Wilson n' 164, 8' andar, CGCIMF n' 42.174.631/0001-77, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, conforme escritura pública, de 24 de julho de 1992, das notas do 27' Tabelionato
de São Paulo (SP), Livro 990, fi. 196, microfilmada sob o n" 192.755;
VIU - oitavo andar: Matrícula n" 67.280, vinculado a doze vagas de garagem no subsolo Ill, de n's 24, 24-A, 46, 46-A, 47, 47-A, 48,
48-A, 49, 49-A, 50 e 51, matriculadas sob os n's 67.281 a 67.292, respectivamente, de propriedades da Associação de Previdência dos
Empregados do BNH (Prevhab), e demais dados iguais aos do final
do inciso anterior;
IX - nono andar: Matrícula n" 67.293, vinculado a doze vagas de garagem no subsolo U, de n's 37, 37-A, 38, 38-A, 39, 39-A, 40,
40-A, 41, 41-A, 42 e 42-A, matriculadas sob os n's 67.294 a 67.305,
respectivamente, de propriedade da Associação de Previdência dos
Empregados do BNH (Prevhab), e demais dados iguais aos do final
do inciso VII;
X - décimo andar: Matrícula n? 67.306, vinculado a doze
vagas de garagem no subsolo lU, de n's 40, 40-A, 41, 41-A, 42, 42-A,
43, 43-A, 44, 44-A, 45 e 45-A, matriculadas sob os n's 67.307 a
67.318, respectivamente, de propriedade da Associação de Previdência dos Empregados do BNH (Prevhab), e demais dados iguais aos do
final do inciso VII;
XI - décimo primeiro andar: Matrícula n' 67.319, vinculado a
doze vagas de garagem no subsolo U, de n's 31, 31-A, 32, 32-A, 33,
33-A, 34, 34-A, 35, 35-A, 36 e 36-A, matriculadas sob os n's 67.320 a
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dade Social, com sede à Praia do Flamengo n' 66, Bloco "B", 19" andar,
CGCIMF n" 27.901.719/0001-50, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, conforme escritura pública, de 16 de maio de 1996,
das notas do 26' Tabelionato de São Paulo, Estado de São Paulo, Livro
1.439, fl. 64, microfilmada sob o n? 221.275;
XII - décimo segundo andar: Matrícula n? 67.332, vinculado a doze vagas de garagem no subsolo III, de n's 18, 18-A, 19,
19-A, 20, 20-A, 21, 21-A 22, 22-A 23 e 23-A, matriculadas sob os
n's 67.333 a 67.344, respectivamente, de propriedade do Instituto
Aerus de Seguridade Social, e demais dados iguais aos do final do
inciso anterior;
XIII - décimo terceiro andar: Matrícula n" 67.345, vinculado
a doze vagas de garagem no subsolo III, de n's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,11 e 12, matriculadas sob os n's 67.346 a 67.357, respectivamente, de propriedade da São Paulo Real Estate Incorporações. S.A., que
se comprometeu a vender à «Previ» - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, e demais dados iguais aos do final do
inciso IV;
XN - décimo quarto andar: Matrícula n" 67.358, vinculado a
doze vagas de garagem no subsolo UI, de n's 13, 13-A, 14, 14-A, 15,
15-A, 16, 16-A, 17, 17-A, 52 e 53, matriculadas sob os n's 67.359 a
67.370, respectivamente, de propriedade da São Paulo Real Estate
Incorporações S.A., que se comprometeu a vender à Previ - Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, e demais dados
iguais aos do final do inciso IV;
XV - décimo quinto andar: matrícula n'' 67.371, composto
de um salão, um sanitário masculino, um sanitário feminino, uma
copa, uma casa de máquina de ar-condicionado e terraço descoberto, circundando toda a parte coberta da unidade, possuindo área
real privada de setecentos e trinta e um metros quadrados, perfazendo área real total de oitocentos e oitenta e cinco vírgula setenta
e cinco metros quadrados, correspondendo à fração ideal igual a
dois vírgula dois mil trezentos e sessenta e cinco por cento do todo
do terreno e das partes e coisas de uso comum do condomínio, vinculado a cinco vagas de garagem no subsolo lI, de n's 49, 50, 51, 52
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e 53, matriculadas sob os n' 67.372 a 67.376, respectivamente, de
propriedade da São Paulo Real Estate Incorporações S.A., que se
comprometeu a vender à Fundação Banco Central de Previdência
Privada (Centrus), com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 4, Bloco "Ao', n' 237, Edifício Vera Cruz, 3' andar, em Brasília (DF),
CGC!MF n? 00.580.571/0001-42, nos termos da escritura pública,
de 3 de novembro de 1993, das notas do 3' Tabelionato de Brasília
(DF), Livro D-259, fi. 104, microfilmada sob o n' 211.814.
Art. 2' O imóvel decorrente da desapropriação de que trata
este decreto destinar-se-á à sede do Tribunal Regional do Trabalho
da 15' Região, em Campinas, Estado de São Paulo.
Art. 3' As despesas decorrentes da execução do disposto neste
decreto correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao
Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região.
Art. 4' Fica a Advocacia-Geral da União autorizada a promover, na forma da legislação em vigor, a desapropriação do imóvel de
que trata este decreto, podendo, inclusive, alegar o caráter de urgência para efeito de imissão provisória na posse do bem, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, com a redação dada pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5' O imóvel objeto do Decreto n' 95.254, de 18 de novembro de 1987, fica afetado ao Fórum das Juntas de Conciliação e Julgamento de Campinas, da Justiça do Trabalho, em Campinas, Estado
de São Paulo.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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(49) DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de refonna agrária, o imóvelconhecido como Fazenda
Talismã lII, situado no Município de Talismã,
Estado do 7bcantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Talismã llI, com área de dois mil, seiscentos e cinqüenta e oito hectares,
oitenta e seis ares e vinte e dois centiares, situado no Município de
Talismã, objeto dos Registros nOs R-3-906, fi. 157, Livro 2-E e
R-6.308, fi. 295, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(50) DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse sccial; para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Talismã I, situado no Município de Talismã, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O P~ESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Talismã I, com área de trezentos e trinta e oito hectares e oitenta ares, situado no Município de Talismã, objeto dos Registros n's R-8-1.027,
fi. 8, Livro 2-F e R-5-327, fi. 17, Livro 2-C, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(51) DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária) o imóoel rural conhecido coma
Fazenda Mãe de Deus, situado 1W Município de
Jardim Olinda, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Mãe de Deus, com
área de um mil, duzentos e cinqüenta e oito hectares, quarenta e dois
ares e nove centiares, situado no Municipio de Jardim Olinda, objeto dos
Registros n's 4.246 e R-4-2.821, ambos da Ficha 1, Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Parancity, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6875
(52) DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda São Pedro Arixiguane, situado
no Município de São Jerônimo da Serra,
Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n"8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda São Pedro
Arixiguana, com área de seiscentos e sete hectares, vinte e três ares e
vinte e um centiares, situado no Município de São Jerônimo da Serra,
objeto dos Registros n's R-1-5.387, Ficha 1; R-1-2.507, Fichas lv/2 e
R-1-3.733, Fichas 1I1v, todos do Livro 2 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(53)

DECRETOD E 3 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Paulo, situado no Município de
Terra Rica, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8. 629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Paulo, com
área de trezentos e noventa e quatro hectares e quarenta e seis ares,
situado no Município de Terra Rica, objeto da Matrícula nº 6.012, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Terra Rica, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(54)

DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Nossa Senhora da Penha, situado no
Município de Terra Rica, Estado do Paraná, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o iroóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora da
Penha, com área de novecentos e dezesseis hectares e dez ares, situado
no Município de Terra Rica, objeto da Matrícula n' 6.011, Ficha 1, Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Terra Rica, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meío ambíente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(55)

DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Declarade interessesocial,para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido conw
Fazenda Ana Carolina, situado no Município
de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d; e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Ana Carolina, com área de trezentos e trinta e nove hectares e cinqüenta e sete
ares, situado no Município de São Jerônimo da Serra, objeto dos Registros nOs R-4-2.556, Ficha 1; R-4-1.687, Ficha 2; R-4-2.104, Ficha 3;
R-4-1.987, Ficha 2; R-4-2.103, Fichas 2/3 e R-2-2.809, Fichas l/lv, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São
Jerônimo da Serra, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(56)

DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reformo agrária, o imóvel rural conhecido como
Fazenda Amélia, situado noMunicípio de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n Q76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Amélia,
com área de setecentos e cinqüenta e um hectares, setenta e um ares
e quarenta e cinco centiares, situado no Município de São Jerônimo
da Serra, objeto dos Registros nQs R-1-2.150, Ficha 1 e AV-1-2.150;
R-2-1.996, Ficha 1 e AV-1-1.996; R-1-756,Fichas 1/1v e AV-5-756; R-1-833,
Ficha 1veAV-4-833;R-3-745, Fichas 1v/2eAV-6-745;R-3-l.070, Ficha Iv
e AV-2-l.070; R-4-746, Ficha 2v e AV-6-746; R-1-755, Fichas 1/1ve
AV-5-755; R-2-399, Fichas 1/1v e AV-2-399; R-2-400, Fichas 1/1v, Fichas
1/1ve AV-2-400;R-1-l.981, Fichas 1/1ve AV-1-1.981; R-1-1.914, Ficha 1
e Av-2-1914; R-1-3.730, Fichas l/Iv; R-1-3.729, Fichas l/Iv; R-4-336,
Ficha 2 e AV-1-336; R-5-3.806, Ficha 2; R-4-235, Fichas 1v/2 e
AV-1-235; R-4-234, Fichas 1v/2 e AV-1-234; R-1-3.731, Ficha Lv;
R-1-3.732, Fichas 111v; R-5-5.232, Ficha 2; R-4-183-A, Ficha Iv;
R-4-233, Fichas 1v/2 e Av-1-233 e R-2-2.583, Ficha Iv, todos do Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Jerônimo da
Serra, Estado do Paraná.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(57)

DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Paraíso, situado no Município
de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Paraíso, com área de quatrocentos e trinta e três hectares e dezoito ares,
situado no Município de Santa Cruz de Monte Castelo, objeto do Registro n'R-1-7.540, Ficha 1v, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Loanda, Estado do Paraná.
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Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legalprevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177· da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(58)

DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social) para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido conw
Fazenda LS, situado no Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964,2·
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda LS, com área de duzentos e noventa e sete hectares, situado no Município de Fernandes Pinheiro, objeto do Registro n· R-3-1.547, Ficha Iv, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Teixeira Soares, Estado do Paraná.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(59)

DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Declarade interessesocial, para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como
Fazenda Talismã, situado rw Município de Talismii, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido comoFazerulaTalismã, com área de
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um mil, seiscentos e quarenta e dois hectares, setenta e nove ares e oitenta e três centiares, situado no Município de Talismã, objeto do Registros nOs R-3-459, fi. 178, Livro 2-C; R-3-974, fi. 235, Livro 2-E; R-3-973,
fI.234,Livro 2-C; R-4-464, fi. 197, Livro 2-C e R-I-2.507, fi. 53, Livro 2-L,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alvorada, Estado do
Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(60)

DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Dalila, situado no Município
de Santa Fé do Araguaia, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Dalila,
com área de três mil, trinta e nove hectares, dez ares e quarenta e
sete centiares, situado no Município de Santa Fé do Araguaia, objeto
das Matrículas n's 99, 100, 101, 102, 103 e 106, todas do Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de Santa Fé
do Araguaia, Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens -Iungmann Pinto
(61)

DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda EananallTabajara, situado
no Município de Peixe, Estado do Tocantins,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, oimóvel rural conhecido como Fazenda Bananall'Iabajara, com
área de dois mil, quarenta e oitohectares, noventa ares e dezenove centiares,
situado no Município de Peixe,objeto dosRegistrosrrs R-2-2.580, fi. 68,Livro
2-A8; R-4-1.684, fi. 51,Livro2-B e R-3-1.883, fi. 190,Livro2-A5, doCartóriode
Registro de hnóveis da Comarcade Peixe,Estado do 'Thcantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(62) DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Acauã, situado no Município
de Araguanã, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Acauã, com
área de um mil, oitocentos e treze hectares e noventa e nove ares, situado no Município de Araguanã, objeto da Matrícula n? 27.689, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(63) DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Santa Maria, situado no Município de Santa Fé do Araguaia, Estado do
Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa Maria,
com área de um mil, quatrocentos e setenta e nove hectares, oitenta e
sete ares e dezenove centiares, situado no Município de Santa Fé do
Araguaia, objeto das Matrículas n's 107, 108, 104, 105 e 109, todas do
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de
Santa Fé do Araguaia, Comarca de Araguaina, Estado do 'Ibcantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento coma preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(64) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Restabelece os títulos de utilidade pública federal do Centro de Assistência Social
Nossa Senhora da Assunção, com sede na Cidade de Cabo Frio (RJ), e outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
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DECRETA:
Art. l' São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal das seguintes instituições:
I - Centro de Assistência Social Nossa Senhora da Assunção, com sede na Cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC n? 28.850.048/0001-08 (Processo MJ n'' 23.594/95-64);
II - Corporação de Médicos Católicos, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC n' 17.216.086/0001-97 (Processo MJ n" 18.880/95-44);

III - Educandário Vicentino «Santa Maria Goretti», com
sede na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, portador do CGC
n' 56.395.452/0001-74 (Processo MJ n' 705/96-45);
IV - Lar Escola da Criança de Maringá, com sede na Cidade de
Maringá, Estado do Paraná, portador do CGC n? 79.127.312/0001-10
(Processo MJ n" 3.970/96-11);
V - Serviço de Obras Sociais, com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, portador do CGC n" 79.144.895/0001-98 (Processo MJ n' 3.931/96-51).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido
subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto n' 50.517, de
2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Renan Calheiros
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(65) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de utilidade pública a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu
Azul, com sede na Cidade de Céu Azul (PR) e
outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul,
com sede na Cidade de Céu Azul, Estado do Paraná, portadora do
CGC nº 73.684.763/0001-72 (Processo MJ nº 3.774/98-36);
II - Associação Evangélica Assistencial (AEA), com sede
na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 54.694.146/0001-03 (Processo MJ nº 6.395/96-72);
III - Associação Mantenedora do Orfanato de Igarassu, com
sede na Cidade de Igarassu, Estado de Pernambuco, portadora do
CGC nº 10.591.980/0001-06 (Processo MJ n? 24.744/97-82);
IV - Centro Comunitário da Criança, com sede na Cidade de
Brasilia, Distrito Federal, portador do CGC nº 01.716.711/0001-20
(Processo MJ nº 15.071/98-23);
V - Centro Espírita São Sebastião, com sede na Cidade de
Maceió, Estado de Alagoas, portador do CGC nº 12.317.376/0001-03
(Processo MJ n? 15.366/96-65);
VI - Cruzada dos Militares Espíritas - Núcleo de Ribeirão
Preto, com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 01.905.513/0001-04 (Processo MJ nº 15.954/97-34);
VII - Ekip Naturama - Associação Cultural, Científica e
Educacional, com sede na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 56.884.372/0001-82 (Processo MJ nº 26.803/96-30);
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VIII - Fundação Pedro Machado, com sede na Cidade de Crateús, Estado do Ceará, portadora do CGC nº 06.940.449/0001-16
(Processo MJ n' 22.964/97-16);
IX - Fundação Pró-Instituto de Hematologia do Rio de Janeiro,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n' 32.319.972/0001-30 (Processo MJ n' 19.834/96-43);
X - Instituto de Teologia Pastoral de Natal, com sede na
Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, portador do CGC
n" 00.947.539/0001-52 (Processo MJ n? 23.978/96-77);
XI - Lar Bom Samaritano de Assistência Social, com
sede na Cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, portador do
CGC n" 72.308.760/0001-71 (Processo MJ n' 2.541/94-29);
XII - Obras Sociais do Centro Espírita «O Consolador»,
com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, portadora do
CGC n'' 24.809.360/0001-05 (Processo MJ n' 27.956/97-67);
XIII - Sociedade Beneficente das Senhoras Sírio Libanesas do
Paraná, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC n' 76.451.368/0001-38 (Processo MJ n' 15.388/96-06);
XIV - Sociedade Beneficente de Itajuípe, com sede na Cidade
de Itajuípe, Estado da Bahia, portadora do CGC n' 13.742.051/0001-30
(Processo MJ n" 19.938/97-20);
XV - Sociedade Beneficente de Proteção e Amparo à Criança,
com sede na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC nº 88.089.289/0001-08 (Processo MJ nº 15.189/97-52);
XVI - Sociedade Beneficente São Luís Gonzaga, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 69.273.605/0001-52 (Processo MJ n? 19.431/97-58);
XVII - Sociedade Brasileira de Radiologia de Cabeça e
Pescoço, com sede na Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, portadora do CGC n' 00.137.945/0001-50 (Processo MJ
n" 25.384/97-54);
XVIII - Sociedade Filarmônica Minerva, com sede na Cidade de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, portadora do CGC
n? 13.228.655/0001-63 (Processo MJ n' 26.917/96-99);
XIX - Sociedade de Proteção à Velhice «Lar Padre Geremias»,
com sede na Cidade de Reginópolis, Estado de São Paulo, portadora
do CGC n' 45.963.972/0001-10 (Processo MJ n" 19.687/97-00);
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xx -

Sociedade Pestalozzi de Missão Velha, com sede
na Cidade de Missão Velha, Estado do Ceará, portadora do CGC
n' 06.738.306/0001-26 (Processo MJ n" 16.620/96-33).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n" 50.517, de2 de maio de 1961, e aLein'91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(66)

DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interessesocial,para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brejo do Baixa Grande, situado no Municípiode Santa Filomeno doMaranhão,Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Brejo do Baixa
Grande, com área de um mil, trezentos e dezesseis hectares, trinta e
seis ares e cinqüenta e cinco centiares, situado no Município de Santa
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Filomena do Maranhão, objeto da Matrícula n' 1.374, fi. 164, Livro
2-F e Registro n" R-3-0846, fi. 28, Livro 2-D, do Cartório do l' Ofício da
Comarca de Tuntum, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n?4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(67)

DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda 'Ioledo, situado no Município de Divinópolis do Tocantins, Estado do
Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Toledo, com área
de um mil, duzentos e três hectares, trinta e seis ares e oitenta e nove
centiares, situado no Município de Divinópolis do Tocantins, objeto dos
Registros n's R-7-580, fi. 282, Livro 2-B; R-7-581, fi. 283, Livro 2-B;
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R-7-583, fi. 285, Livro 2-B; R-7-582, fi. 284, Livro 2-B; R-5-958, fi. 62,
Livro 2-D; R-5-959, fi. 63, Livro 2-D e R-7-579, fi. 281, Livro 2-B, do
Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de Divinópolis do
Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(68)

DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interessesocial,para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido conw
FazendaWM li, situado no Município de Palmeiras do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda WM 11, com
área de um mil, seiscentos e quarenta e nove hectares, setenta e seis
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ares e trinta centiares, situado no Município de Palmeiras do Tocantins, objeto da Matrícula n' 1.065, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de Palmeiras do Tocantins,
Comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferenciahnente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(69)

DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Recreio, situado no Município de Filadélfia, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504,de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629,de 25 de fevereiro
de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Recreio, com área de
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um mil, trezentos e sessenta e um hectares, quarenta ares e quarenta e
um centiares, situado no Município de Filadélfia, objeto dos Registros
n's R-I-932, fi. 186, Livro 2-C e R-I-933, fi. 187, Livro 2-C, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771,de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Relens Jungmann Pinto
(70)

DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interessesocial, para fins de refornw agrária, o imóvel rural conhecido como
Fazenda Remanso, situado rw Município de
Palmeirante, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Remanso,
com área de dois mil, duzentos e sessenta hectares, oito ares e cinco
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centiares, situado no Município de Palmeirante, objeto dos Registros
n's R-2-1.349, fi. 106, Livro 2-E; R-2-1.427, fi. 184, Livro 2-E e Matrículas n's 1.426, fi. 183, Livro 2-E e 2.243, fi. 12, Livro 2-J, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 dejuIbo de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(71)

DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Livramento, situado no Município
de Mirinzal, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Livramento, com área de
três mil, seiscentos hectares, dezoito ares e dezessete centiares, situado
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no Município de Mirinzal, objeto do Registro n' R-2-306, fi. 168v, Livro
2-A, do Cartório do Oficio Unico de Mirinzal, Comarca de Guimarães,
Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 dejulbo de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(72)

DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Santa 'Ierezinha, situado no Município de Alagoinha, Estado da Paraíba, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Santa Terezinha, com área de duzentos e cinqüenta e dois hectares e sessenta
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e quatro ares, situado no Município de Alagoinha, objeto do Registro
n' R-1-160 fi. 94, Livro 2-A-2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Alagoinha, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(73)

DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Olho D'ÁgUa da Boa Vista, situado no Município de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Olho D'Água da Boa
Vista, com área de três mil, seiscentos e vinte e oito hectares, nove
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ares e sessenta e cinco centiares, situado no Município de Lajes, objeto do Registro n" R-2-1.477, fi. 206, Livro 2-0, do Primeiro Cartório
Judiciário da Comarca de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(74)

DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sítio Araraú ou Chapado, situado nos Municípios de Tangará e Santa Cruz, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio Araraú ou ChapaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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do, com área de quinhentos e vinte hectares, situado nos Municípios
de Tangará e Santa Cruz, objeto da Matrícula nº 505, fi. 89, Livro 2-B,
do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de Santa Cruz, Estado do
Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(75) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Ribeira do Trapiá, situado no Município de Cerro Corá, Estado do Rio Grande
do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, C ed, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Ribeira do Trapiá,
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com área de um mil, trezentos e noventa hectares, situado no Município de Cerro Corá, objeto do,Registro n' R-3-119, fls. 113v/115, Livro
2-D, do Cartório Judiciário Unico de Cerro Corá, Comarca de Currais
Novos, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
(76)

DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
BatalhaITaboleiro Redondo/Séde, situado no
Município de Sítio Novo, Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Batalha/Taboleiro RedonColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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do/Sêde, com área de um mil, trezentos e sessenta e dois hectares, dezoito ares e sessenta centiares, situado no Município de Sítio Novo, objeto do Registro n" R-1-1.338, fi. 253, Livro 2-H, do Cartório do Oficio
Unico de Sítio Novo, Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(77)

DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São João!Data Santa Izabel ou
Ponta da Serra, Lugar Fazenda NovatolFazenda Ponta da Serra, Data Santa Izabel,
Lugar Fortaleza!Fazenda Fortaleza, situado no Município de Estreito, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' daLei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA;
Art.

Fica declarado de interesse social, para fins de reforma

agraria.j

: termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei

nº 4.504, Q, 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São João/Data Santa
Izabel on Ponta da SeITa, Lugar Fazenda Novato/Fazenda Ponta da Serra,
Data Santa Izabel, Lugar Fortaleza/Fazenda Fortaleza, com área de três
mil, seiscentos e oitenta e oito hectares, vinte e dois ares e vinte e dois
centiares, situado no Município de Estreito, objeto dos Registros
nOs R-1-890, fi. 291, Livro 2-A-3; R-1-827, fi. 228, Livro 2-A-3;
R-1-2.316, fi. 225, Livro 2-A-8 e R-1-1.339, fi. 142, Livro 2-A-5, todos
do Cartório do 1º Ofício de Notas da Comarca de Estreito, Estado do
Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(78) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Clube de
Itapeva Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Itapeva, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n' 50830.000537/93,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Clube de Itapeva Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP n' 702, de l' de agosto de 1946, e renovada pelo Decreto n" 91.498, de 30 de julho de 1985, sendo mantido o prazo residual da outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Itapeva, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(79) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio 'Clube de
Vera Cruz Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Vera Cruz, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n'' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n" 53830.000425/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão outorgada à Rádio Clube de Vera Cruz Ltda.,
pela Portaria MVOP n' 1.099, de 4 de dezembro de 1950, renovada
pelo Decreto n' 93.330, de 2 de outubro de 1986, cujo prazo residual da
outorga foi mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Vera Cruz, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set, 1998

6906
(80)

DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Emissoras Centro-Oeste Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cruz alta, Estado do Rio Grande do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n" 53790.000153/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cruz Alta, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à Sociedade Emissoras Reunidas Rádio Cultura Ltda., pela Portaria MVOP n' 280, de
16 de abril de 1945, renovada pelo Decreto n' 89.545, de 11 de abril de
1984, e transferida para a Emissoras Centro-Oeste Ltda., pelo Decreto n" 90.388, de 30 de outubro de 1984, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Carlos Mendonça de Barros
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DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Educadora de Limeira Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na
Cidade de Limeira, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 dejaneiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50830.000105/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1993, a concessão da Rádio Educadora de Limeira Ltda., outorgada pela Portaria MVOP nº 400, de 22 de agosto de 1960, renovada
pelo Decreto n'' 89.927, de 6 de julho de 1984, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6908
(82)

DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Brasil
Novo Ltda; para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 dejaneiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50830.000975/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de novembro de 1983, a concessão da Rádio Brasil Novo Ltda., outorgada
pelo Decreto nº 48.701, de 4 de agosto de 1960, renovada pelo Decreto
nº 91.015, de 27 de fevereiro de 1985, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 8 DE 8ETEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa
da terra indígena Urubu Branco, localizada
nos Municípiosde Santa Terezinha, Confresa e
PoriaAlegre do Norte,Estado de Mato Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
art. 5' do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida
pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena destinada à
posse permanente do grupo indigena Tapirapé, a seguir descrita a terra
indigena denominada Urubu Branco, com superfície de cento e sessenta e
sete mil, quinhentos e trinta e três hectares, trinta e dois ares e setenta e
um centiares e perímetro de duzentos e oito mil, noventa e quatro metros
e vinte centímetros, situada nos Municipios de Santa Terezinha, Confresa
e Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco 8AT-AQ08, de coordenadas
geográficas 10'26'20,5"8 e 51'22'43,5"WGr., situado na divisa da Fazenda Brasil Central com o P. A. Porto Esperança, segue por uma linha
seca, com azimute plano de 94'56'03" e distância de 13.423,01m, até o
Marco M-13, de coordenadas geográficas 10'26'58,5"8 e 51'15'23,6"WGr;
dai, segue por uma linha seca, com azimute plano de 94'38'56" e distância
de 16.323,06m, até o Marco M-28, de coordenadas geográficas
10"27'41,9"8 e 51'06'28,5"WGr.; Leste: daí, segue por uma linha seca, com
azimute plano de 179'09'04" e distância de 13.566,58m, até o Marco
8AT-AQ09, de coordenadas geográficas 10'5'03,6"8 e 51'06'22,0''WGr;
do Marco M-13 ao 8AT AQ09 confronta com diversos proprietários; daí,
segue por uma linha seca, confrontando com a Fazenda Tapirapé, com
azimute plano de 178'46'13" e distância de 33.440,03m, até o Marco
M-74, de coordenadas geográficas 10'53'12,1"8 e 51'05'58,8"WGr.; situado
na margem esquerda do Rio Tapirapé; Sul: daí, segue pela margem esquerda do Rio Tapirapé, a montante, até o Marco M-75, de coordenadas
geográficas 10'57'34,8"8 e 51'22'38,1"WGr.; situado na confrontação
com o Grupo Frenova; Oeste: daí, segue por uma linha seca, com azimute plano de 359'38'14" e distância de 46.471,74m, até o Marco
M-122, de coordenadas geográficas 10'32'21,8"8 e 51'22'45,9"WGr.;
confrontando neste trecho com o Grupo Frenova e Fazenda Gameleira;
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daí, segue por uma linha seca, confrontando com o P. A Independente e
com a Fazenda Brasil Central, com azimute plano de 00"18'52"e distância
de 11.097,10m, até O Marco SAT-AQ08, inicial da presente descrição perimétrica. A base cartográfica utilizada refere-se às folbas SC.22-Y-B-III,
SC.22-Y-B-VI e SC.22-Y-D-III - Escala 1:100.000 - IBGE - 1986.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Renan Calheiros
(84)

DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Escondido, localizada
no Município de Cotriguaçu, Estado de
Mato Grosso.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1', da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
art. 5' do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Rikbaktsa, a seguir descrita: a terra indígena denominada Escondido, com superfície de cento e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e oito hectares,
quarenta e seis ares e oitenta centiares e perímetro de duzentos e
cinco mil, quatrocentos e sessenta e três metros e oito centímetros,
situada no Municipio de Cotriguaçu, no Estado de Mato Grosso, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco
SAT-AQ18, de coordenadas geográficas 09°29'34,0155"S e
58°51'34,4298"WGr.; situado na cabeceira do Igarapé Santarém, segue
pela margem direita do referido igarapé, sentido jusante, até o Ponto
P1, de coordenadas geográficas 09°11'14,78" Se 58°40'15,84"WGr.; situado na confluência do Córrego Santarém com a margem esquerda do
Rio Juruena; dai, segue pelo referido rio, no sentido montante, até o
Ponto P2, de coordenadas geográficas 09°27'42,91"S e 58°24'41,06"WGr.;
situado na foz do Igarapé do Noca; Leste: do Ponto P2 segue pela margem
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esquerda do Igarapé do Noca,no sentido montante até o Marco SAT-AQ13,
de coordenadas geográficas 09'40'31,8397"S e 58'28'05,8425"WGr.; Sul:
do Marco SAT-AQ13segue por uma linha seca, confrontando com a Colonizadora do Aripuanã S.A. (Cotriguaçu), com azimute plano de
270'07'15"e distãncia de 40.133,78m, até o Marco SAT-AQ16, de coordenadas geográficas 09'40'24,8110"S e 58'50'00,2230"WGr.; cravado na divisa comum com a Colonizadora Aripuanã S.A. e Valdomiro Bussolaro e Outros; Oeste: do Marco SAT-AQ16 segne por linha
seca, confrontando com Valdomiro Bussolaro e Outros e P. A. Nova
Cotrignaçu, com azimute plano de 316'50'25"e distãncia de
9.161,51m, até o Marco SAT-AQ17, de coordenadas geográficas
09'36'44,2300"S e 58'53'26,3887"WGr.; cravado na divisa com a P. A.
Nova Cotriguaçu; daí, segue por uma linha seca, confrontando
com a P. A. Nova Cotriguaçu e Berneck e Cia. Ltda., com azimute
plano de 14'12'13" e distãncia de 13.652,97m, até o Marco
SAT-AQ18, início do presente memorial descritivo. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas: SC.21-V-D-I, SC.21-V-C-III,
SC.21-V-D-lV e SC.21-V-C-VI - Escala 1:100.000 - IBGE - 1988.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(85)

DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa
da terra indígena Wawi, localizada no Município de Querência, Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
art. 5º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (FUNAI), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Suyá, a seguir descrita: a terra indígena denominada Wawi, com superfície cento e cinqüenta mil, trezentos e vinte e nove hectares, dezoito ares e sessenta e
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cinco centiares e perímetro de duzentos e dezenove mil, trezentos e
oitenta e seis metros e cinqüenta e cinco centímetros, situada no Município de Querência, Estado de Mato Grosso, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco M-102, de coordenadas geográficas 11'25'36,0"8 e 53'03'34,2''WGr., segue por uma linha reta, com azimute e distância de 114'15'11,7" e 3.052,59 metros, até o MarcoM-99,
de coordenadas geográficas 11'26'17,437"8 e 53'02'02,664"WGr., daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 223'41'02,05"
e 3.873,73 metros, até o Marco M-01, de coordenadas geográficas
11'27'47,965'8 e 53'03'31,571"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Suiá-Miçú; daí segue por este, a montante, até o
Ponto Digitalizado 02, de coordenadas geográficas 11'36'45,286"8
e 52'56'39,216"WGr., localizado na confluência do Rio das Pacas
com o Rio Suiá-Miçú; Leste: do ponto antes descrito, segue pelo Rio
das Pacas, a montante pela sua margem esquerda, até o Marco 8AT
03, de coordenadas geodésicas 11'53'42,092"8 e 52'52'35,945"WGr.,
localizado na margem esquerda do citado rio; Sul: do ponto antes
descrito, segue por uma reta, com azimute e distância planos de
197'22'00,43" e 2.375,10 metros, até o Marco 8AT 04 de coordenadas
geográficas geodésicas 11"54'55,695"8 e 52"52'59,876WGr.; daí segue
por uma linha reta, com azimute e distância planos de 292'28'45,37"
e 10.753,59metros, até o Marco 8AT 05, de coordenadas geográficas
geodésicas 11'52'39,668"8 e 52'58'27,223"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância planos de 184"41'25,49" e
3.985,26 metros, até o Marco 8AT 06, de coordenadas geográficas
geodésicas 11'54'48,826"8 e 52'58'38,923"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância planos de 184'24'30,74" e
8.086,17 metros, até o Marco 8AT 07, de coordenadas geográficas
geodésicas 11'59'10,999" e 52'59'01,369"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância planos de 222"28'34,94" e 5.141,23
metros, até o Marco M-07A, de coordenadas geográficas 12"01'13,53"8 e
53'OO'57,02"WGr., localizado no ponto de interseção da linha seca entre o MC-28 e M-198 do limite do Parque Indígena do Xingu; daí segue
por uma linha reta, com azimute e distância planos de 00'56'35,9" e
170,86metros, até o Marco M-198, de coordenadas geográficas
12'01'08,0"8 e 53'OO'57,0''WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 278'48'35,6" e 2.642,60 metros, até o Marco M-195, de
coordenadas geográficas 12'00'54,2"8 e 53"02'23,1''WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 339'11'49,5" e 1.384,19
metros, até o Marco M-193, de coordenadas geográficas 12'00'12,0"8 e
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53'02'39,0" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 295'24'17,9" e 3.159,46 metros, até o Marco MC-27, de coordenadas geográficas 11'59'27,2"8 e 53'04'13,0''WGr.; daí, segue por uma 1inha
reta, com azimute e distância de 317'19'49,2" e 2.649,02 metros, até o
Marco M-188, de coordenadas geográficas 11'58'23,4"8 e 53'05'11,9''WGr.;
daí, segue por uma 1inha reta, com azimute e distância de 245Q13'14,1" e
2.744,49 metros, até o Marco M-185, de coordenadas geográficas
11'59'00,2"8 e 53'06'34,5''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 345'51'46,1" e 4.425,69 metros, até o Marco MC-26,
de coordenadas geográficas 11'56'40,3"8 e 53'07'09,1" Wgr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 256'28'32,3" e
2.081,10 metros, até o Marco M-179, de coordenadas geográficas
11'56'55,6" e 53'08'16,1"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 301'13'20,2" e 3.954,69 metros, até o Marco
M-175, de coordenadas geográficas 11'55'48,1"8 e 53'10'07,3''WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 231'25'35,9" e
1.175,90 metros, até o Marco M-174, de coordenadas geográficas
11'56'11,7"8 e 53'10'37,9''WGr.; Oeste: do Marco antes descrito, segue
por uma 1inha reta, com azimute e distância de 289'39'31,3" e 510,07
metros, até o Marco M-173, de coordenadas geográficas 11'56'03,4"8 e
53'lO'52,4"WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 19'47'25,5" e 1.280,54 metros, até o Marco M-171, de coordenadas geográficas 11'55'24,3"8 e 53'lO'37,8"Wgr.; daí segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 316'08'20,5" e
3.586,93metros, até o Marco M-167, de coordenadas geográficas
11'53'59,5" 8 e 53'11'59,2''WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 348'41'18,6" e 2.557,78 metros, até o Marco M-164,
de coordenadas geográficas 11'52'37,8"8 e 53'12'15,1" Wgr.; daí segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 326'25'57,5" e 2.860,81
metros, até o Marco M-161, de coordenadas geográficas 11'51'19,8"8 e
53'13'06,8" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 359'27'55,1" e 4.842,39 metros, até o Marco M-157, de coordenadas geográficas 11'48'42,3"8 e 53'13'07,0" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 340'19'06,7" e 5.415,17 metros,
até o Marco M-152, de coordenadas geográficas 11'45'56,0"8 e
53'14'05,9''WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância
de 02'26'07,4" e 3.610,67 metros, até o Marco MC-23, de coordenadas geográficas 11'43'58,6"8 e 53'13'59,8''WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 21'51'01,1" e 10.625,60 metros, até o Marco
MC-22, de coordenadas geográficas 11'38'38,8"8 e 53'11'46,8''WGr.; daí
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segue por uma linha reta, com azimute e distância de 348°07'45,7" e
2.292,72 metros, até o Marco M-136, de coordenadas geográficas
11º37'25,07"8 e 53°12'01,8"WGr.; daí segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 49°41'54,7" e 4.228,32 metros, até O Marco
M-131, de coordenadas geográficas 11°35'57,5"8 e 53°1O'14,6''WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 26°50'14,1" e
1.320,50 metros, até o Marco M-129, de coordenadas geográficas
11°35'19,3" S e 53°09'54,7"WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 32W50'16,4" e 2.523,69 metros, até O Marco MC-21,
de coordenadas geográficas 11°34'10,3"S e 53°10'39,7" WGr.; daí segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 54°20'18,3" e 3.698,72
metros, até o Marco M-123, de coordenadas geográficas 11°33'00,9"8 e
53°09'00,0''WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 38°24'41,2" e 4.855,50 metros, até o Marco M-118, de coordenadas geográficas 11°30'57,8"S e 53°07'19,6 WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 354°30'36,5" e 1.342,69 metros,
até o Marco M-116, de coordenadas geográficas 11°30'14,3"S e
53°07'23,5" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 77°23'44,6" e 542,55 metros, até o Marco MC-20, de coordenadas
geográficas 11°30'10,6"Se 53°07'06,0''WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 151°34'42,1" e 2.124,69 metros, até o Marco
M-114, de coordenadas geográficas 11°31'l1,6"S e 53°06'33,1''WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 34°47'57,7" e 7.051,24
metros, até o Marco 107, de coordenadas geográficas 11"28'04,2"S e
53°04'18,4''WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
01°45'08,1" e 1.850,41metros, até o Marco MC-19, de coordenadas geográficas 11°27'04,0" S e 53°04'16,6"WGr.; daí segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 09°49'58,4" e 1.324,32 metros, até o Marco
M-104, de coordenadas geográficas 1P26'21,6"S e 53°04'08,9"WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 36°29'06,3" e
1.752,91 metros, até o Marco M-102, início da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas SC-22-Y-C-II,
SC-22-Y-C-III,
SC-22-Y-C-V, SC-22-Y-C-VI, SC-22-Y-A-II e
8C-22-Y-A-III, Escala 1:100.000 - D8G - I" impressão em 1980.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p- 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 8 DE 8ETEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Eatavi, localizada no
Município de Paranatinga, Estado de Mato
Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no art.
5' do Decreto n' 1.775, de 8 de janeiro de 1996.
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada, a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena destinada à posse permanente do grupo indígena Waurá, a seguir descrita: a
terra indígena denomínada Batovi, com superfície de cinco mil, cento e
cinqüenta e oito hectares, noventa e oito ares e dezessete centiares e perí-

metro de cinqüenta mil, oitocentos e quarenta e cinco metros, oitocentos e
noventa e sete milimetros, situada no Município de Paranatinga, Estado
de Mato Grosso, circunscreve-se aos seguintes limítes: NorteiLeste: partindo do Marco MC-58, de coordenadas geográficas 12°53'24,5"8 e
53°53'53,5"WGr., localizado na confluência do Rio Bacaeri com o Rio Tamitatoala ou Batovi, segue pelo Rio Bacaeri, a montante, até o Marco
MC-57, de coordenadas geográficas 12"59'56,6'8e 53°54'59,7''WGr., localizado em sua margem direita; 8ul: do marco antes descrito, segue por
segmentos de reta, com os seguintes azimutes e dístàncias planos:
269'21'13" e 1.141,71 metros até o Marco M-6; 269°24'37"e 1.000,79 metros atê o Marco M-5; 269'24'54" e 1.000,87 metros atê o Marco M-4;
269°22'36" e 1.001,04 metros atê o Marco M-3; 269°20'52" e 1.000,68 metros atê o Marco M-2; 269"04'31" e 1.010,65 metros até o Marco M-1 e
269'57'09" e 1.087,51 metros, até o Marco MC-59, de coordenadas geográficas 12°59'52,7"8 e 53°59'00,9"WGr., localizado na margem direita
do Rio Tamitatoala ou Batovi; Oeste: do marco antes descrito, segue pelo
referido rio, ajusante, até o Marco MC-58, início da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas: 8D.22-V-A-IV e
8D.22-V-C-I - Escala 1:100.000 - D8G - 1980.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177" da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Karipuna, localizada
nos Municípios de Nova Mamoré e Porto Ve·
lho, Estado de Rondônia.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1', daLei nO 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
art. 52 do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1s Fica homologada a .demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena destinada à posse permanente do grupo indígena Karipuna, a seguir descrita: a terra indígena denominada Karipuna, com superficie de cento e
cinqüenta e dois mil, novecentos e vinte e nove hectares, oitenta e cinco

ares e noventa e nove centiares e perimetro de duzentos e setenta e
quatro mil, trezentos e noventa e nove metros e seis centímetros, situa-

da nos Municípios de Nova Mamoré e Porto Velho, Estado de Rondônia, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte/Leste: partindo do Ponto
P-01, de coordenadas geográficas 09"34'42,000"S e 64"22'38,000''WGr.,
localizado na confluência do Igarapé Fortaleza com o Rio Jaciparaná;
daí, segue pelo Rio -Iacíparaná, a montante, até o Ponto P-02, de coordenadas geográficas 09"53'45,000"S e 64"19'08,000''WGr., localizado na
confluência com o Rio Formoso; daí, segue pelo Rio Formoso, à montante, até o Marco SAT-258, de coordenadas geográficas 10"16'41,730"S e
64"31'21,601''WGr., localizado em sua margem esquerda; Sul: do Marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
274"27'34,300" e 1.374,606m, até o Marco M-22, de coordenadas geográficas 10"16'38,120"S e 64"32'06,630''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e dístância de 274"26'20,800" e 976,543m, até o Marco M-21,de coordenadas geográficas 1O"16'35,510"S e 64"32'38,620WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e dístância de 274"29'05,400" e 1.0l7,341m,
até o Marco M-20, de coordenadas geográficas 1O"16'32,770"S e
64"33'11,940''WGr.; daí, segue por uma linhareta, comazimute e distância de
274"31'06,600" e 976,199m, até o Marco M-19, de coordenadas geográficas
10"16'30,110"S e 64"33'43,91O''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 274"54'00,900" e 1.044,446m, até o Marco
M-18, de coordenadas geográficas 10"16'27,040"S e 64"34'18,090''WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 272"41'53,600" e
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959,972m, até o Marco M-17, de coordenadas geográficas 10'16'25,420"8 e
64'34'49,600''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância
de 269'39'22,600" e 1.045,470m, até o Marco M-16, de coordenadas geográficas 10'16'25,460"8 e 64'35'23,960''WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 269'50'57,000" e 944,332m, até o Marco
M-15, de coordenadas geográficas 10'16'25,390"8e 64'35'54,990''WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 269"48'02,100" e
1.045,275m, até o Marco M-14, de coordenadas geográficas 10"16'25,330"8 e
64'36'29,34O''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância
de 270'13'02,700"e 918,177m, até o Marco M-13, de coordenadas geográficas 10'16'25,070"8 e 64'36'59,510''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 270'14'58.100" e 1.061,803m, até o Marco
M-12,de coordenadas geográficas 10'16'24,750"8e 64'37'34,41O''WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 270'25'37.100"
e 1.015,182m, até o Marco M-ll, de coordenadas geográficas
10'16'24,340"8 e 64'38'07,770"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 270'28'40,700" e 984,416m, até o Marco M-10, de
coordenadas geográficas 10'16'23,910''8 e 64'38'40,1l0''WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 269"10'40,800" e
1.027,173m,até oMarco M-09, de coordenadas geográficas 10'16'24,210"8
e 64'39'13,870"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 268'24'23,400" e 987,804m, até o Marco M-08, de coordenadas
geográficas 10"16'24,940"8 e 64'39'46,320''WGr., daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 269"21'21,200" e 1.037,487m, até o Marco
M-07, de coordenadas geográficas 10'16'25,150"8 e 64'40'20,410''WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 270'26'24,700"
e 1.054,959m, até o Marco M-06, de coordenadas geográficas
10'16'24,710"8 e 64'40'55,080''WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 270'31'23,500" e 1.002,932m, até o Marco
M-05, de coordenadas geográficas 10'16'24,240"8 e 64'41'28,030''WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 270'41'46,700"
e 1.008,696m, até o Marco M-04, de coordenadas geográficas
10'16'23,670"8 e 64'42'01,180''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 270'51'44,500' e 983,889m, até o Marco M-03,
de coordenadas geográficas 10'16'23,020"8 e 64'42'33,500''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 270'58'10,200" e
912,470m, até o Marco M-02, de coordenadas geográficas 10'16'22,360"8
e 64'43'03,480"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 271 '09'30,900" e 1.043, 192 m, até o Marco M-01,
de coordenadas geográficas 10'16'21,490"8 e 64'43'37,750"WGr.;
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daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
271 '21'03,500" e 931,478m, até o Marco 8AT-257, de coordenadas geográficas 10'16'20,!?04"8 e 64'44'08,330"WGr., localizado na margem
direita do Igarapé Agua Azul; Oeste: do marco antes descrito, segue
pelo Igarapé Agua Azul, a jusante, até o Ponto P-05, de coordenadas
geográficas 10013'49,000"8 e 64"44'24,000"WGr., localizado na confluência com o Igarapé Buriti; dai, segue pelo citado igarapé, à
montante, até o Marco 8AT-260, de coordenadas geográficas
10"12'24,262"8 e 64"39'53,456"WGr., localizado em sua cabeceira;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
28"49'29,700" e 1.007,918m, até o Marco M-23, de coordenadas geográficas 10"11'55,700"8 e 64'39'37,360"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 26"58'46,800" e 1.416,913m, até o
Marco 8AT-261, de coordenadas geográficas 10'11'14,614"8 e
64"39'16,010"WGr., localizado na cabeceira do Rio Mutum-Paraná; daí,
segue pelo Rio Mutum-Paraná, a jusante, até o ponto P-05, de coordenadas geográficas 10"02'33,000"8 e 64'41'14,000"WGr., localizado na confluência do Igarapé dos Juízes; daí, segue pelo citado igarapé, a montante,
até o Marco 8AT-262, de coordenadas geográficas 10"01'50,169"8 e
64"34'50,077'WGr.;daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância
de 16"29'54,600" e 1.008,355m, até o Marco M-24, de coordenadas geográficas 10'01'16,340" 8 e 64"34'39,770'WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distáncia de 16'30'04,300"e 1.038,326m, até o Marco M-25,
de coordenadas geográficas 10'00'43,980"8 e 64"34'29,930'WGr.;daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 16"30'13,800" e 1.593,989m,
até o Marco 8AT-263, de coordenadas geográficas 09"59'54,222"8 e
64"34'14,814'WGr., loca1izado na cabeceira do Igarapé São Francisco;daí, segue por este a jusante até o Marco SAT-264, de coordenadas geográficas
09"49'18,363"8 e 64"32'22,400" Wgr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 125"17'01,400" e 1.030,163m, até o Marco M-26, de
coordenadas geográficas 09'49'37,940"8 e 64'31'54,900'Wgr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 125'17'02,200" e
1.183,050m, até o Marco M-27, de coordenadas geográficas
09"50'00,320"8 e 64"31'23,310"Wgr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 125"17'12,500" e 773,329m, até o Marco M-28, de
coordenadas geográficas09"50'14,960"8 e 64"3r02,660'Wgr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 125'17'16,600" e 1.079,152m,
até o Marco M-29, de coordenadas geográficas 09'50'35,370"8 e
64'30'33,840"Wgr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 38'57'55,600" e 987,079m, até o Marco M-30, de coordeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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nadas geográficas 09°50'10,490"S e 64'30'13,350"Wgr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 38°58'12,900" e 1.005,513
m, até o Marco M-31, de coordenadas geográficas 09°49'45,130"S e
64°29'52,480''Wgr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 38°59'27,300"e 1.616,149m, até o Marco SAT-265, de coordenadas
geográficas 09°49'04,313"S e 64°29'18,919"Wgr., localizado nas margens de um igarapé sem denominação; daí, segue ajusante pelo citado
igarapé, até a confluência com o Igarapé Fortaleza; daí, segue por este,
ajusante, até o Ponto P-01, início da descrição deste perímetro. A base
cartográfica utilizada refere-se às folhas: SC.20-V-C-VI; SC.20-V-D-IV;
SC.20-Y-A-III e SC.20-Y-B-I - Escala 1:100.000 - DSG-1980.
Art. 2' A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2', da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177° da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(88)

DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Paumari do Lago Manissuã, localizada no Município de Tapauá,
Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 19, § 1°, da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no art. 5'
do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Paumari, a seguir
descrita: a terra indígena denominada Paumari do Lago Manissuã,
com superfície onze mil, duzentos e vinte e nove hectares, oitenta e
dois ares e onze centiares e perímetro de sessenta e oito mil, setecentos e trinta e quatro metros e quarenta centímetros, situada no Município de Tapauá, Estado do Amazonas, circunscreve-se aos seguinCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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tes limites: Norte: partindo do Marco 8AT-02, de coordenadas geográficas 05'44'23,316"8 e 64'37'22,013"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé do Cinhari, segue por este, ajusante, pela sua margem
direita, com uma distância de 19.401,00 metros, até o Ponto D-32, de
coordenadas geográficas 05'47'33,18"8 e 64'31'15,60"WGr., situado
na confluência do citado igarapé com o Lago do Cinhari; Leste: do
ponto antes descrito, segue pela margem do Lago do Cinhari, pelo
lado esquerdo, com uma distância de 7.388,52 metros, até encontrar-se com o Ponto D-43, de coordenadas geográficas 05'47'30,80"8
e 64'29'48,39"WGr., localizado na confluência do citado lago com o
Igarapé do Tracoá; deste, segue ajusante pela sua margem direita,
com uma distância de 2.340,53 metros, até o Ponto D-49, de coordenadas geográficas 05'48'28,52"8 e 64'29'36,83"WGr., localizado na
sua confluência com o Rio Tapauá; 8ul: do ponto antes descrito, segue a montante pela margem esquerda do rio Tapauá, com uma distância de 23.476,31 metros, até encontrar o Ponto D-85, de coordenadas geográficas 05'51'13,28"8 e 64'35'03,82"WGr., localizado na
confluência do citado rio com o Lago Capanã; Oeste: do ponto antes
descrito, segue pela margem esquerda do referido lago, com uma distância de 3.183,18 metros, até encontrar o Ponto D-89, de coordenadas geográficas 05'49'38,79"8 e 64'35'31,87"Wgr., localizado na confluência do citado lago com o Igarapé Capanã; deste, segue, a montante, pela margem esquerda do mesmo, com uma distância de 8.916,78
metros, até encontrar o Marco 8AT-Ol, de coordenadas geográficas
05'45'14,615"8 e 64'35'22,844"Wgr., localizado na cabeceira do Igarapé
Capanã; deste, segue em linha reta, com um azimute de 294'17'58" e
distância de 2.064,57 metros, confrontando com Terras da União, até
encontrar o Marco M-2, de coordenadas geográficas 05'44'46,84"8 e
64'36'23,93''Wgr.; deste, segue em linha reta, com um azimute de
294'18'04" e distância de 1.963,51 metros, confrontando com Terras da
União, até encontrar o Marco 8AT-02, inicial desta descrição. A base
cartográfica utilizada refere-se às folhas: 8B.20-V-C e 8B.20-V-D,
Escala 1:250.000, D8GIRadambrasil, Ano 1975/6.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 8 DE 8ETEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Paraná do Parícá, localizada no Município de Maraã, Estado do
Amazonas.

O PRE8IDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 19, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
art. 5º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1e Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Kanamari, a seguir descrita: a terra indígena denominada Paraná do Paricá, com
superfície de sete mil, oitocentos e sessenta e seis hectares e trinta e
dois ares e perímetro de quarenta mil, quinhentos e vinte e nove metros e sessenta e sete centímetros, situada no Município de Maraã,
Estado do Amazonas, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Ponto digitalizado P-01, de coordenadas geográficas 01 '50'16,873"8 e 65'52'06,422"WGr, situado na confluência do
Igarapé Paraná do Patauá com o Rio Paraná do Paricá, segue, no
sentido jusante do citado rio, por uma distância de 11.466,26 metros, até o Marco 8at-01, de coordenadas geográficas 01'50'27,6405"8 e
65'47'16.9003"WGr., situado na margem direita do Rio Paraná do Paricá; Leste: do ponto antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute geodésico e distância elipsóide de 187'32'59,4''WGr e 5.370,85 metros, até o Marco 8at-02, de coordenadas geográficas 01"53'20,9826"8
e 65"47'39,7331''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute geodésico e distância elipsóide de 187"32'59,4" e 142,86 metros, até o Ponto
digitalizado P-02, de coordenadas geográficas 01"53'23,5384"8 e
65"46'46,0269"WGr., situado na margem esquerda do Rio Ati Paraná; Sul: do ponto antes descrito, segue pelo referido rio, no sentido
montante, com uma distância de 6.414,61 metros, até o Ponto digitalizado P-03, de coordenadas geográficas 01"55'06,0561"8 e
65"50'32,0712"WGr., situado na margem esquerda do citado rio; daí,
segue por uma linha reta, com azimute geodésico e distância elipsóide de 226"55'16,1" e 344,30 metros, até o Marco 8at-03, de coordenadas geográficas 01"55'14,5384"8 e 65"50'32,4677"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute geodésico e distância elipsóide de
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226°55'16,1" e 2.041,49 metros, até o Marco M-04, de coordenadas
geográficas 01°55'59,9340"S e 65"51'20,7170"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute geodésico e distância elipsóide de
226"55'16,1" e 551,35 metros, até o Ponto digitalizado P-04, de coordenadas geográficas 01"56'10,6542" S e 65"51'45,3638"WGr., situado à
margem do Igarapé Paraná do Patauá; Oeste: do marco antes descrito, segue pelo Igarapé Paraná do Patauá, no sentido jusante, por uma
distância de 14.244,40 metros, até o Ponto Digitalizado P-01, início do
presente descritivo. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas:
SA.20-V-C - Escala 1:250.000 - Radambrasil- 1978.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Renan Calheiros
(90)

DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Águas Belas, localizada no Município de Prado, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituiçâo, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
art. 5º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1e Fica homologada a demarcaçâo administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena destinada à posse permanente do grupo indígena Pataxó, a seguir descrita: a terra indígena denominada Aguas Belas, com superficie de mil,
cento e oitenta e nove hectares, seis ares e quarenta e nove centiares e
perímetro de dezessete mil, novecentos e trinta e nove metros e dezoito centímetros, situada no Município de Prado, Estado da Bahia, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco M-01,
de coordenadas geográficas 16"54'20,1758"S e 39"18'18,4245"WGr.,
localizado na margem esquerda do Rio Giburâo, segue pelo mesmo, a
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jusante, com uma distância de 1.429,00 metros, até o Marco M-02,
de coordenadas geográficas 16"54'27,5063"8 e 39°17'30,4957"WGr.,
localizado em sua margem esquerda; daí, segue confrontando com o
imóvel "Três Irmãos" (Incra), por uma linha reta, com azimute e distância de 31"28'52,8" e 453,68 metros, até o Marco M-03, de coordenadas geográficas 16"54'14,9206"8 e 39"17'22,4901"WGr., localizado
ao lado da cerca de arame que delimita o imóvel citado acima; daí,
segue confrontando com o assentamento Corumbau (Incra), por uma
linha reta, com azimute e distância de 115"48'27,0" e 1.419,47 metros, até o Marco M-04, de coordenadas geográficas 16"54'35,0239"8
e 39°16'39,3101" WGr., localizado na margem esquerda do Córrego
Água Vermelha; daí, segue pelo referido córrego, ajusante, com uma
distância de 4.295,35 metros, até o Marco M-05, de coordenadas geográficas 16"55'31,1458"8 e 39"14'31,3212"WGr., localizado em sua
margem esquerda; Leste: do Marco antes descrito, segue confrontando com o assentamento Corumbau (Incra), por uma linha reta,
com azimute e distância de 203"43'59,9" e 1.141,67 metros, até o Marco
M-06, de coordenadas geográficas 16"56'05,1430"8 e 39"14'46,8494''WGr.,
localizado na confluência dos Rios Giburâo e Giburinba; Sul: do Marco
antes descrito, segue pelo rio Giburinba, a montante, com uma distância de 7.635,30 metros, até o Marco M-07, de coordenadas geográficas
16"55'12,2849"8 e 39"18'35,0417"WGr., localizado em sua margem
esquerda; Oeste: do marco antes descrito, segue confrontando com o
imóvel "Três Irmãos" (Incra), por uma linha reta, com azimute e distância de 17°03'56,1" e 1.675,68 metros, até o Marco M-01, início da
descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às
folhas: 8E.24-V-B-VI - Escala 1:100.000 - 8udene - 1977.
Art. 22

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de setembro de 1998; 177 2 da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 8 DE 8ETEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Paumari do Lago Paricá, localizada no Município de Tapauá,
Estado do Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
art. 5' do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Paumari, a seguir
descrita: a terra indígena denominada Paumari do Lago Paricá, com
superfície de quinze mil, setecentos e noventa e dois hectares, onze
ares e vinte centiares e perímetro de cinqüenta e quatro mil, cento e
quarenta e cinco metros e sessenta e um centímetros, situada no Município de Tapauá, Estado do Amazonas, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Ponto Digitalizado P-01, de coordenadas geográficas geodésicas 05°57'39,543"8 e 64°47'11,893"WGr., localizado
na confluência do Igarapé do Minhoca com o Rio Tapauá, segue por
este, ajusante, margem direita, até o Ponto Digitalizado P-02, de coordenadas
geográficas
geodésicas
05°53'56,444"8
e
64°38'39,093"WGr., localizado na confluência do Igarapé do Paricá;
Leste: do ponto antes descrito, segue pelo referido igarapé, a montante, margem esquerda, até o Marco 8AT-03, de coordenadas geográficas geodésicas 05°59'05,8455"8 e 64°39'02,5847"WGr., localizado
em sua cabeceira; 8ul: do ponto antes descrito, segue por vários segmentos de reta, com os seguintes aziroutes e distàncias planos: 269°45'51,2" 1.416,56 metros até o Marco M-ll; 269'33'26,8"- 1.324,06 metros até o
Marco M-10; 269"29'42,6" - 1.072,78 metros até o Marco M-09;
269"29'44,6" -1.018,65 metros até o Marco M-08; 269'31'58,4" - 987,95
metros até o Marco M-07; 269°32'00,0" - 1.000,66 metros até o Marco
M-06; 269°36'27,0" - 1,051,54 metros até o Marco M-05; 269'36'29,1"
- 959,98 metros até o Marco M-04; 269'36'31,2" -1.055,78 metros até
o Marco M-03; 269°37'22,6" - 1.057,47 metros até o Marco M-02;
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269'37'24,8" - 1.038,08 metros até o Marco M-1; 269'50'23,1" 1.064,43metros até o Marco SAT-04, de coordenadas geográficas geodésicas 05'59'07,4017"S e 64'46'06,8201"WGr.; dai, segue por uma linha reta,
em uma região alagadiça, até o Ponto Digitalizado P-03, de coordenadas
geográficas geodésicas 05'59'05,000"S e 64'47'05,993"WGr., localizado na
nascente do Igarapé do Minhoca; Oeste: do ponto antes descrito, segue
a jusante do referido igarapé, margem direita, até o Ponto 05 Digitalizado P-01, localizado em sua foz no Rio Tapauá, início da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se à folha: SB.20-V-C
_ Escala 1:250.000 - Radam - 1976.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e no'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(92)

DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa
da terra indígena Paumari do Lago Marrahã,
localizada no Município de Ldbrea, Estado do
Amazonas.

O PRESIDENTE DAREPÚLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, eno
art. 5' do Decreto n" 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada 'j demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indigena destinada à posse permanente do grupo indigena Paumari, a seguir descrita: a terra indigena denominada Paumari do Lago Marrahã, com superfície de setenta e nove mil, cento e quarenta hectares, nove ares e
cinco centiares e perímetro de cento e sessenta mil, trezentos e dezessete metros e vinte e um centímetros, situada no Município de Lábrea,
Estado do Amazonas, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte:
partindo do Marco PL-01, de coordenadas geográficas 07'33'12,43"S e
65'21'22,89''WGr., localizado na margem direita do Rio Purus, segue
pelo mesmo, a jusante, com uma distância de 55.451,05 metros, até a foz
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do Igarapé São João, no Ponto Digitalizado PL-02 de coordenadas geográficas 07"26'28,09"8 e 65"08'31,18"WGr., Leste: do ponto antes descrito, segue pelo Igarapé São João, a montante, com uma distância de
14.858,09 metros, até a sua cabeceira, no Marco PL-03, de coordenadas
geográficas 07"32'57,41"8 e 65"08'18,95"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distãncia de 62"24'03,4" e 2.623,82 metros, até
o Marco PL-04, de coordenadas geográficas 07'32'18,22"8 e
65'01'02,93"WGr., situado na confluência de um igarapé sem denominação com o Igarapé Litari; daí, segue pela margem esquerda do citado
igarapé, com uma distância de 6.110,69 metros, até o Marco PL-05, de
coordenadas geográficas 07"34'44,31"8 e 65"08'25,27"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 186'22'54,4" e 6.286,90
metros, até o Marco PL-06, de coordenadas geográficas 07"38'07,58"8 e
65'08'49,10"WGr., localizado na margem direita do Igarapé Anajá; daí,
segue pelo citado igarapé, ajusante, com uma distância de 5.374,99 metros,
até o Ponto DigitalizadoPL-07, de coordenadas geográficas 07"40'25,44"8 e
65"07'53,95"WGr., localizado na sua fozno Igarapé Capitari; daí, segue pelo
citado igarapé, ajusante, com uma distância de 495,64 metros, até o Ponto
Digitalizado PL-08, de coordenadas geográficas 07"40'29,58"8 e
65'01'38,09"WGr., localizado na sua confluência com o Igarapé Camanaâ; Sul: do ponto antes descrito, segue pelo Igarapé Camanaâ, a montante, com uma distância de 34.533,44 metros, até o Marco PL-09, de
coordenadas geográficas 07"45'46,04"8 e 65"20'28,04"WGr., localizado
em sua cabeceira, daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 273"12'02,0" e 793,54 metros, até o Marco PL-I0, de coordenadas
geográficas 07"41'44,46"8 e 65"20'53,88"WGr., sítuado na cabeceira do
Igarapé Quebra Remo; Oeste: do marco antes descrito, segue pela margem direita do Igarapé Quebra Remo, ajusante, com uma distância de
32.661,31 metros, até o Marco PL-11, de coordenadas geográficas
07"33'42,93"8 e 65"20'49,18"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 311'53'49,6"e 1.395,31 metros, até o Marco
PL-Ol, inicial da presente descrição perimétrica. A base cartográfica
utilizada refere-se às folhas: 8B.20-Y-C-II e 8B.20-Y-C-V - Escala
1:100.000 - D8G - 1984.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080

Renan Calheiros
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DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa
da terra indígena Guarani do Aguapeú, localizada no Município de Mongaguá, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § F, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
art. 5' do Decreto n' 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Guarani M'Byá, a
seguir descrita: a terra indígena denominada Guarani do Aguapeú,
com superfície de quatro mil, trezentos e setenta e dois hectares,
vinte e cinco ares e noventa e nove centiares e perímetro de trinta e
cinco mil, novecentos e oito metros e oitenta e cinco centímetros, situada no Município de Mongaguá, Estado de São Paulo, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco SAT-01, de coordenadas geodésicas 24'Ol'45",221"S e 46'41'17,913"WGr, cravado
na confrontação da Terra Indígena Guarani do Rio Branco, na Serra
do Guaperuvu, limite municipal ItanhaémIMongaguá, segue, daí,
pelo divisor de águas da citada serra, obedecendo os limites municipais ItanhaémIMongaguá e São VicentelMongaguá, confrontando
com a Terra Indígena Guarani do Rio Branco, com a distância elipsóidica de 7.765,70 metros, até o Marco SAT-05, de coordenadas geodésicas 24'OO'29,234"S e 46'37'05,643"WGr; Leste: do marco antes descrito, por uma linha reta, com o azimute geodésico de 122'42'18" e a distância elipsóidica de 1.090,39 metros, chega-se ao Marco M-11, de coordenadas geodésicas 24'OO'48,554"S e 46'36'33,179"WGr; segue daí
por uma linha reta, com azimute geodésico de 159'57'01" e distância
elipsóidica de 118,63 metros, até o Marco SAT-03, de coordenadas
geodésicas 24'OO'52,006"S e 46'36'31,739"WGr; segue daí por uma
linha reta, com azimute geodésico de 159'56'34" e distância elipsóidica de 359,53 metros, até o Marco M-12, de coordenadas geodésicas
24'Ol'03,153"S e 46'36'27,377"WGr, cravado na margem direita do
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Rio Bichoró; segue daí pela margem do Rio Bichoró, ajusante, com a
distância elipsóidica de 6.882,22 metros, até o Ponto P-01, de coordenadas geodésicas 24°03'52,254"8 e 46°38'10,386"WGr., situado na
confluência do aludido rio com o Rio Aguapeú; 8ul: do ponto antes
descrito, segue pela margem do Río Aguapeú, a jusante, com uma
distância elipsóidica de 11.115,03 metros, até o Ponto P-02, de coordenadas geodésicas 24°04'20,184"8 e 46°41'26,954"WGr., situado na
confluência do Rio Aguapeú com o Rio Mineiro; Oeste: do ponto antes descrito, segue pela margem do Rio Mineiro, a montante, com
distância elipsóidica de 4.588,52 metros, até o Ponto P-03, de coordenadas geodésicas 24°03'20,561"8 e 46°40'11,205"WGr., situado na
confluência do Rio Mineiro com um córrego sem denominação especial; segue daí pela margem deste córrego, a montante, com a distância elipsóidica de 2.139,71 metros, até o Marco 8AT-02, de coordenadas geodésicas 24°02'44,397"8 e 46°41'06,436''WGr.; segue daí por
uma linha reta, com o azimute geodésico de 349°54'23" e distância
elipsóidica de 896,53 metros, até o Marco M-OO, de coordenadas geodésicas 24°02'15,896"8 e 46°41'11,998"WGr.; segue daí com o azimute geodésico de 349°53'40" e a distância elipsóidica de 952,79 metros,
até o Marco 8AT-01, ponto inicial da descrição deste perímetro. A
base cartográfica utilizada refere-se às fls.: 8G.23-V-A-IlI-2, Escala
1:50.000, Instituto Geográfico e Geológico de São Paulo, 1979.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
(94)

DECRETO DE 8 DE 8ETEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa
da terra indígena Karajá de Aruanã 11, localizada no Município de Cocalinho Estado de
Mato Grosso.

O PRE8IDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no
art. 5' do Decreto n? 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
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DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Karajá, a seguir
descrita: a terra indígena denominada Karajá de Aruanã Il, com superfície de oitocentos e noventa e três hectares, vinte e seis ares e oitenta e sete centiares e perímetro de onze mil, quinhentos e quarenta e três metros e trinta e cinco centímetros, situada no Município de
Cocalinho, Estado de Mato Grosso, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco 8ATIM-l, de coordenadas geográficas geodésicas 14'53'40,68"8 e 51'05'45,50"WGr., localizado na divisa da Fazenda Tucunaré, de propriedade do Sr, Brasil Leite Camargo,junto ao bordo da estrada municipal que liga as Cidades de Cocalinho (MT) e Aruanã (GO), segue pela citada estrada, com uma distância de 1.880,83 metros, até o Marco M-2, de coordenadas geográficas geodésicas 14'54'27,75"8 e 51'05'06,78"WGr., localizado na
margem esquerda do Rio Araguaia, junto ao porto de travessia da
balsa; Leste: do marco antes descrito, segue pela margem esquerda
do Rio Araguaia, a montante, com uma distância de 3.248,55 metros, até o Marco M-3, de coordenadas geográficas geodésicas
14'55'28,49"8 e 51'06'13,35"WGr., localizado junto à cerca de arame
divisória da Fazenda Eletrometal; Sul: do marco antes descrito, segue pela referida cerca de arame, com azimute e distância de
308'28'23,8" e 1.092,44 metros, até o Marco M-4, de coordenadas geográficas geodésicas 14'55'00,64"8 e 51'06'36,08"WGr.; daí, segue pela
cerca de arame, com azimute e distância de 318'26'29,0" e 1.033,90
metros, até o Marco M-5, de coordenadas geográficas geodésicas
14'54'38,30"8 e 51'07'01,97"WGr.; daí, segue pela cerca de arame,
com azimute e distância de 328'01'57,6" e 532,25 metros, até o Marco M-6, de coordenadas geográficas geodésicas 14'54'29,12"8 e
51'07'17,07"WGr., localizado na divisa da Fazenda Tucunaré; Oeste:
do marco antes descrito, segue por uma linha seca, com azimute e
distância de 06'43'48,2" e 961,41 metros, até o Marco M_7, de coordenadas geográficas geodésicas 14'53'58,05"8 e 51'07'13,29"WGr.;
daí, segue por uma linha seca, com azimute e distância de
78'04'23,7" e 770,58 metros, até o Marco M-8, de coordenadas geográficas geodésicas 14'53'52,88"8 e 51'06'48,05"WGr.; daí, segue por
uma linha seca, com azimute e distância de 78'42'13,6" e 702,78 metros, até o Marco M-9, de coordenadas geográficas geodésicas
14'53'48,41"8 e 51'06'24,98"WGr.; daí, segue por uma linha seca, com
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azimute e distância de 79'39'09,9" e 1.320,61 metros, até o Marco
M-1, início da presente descriçâo. As linhas compreendidas entre os
Marcos M-6 e M-1 confrontam com as divisas da Fazenda Tucunaré.
A base cartográfica utilizada refere-se às fls.: SD.22-Y-B-VI- Escala 1:100.000 - IBGE - 1980.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177 2 da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(95)

DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Lagoa Grande, situado no Município de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa
Grande, com área de três mil, seiscentos e cinqüenta e nove hectares, situado no Município de Tabuleiro do Norte, objeto do Registro
n? R-2-1, fl. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(96)

DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Fortaleza, situado no Município de
São Félix do Xingu, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Fortaleza, com área
de quatorze mil, seiscentos e trinta e nove hectares, oitenta e três ares e
trinta e seis centiares, situado no Murócipio de São Félix do Xingu, objeto dos Registros nOs 1.384, fl. 171, Livro 2-G; 1.381, fl. 168, Livro 2-G;
1.379, fls. 166, Livro 2-G e 1.378, fl. 165, Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Xingu, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(97)

DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Capricórnio, situado no Município
de São Félix do Kingu, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Capricórnio,
com área de quinhentos hectares, noventa e seis ares e noventa e
seis centiares, situado no Município de São Félix do Xingu, objeto do
Registro n? R-1-1.388, fi. 175, Livro 2-G, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de São Félix do Xingu, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4. 771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177 Q da Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(98) DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Vale Verde, situada no Município
de São Félix do Xingu, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Vale Verde,
com área de dois mil, cento e setenta e oito hectares, situado no Municipio de São Félix do Xingu, objeto do Registro n' R-l-1.395, fi. 182,
Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Xíngu, Estado do Pará.
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(99)

DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Barra Bonita li, situado no Município de São Félix do Xíngu, Estado do Pará,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barra Bonita II, com área de dois mil, cento e setenta e oito hectares, situado
no Município de São Félix do Xingu, objeto do Registro nº R-2-1.393,
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fi. 180, Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
São Félix do Xingu, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(100)

DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Barra Bonita I, situado no Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barra Bonita l, com área de dois mil, cento e setenta e oito hectares, situado
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no Município de São Félix do Xingu, objeto do Registro n' R-2-1.394,
fl. 181, Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
São Félix do Xingu, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lein' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
(101)

DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda SabinO/São Pedro, situado lW Município
de Marabá, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Sabino/São Pedro, com área de dois mil, trezentos e cinqüenta e três hectares, dezeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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nove ares e quarenta e sete centiares, situado no Município de Marabá, objeto da Matrícula nº 16.097, fi. 1, Livro Ficha 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto
os terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso lII, da Constituição Federal.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(102)

DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lote n'' 4, da Região de Itaipavas, conhecido
como Fazenda Fênix, situado no Município
de Xinguara, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
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Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote nº 4, da Região de
Itaipavas, conhecido como Fazenda Fênix, com área de dois mil, novecentos e quatro hectares, situado no Município de Xinguara, objeto da
Matrícula nº 4.158, fi. 1, Livro 2-R, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Xinguara, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(103)

DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Manguary, situado no Município de Ceará
Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e2' daLei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Manguary, com área de
trezentos e doze hectares, situado no Município de Ceará Mirim, objeto do Registro nº R-1-06, fi. 6, Livro 2, do Primeiro Ofício de Notas da
Comarca de Ceará Mirim, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(104)

DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Groenlândia, situado no Município
de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Groenlândia,
com área de três mil, novecentos e noventa e dois hectares e vinte
ares, situado no Município de Tabuleiro do Norte, objeto da Matrícula
nº 121, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Relens Jungmann Pinto
(l05) DECRETO DE 9 DE SETEMBRO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro o aumento da participação societá-

ria estrangeira no capital da ING-Guilder
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. e da ING-Guilder Corretora de Câmbio e

Títulos S.A, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
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DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira, até cem por cento, no capital social da
ING-Guilder Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e da
ING-Guilder Corretora de Câmbio e Títulos S.A.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(106)

DECRETODE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de utilidade pública e de interesse social, para fins de desapropriação, pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS), a área de terra e benfeitorias
que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5', alínea e, do Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e art. 28 da
Lei n? 6.662, de 25 de junho de 1979,
DECRETA:
Art. l' Ficam declaradas de utilidade pública e de interesse
social, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS), a área de terra e respectivas benfeitorias, no total de aproximadamente trinta e sete mil, duzentos e
quarenta hectares, abrangida pelo programa denominado Aproveitamentos Hidroagrícolas Decorrentes do Projeto Platôs de Guadalupe, na região do Baixo Parnaíba, localizadas nos Municípios de Nova
Guadalupe, Antonio de Almeida, Floriano, Jerumenha, Landri Sales e Marcos Parente, no Estado do Piauí.
Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput é a seguir
descrita, tendo por base a carta topográfica, escala 1:100.000, de CodifiCo1. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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cação SA 23-Z-A-VI (Nova Guadalupe-Pl), localizada na região dos Platôs de Guadalupe, Estado do Piauí, definida por suas coordenadas no
sistema UTM, (fuso n' 23, com Meridiano Central de Longitude de 45'):
partindo do ponto B-01, de coordenadas N=9.255.400 e E-636.000, segue
com rumo leste até o Ponto B-02, de coordenadas N=9.255.400 e
E=646.000; deste ponto, segue com rumo sudoeste até o Ponto B-03, de
coordenadas N=9.250.700 e E=652.000; deste ponto, segue com rumo
sudoeste até o Ponto B-04, de coordenadas N=9.250.000 e E=656.000;
deste ponto, segue com rumo sudoeste até o Ponto B-05, de coordenadas
N=9.246.000 e E=658.000; deste ponto, segue com rumo sul até o Ponto
B-06, de coordenadas N=9.242.000 e E=658.000; deste ponto, segue com
rumo oeste ao Ponto B-07, de coordenadas N=9.242.000 e E=640.000;
deste ponto, segue com rumo norte até o Ponto B-08, de coordenadas
N-9.243.200 e E=640.000; deste ponto, segue com rumo oeste até O Ponto
B-09, de coordenadas N=9.243.200 e E=630.600; deste ponto, segue com
rumo sudoeste até o Ponto B-10, de coordenadas N=9.240.600 e
E=622.000; deste ponto, segue com rumo norte até o Ponto B-11, de coordenadas N=9.248.300 e E=622.000; deste ponto, segue com rumo nordeste até o Ponto B=01, cujas coordenadas foram definidas inicialmente, fechando assim o polígono.
Art. 2' O DNOCS promoverá com recursos alocados no seu orçamento, a desapropriação de que trata este decreto, podendo alegar
a urgência para efeito de imissão na posse, nos termos do art. 15 do
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' Ficam excluídas dos efeitos deste decreto as terras e
benfeitorias adquiridas pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), na vigência do Decreto nº 92.137, de 16 de dezembro de 1985.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de setembro de 1998; 177º da Independência e
110'da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998
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(107)

DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de utilidade pública o Abrigo do
Menor; com sede na Cidade de Criciúma
(SC), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 12 da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto
n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. I" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Abrigo do Menor, com sede na Cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, portador do CGC n' 76.583.483/0001-66 (Processo MJ n? 4.809/96-92);
U - Abrigo dos Velhinhos Frederico Ozanam de Tremembé Cantareira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n? 48.221.824/0001-18 (Processo MJ n" 19.286/93-27);
UI - Ação Comunitária Integrada do Menor Carente, com
sede na Cidade de Tnpanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n? 91.098.236/0001-68 (Processo MJ n" 10.205/96-49);
IV - Associação das Voluntárias de Caridade de Rolãndia,
com sede na Cidade de Rolândia, Estado do Paraná, portadora do
CGC n' 80.910.508/0001-66 (Processo MJ n' 24.632/97-59);
V - Associação de Apoio a Portadores de Aids Esperança e
Vida, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portadora do CGC n' 67.991.521/0001-29 (Processo MJ n? 14.708/97-92);
VI - Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, com
sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC
nº 79.698.643/0001-00 (Processo MJ n' 9.193/96-64);
VII - Associação Missão Resgate, com sede na Cidade de Ipatinga, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 22.706.980/0001-85
(Processo MJ n" 13.787/98-12);
VUI - Casa do Menor Francisco de Assis de Leme, com sede
na Cidade de Leme, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n? 55.347.561/0001-53 (Processo MJ n' 3.066/97-13);
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IX - Centro Social São Pedro de Presidente Epitácio, com
sede na Cidade de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, portador do CGC n' 51.386.746/0001-16 (Processo MJ n' 13.488/98-33);

X - Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro de Limeira,
com sede na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, portador do
CGC n' 44.754.786/0001-08 (Processo MJ n' 10.497/98-18);
XI - Conselho Particular Vicentino da Sociedade São Vicente de Paulo de São Gonçalo do Abaeté, com sede na Cidade de
São Gonçalo do Abaeté, Estado de Minas Gerais, portador do CGC
n' 20.734.026/0001-70 (Processo MJ n? 6.314/98-32);
XII - Conselho Comunitário de J ericoacoara, com sede na
Cidade de Jijoca de J ericoacoara, Estado do Ceará, portador do CGC
n? 07.664.212/0001-12 (Processo MJ n' 317/98-16);
XIII - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema, com sede na Cidade de Colorado, Estado do Paraná, portador
do CGC n' 86.763.828/0001-17 (Processo MJ n" 08015.000129/97-67);
XIV - Creche Bercário São Pedro, com sede na Cidade de Nova
Luzitânia, Estado de São Paulo, portadora do CGC n' 45.147.071/0001-50
(Processo MJ n' 08015.000058/97-11);
XV - Fundação ABC para Assistência e Divulgação Técnica
Agropecuária, com sede na Cidade de Castro, Estado do Paraná, portadora
do CGC n" 78.594.025/0001-58 (Processo MJ n" 08015.000175/97-84);
XVI - Fundação Ação Feminina da Asplana, com sede na
Cidadede Maceió, Estado de Alagoas, portadora do CGCn' 11.918.174/0001-54
(Processo MJ n' 15.429/97-64);
XVII - Cima's Fundação, com sede na Cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n" 19.056.050/0001-19
(Processo MJ n' 14.964/98-33);
XVIII - Guarda Mirim de São José do Rio Pardo, com sede na
Cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n' 44.842.433/0001-60 (Processo MJ n? 3.429/98-48);
XIX - Hospital Maternidade Santa Helena, com sede na
Cidade de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, portador do CGC
n' 28.404.382/0001-38 (Processo MJ n? 11.239/98-68);
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xx - Instituto Aliança de Apoio Assistencial, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará, portador do CGC nº 00.229.073/0001-50
(Processo MJ nº 10.409/98-51);
XXI - Lar da Menina, com sede na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, portador do CGC nº 08.428.252/0001-28 (Processo MJ
nº 16.092/93-24);
XXII - Lar Vicentino de Itapeva, com sede na Cidade de Itapeva, Estado de São Paulo, portador do CGC nº 49.802.762/0001-09
(Processo MJ n'' 9.153/94-88);
XXIII - Provopar-Ação Social, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador do CGC nº 76.793.397/0001-88
(Processo MJ nº 15.440/93-73);
XXIV - Serviço Beneficente da Associação dos Evangélicos
de Anápolis, com sede na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, portador do CGC nº 36.975.597/0001-37 (Processo MJ n'' 16.791/96-26);
XXV - Sociedade Civil Projeto Coragem de Dois Córregos,
com sede na Cidade de Dois Córregos, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 66.490.715/0001-88 (Processo MJ nº 12.616/97-03);
XXVI - Sociedade de Amparo e Promoção - Soapro, com
sede na Cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 48.957.906/0001-25 (Processo MJ n' 23.025/97-81).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e aLei nº91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Refinanciamento da Dívida Pública
Mobiliária Federal - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário no valor de R$ 68.383.840.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vista a autorização contida na Medida Provisória nº 1.717, de 11 de setembro de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598, de
30 de dezembro de 1997), em favor de Refinanciamento da Dívida Pública
Mobiliária Federal- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito extraordinário no valor de R$ 68.383.840.000,00 (sessenta e oito
bilhões, trezentos e oitenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da emissão de Títulos de Responsabilidade do
Tesouro Nacional- Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária
Federal, no montante especificado.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO de 14.9.1998, pág. 4.
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DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Fé, situado no Município de
Baião, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Fé,
com área de dois mil, novecentos e noventa e seis hectares, noventa e
dois ares e cinqüenta e sete centiares, situado no Município de Baião,
objeto do Registro nº R-7-408, fi. 108/108v, Livro 2-B, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Baião, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua. publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(110) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Aruanã, situado no Município de
Baião, Estado do Pará, e dá outras prooidêncios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Aruanã,com
área de dois mil, seiscentos e trinta e sete hectares, oitenta e cinco
ares e dois centiares, situado no Município de Baião, objeto do Registro n? R-06-786, fi. 186, Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Baião, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
exístentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6949
(111) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Itauna, situado no Município de Planaltina, Estado de Goiás, e dá outras providênciae.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fms de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Itauna, com
área de dois mil, quinhentos e dezoito hectares, situado no Município de Planaltina, objeto do Registro n' R-I-20.292, fls. 30v/04, Livro
2-DH, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Planaltina,
Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belene Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(112) DECRETODE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Maria, situado no Município
de Marabá, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, com área de quatro mil, quinhentos hectares, sessenta ares e
cinqüenta centiares, situado no Município de Marabá, objeto da Matrícula n' 2.774, fi. 1, Livro Ficha 2-L, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(113) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Murajuba, situado no Município de
Marabá, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Murajuba,
com área de dois mil, quatrocentos e oitenta e três hectares, vinte ares
e vinte e dois centiares, situado no Município de Marabá, objeto da
Matricula nº 16.110, fi. 1, Livro Ficha 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998
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(114) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda SerraQuebrada, situado noMunicípio
de Novo Repartimeruo, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n" 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Serra
Quebrada, com área de dois mil, duzentos e quarenta e oito hectares, noventa e cinco ares e noventa e três centiares, situado no Município de Novo Repartimento, objeto da Matrícula nO 713, fi. 111,
Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tucuruí, Estado do Pará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1998; 177° da Independência e 110°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(115) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda Cigana, situado no Município de
Novo Repartimento, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cigana,
com área de um mil, trezentos e cinqüenta e nove hectares, oitenta e
oito ares e sessenta e oito centiares, situado no Município de Novo
Repartimento, objeto da Matrícula nº 675, fi. 73, Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tucuruí, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a ãrea de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6954
(116) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Seringal Pão de Assucar, situado no Município de Brasiléia, Estado do Acre, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Seringal Pão de
Assucar, com área de sete mil, novecentos e vinte hectares, situado no
Município de Brasiléia, objeto da Matricula n' 1.005 (parte), fi. 249,
Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Xapuri,
Estado do Acre.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998
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(117) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Engenho Mato Grosso, situado no Município
de Moreno, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Mato
Grosso, com área de quatrocentos e vinte e oito hectares e oitenta
ares, situado no Município de Moreno, objeto da Matrícula nº 2.673,
fi. 83v, Livro 2-N, do Cartório de Registro de Imóveis Marcos José
Freire Lopes, da Comarca de Moreno, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6956
(118) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda Galinha, conhecido por Fazenda
Santa Ccrtrudcs, situado no Município de
Brasilândia, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Galinha,
conhecido por Fazenda Santa Gertrudes, com área de dois mil, trezentos e trinta e sete hectares e setenta e cinco ares, situado no Município de Brasilândia, objeto dos Registros nOs 4.577, fi. 34, Livro
3-G e R-1-432, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Romão, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6957
(119) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de refonna agrária o imóvel rural denominado Fazenda Itauna, situado no Município de Planaltina, Estado de Goiás, e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Itauna, com área de um mil, quatrocentos e sessenta e dois hectares, situado no Município de Planaltina, objeto do Registro n' R-1-20.209,
fi. 120v, Livro 2-DG, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Planaltina, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 11 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998

6958
(120)

DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda Paraíso, situadonoMunicípio de Baião,
Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras U, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso,
com área de um mil, cento e quarenta e um hectares e setenta e nove
ares e quarenta centiares, situado no Município de Baião, objeto do
Registro nº R-06-785, fi. 185, Livro 2-C, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Baião, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6959
(121)

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 1998
Abre [W Orçamento da Seguridade Social
da União crédito suplementar no valor de R$
65.000,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso VI, da Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 15.9.1998, pág. 2.
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(122)

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no
valor de R$ 6.355.500,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto e do Minietério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso VI, da Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Cultura,
crédito suplementar no valor global de R$ 6.355.500,00 (seis milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil e quinhentos reais), para
atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorreência do disposto nos arts. I" e 2', ficam alteradas as receitas da Escola Superior de Agricultura de Mossoró e
da Fundação Cultural Palmares, na forma indicada nos Anexos III e
IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 15.9.1998, págs. 3/4.
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(123)

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar
no valor de R$ 9.929.937,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, da Lei n· 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei n· 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 9.929.937,00
(nove milhões, novecentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e sete
reais), para atender à programação constante no Anexo I deste decreto.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias do órgão, conforme indicado no Anexo H deste decreto.
Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e da Companhia de Navegação do São Francisco (Franave), conforme indicado nos Anexos IH e IV deste decreto.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1998; 177· da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 15.9.1998, págs. 5/7.
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(124)

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União) em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 7.170.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida nos arts. 6º, inciso I, alínea a, e 11, inciso Il, da
Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor R$ 7.170.000,00 (sete milhões, cento e
setenta mil reais), para atender à programação constante no Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária
do órgão, conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Em decorrência do disposto no art. 1', fica alterado o
Orçamento de Investimento da Companhia Docas do Rio de Janeiro
(CDRJ), conforme indicado nos Anexos III e IV deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 15.9.1998, pãgs. 7/8.
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(125)

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito
suplementar no valor de R$ 8.910.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6', inciso I, alínea b, da Lei n" 9.598, de 30 de dezembro
de 1997,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar
no valor R$ 8.910.000,00 (oito milhões, novecentos e dez mil reais),
para atender à programação constante no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da reserva de contingência, conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Em decorrência do disposto no artv I", fica alterada a
receita do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, na forma indicada no Anexo III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 15.9.1998, págs. 8/9.
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(126)

DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de utilidade pública e de interesse social, para fins de desapropriação, pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS)J a área de terra e benfeitorias
que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5', alínea e, do Decreto-Lei n'' 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 28
da Lei n' 6.662, de 25 de junho de 1979,
DECRETA:

Art. l' Ficam declaradas de utilidade pública e de interesse
social, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS), a área de terra e respectivas benfeitorias, no total de, aproximadamente, treze mil, trezentos e oitenta e seis hectares, abrangidas pelo Programa denominado Projeto
Baixada Ocidental Maranhense, na região do Baixo Parnaíba, localizadas nos Municípios de Peri-Mirim e Palmeirândia, no Estado do
Maranhão.
Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput é a seguir
descrita, tendo por base a carta topográfica, escala 1:100.000, de Codificação SA 23-Y-B-VI (Pinheiro-MA) e SA 23-Z-A-IV (São João Batista-MA), localizada na margem direita do Rio Pericumã, compreendendo parte dos Municípios de Peri-Mirim e Palmeirândia, no Estado do
Maranhão, definida por suas coordenadas no sistema UTM (fuso n' 23,
com Meridiano Central de Longitude de 45°): partindo do ponto A-OI,
de coordenadas N=9.708.000 e E=497.200, segue com rumo oeste até o
Ponto A-02, de coordenadas N=9.708.000 e E=493.700; deste ponto, segue com rumo norte até o Ponto A-03, de coordenadas N=9.712.000 e
E=493.700; deste ponto, segue com rumo noroeste até o Ponto A-04, de
coordenadas N=9.713.200 e E=492.300; deste ponto, segue com rumo
norte até o Ponto A-05, de coordenadas N=9.717.500 e E=492.300; deste ponto, segue com rumo leste até o Ponto A-06, de coordenadas
N=9.717.500 e E=494.000; deste ponto, segue com rumo sudeste ao
Ponto A-07, de coordenadas N=9.716.000 e E=499.500; deste ponto,
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segue com rumo leste até o Ponto A-08, de coordenadas N=9.716.000 e
E=499.500; deste ponto, segue com rumo sudoeste até o Ponto A-09, de
coordenadas N=9.714.000 e E=504.000; deste ponto, segue com rumo
leste até o Ponto A-lO, de coordenadas N=9.714.000 e E=508.000; deste
ponto, segue com rumo sul até o PontoA-11, de coordenadas N=9.704.000
e E=508.000; deste ponto, segue comrumo oeste até o Ponto A-12, de coordenadas N=9.704.000e E=504.400;deste ponto, segue comrumo noroeste
até o Ponto A-13, de coordenadas N=9.707.000e E=501.300; deste ponto,
segue com rumo sudoeste até o ponto A-Ol,cujas coordenadas foram definidas inicialmente, fechando assim o polígono.
Art. 2' O DNOCS promoverá, com recursos alocados no seu
orçamento, a desapropriação de que trata este decreto, podendo alegar a urgência para efeito de imissão na posse, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei n' 3.365, de 21 dejunho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' Ficam excluídas dos efeitos deste decreto as terras e as
benfeitorias adquiridas pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), na vigência do Decreto n' 92.139, de 16 de dezembro de 1985.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
(127)

DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Fé e Saudade, situado no
Município de Apiacá, Estado do Espírito
Santo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETA:

Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Fé e
Saudade, com área de quinhentos e setenta e seis hectares, vinte
ares e vinte centiares, situado no Município de Apiacá, objeto do Registro nº R-I-763, fi. 763, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis do F Ofício da Comarca de Apiacá, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(128)

DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Cara Torta/São Francisco/CentrolMato GrandelEoa Esperança, situado no Município de
Barras, Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, parte do iroóvel rural denominado Cara Torta/São
Francisco/Centro/Mato Grande/Boa Esperança, com área de setecentos
e noventa hectares, oitenta e seis ares e sessenta e três centiares,
situado no Município de Barras, objeto do Registro n' R-3-299, fi. 102v,
Livro 2-A,do Cartório do 1º Oficio da Comarca de Barras, Estado do Piauí.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(129)

DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda São Pedro, situado no Município
de Nioaque, Estado do Mato Grosso do Sul,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Pedro, com
área de um mil, seiscentos e oitenta e seis hectares, noventa e um ares
e noventa e cinco centiares, situado no Município de Nioaque, objeto
do Registro n' R-I-L746, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Nioaque, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lein' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(130)

DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Uirapuru, situado no Município de Nioaque, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETA
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Uirapuru,
com área de um mil, novecentos e oitenta e um hectares, situado no
Município de Nioaque, objeto da Matrícula n' 1. 749, Ficha 1, Livro 2,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nioaque, Estado
do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
RauZ BeZens Jungmann Pinto
(131)

DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 199$
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda São Judas Tadeu/Corixinho,
conhecido por Gleba Corixa, situado no Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o iroóvel rural denominado Fazenda São Judas
Tadeu/Corixinho, conhecido por Gleba Corixa, com área de três mil,
quatrocentos e treze hectares, dezoito ares e oito centiares, situado
no Município de Cáceres, objeto dos Registros nOs R-3-14.909, fi. 261,
Livro 2-K-5; R-4-14.910, fi. 262, Livro 2-K-5; R-2-16.233, fi. 223, Livro 2-L-2 e R-4-22.113, fi. 157, Livro 2-P-2, do Cartório de Registro
de Imóveis do 1e Ofício da Comarca de Cáceres, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em. gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(132)

DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Bem Estar, situado no Município de Figueir6polis, Estado de Mato Grosso,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Bem
Estar, com área de setecentos e vinte e seis hectares, situado no Município de Figueirópolis, objeto do Registro nº R-1-6.554, fi. 1, Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis do 1e Oficio da Comarca de
Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(133)

DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, situado no Município de Nioaque, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antônio, com área de um mil, seiscentos e oitenta e seis hectares, noventa e um ares e noventa e cinco centiares, situado no Município de
Nioaque, objeto do Registro n' R-1-1.748, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nioaque, Estado do Mato
Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no antigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Eelens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(134)

DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São João, situado no Município
de Nioaque, Estado do Mato Grosso do Sul,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São João, com
área de um mil, seiscentos e oitenta e seis hectares, noventa e um ares
e noventa e cinco centiares, situado no Município de Nioaque, objeto
do Registro n' R-01-1.747, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Nioaque, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(135)

DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Maringá, situado no Município
de Xinguara, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras, a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Maringá,
com área de quatro mil, trezentos e sete hectares e cinqüenta ares,
situado no Município de Xinguara, objeto da Matrícula n' 4.103, fi. 1,
Livro 2-R, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Xinguara, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto
os terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso IH, da Constituição Federal.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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(136)

DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Serra Dantas de Dentro, situado nos Municípios de Jaguaruana e Itaiçaba, Estado do
Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Serra Dantas de
Dentro, com área de três mil, cento e oitenta e um hectares e noventa
ares, situado nos Municípios de Jaguaruana e Itaiçaba, objeto da
Matrícula AV-1-1.262, fi. 109, Livro 2-E, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de J aguaruana, Estado do Ceará.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n Q 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177 Q da Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETODE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Mário Leal, situado no Município
de Arneiroz, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mário Leal,
com área de três mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro hectares e
dois ares, situado no Município de Arneiroz, objeto dos Registros n's
R-3-4.485, R-4-4.485 e R-5-4.485, Ficha 1/1v,Livro 2-R, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Tauá, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998

6977
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sítio Contendas, situado nos Municípios de
Ibicuitinga e Morada Nova, Estado do Ceará,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio Contendas,
com área de um mil, quinhentos e setenta e dois hectares, quarenta
e um ares e trinta e seis centiares, situado nos Municípios de Ibicuitinga e Morada Nova, objeto dos Registros n's 4.452, fls. 256v/257v,
Livro 3-E; 4.677, fls. 85v/86, Livro 3-F; 4.597, fls. 37v/38, Livro 3-Fe
4.679, fls. 86/87, Livro 3-F, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Morada Nova, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Buri/Jaceguai, situado nos Municípios de
Marco e Senador Sá, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o iroóvelrural denominado BurilJaceguai, com área de um
mil, novecentos e cinqüenta hectares, sessenta e oito ares e cinqüenta
e dois centiares, situado nos Municípios de Marco e Senador Sá, objeto do Registro n' 5.201, fi. 85, Livro 3-J, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Santana do Acaraú, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Banhos, situado nos Municípios de
Russas e Morada Nova, Estado do Ceará, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Banhos, com área
de três mil, cinqüenta hectares e vinte e nove ares, situado nos Municípios de Russas e Morada Nova, objeto da Matricula n' 207, fi. 25, Livro
2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Russas, Estado
do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Monte Socorro, situado no Munictpio de Pedra Branca, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Monte Socorro, com
área de um mil, duzentos e setenta e quatro hectares, situado no Município de Pedra Branca, objeto das Matrículas n's 1.337, fi. 263, e 1.338,
fi. 264, Livro 2-D, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pedra Branca, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Chaparral, situado no Município
de Tejuçuoca, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Chaparral, com área de dois mil, cento e vinte e sete hectares, situado no
Município de Tejuçuoca, objeto do Registro n'' R-4-75, fl.Iv, Livro
2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapagé,
Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
exístentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177Q da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Q

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Rita, situado no Município
de Santana do Acc-cé, Estado do Ceará, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Rita, com
área de dois mil, seiscentos e sessenta e dois hectares, situado no Município de Santana do Acaraú, objeto do Registro n' R-1-232, fi. 233, Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Acaraú, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santana, situado no Município de
Canindé, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santana,
com área de um mil, quarenta e quatro hectares e cinqüenta ares, situado no Município de Canindé, objeto da Matrícula n" 2.735, fi. 1,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canindé,
Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Cachoeira/Xavier/Almas/Gameleira, situado no Município de Crateús, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
defevereiro de 1993,oimóvelruraldenominado CadweiroJXavierlAlmas/Gameleira, com área de um mil, seiscentos e quarenta e sete hectares, oitenta e sete ares e setenta e quatro centiares, situado no Município de Crateús, objeto dos Registros n's 10.351, fi. 11, Livro 3-L; 11.511, fi. 20, Livro 3-N e Matrícula n" 221, fi. 118v, Livro 2-A, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Crateús, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lagoa João de Sá/Batoque/Cumbuco, situado no Município de Marco, Estado do Ceará,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,o imóvelrural denominadoLagoa JOÕ1J de Sá/Batoque/Cumbuco, com área de um mil, trinta e seis hectares e trinta e dois ares, situado no Município de Marco, objeto dos Registros nOs R-1-34, fi. 34, Livro
2 e R-2-95, fi. 116, Livro 2-3, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Marco, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rcp. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Caraíbas, situado no Município de
Quixeramobim, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Caraíbas, com
área de três mil, trezentos e quarenta e dois hectares, situado no Município de Quixeramobim, objeto do Registro nº R-18-303, fi. 220, Livro 2-F e continuação do Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se do efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Alegre, situado no Município de
QuixeramobimJ Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Alegre, com
área de um mil e trinta e um hectares, situado no Município de Quixeramobim, objeto do Registro n" R-26-490, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto, os semoventes,
as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Parelhas, situado no Município de
Quixeramobim, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Parelhas,
com área de dois mil, setecentos e doze hectares, noventa e seis ares
e setenta e nove centiares, situado no Município de Quixeramobim,
objeto do Registro n" R-14-239, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Pedra Preta, situado no Município
de Uruoca, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pedra Preta, com
área de um mil, quatro hectares e noventa e quatro ares, situado no
Município de Uruoca, objeto do Registro nº R-1-68, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uruoca, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set, 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Boa ÁgualTrapiá, Parcela 14, situado no Mu-

nicípio de Banabuiú, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boa Agua/Trapiá, Parcela
14, com área de oitocentos e oitenta e três hectares, vinte e um ares e
setenta e quatro centiares, situado no Município de Banabuiú, objeto
da Matrícula n' 17, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Banabuiú, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma pgrária, o imóvel rural denominado Boa Agua/Trapiá, Parcela 11, situado no
Município de Banabuiú, Estado do Ceará e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boa Águcd'Irapiá; Parcela
11, com área de setecentos e sessenta e seis hectares, setenta e cinco
ares e cinqüenta e seis centiares, situado no Município de Banabuiú,
objeto da Matrícula n" 14, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Banabuiú, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Boa AguafI'rapiá, Parcela 8, situado no Município de Banabuiú, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado BoaÁguaJIrapiá, Parcela 8, com
área de quinhentos e quarenta e nove hectares, trinta e oito ares e sessenta e seis centiares, situado no Município de Banabuiú, objeto da
Matrícula n" 11, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Banabuiú, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Boa ÁguafI'rapiá, Parcela 6, situado no Município de Banabuiú, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22
da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado BoaÁgucd'Iropiá; Parcela 6, com
2

área de seiscentos e dez hectares, vinte e dois ares e vinte centiares, si-

tuado no Município de Banabuiú, objeto do Registro nO R-0l-9, Livro 2,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Banabuiú, Estado
do Ceará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177° da Independência e 110°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Boa Agua!l'rapiá, Parcela 5, situado no Município de Banabuiú, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boa AguaITrapiá, Parcela
5, com área de oitocentos e seis hectares, oitenta e oito ares e noventa e sete centiares, situado no Municipio de Banabuiú, objeto da Matrícula n' 8, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Banabuiú, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda Caioca, situado no Municípios de
Miraíma e Sobral, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Caioca, com área de novecentos e oitenta e cinco hectares e vinte ares,
situado nos Municípios de Miraíma e Sobral, objeto dos Registros
n's R-4-2.573, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sobral e R-5-1.089, fi. 221, Livro 2-D, do Cartório de Registro
de Imóveis, Comarca de Itapipoca, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Boa ÁguafI'rapiá, Parcela 2, situado no Município de Banobuiú, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n?4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boa Água/Irapiá, Parcela 2,
com área de quinhentos e treze hectares, treze ares e trinta centiares,
situado no Município de Banabuiú, objeto da Matrícula n' 5, Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Banabuiú, Estado do
Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771 de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, 't. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Boa Aguafl'rapiá, Parcelas 4, 9, 10, 12 e 13,
situado no Município de Banabuiú, Estado
do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boa Agua/Trapiá,
Parcelas 4, 9, 10, 12 e 13, com área de três mil, quatrocentos e cinqüenta hectares, quarenta ares e cinqüenta centiares, situado no
Municipio de Banabuiú, objeto dos Registros nOs R-1-07, R-1-12,
R-2-15, R-1-16 e Matrícula nº 13, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Banabuiú, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771 de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda São José, conhecido por Fazenda
Tietê, situado no Município de Poxoréo, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2"
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São José, conhecido
por Fazenda Tietê, com área de setecentos e vinte e seis hectares, situado no Município de Poxoréo objeto do Registro n' R-4-1.024, fi. 180, Livro 2-D, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréo,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771 de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Bekns JungmannPinw
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda Engenho da Serra, situado no Município de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o iroóvel rural denominado Fazenda Engenho da Serra,
com ãrea de um mil, trezentos e trinta e um hectares, situado no Município de Ituiutaba, objeto da Matrícula n' 12.033, Ficha 1, Livro 2, do
Cartório do 2' Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ituiutaba,
Estado de Minas Gerais
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda LavandeirasINazarethJBoa Vista,
situado no Município de Pint6polis, Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lavandeiras/Nazareth/Boa Vista, com área de novecentos e oitenta e três hectares, noventa ares e oitenta e oito centiares, situado no Município
de Pintópolis, objeto das Matrículas n's 9.584, Ficha 492; 9.585, Ficha 493; 9.586, Ficha 494 e 9.587, Ficha 495, todas do Livro 2-RG,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco,
Estado de Minas Gerais
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de utilidade pública aAção Social Paróquia de Joaquim Nabuco, com
sede na Cidade de Joaquim Nabuco (PE) e
outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e 1°do Decreto
n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Ação Social Paróquia de Joaquim Nabuco, com sede na
Cidade de Joaquim Nabuco, Estado de Pernambuco, portadora do
CGC n" 12.887.559/0001-90 (Processo MJ nO 24.923/96-11);
n - Amparo Social de Promoção Humana, com sede na
Cidade de Serra Negra, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 58.383.639/0001-90 (Processo MJ nº 15.970/93-67);
In - Associação Adelino de Carvalho, com sede na Cidade de
Ipameri, Estado de Goiás, portadora do CGC n? 02.120.509/0001-01
(Processo MJ n" 23.744/97-47);
IV - Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa,com sede na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, portadora do CGC n' 78.599.651/0001-37 (Processo MJ nO 14.297/97-90);
V - Associação de Integração Social de Itajubá, com sede
na Cidade de Itajubá, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC nO 21.040.696/0001-50 (Processo MJ nO 64.870/75);
VI - Barralerta - Sociedade Civil Comunitária, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do
CGC nº 35.798.537/0001-23 (Processo MJ nº 5.851/96-94).
VII - Centro de Convivência Infantil «Criança Feliz", com
sede na Cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, portador do CNPJ
n" 51.872.158/0001-92 (Processo MJ nº 6.812/88-68);
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VIII - Centro de Promoção e Assistência Social de Rinópolis, com sede na Cidade de Rinópolis, Estado de São Paulo, portador
do CGC nº 46.461.844/0001-30 (Processo MJ nº 13.664/93-50);
IX - Centro de Recuperação e Reabilitação Vida Plena,
com sede na Cidade de Vespasiano, Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº 73.313.025/0001-19 (Processo MJ nº 20.840/97-24);
X - Centro Social de Recuperação e Beneficência São
Gabriel, com sede na Cidade de São Gabriel da Palha, Estado do
Espírito Santo, portador do CGC nº 27.452.200/0001-31 (Processo
MJ nº 13.094/98-58);
XI - Colégio Diocesano DomSilvério, comsede na Cidadede Sete
Lagoas, Estado de Minas Gerais, portador do CGCnº 24.991.218/0001-13
(Processo MJ nº 24.697/97-02);
XII - Conselho de Moradores do Alto da Bela Vista,
com sede na Cidade de Ituberá, Estado da Bahia, portador do
CGC nº 13.070.743/0001-80 (Processo MJ nº 23.027/97-14);
XIII - Creche e Centro de Formação "Pequeninos de Jesus»,
com sede na Cidade de Frutal, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC n' 26.032.698/0001-10 (Processo MJ n" 2.578/96-09);
XIV - Cruzada Paroquial de Educação, com sede na Cidade de
Arcos,Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 16.780.397/0001-11
(Processo MJ nº 15.063/97-14);
XV - Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, com
sede na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 81.915.050/0001-09 (Processo MJ nº 4.609/98-65);
XVI - Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, com sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, portador do CGC n' 08.142.432/0001-49 (Processo MJ n? 9.746/97-32);
XVII - Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina
"Santo Cheraria», com sede na Cidade de Adamantina, Estado de
São Paulo, portador do CGC nº 46.466.710/0001-02 (Processo MJ
nº 25.287/94-55);
XVIII - Instituto Evangélico de Amparo ao Menor, com sede
na Cidade de Três Coroas, Estado do Rio Grande do Sul, portador do
CGC nº 87.377.552/0001-00 (Processo MJ n? 20.317/97-80);
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XIX - Instituto Metodista Carlota Pereira Louro, com sede
na Cidade de Três Rios, Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC
n' 28.866.986/0001-04 (Processo MJ n? 20.498/97-26);

XX - Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com sede na
Cidade de Nanuque, Estado de Minas Gerais, portador do CGC
n' 22.054.068/0001-96 (Processo MJ n' 20.169/97-94);
XXI - Lar Escola Emmanuel, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n' 62.907.175/0001-34
(Processo MJ n' 145/98-54);
XXII - Núcleo Coração Materno, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n" 69.129.880/0001-05
(Processo MJ n" 17.992/97-02);
XXIII - Serviço de Assistência Social e Cultural da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, com sede na Cidade de Corumbá, Estado do
Mato Grosso do Sul, portador do CGC n' 03.331.394/0001-59 (Processo MJ n? 4.828/96-37);
XXIV - Sociedade Beneficente União Operária, com sede
na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n' 43.967.272/0001-78 (Processo MJ n" 15.351/97-79);
XXV - Sociedade Brasileira dos Ostomizados, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do
CGC n' 29.544.988/0001-31 (Processo MJ n' 18.023/97-14);
XXVI - Sociedade de Apoio à Comunidade Missãovelhense,
com sede na Cidade de Missão Velha, Estado do Ceará, portadora do
CGC n' 06.740.500/0001-46 (Processo MJ n' 16.619/96-54);
XXVII - Sociedade de Assistência Social de Sobradinho, com
sede na Cidade de Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n" 89.227.961/0001-47 (Processo MJ n' 24.478/97-61);
XXVIII - Sociedade de Proteção à Criança de Pedreira, com
sede na Cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n' 46.964.987/0001-65 (Processo MJ n" 7.981/94-17);
XXIX - Sociedade Hospitalar Santo Antonio, com sede na
Cidade de Braga, Estado do Rio Grande do sul, portadora do CGC
n' 87.714.457/0001-46 (Processo MJ n' 17.044/97-41);
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xxx - Sociedade São Vicente de Paulo - Conselho Particular
de Amparo, com sede na Cidade de Amparo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 43.468.297/0001-27 (Processo MJ n" 16.370/98-30);
XXXl - Universidade Católica de Pernambuco, com sede
na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, portadora do CGC
n' 10.847.721/0001-95 (Processo MJ n' 12.060/97-10).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e aLein'91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(163)

DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1998
Retifica o art. 1'2 do Decreto de 3 de
março de 1998, que declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel
rural denominado Fazenda Cercado da
Estação, Fazendinha e Cercado do Rio, situado no Município de Mogeiro, Estado da
Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica retificado o art. l' do Decreto de 3 de março de
1998, publicado no Diário Oficial da União do dia seguinte, Seção 1,
página 4, que declarou de interesse social, para fins de reforma agráCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998
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ria, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cercado da
Estação, Fazendinha e Cercado do Rio, com área de 700.000 haísetecentos hectares), situado no Município de Mogeiro, objeto do Registro n' R-1-3.880, fi. 152, Livro 2-K, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Itabaiana, Estado da Paraíba, a fim de nele
fazer constar que o referido imóvel rural encontra-se registrado e
matriculado naquele Cartório sob os n's, respectivamente, 10.950,
fis.86/87, Livro 3-V, e 3.880, fi. 152, Livro 2-K.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1998; 177' da Independência e
da República.

no'

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(164)

DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Santo Antônio do Norte, situado no Município de Itaquitinga, Estado de
Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts.18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Santo
António do Norte, com área de duzentos e oitenta e quatro hectares,
situado no Município de Itaquitinga, objeto do Registro n' R-8-883,
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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fi.71, Livro 2-L, do Cartório de Registro de Imóveis, "Letícia Andrade de Azevedo" da Comarca de Condado, e Matricula n? 243, fi. 43,
Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis, "Carlos Gilberto Gondim Torres", da Comarca de Goiana, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(165)

DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomina"
do Fazenda Água da Prata, situado no Município de Querência do Norte, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts.18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Água da
Prata, com área de um mil, setenta e dois hectares e cinqüenta ares,
situado no Município de Querência do Norte, objeto dos Registros
n's R-3-4.177, Fichas 1/2; R-3-7.804, Ficha 1; R-3-4.115, Ficha 1;
R-4-7.798; Ficha 1 e R-2-8.278, Ficha 1, todos do Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Loanda, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(166)

DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nova Itaperuna, situado no
Município de Marabá, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nova Itaperuna, com área de dois mil, setecentos e vinte e cinco hectares,
trinta e oito ares e cinqüenta e sete centiares, situado no Município
de Marabá, objeto do Registro nº R-01-10.831, fi. 1, Livro Ficha
2-AR, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá,
Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Europa, situado no Munictpio de Guarapuava, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts.18 ,letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Europa, com área
de quatrocentos e noventa e seis hectares, dezoito ares e noventa e dois
centiares, situado no Município de Guarapuava, objeto dos Registros
n's R-29-6.470, fi. 6 e R-13-13.975, fi. 3 ambos do Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Rosa, situado no Município
de Guarapuava, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts.18 ,letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Rosa,
com área de quinhentos e sessenta e três hectares, trinta e nove ares
e sete centiares, situado no Município de Guarapuava, objeto dos
Registros n's R-22-17.279, fi. 4; R-23-17.278, fi. 4 e R-36-6.471, fi. 8,
todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de' Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Pam, situado no Município de Nova
Alvorada do Sul, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts.18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pam, com área de
cinco mil, trinta e nove hectares e noventa e seis ares, situado no Município de Nova Alvorada do Sul, objeto do Registro n' 8.561, fi. 80, Livro 2-AF, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Clotilde/Fazenda Santa Ana,
situado no Município de Machadinho D'Oeste,
Estado de Rondônia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts.18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Clotilde/Fazenda Santa Ana, com área de sete mil, trezentos e trinta e
dois hectares, situado no Município de Machadinha D'Oeste, objeto
dos Registros nOs AV-3-5.520, Ficha 91, Livro 2-AF e 11.061, Ficha
122, Livro 2-BL, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ariquemes, Estado de Rondônia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Agropecuária Santa Amélia, situado
1W Município de Novo Reparlimento, Estado
do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·
da Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da Lei n· 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Agropecuária Santa Amélia, com área de dois mil, trezentos e quarenta e sete hectares, sessenta e seis ares e quarenta e três centiares,
situado no Município de Novo Repartimento, objeto das Matrículas nOs 674, fi. 72, Livro 2-C e 452, fi. 278, Livro 2-D, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Tucuruí, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p- 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Santa Ana, situado no Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts.18 ,letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa
Ana, com área de quinhentos e sessenta hectares e setenta e um
ares, situado no Município de Querência do Norte, objeto dos Registros n's R-2-10.997, Ficha 1v e R-2-10.994, Ficha 1I1v; e Matriculas
n's 19.851, Ficha 1 e 19.852, Ficha 1, todos do Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Loanda, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Jaciretã, situado no Município de
Renascença, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts.18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Jaciretã,
com área de trezentos e doze hectares, situado no Município de Renascença, objeto do Registro n' R-7-5.203, fi. 2v, Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Francisco Beltrão, Estado do
Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' 'Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Gurupi, situado no Município de
Paragominas, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts.18 , letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Gurupi, com
área de dezessete mil, quatrocentos e vinte e três hectares e oitenta
e oito ares, situado no Município de Paragominas, objeto do Registro
n' 4.410, fl. 50, Livro 2-0, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paragominas, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, ria forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Outorga à Centrais Geradoras do Sul
do Brasil S.A. (Gerasul) concessões para
geração de energia elétrica em aproveitamento de potenciais hidráulicos que menciona, nos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, nos termos dos arts. 27 e
28 da Lei nO 9.074, de 7 de julho de 1995, com a redação dada pelo
art. 3° da Lei 9.648 de 27 de maio de 1998, e tendo em vista o que
consta do Processo n" 48500.000001/97-09,
DECRETA:
Art. 1° Ficam outorgadas à Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A. (Gerasul) concessões de uso de bem público para geração de
energia elétrica, mediante aproveitamento dos potenciais hidráulicos onde se encontram implantadas as seguintes usinas:
I - Passo Fundo, no Rio Passo Fundo, Município de Entre
Rios do Sul, Estado do Rio Grande do Sul;
H - Salto Osório, no Rio Iguaçu, Município de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná; e
IH - Salto Santiago, no Rio Iguaçu, Município de Saudade do
Iguaçu, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A energia elétrica produzida será comercializada nos termos da Lei n" 9.074/95, e do Decreto nO 2.003, de 10 de
setembro de 1996.
Art. 2° a exploração dos aproveitamentos hidrelétricos referidos no artigo anterior constitui concessão individualizada para cada
central geradora, para todos os efeitos contratuais e legais, em especial para fins de eventual declaração de caducidade, intervenção, encampação das instalações ou extinção.
Art. 3° As concessões outorgadas por este decreto vigorarão
pelo prazo de trinta anos, contado da data da assinatura do respectivo contrato com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Art. 4° A Gerasul deverá:
I - assinar o contrato de concessão no prazo determinado
pela Aneel;
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II
cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes e regulamentos relativos à exploração dos serviços e instalações
de energia elétrica;
lI! - satisfazer às exigências de proteção ao meio ambiente,
de controle de cheias e demais prescrições acauteladoras do uso da
água, previstas na legislação específica.
Parágrafo único. Mediante requerimento da Gerasul, apresentado até trinta e seis meses antes do término do prazo fixado no
art. 3', as concessões outorgadas por este decreto poderão ser prorrogadas, nas condições que vierem a ser estabelecidas pelo poder concedente e em conformidade com a legislação então vigente.
Art. 5' Os bens e instalações utilizados para a produção de
energia elétrica nas centrais relacionadas no art. l' somente poderão
ser removidos ou alienados mediante prévia e expressa autorização
da Aneel.
Parágrafo único. Findo o prazo das concessões, os bens e instalações vinculados à exploração dos aproveitamentos hidrelétricos
passarão a integrar o patrimônio da União, na forma prevista em lei,
garantida a indenização daqueles ainda não amortizados.
Art. 6' A concessionária poderá estabelecer linhas de transmissão destinadas ao transporte e comercialização da energia elétrica produzida, sendo-lhe facultada a aquisição negociada das respectivas servidões, mesmo que em terrenos de domínio público e faixas
de domínio de vias públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos.
Art. 7' Na conformidade do disposto no art. 28 da Lei n' 9.074,
de 1995, com a redação dada pelo art. 3' da Lei n" 9.648, de 1998, as
parcelas de energia elétrica atribuídas à Gerasul nos consórcios
dos aproveitamentos hidrelétricos de Itá e Machadinho, nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, objeto das concessões
outorgadas pelo Decreto n' 1. 712, de 22 de novembro de 1995, alterado pelo Decreto n? 2.491, de 9 de fevereiro de 1998, e Decreto de
15 de janeiro de 1997, respectivamente, serão comercializadas nos
termos da Lei n? 9.074, de 1995, e de seu regulamento aprovado
pelo Decreto n' 2.003, de 1996.
Art. 8' São declaradas extintas as concessões anteriormente
outorgadas à Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul) pelos Decretos n's 64.395, de 23 de abril de 1969, 66.991, de 4 de agosto
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de 1970, e 70.747, de 22 de junho de 1972, relativas aos empreendimentos hidrelétricos referidos no art. 1º deste decreto, bem assim
quaisquer direitos reconhecidos de exploração de energia elétrica
preexistentes, renunciando a União, de conformidade com o art. 28
da Lei nº 9.074, de 1995, à reversão dos bens e instalações vinculados a essas concessões.
Art. 9' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Fica revogado o § 2' do artigo 2' do Decreto n' 1.712, de
22 de novembro de 1995, alterado pelo Decreto n' 2.491, de 9 de fevereiro de 1998.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(176)

DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Autoriza o Município de São Geraldo}
Estado de Minas Gerais, a desapropriar a
área de terra que menciona, localizada naquele Município.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 3' do art. 2' do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º O Município de São Geraldo, Estado de Minas Gerais,
fica autorizado a desapropriar uma área de terra de aproximadamente vinte hectares e setenta e oito ares, situada na Fazenda
Capela Velha naquele Município, de propriedade da Companhia Açucareira Riobranquense, inscrita no Registo de Imóveis da Comarca
de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, no Livro-2, Matrícula R3-538, em 27 de outubro de 1978.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Botafogo Gonçalves
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Gaiola GrandelTauá do Centro, situado
no Município de Presidente Vargas, Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts.18 e 20, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gaiola Grande/Tauá do
Centro, com área de um mil, quinhentos e quatorze hectares e trinta e
três ares, situado no Município de Presidente Vargas, objeto dos Registros n's R-3-63, fi. 54, Livro 2-AB, R-3-259, fi. ~64, Livro 2-Ae R-3-258,
fi. 263, Livro 2-A, todos do Cartório do Oficio Unico de Presidente Vargas, Tenno Judiciário da Comarca de Vargem Grande, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Lagoa Rica, situado no Município de Pontes e Lacerda, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Lagoa Rica,
com área de dois mil, cento e vinte e um hectares, sessenta e três ares
e oitenta e dois centiares, situado no Município de Pontes e Lacerda,
objeto dos Registros n's R-9-2.203, fi. 3 Livro 2 e R-16-2.203, fi. 5, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do l' Ofício da Comarca de
Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Prata, situado no Município de
Cáceres, Estado de Maio Grosso, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Prata, com
área de dez mil, seiscentos e onze hectares e quarenta ares, situado no
Município de Cáceres, objeto dos Registros nOs R-4-1.191, fls. 252-A,
Livro 2-A-1; AV-4-2.996, fi. 11, Livro 2-C-3; AV-4-3.566, fi. 126, Livro
2-C-3; AV-4-3.567, fi. 121, Livro 2-C-4; AV-3-19.828, fi. 24, Livro 2-0-4;
AV-3-19.829, fi. 25, Livro 2-0-5; AV-3-19.830, fi. 26, Livro 2-0-5;
AV-3-19.831, fi. 27, Livro 2-0-1; AV-3-19.832, fi. 28, Livro 2-0-1 e
AV-3-19.833, fi. 21, Livro 2-0-2, do Cartório de Registro de Imóveis do
1º Ofício da Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural
denominado Auxíliedore, formado pelas propriedades Auxiliadora/Córrego do Ouro/Bom
Retiro II Bom Retiro lI/Boa Sorte/Floresta, situado no Município de Camaçã, Estado da
Bahia, e dá outras povidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Auxiliadora, formado
pelas propriedades Auxiliadora/Córrego do Ouro/Bom Retiro I/ Bom Retiro Il/Boa Sorte/Floresta, com área de trezentos e oitenta e oito hectares,
quarenta e sete ares e cinqüenta e cinco centiares, situado no Município
de Camacã, objeto da Matrícula nº 2.823, Fichas 112, do Cartório do 1ºOficio de Registro de Imóveis da Comarca de Camacã, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 deju1ho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
refonna agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Conjunto Recordação, situado
nos Municípios de Camacã e Pau Brasil, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições quI'
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Conjunto
Recordação, com área de cento e sessenta e cinco hectares, trinta e
seis ares e dois centiares, situado nos Municípios de Camacã e Pau
Brasil, objeto do Registro nºR-I-2.313, Ficha 1, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Camacã, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
RauZ Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Boa Esperança, conhecido por
Castanhal do Burgo, situado no Município
de Marabá, Estado do Pará, e dá outras;
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa
Esperança, conhecido por Castanhal do Burgo, com área de três mil e
seiscentos hectares, situado no Município de Marabá, objeto do Registro n? R-001-6.117, fi. 1, Livro 2-V, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t, 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Conquista, situado no Município de Marabá, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964,2°
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Conquista, com área de dois mil, setecentos e quarenta e cinco hectares, setenta e um ares e seis centiares, situado no Município de Marabá,
objeto do Registro nO R-007-10.833, fi. 1, Livro 2-AR, do Cartório GeraI de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177° da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Vale do Moju, situado no Município
de Moju, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem Os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Vale do
Moju, com área de trinta mil hectares, situado no Município de
Moju, objeto do Registro nº R-1-4.728, fi. 228, Livro 2-AX e
R-3-4.728, fi. 228v, Livro 2-AX, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Mojú, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Tira Catinga, situado no Município
de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nQ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Tira Catinga, com
área de um mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco hectares, quarenta e
um ares e noventa centiares, situado no Município de São Geraldo do
Araguaia, objeto do Registro n' AV-2-3.435, fi. 1, Livro 2-N, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Xinguara, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n Q 4 . 7 7 1 , de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Perseverança, situado no Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Perseverança, com
área de quatro mil, novecentos e dez hectares, cinqüenta e dois ares e setenta e seis centiares, situado no Município de Marmeleiro, objeto das
Transcrições n's 9.424, 9.425, 9.426 e 9.427, Livro 3-H, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevísta na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevísta na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177· da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Novo Mundo, situado no Município
de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Novo Mundo,
com área de um mil, trezentos e treze hectares, quarenta e três ares e
sessenta e dois centiares, situado no Município de São Geraldo do
Araguaia, objeto da Matrícula n' 4.725, fi. 1, Livro 2-U, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Xinguara, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrdria, o imóvel rural denominado Sítio Logradouro, situado no Município
de Porto do Mangue, Estado do Rio Grande
do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso I\T, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Saio Logradouro,
com área de dois mil, trezentos e um hectares setenta e oito ares e
trinta e dois centiares, situado no Município de Porto do Mangue,
objeto da Matrícula nº 1.284, fi. 99, Livro 2-M, do Cartório Único Judiciário de Carnaubais, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Galego, conhecido por GlebaJapuranã - L Figura - VI, situado no Município de
Nova Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Galego, conhecido por Gleba J apuranã - I, Figura - VI, com área de dois mil,
quinhentos e quatorze hectares, setenta ares e setenta e três centiares, situado no Município de Nova Bandeirante, objeto do Registro
n' R-1-2.207 fi. 1, Livro 2-K, do Cartório do Registro de Imóveis do l'
Ofício da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sorriso, conhecido por Gleba Japuranã -I,
Figura - VII, situado no Município de Nova
Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sorriso, conhecido por
Gleba Japuranã - I, Figura - VII, com área de dois mil hectares, oitenta e três ares e vinte e seis centiares, situado no Município de Nova
Bandeirante, objeto da Matrícula n' 1.996/R-1-15.589, fi. 1, Livro 2-1,
do Cartório do Registro de Imóveis do l' Ofício da Comarca de Alta
Floresta, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido por
Gleba Japuranã - I, Figura - VIII, situado
no Município de Nova Bandeirante, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Gleba Japuranã - I,
Figura - VIII, com área de onze mil, seiscentos e noventa e seis hectares, quarenta e quatro ares e oitenta e três centiares, situado no
Município de Nova Bandeirante, objeto dos Registros n's R-6-489,
R-6-499, R-7-505, R-4-506, R-6-508, fi. 1v,Livro 2-B e R-5-1.995, fi. 1v,
Livro 2-1, todos do Cartório do Registro de Imóveis do l' Ofício da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lote Paquetá - Gleba Matrinchã, Lote ns
15, conhecido por Gleba Japuranã - I, Figura - IX, situado no Município de Nova
Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lein' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote Paquetá - Gleba
Matrinchã, Lote nº 15, conhecido por Gleba J apuranã - I, Figura IX, com área de dois mil, dez hectares, cinqüenta ares e sessenta e
nove centiares, situado no Município de Nova Bandeirante, objeto do
Registro n" R-1-486, fi. 1, Livro 2-B, do Cartório do Registro de Imóveis do l' Oficio da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998

7036
(193)

DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Itanhanta, conhecido por Gleba Japuranã - I, Figura - X, situado no Município de
Nova Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Itanhanta, conhecido por
Gleba Japuranã - I, Figura - X, com área de dois mil e um hectares e
noventa centiares, situado no Município de Nova Bandeirante, objeto
do Registro n" R-4-491, fi. 1, Livro 2-B, do Cartório do Registro de Imóveis do 1· Oficioda Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177· da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Céu Azul- Lote n" 10, conhecido por Gleba
Japuranã - I, Figura - Xl, situado no Município de Nova Bandeirante, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Céu Azul - Lote n' 10,
conhecido por Gleba J apuranã - I, Figura - XI, com área de dois mil e
um hectares, noventa e três ares e cinco centiares, situado no Município de Nova Bandeirante, objeto do Registro n' R-I-498, fi. 1, Livro
2-B, do Cartório do Registro de Imóveis do l' Oficio da Comarca de
Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Rainha da Paz, conhecido por Gleba Japuranã - I, Figura - XlI, situado no Município
deNova Bandeirante, Estado de Mato Grosso,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Rainha da Paz, conhecido por Gleba J apuranã - I, Figura - XII, com área de dois mil,
dois hectares, vinte e nove ares e quarenta e seis centiares, situado no
Município de Nova Bandeirante, objeto do Registro n" R-1-1.994, fi. 1,
Livro 2-1, do Cartório do Registro de Imóveis do 1º Oficio da Comarca
de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Realeza, conhecido por Gleba Japuranã - I,
Figura - XIII, situado no Município de
Nova Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Realeza, conhecido por
Gleba J apuranã - I, Figura - XIII, com área de dois mil, dois hectares, quarenta e nove ares e dezoito centiares, situado no Município de
Nova Bandeirante, objeto do Registro nº R-1-1.992, fi. 1, Livro 2-1, do
Cartório do Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 25 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido por
Gleba J apuranã - I, Figura - XIv, situado
no Município de Nova Bandeirante, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Gleba Japuranã - I,
Figura -XIV, com área de um mil hectares, situado no Município de
Nova Bandeirante, objeto do Registro nº R-1-5.186, fi. 1, Livro 2-Y, do
Cartório do Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, V. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Gleba Japuranâ - I, Figura - XV, situado no Município de Nova Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Gleba Japuranã - l,
Figura - XV; com área de novecentos e noventa e nove hectares, noventa e três ares e vinte e um centiares, situado no Município de Nova
Bandeirante, objeto do Registro n' R-1-484, fi. 1, Livro 2-B, do Cartório do Registro de Imóveis do l' Ofício da Comarca de Alta Floresta,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária) o imóvel rural denominado
Lote Iguatu, Gleba Matrinchã, Lote n" 26)
conhecido por Gleba Japuranã - I, Figura
- XVI, situado no Município de Nova Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2 da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
Q

DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V1,da Lei
n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote Iguatu, Gleba Matrinchã, Lote n 26, conhecido por Gleba Japuranã - I, Figura - XVI,
com área de setecentos e quarenta e nove hectares, noventa e dois ares
e onze centiares, situado no Município de Nova Bandeirante, objeto do
Registro n" R-1-483, fi. 1, Livro 2-B, do Cartório do Registro de Imóveis
do lO Ofício da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n Q 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177· da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Q
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Gabriel, situado no Município
de Novo Repartimento, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Gabriel,
com área de dois mil, duzentos e dezoito hectares, dezoito ares e quarenta e oito centiares, situado no Município de Novo Repartimento,
objeto do Registro n'R-01-3.712, fi. 293, Livro 2-p' do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tucuruí, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4. 771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Carajás, situado no Município de
Parauapebas, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Carajás, com
área de quatro mil, trezentos e vinte e cinco hectares, quinze ares e
cinqüenta e seis centiares, situado no Município de Parauapebas, objeto do Registro n' AV-1-1.433, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro
Geral de Imóveis do 1s Ofício da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado São José/Limoeiro, situado no Município
de Comomu, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São José/Limoeiro, com
área de trezentos e dois hectares, treze ares e setenta e sete centiares,
situado no Município de Camamu, objeto dos Registros nOs 7.517, fi.
130, Livro 3-L e 261, fi. 120, Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Camamu, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p- 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
das propriedades Fazenda Burundanga, Fazenda São José, Papaguaio!Patioba, Fazendas Nova Esperança ou ex-Boa VIsta, MalacachetaIBaixa AlegrelFazenda Cajazeira
(parte), situado nos Municípios de Camamu
e Igrapiúna, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído das propriedades Fazenda Burundanga, Fazenda São José, Papaguaio/Patioba, Fazendas Nova
Esperança ou ex-Boa Vista, Malacacheta/Baixa Alegre/Fazenda Cajazeira (parte), com área de novecentos e cinqüenta e três hectares, setenta e um ares e setenta centiares, situado nos Municipios de Camamu e Igrapíúna, objeto dos Registros n's 7.298, fi. 21, Livro 3-L;
R-1-2.697, fi. 169, Livro 2- I; 7.294, fi. 112, Livro 3-J; R-l-1.949, fi. 201,
Livro 2-F e R-2-1.279 (parte), fi. 100, Livro 2-D, do Cartório de Registro
de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camamu, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva leCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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gal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e
da República.

no'

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(204)

DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social) para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Açucena, situado no Município de
Camacã, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Açucena, com área de duzentos e sessenta e quatro hectares, dezessete ares e quinze centiares, situado no Município de Camacã, objeto
do Registro n' R-6-378, Fichas 1/2, do Cartório do l' Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Camacã, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(205)

DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Gleba Japuranã - I, Figura - l, situado no Município de Nova Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido Gleba Japuranã - I, Figura - I, com área de trinta e nove mil, seiscentos e trinta hectares, noventa ares e vinte e quatro centiares, situado no Município de Nova Bandeirante, objeto dos Registros n's R-4-487, fi. 1,
Livro 2-B; R-5-492, fi. 1, Livro 2-B; R-4-497, fi. 1, Livro 2-B;
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R-4-500, 11.1, Livro 2-B; R-7-502, 11.1, Livro 2-B; R-4-50S, 11.1, Livro
2-B; R-5-504, 11. 1, Livro 2-B; R-5-511, 11. 1, Livro 2-B; R-S-1.988, 11.
1, Livro 2-1; R-S-1.989, 11. 1, Livro 2-1; R-S-1.997, 11. 1, Livro 2-1;
R-S-2.206, 11. 1, Livro 2-K; R-S-2.208, 11. 1, Livro 2-K; R-S-2.210-, 11.
1, Livro 2-K; R-S-2.211, 11. 1, Livro 2-K; R-S-2.212, 11. 1, Livro 2-K;
R-S-2.21S, 11. 1, Livro 2-K; R-S-11.062, 11. 1, Livro 2-BC e R-1-5.1S8,
11. 1, Livro 2-Y, todos do Cartório do Registro de Imóveis do l' Oficio
da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. S' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1995, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(206)

DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Gleba -Iapuranã - l, Figura - II, situado no Município de Juara, Estado de Mato
Grosso} e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Gleba Japuranã -I, Figura -II, com área de três mil, oitocentos e trinta e
dois hectares, setenta e dois ares e cinqüenta e um centiares, situado no Município de Juara, objeto dos Registros nês R-2-3.060 e
R-3-3.061, Ficha 1, ambos do Livro 2-Q, do Cartório do Registro de
Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Gleba Japuranã - I, Figura - lU, situado no Município de Juara, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Gleba Japuranã
- l, Figura - lII, com área de três mil, oitocentos e quarenta e dois
hectares e cinqüenta ares, situado no Município de Juara, objeto do
Registro n" R-2-3.059, Ficha 1, Livro 2-Q, do Cartório do Registro de
Imóveis do l' Ofício da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Gleba Japuranã- I, Figura- IV, situado no Município de Juara, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Gleba Japuranã - I,
Figura - Iv, com área de três mil, oitocentos e quarenta e dois hectares, situado no Município de Juara, objeto do Registro n'' R-3-3.062,
Ficha 1, Livro 2-Q, do Cartório do Registro de Imóveis do l' Ofício da
Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177· da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Gleba -Iapuranã - I, Figura - V, situado no Município de Juara, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Gleba Japuranã
- I, Figura - V, com área de três mil, quinhentos e noventa e nove
hectares, setenta e sete ares e quarenta e nove centiares, situado no
Município de Juara, objeto do Registro n' R-3-3.075, Ficha 1, Livro
2-Q, do Cartório do Registro de Imóveis do l' Ofício da Comarca de
Juara, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Santa Rita, situado no Município de Herval, Estado do Rio Grande do Sul,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santa Rita,
com área de novecentos e cinqüenta e seis hectares, cinqüenta e oito
ares e cinco centiares, situado no Município de Herval, objeto da Matrícula n' 938, fi. 1, Livro 2; Registro n" R-1-2.971, fi. 1, Livro 2, e
Transcrição n" 9.609, fi. 187, Livro 3-K, do Cartório de Registros PÚblicos da Comarca de Herval, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interessesocial,para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Vale do Pindaré I, Lote n? I/Fazenda Vale do Pindaré II, Lote n" 2IFazenda
Rio dos Sonhos, Lote n" 3JFazenda Rio Verde,
situado no Município de Bom Jardim, Estado

do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda Vale do Pindaré
I, Lote nº I/Fazenda Vale do Pindaré Il, Lote n' 2/Fazenda Rio dos Sonhos, Lote nº 3/Fazenda Rio \krde, com área de sete mil, trinta e sete
hectares, trinta e um ares e oitenta e quatro centiares, situado no Município de Bom Jardim, objeto dos Registros nOs R-02-220, fl. 220, Livro 2;
R-03-221, fl. 221, Livro 2 e R-03-219, fl. 219, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Santa Luzia e R-01-118,
fls. 126/126v e 214!214v,Livro 2-Ae fls. 38/38v e 42, Livro 2-B, do Cartório do l' Oficio da Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
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n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(212)

DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Pedras, situado no Município de Vitória do
Mearim, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Pedras, com área de um
mil, quinhentos e noventa e oito hectares, nove ares e cinqüenta centiares, situado no Município de Vitória do Mearim, objeto do Registro
n' R-I-272, fi. 299, Livro 2-A, do Cartório do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(213)

DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$ 77.377.724,00, em favor da Presidência da República) do Ministério do Exército) do Ministério da Justiça e
do Ministério da Marinha, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização
contida no art. 6", inciso II, da Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da
Presidência da República, do Ministério do Exército, do Ministério
da Justiça e do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor
global de R$ 77.377.724,00 (setenta e sete milhões, trezentos e setenta e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias
consignadas aos grupos de despesa, no âmbito da mesma subatividade indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 30.9.1998, pãgs. 217.
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DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$ 50.849.446,00, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso VI, da Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor de
diversos Órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor
global de R$ 50.849.446,00 (cinqüenta milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são oriundos de anulação parcial de dotações orçamentárias, de acordo com o Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas das Entidades da Administração indireta, conforme indicado nos Anexos IH e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 30.9.1998, pãga. 8/13.
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DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédi-

to suplementar no valor de R$ 149.466.725,00,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso IH, da Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de1997), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 149.466.725,00 (cento e
quarenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária
consignada ao grupo de despesa, no âmbito da mesma subatividade
indicada no Anexo H deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 30.9.1998, pág. 13.
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DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social

da União crédito suplementar no valor de R$
35.729.962,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6Q, inciso I, alínea b, da Lei n" 9.598, de 30 de
dezembro de1997,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n Q 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 35.729.962,00 (trinta e cinco milhões, setecentos e vinte e nove
mil, novecentos e sessenta e dois reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3Q Em decorrência do disposto nos arts. 1Q e 2Q, fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), na forma indicada no Anexo III deste decreto, no montante
especificado.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 1998; 177Q da Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 30.9.1998, pág. 14.
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DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Lagedo, situado no Município de Uruçuí,
Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lagedo, com área
de um mil, quatrocentos e sessenta hectares, situado no Município
de Uruçuí, objeto do Registro n'R-2-190, fi. 131, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uruçuí, Estado do Piauí.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bandeirante do Agachy, situado no
Município de Miranda, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos.termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bandeirante do Agachy, com área de dois mil, duzentos e sessenta e sete
hectares, nove ares e sessenta e três centiares, situado no Município de
Miranda, objeto das Matrículas nOs 4.651, fi. 26, Livro 2-L; 609, fi. 14,
Livro 2-C e 4.143, fi. 43, Livro 2-K, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Miranda, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CÁRDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Santa Rita, situado no Município de Encruzilhada do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santa Rita,
com área de um mil, trezentos e dez hectares, dezoito ares e trinta e
seis centiares, situado no Município de Encruzilhada do Sul, objeto do
Registro n' R-2-10.786, fi. 1, Livro 2 e Matrículas n's 5.178, fi. 1, Livro
2 e 30.366, fi. 103, Livro 3-AI, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Encruzilhada do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lein' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, I. 2, p. 6793-7069, sei. 1998
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DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 1998
Declará de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Amarelinha, situado no Município de Pilõezinhoe, Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Amarelinha, com área
de cento e noventa e um hectares e dezoito ares, situado no Município
de Pilõezinhos, objeto dos Registros n's R-12-630, fi. 9/v, Livro 2-E;
R-7-1.834, fi. 20, Livro 2-L e R-7-2.282, fi. 74, Livro 2-N, do Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de Guarabira, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda do Sol, situado no Município de
Cardoso Moreira, Estado do Rio de Janeiro,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda do Sol, com
área de novecentos e cinqüenta e quatro hectares, dezenove ares e
cinqüenta centiares, situado no Município de Cardoso Moreira, objeto
do Registro R-1-2.909, fi. 278, Livro 2-1, do Cartório do 12' Ofício da
Comarca de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevísta na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Corredeiras, situado no Município
de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Corredeiras,
com área de quinhentos e sessenta e quatro hectares, dezessete ares e
vinte e seis centiares, situado no Município de Rio Negrinho, objeto do
Registro n'R-1-61, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Relens Jungmanri Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Campo de São Sebastião, situado no Município de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Campo de São Sebastião, com área de novecentos e setenta e um hectares, sessenta e
cinco ares e noventa e cinco centiares, situado no Município de São
Luiz Gonzaga, objeto dos Registros n's R-I-24.939, fi. 1, Livro 2;
R-I-24.940, fi. 1, Livro 2; R-I-24.941, fi. 1, Livro 2; R-I-24.942, fi. 1,
Livro 2; R-I-24.943, fi. 1, Livro 2; R-I-24.944, fi. 1, Livro 2;
R-3-24.944, fi. Iv, Livro 2 e Transcrição n' 5.031, fi. 126, Livro 3-F, do
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Luiz Gonzaga,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Exclui-se ainda, dos efeitos deste decreto a
área de treze hectares e cinqüenta ares, referente à faixa de domínio
da BR 285, conforme Certidões de 215/236.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva leCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793-7069, set. 1998
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gal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(224)

DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1998
Credencia o Centro Universitário Franciscano, com sede na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art.84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o
disposto no art. 9º, § 2º, da Lei n' 4.024, de 20 de dezembro de
1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de
1995; no artigo 46 da Lei n'' 9.649, de 27 de maio de 1998, no Decreto n'' 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista o Processo
nº 23000.008390/97-40, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação das Faculdades Franciscanas, o Centro Universitário Franciscano (Ceunifran), mantido pela Sociedade Caritativa e Literária
São Francisco de Assis - Zona Norte, com sede na Cidade de Santa
Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 6793·7069, set. 1998
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DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1998
Credencia o Centro Universitário da
Cidade, com sede no Município do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o
disposto no art. 9', § 2', da Lei n' 4.024, de 20 de dezembro de
1961, com a redação dada pela Lei n' 9.131, de 24 de novembro de
1995; no artigo 46 da Lei n' 9.649, de 27 de maio de 1998, no Decreto n? 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista o Processo
n' 23000.015103/97-76, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação da Faculdade da Cidade, o Centro Universitário da Cidade,
mantido pela Sociedade Educacional São Paulo Apóstolo, com sede
no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paeeandu, situado no Município de São Domingos de Pombal, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de setembro de

1998

6801

(10) -

Decreto de 1 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Várzea
Grande, situado no Município de Dona Inês, Estado da Paraíba, e dá
outras providências. Publicado no DO de 2 de setembro de 1998 .......

6802

(11) -

Decreto de 1 de setembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio Preto
- Talhado, situado no Município de Rio Verde, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 2 de setembro de 1998 .........

6803

(12) -

Decreto de 1cde setembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Titara, situado no Município de Japoatã, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de setembro de 1998

6804

(13) -

Decreto de 1~ de setembro de 1998 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Campo
Alegre, situado no Município de Umbaúba, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de setembro de 1998

6805

(14) -

Decreto de 1<;> de setembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Papó, situado no Município de Monte Alegre, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de setembro de 1998 ....... ......

6806

(15) -

Decreto de 1Q de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado EngenhoSão
Vicente, antigo Lemos, situado no Município de Maragogi, Estado de
Alagoas, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de setembro

(16) -

Q

Q

de 1998

6807

Decreto de F de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Paraíso/Boca
da Mata, situado no Município de Barras, Estado do Piauí, e dá outras
providências. Publicado no DO de 2 de setembro de 1998

6808
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7073
(17) -

(18) -

(19) -

(20) (21) -

Decreto de 1Q de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
V6rzea, situado no Município de Piripiri, Estado do Piauí, e dá outras
providências. Publicado no no de 2 de setembro de 1998
Decreto de f! de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Cariman/Agua Fria, situado no Município de José de Freitas, Estado do
Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de setembro de
1998
Decreto de 12 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Itapira, situado no Município de Itapirapuã, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 2 de setembro de 1998
Decreto de 2 de setembro de 1998-Cria o Conselho do Agronegócio e
dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de 1998 ....
Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (DNOCS), a área de terra e benfeitorias que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de
w~

(22) -

(23) -

(24) -

(25) -

(26) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (DNOCS), a área de terra e benfeitorias que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de
1998
Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (DNOCS), a área de terra e benfeitorias que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de
1998
Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (DNOCS), a área de terra e benfeitorias que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de
1998
Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (DNOCS), a área de terra e benfeitorias que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de
1998
Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Criciúma I, situado no Município de Bituruna, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de 1998

6809

6810

6811
6812

MU

6823

6827

6830

6837

6844
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7074
(27) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Críciúma lI, situado no Município de Bituruna, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de
1998
(28) - Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Criciúma III, situado no Município de Bituruna, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de
1998
(29) - Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Altinho e seus anexos, Reinaldo 1, Reinaldo II, Santa Luzia I, Santa
Luzia lI, Umori I e Umari lI, situado no Município de Morrinhos,
Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de
setembro de 1998 6,847

6845

6.846

6847

(30) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Garças, situado no Município de Morrinhos, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de 1998
(31) - Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rodeio, situado no Município de Itapiúna, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 3 de setembro de 1998
(32) - Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Marrecase outros, situado no Município de Amontada, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de
1998

6848

6849

6850

(33) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Marrecas e outros, situado no Município de Amontada, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de
1998

6851

(34) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Marrecas e outros, situado no Município de Amontada, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de
1998

6852

(35) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Corgão das Macaúbas, conhecido por Fazenda Arapuá, situado no
Município de Verdelândia, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de 1998

6853
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7075
(36) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Trapiá/Nova/Baixa Verde, situado nos Municípios de Assu e Mosscró,
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado
no DO de 3 de setembro de 1998

6854

(37) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Três
Voltas, situado no Município de Tangará, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências. Publicado noDO de 3 de setembro de
1998

6855

(38) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Olhos D'Água, situado no Município de Pompéu, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de
1998

6856

(39) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Rancho Alegre, situado no Município de Tibagi, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de
1998

6857

(40) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Lúcia, situado no Município de Terra Rica, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de
1998

6858

(41) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Monte Azul, situado no Município de Mirador, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de 1998

6859

(42) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Porta
D'Água ou Serra do Meio/Serra do Meio/Serra PretalVárzea, situado
no Município de Cerro Corá, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de 1998

6860

(43) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Betânia, situado no Município de Varzelândia, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de
1998

6861

(44) -

Decreto de 2 de setembro de 199-8 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Chapadão dos Borges ou Tabuões, situado no Município de Coromandel, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no
DO de 3 de setembro de 1998

6862
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7076
(45) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Arapuim, conhecido por Fazenda Furado Novo situado no Município
de Verdelândia, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.
Publicado no DO de 3 de setembro de 1998

6863

(46) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Ubaeira, situado nos Municípios de Ceará Mirim e Maxaranguape,
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado
no DO de 3 de setembro de 1998

6864

(47) -

Decreto de 2 de setembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 15.500.000,00,
para os fins que especifica. Publicado no DO de 3 de setembro de
1998

6865

(48) -

Decreto de 3 de setembro de 1998 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, o prédio urbano que menciona, destinado
ao Tribunal Regional do Trabalho da 15!! Região, com sede na Cidade
de Campinas, Estado de São Paulo, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de setembro de 1998

6866

(49) -

Decreto de 3 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Talismã lII, situado no Município de Talismã, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de setembro de
1998

6872

Decreto de 3 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Talismã I, situado no Município de Talismã, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 4 de setembro de 1998

6873

(51) -

Decreto de 3 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Mãe de Deus, situado no Município de Jardim Olinda, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de setembro de
1998

6874

(52) -

Decreto de 3 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
São Pedro Arixiguana, situado no Município de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 4
de setembro de 1998

6875

Decreto de 3 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Paulo, situado no Município de Terra Rica, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de setembro de 1998

6876

(50) -

(53) -
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7077
(54) -

Decreto de 3 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Nossa Senhora da Penha, situado no Município de Terra Rica, Estado
do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de setembro de 1998

6877

(55) -

Decreto de 3 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Ana Carolina, situado no Município de São Jerônimo da Serra, Estado
do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de setembro de 1998

6878

(56) -

Decreto de 3 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Amélia, situado no Município de São Jerônimo da Serra, Estado do
Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de setembro
de 1998

6879

(57) -

Decreto de 3 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Paraíso, situado no Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de setembro de 1998

6880

(58) -

Decreto de 3 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda L8, situado no Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de setembro
de 1998

6881

(59) -

Decreto de 3 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Talismã, situado no Município de Talismã, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 4 de setembro de 1998

6882

(60) -

Decreto de 3 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Dalila, situado no Município de Santa Fé do Araguaia, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de setembro
de 1998

6883

(61) -

Decreto de 3 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
BananallTabajara, situado no Município de Peixe, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de setembro de
1998

6884

Decreto de 3 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Acauã, situado no Município de Araguanã, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 4 de setembro de 1998

6885

(62) -
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7078
(63) -

Decreto de 3 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Santa Maria, situado no Município de Santa Fé do Araguaia, Estado
do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de setembro de 1998

6886

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Restabelece os títulos de utilidade pública federal do Centro de Assistência Social Nossa Senhora
da Assunção, com sede na Cidade de Cabo Frio (RJ), e outras entidades. Publicado no DO de 8 de setembro de 1998

6887

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Declara de utilidade pública a
Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul, com sede na Cidade de Céu Azul (PR), e outras entidades. Publicado no DO de 8 de
setembro de 1998

6889

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brejo do Baixa Grande, situado no Município de Santa Filomena do Maranhão, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no
DO de 8 de setembro de 1998

6891

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Declara de interesse social, par
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Toledo, situado no Município de Divinépolis do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de setembro
de 1998

6892

(68) -

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
WM lI, situado no Município de Palmeiras do Tocantins, Estado do TOM
cantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de setembro
de 1998

6893

(69) -

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Recreio, situado no Município de Filadélfia, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 8 de setembro de 1998

6894

(70) -

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Remanso, situado no Município de Palmeirante, Estado do 'Iocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de setembro de
1998
,.........................................

6895

(71) -

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Livramento, situado no Município de Mirinzal, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de setembro
de 1998

6896

(64) -

(65) -

(66) -

(67) -
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7079
(72) -

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho
Santa Terezinha, situado no Município de Alagoinha, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de setembro de
1998

6897

(73) -

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Declara de interesse social, par
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Olho D'Água da
Boa Vista, situado no Município de Lajes, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de setembro de
1998

6898

(74) -

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Araraú
ou Chapado, situado nos Municípios de Tangará e Santa Cruz, Estado
do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado naDO de
8 de setembro de 1998

6899

(75) -

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Ribeira do Trapiá, situado no Município de Cerro Corá, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de
setembro de 1998

6900

(76) -

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Batalha/Taboieiro Redondo/Sêde, situado no Município de Sítio Novo, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de setembro de 1998

6901

(77) -

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
João/IJata Santa Izabel ou Ponta da Serra, Lugar Fazenda NovatolFazenda Ponta da Serra, Data Santa Izabel, Lugar Fortaleza/Fazenda Fortaleza, situado no Município de Estreito, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 setembro de
1998

6902

(78) -

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Clube de Itapeva Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Itapeva, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 8 de setembro de 1998 .
..

6904

(79) -

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Clube de Vera Cruz Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Vera Cruz, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 8 de setembro de 1998

6905

(80) -

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Renova a concessão da Emissora Centro-Oeste Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 8 de setembro de 1998

6906
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7080
(81) -

Decreto de 4 de setembro de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Educadora de Limeira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 8 de setembro de 1998
(82) - Decreto de 4 de setembro de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Brasil Novo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 8 de setembro de 1998

(83) -

Decreto de 8 de setembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Urubu Branco, localizada nos Municípios
de Santa Terezinha, Confresa e Porto Alegre do Norte, Estado de Mato
Grosso. Publicado no DO de 9 de setembro de 1998

Decreto de 8 de setembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Escondido, localizada no Município de
Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 9 de setembro de 1998
(85) - Decreto de 8 de setembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Wawi, localizada no Município de Querência, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 9 de setembro de
1998
(86) - Decreto de 8 de setembro de 1998 - Homologa a demarcação.administrativa da terra indígena Batovi, localizada no Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 9 de setembro de
1998

6907

6908

6909

(84) -

Decreto de 8 de setembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Karipuna, localizada nos Municípios de
Nova Mamoré e Porto Velho, Estado de Rondônia. Publicado noDO de
9 de setembro de 1998
(88) - Decreto de 8 de setembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Paumari do Lago Manissuã, localizada
no Município de Tapauá, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 9
de setembro de 1998
:...........................
(89) - Decreto de 8 de setembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Paraná do Paricá, localizada no Município de Maraã, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 9 de setembro
de 1998

6910

6911

6915

(87) -

Decreto de 8 de setembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Águas Belas, localizada no Município de
Prado, Estado da Bahia. Publicado no DO de 9 de setembro de 1998..
(91) - Decreto de 8 de setembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Paumari do Lago Parícá, localizada no
Município de Tapauá, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 9 de
setembro de 1998

6916

6919

6921

(90) -

6922

6924
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7081
(92) -

Decreto de 8 de setembro de 1998- Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Paumari do Lago Marrahã, localizada no
Município de Lábrea, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 9 de
setembro de 1998
(93) - Decreto de 8 de setembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Guarani do Aguapeú, localizada no Município de Mongagué, Estado de São Paulo. Publicado no no de 9 de
setembro de 1998
(94) - Decreto de 8 de setembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Karajá de Aruanã 11,localizada no Município de Cocalinho, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 9 de
setembro de 1998
~..........................................................
(95) -

6925

6927

6928

Decreto de 8 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa Grande, situado no Município de Tabuleiro do Norte, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de

1998
Decreto de 8 de setembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Fortaleza,
situado no Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de 1998.
(97) - Decreto de 8 de setembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Capricórnio, situado no Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de 1998
(98) - Decreto de 8 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Vale Verde, situado no Município de São Félix do Xingu, Estado do
Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de

6930

(96) -

1998
(99) -

6931

6932

6933

Decreto de 8 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Barra Bonita lI, situado no Município de São Félix do Xingu, Estado
do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro

de 1998

6934

(100) - Decreto de 8 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Barra Bonita I, situado no Município de São Félix do Xingu, Estado do
Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de

1998
(101) - Decreto de 8 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Sabino/São Pedro, situado no Município de Marabá, Estado do Pará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de 1998

6935

6936
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7082
(102) - Decreto de 8 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote nº 4, da
Região de Itaipavas, conhecido como Fazenda Fênix, situado no Município de Xinguara, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de 1998

6937

(103) - Decreto de 8 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Manguary,
situado no Município de Ceará Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de

1998

6938

(104) - Decreto de 8 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Groenlândia, situado no Município de Tabuleiro do Norte, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de

1998

6939

(105) - Decreto de 9 de setembro de 1998 -Reconhece como de interesse
do Governo brasileiro o aumento da participação societária estrangeira no capital da Ing-Guilder Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. e da Ing-Guilder Corretora de Câmbio e Títulos
S.A., e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de setembro

de 1998 .

..

6940

(106) - Decreto de 11 de setembro de 1998-Declara de utilidade pública e
de interesse social, para fins de desapropriação, pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), a área de terra e benfeitorias que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 14
de setembro de 1998

6941

(107) - Decreto de 11 de setembro de 1998- Declara de utilidade pública o
Abrigo do Menor, com sede na Cidade de Criciúma (SC) e outras entidades. Publicado no DO de 14 de setembro de 1998

6943

(108) - Decreto de 11 de setembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
extraordinário no valor de R$ 68.383.840.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 14 de setembro de 1998

6946

(109) - Decreto de 11 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Fé, situado no Município de Baião, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de setembro' de 1998

6947

(110) - Decreto de 11 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Aruanã, situado no Município de Baião, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de setembro de 1998

6948
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7083
(111) -

Decreto de 11 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Itouna, situado no Município de Planaltina, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de setembro de 1998
. 6949
(112) - Decreto de 11 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Maria, situado no Município de Marabá, Estado do Pará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 14 de setembro de 1998 ..... 6950
(113) - Decreto de 11 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Murajuba, situado no Município de Marabã, Estado do Fará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de setembro de 1998 ....
6951
(114) - Decreto de 11 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Serra Quebrada, situado no Município de Novo Repartimento, Estado do
Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de setembro de
1998
. 6952
(115) - Decreto de 11 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cigana, situado no Município de Novo Repartimento, Estado do Pará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 14 de setembro de 1998
. 6953
(116) - Decreto de 11 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Seringal Pão de Assuca, situado no Município de Brasiléia, Estado do
Acre, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de setembro
de 1998
. 6954
(117) - Decreto de 11 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho
Mato Grosso, situado no Município de Moreno, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de setembro de
1998
. 6955
(118) - Decreto de 11 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Galinha, conhecido por Fazenda Santa Gertrudes, situado no Município
de Brasilândia, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de setembro de 1998
. 6956
(119) - Decreto de 11 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Itauna, situado no Município de Planaltina, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de setembro de 1998
. 6957
(120) - Decreto de 11 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso, situado no Município de Baião, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de setembro de 1998
. 6958
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7084
(121) - Decreto de 14 de setembro de 1998 -Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 65.000,00,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de setembro de 1998

6959
(122) - Decreto de 14 de setembro de 1998 -Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$ 6.355.500,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto e
do Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de setembro de 1998
6960
(123) - Decreto de 14 de setembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 9.929.937,00, para o reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de
setembro de 1998
6961
(124) - Decreto de 14 de setembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar
no valor de R$ 7.170.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de
setembro de 1998
6962
(125) - Decreto de 14 de setembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 8.910.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 15 de setembro de 1998
6963
(126) - Decreto de 17 de setembro de 1998 - Declara de utilidade pública
e de interesse social, para fins de desapropriação, pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), a área de terra e benfeitorias que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 18
de setembro de 1998
6964
(127) - Decreto de 17 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para .fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Fé e Saudade, situado no Município de Apiacá, Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de setembro de 1998
6965
(128) - Decreto de 17 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Cara
Torta/São Francisco/Centro/Mato Grande/Boa Esperança, situado no
Município de Barras, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de setembro de 1998................................................... 6966
(129) - Decreto de 17 de setembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Pedro,
situado no Município de Nioaque, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de setembro de 1998 ............... 6967
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7085
(130) - Decreto de 17 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Uirapuru, situado no Município de Nioaque, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de setembro de

1998
(131) - Decreto de 17 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Judas TadeulCorixinho, conhecido por Gleba Corixa, situado no Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.
Publicado no DO de 18 de setembro de 1998

6968

6969

(132) - Decreto de 17 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Bem-Estar, situado no Município de Figueirópolis, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de setembro

de 1998

6970

(133) - Decreto de 17 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santo Antônio, situado no Município de Nioaque, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de se-

tembro de 1998

6971

(134) - Decreto de 17 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
São João, situado no Município de Nioaque, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de setembro

de 1998
(135) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Maringá, situado no Município de Xinguara, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de setembro de 1998

6973

6974

(136) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Serra Dantas de Dentro, situado no Município de Jaguaruana e Itaiçaba, Estado
do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setem-

bro de 1998
(137) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mário Leal, situado no Município de Arneiroz, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro de 1998

6975

6976

(138) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Contendas, situado nos Municípios de Ibicuitínga e Morada Nova, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro

de 1998

6977
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7086
(139) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Buril-laceguai, situado nos Municípios de Marco e Senador Sá, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro de
1998

6978

(140) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Banhos, situado nos Municípios de Russas e Morada Nova, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro
de 1998

6979

(141) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Monte Socorro, situado no Município de Pedra Branca, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro de
1998

6980

(142) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Chaparral, situado no Município de Tejuçuoca, Estado do Ceará, e
dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro de
1998

6981

(143) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Rita, situado no Município de Santana do Acaraú, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro
de 1998

6982

(144) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santana, situado no Município de Canindé, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro de 1998

6983

(145) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Cachoeira/Xavier/Almas/Gameleira, situado no Município de Crateús, Estado
do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro de 1998

6984

(146) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lagoa João
de Sá/Batoque/Cumbuco, situado no Município de Marco, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro
de 1998

6985

(147) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Caraíbas, situado no Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro de 1998 .....

6986
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7087
(148) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Alegre, situado no Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro de 1998

6987

(149) -

Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Parelhas, situado no Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro de 1998 .....

6988

(150) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pedra Preta, situado no Município de Uruoca, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro de 1998

6989

(151) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boa
ÁgualTrapiá, Parcela 14, situado no Município de Banabuiú, Estado
do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro de 1998

6990

(152) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boa
ÁgualTrapiá, Parcela 11, situado no Município de Banabuiú, Estado
do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro de 1998

6991

(153) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boa
ÁgualTrapiá, Parcela 8, situado no Município de Banabuiú, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro
de 1998

6992

(154) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boa
ÁgualTrapiá, Parcela 6, situado no Município de Banabuiú, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro
de 1998

6993

(155) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boa
ÁgualTrapiá, Parcela 5, situado no Município de Banabuiú, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro
de 1998 ..

6994

(156) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Caioca, situado nos Municípios de Miraíma e Sobral, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro de
1998

6995
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7088
(157) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boa
Água/Trapiá, Parcela 2, situado no Município de Banabuiú, Estado
do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de setembro de 1998
(158) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boa
Água/Trapiá, Parcelas 4,9,10,12 e 13, situado no Município de Banabuiú, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de
21 de setembro de 1998
(159) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
José, conhecido por Fazenda Tietê, situado no Município de Poxoréo,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de
21 de setembro de 1998
(160) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Engenho da Serra, situado no Município de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado noDO de 21 de setembro de 1998
(161) - Decreto de 18 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóveí rural denominado Fazenda
LavandeiraslNazarethlBoa Vista, situado no Município de Pintópolis,
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de
21 de setembro de 1998
(162) - Decreto de 22 de setembro de 1998 - Declara de utilidade pública
a Ação Social Paróquia de Joaquim Nabuco, com sede na Cidade de Joaquim Nabuco (PE), e outras entidades. Publicado no DO de 23 de se~
tembro de 1998
(163) - Decreto de 23 de setembro de 1998 - Retifica o art. 1Q do Decreto
de 3 de março de 1998, que declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cercado da Estação, Fazendinha e Cercado do Rio, situado no Município de Mogeiro,
Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 24
de setembro de 1998
(164) - Decreto de 23 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho
Santo Antônio do Norte, situado no Município de Itaquitinga, Estado
de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de
setembro de 1998
(165) - Decreto de 23 de setembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado FazendaÁgua da Prata, situado no Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de 1998
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7089
(166) - Decreto de23 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Nova Itaperuna, situado no Município de Marabá, Estado do Pará,
e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de

1998

7007

(167) - Decreto de 23 de setembro de 1998 -Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Europa, situado no Município de Guarapuava, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de

1998

7009

(168) - Decreto de 23 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Rosa, situado no Município de Guarapuava, Estado do Paraná, e
dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de

1998

7010

(169) - Decreto de 23 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Pam, situado no Município de Nova Alvorada do Sul, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de se-

tembro de 1998
(170) - Decreto de 23 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Clotilde/Fazenda Santa Ana, situado no Município de Machadinho D'Oeste, Estado de Rondônia, e dá outras providências. Publicado
no DO de 24 de setembro de 1998
:........................................
(171) -

Decreto de 23 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Agropecuária Santa Amélia, situado no Município de Novo Repartimenta, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de
24 de setembro de 1998

7011

7012

7013

(172) - Decreto de 23 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Santa Ana, situado no Município de Querência do Norte, Estado do
Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro

de 1998

7014

(173) - Decreto de 23 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jaciretã, situado no Município de Renascença, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de 1998

7015

(174) - Decreto de 23 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Gurupi, situado no Município de Paragominas, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de '1998
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7090
(175) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Outorga à Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A. (Gerasul) concessões para geração de energia
elétrica em aproveitamento de potenciais hidráulicos que menciona,
nos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná, e dá outras providências.
Publicado no DO de 28 de setembro de 1998 .

7017

(176) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Autoriza o Município de São
Geraldo, Estado de Minas Gerais, a desapropriar a área de terra que
menciona, localizada naquele Município. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998

7019

(177) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para finsde reforma agrária, o imóvel rural denominado Gaiola Grande/Tauá do Centro, situado no Município de Presidente Vargas, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de
setembro de 1998

7020

(178) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Lagoa Rica, situado no Município de Pontes e Lacerda, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998..........................................................................................

7021

(179) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Prata, situado no Município de Oáceres, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998 .....

7022

(180) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Auxiliadora, formado pelas propriedades Auxiliadora/Córrego do OurolBom
Retiro IIBom Retiro IIIBoa 8ortelFloresta, situado no Município de
Camacã, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO
de 28 de setembro de 1998

7023

(181) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Conjunto Recordação, situado nos Municípios de Camacã e Pau
Brasil, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado naDO de
28 de setembro de 1998

7024

(182) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa
Esperança, conhecido por Castanhal do Burgo, situado no Município
de Marabá, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no

DO de 28 de setembro de 1998
(183) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Conquista, situado no Município de Marabá, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998
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7091
(184) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado, Fazenda
Vale do Moju, situado no Município de Moju, Estado do Pará, e dá OUM
tras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998

7027

(185) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Tira Catinga, situado no Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setem-

bro de 1998

7028

(186) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Perseverança, situado no Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de

1998

7029

(187) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Novo Mundo, situado no Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setem-

bro de 1998

7030

(188) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Logradouro, situado no Município de Porto do Mangue, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998

7031

(189) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Galego, conhecido por Gleba Japuranã- I, Figura - VI, situado no Município de Nova Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998

7032

(190) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sorriso, conhecido por Gleba Japuranã - I, Figura - VII, situado no Município
de Nova Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998
(191) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Gleba Japuranã -1, Figura - VIII, situado no Município de Nova Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO
de 28 de setembro de 1998
(192) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote Paquetá-:-.
Gleba Matrinchã, Lote n Q 15, conhecido por Gleba Japuranã - I, Figura
IX, situado no Município de Nova Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998 ....
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7092
(193) - Decreto de 25 de setembro de .1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado ltanhanta,
conhecido por Gleba Japuranã - I, Figura - X, situado no Município
de Nova Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e dá outras providêncías. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998
(194) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Céu AzulLote nº 10, conhecido por Gleba Japuranã - I, Figura - XI, situado
no Município de Nova Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998
(195) - Decreto de 25 de setembro de 1998 ~ Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Rainha da
Paz, conhecido por Gleba Japuranã ~ I, Figura -c-Xll, situado no Município de Nova Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998
(196)

7036

7037

7038

~

Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Realeza, conhecido por Gleba Japuranã ~ I, Figura ~X1II, situado no Município
de Nova Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998
(197) - Decreto de 25 de setembro de 1998 ~ Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Gleba Japuranã ~I, Figura ~XN, situado no Município de Nova Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no'DO
de 28 de setembro de 1998
(198) - Decreto de 25 de setembro de 1998 ~ Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Gleba Japuranã ~I, Figura ~XV, situado no Município de Nova Bandeirante, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO
de 28 de setembro de 1998
(199) - Decreto de 25 de setembro de 1998 ~ Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote Igucuu,
Gleba Matrinchã, Lote n 2 26, conhecido por Gleba Japuranã - I, Figura ~XVI, situado no Município de Nova Bandeirante, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro

de 1998

7040

7041

7042

(200) - Decreto de 25 de setembro de 1998 ~ Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Gabriel, situado no Município de Novo Repartimento, Estado do Pará, e
dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998 ....
(201) - Decreto de 25 de setembro de 1998 ~ Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Carajás, situado no Município de Parauapebas, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998
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7093
(202) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São José/Limoeiro, situado no Município de Camamu, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998
(203) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído das propriedades Fazenda Burundangu, Fazenda São José, PapaguaiolPatioba,
Fazendas Nova Esperança ou ex-Boa Vista, MalacachetalBaixa Alegre/Fazenda Cajazeira (parte), situado nos Municípios de Camamu e
Igrapiúna, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no
DO de 28 de setembro de 1998

7045

7046

(204) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Açucena, situado no Município de Camacã, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998

7047

(205) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Gleba Japuranã -1, Figura -1, situado no Município de Nova Bandeirante;
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de
28 de setembro de 1998

7048

(206) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Gleba Japuranã - 1, Figura - lI, situado no Município de Juara, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de se-

tembro de 1998
(207) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Gleba Japuranã - 1, Figura - llI, situado no Município de Juara, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de se~
tembro de 1998

7049

7051

(208) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Gleba Japuranã - 1, Figura - IV, situado no Município de Juara, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de se-

tembro de 1998

7052

(209) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Gleba Japuronã - 1, Figura - V; situado no Município de -Iuara, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de se-

tembro de 1998
(210) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santa Rita, situado no Município de Herval, Estado do Rio Grande do Sul, e
dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998 ....

7053

7054
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7094
(211) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Vale do Pindaré I, Lote 1IFazenda Vale do Pindaré lI, Lote 2/Fazenda Rio dos Sonhos, Lote 3/Fazenda Rio Verde, situado no Município
de Bom Jardim, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998

7055

(212) - Decreto de 25 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Pedras, situado no Município de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de setembro de 1998

7056

(213) - Decreto de 29 de setembro de 1998-Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$ 77.377.724,00, em favor da Presidência da República, do Ministério do Exército, do Ministério da Justiça e do Ministério da Marinha,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 30 de setembro de 1998

7057

(214) - Decreto de 29 de setembro de 1998-Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$ 50.849.446,00, em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 30 de setembro de 1998

7058

(215) - Decreto de 29 de setembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$149.466.725,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de setembro de 1998

7059

(216) - Decreto de 29 de setembro de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$
35.729.962,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado
no DO de 30 de setembro de 1998

7060

(217) - Decreto de 29 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lagedo,
situado no Município de Uruçuí, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de setembro de 1998

7061

(218) - Decreto de 29 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Bandeirante do Agachy, situado no Município de Miranda, Estado do
Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 30
de setembro de 1998

7062

(219) - Decreto de 29 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Santa Rita, situado no Município de Encruzilhada do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de
setembro de 1998

7063
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7095
(220) - Decreto de 29 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Amarelinha,
situado no Município de Pilõezinhos, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Publicado no DO de 30 de setembro de 1998
(221) - Decreto de 29 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda do
Sol, situado no Município de Cardoso Moreira, Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de setembro de

1998
(222) - Decreto de 29 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Corredeiras, situado no Município de Rio Negrinho, Estado de Santa
Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de setembro de 1998
(223) - Decreto de 29 de setembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o im6vel rural conhecido por Campo de
São Sebastião, situado no Município de São Luiz Gonzaga, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado naDO de 30 de
setembro de 1998
(224) - Decreto de 30 de setembro de 1998 - Credencia o Centro Universitário Franciscano, com sede na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no DO de lº de outubro de 1998
(225) - Decreto de 30 de setembro de 1998 - Credencia o Centro Universitário da Cidade, com sede no Município do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro. Publicado no DO· de I" de outubro de 1998

7064

7065

7066

7067

7068

7069
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ABRIGO DO MENOR, CRICIÚMA (SC)
Utilidade pública, declaração
(l07) Decreto de 11 de setembro de 1998

,............

6943

ABRIGO DOS VELHINHOS FREDERICO OZANAM DE TREMEMBÉ CANTABEIRA, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

..

6943

AÇÃOCOMUNITÁRIAINTEGRADADO MENOR CARENTE, TUPANCIRETÃ
(RS)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943

AÇÃO SOCIAL PARÓQUIA DE JOAQUIM NABUCO, JOAQUIM NABUCO
(PE)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001

AMARELINHA, PILÕEZINHOS (PB)
Interesse social, declaração
(220) Decreto de 29 de setembro de 1998

7064

AMPARO SOCIAL DE PROMOÇÃO HUMANA, SERRA NEGRA (SP)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001

ASSOCIAÇÃO ADELINO DE CARVALHO, IPAMERI (GO)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001
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7098
ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA,
PONTA GROSSA (PA)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

.

7001

ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CÉU AZUL, CÉU
AZUL (PA)
Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

.

6889

ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE CARIDADE DE ROLÃNDIA,
ROLANDIA (PA)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PORTADORES DE AIDS ESPERANÇA E
VIDA, CAMPINAS (SP)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

.

6943

ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÁO SOCIAL DE ITAJUBÁ, ITAJUBÁ (MG)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CURITIBA
(PA)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

..

6943

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ASSISTENCIAL (AEA), CAMPINAS (SP)
Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

6889

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DO ORFANATO DE IGARASSU,
IGARASSU (PE)
Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

.

6889

ASSOCIAÇÃO MISSÃO RESGATE, IPATINGA (MG)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943
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7099
AUXILIADORA E OUTROS, CAMACÃ(BA)
Interesse social, declaração
(180) Decreto de 25 de setembro de 1998

7023

B
BARRALERTA- SOCIEDADE CIVIL COMUNITÃRIA, RIO DE JANEIRO
(RJ)

Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

.

7001

.

6901

BATALHAE OUTRAS, SÍTIO NOVO (MA)
Interesse social, declaração
(76) Decreto de 4 de setembro de 1998

BRASIL EMISSORAS ALIADAS SOCIEDADE LIMITADA, SANTA
BÃRBARA D'OESTE (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(4) Decreto de P de setembro de 1998

.

6796

BURIIJACEGUAI, MARCO E SENADOR SÁ (CE)
Interesse social, declaração
(139) Decreto de 18 de setembro de 1998

6978

o ••

c
CACHOEIRA E OUTRAS, CRATEÚS (CE)
Interesse social, declaração
(145) Decreto de 18 de setembro de 1998

.

6984

CAMPO DE SÃO SEBASTIÃO, SÃO LUIZ GONZAGA (RS)
Interesse social, declaração
(223) Decreto de 29 de setembro de 1998

7067

CARA TORTA E OUTROS, BARRAS (PI)
Interesse social, declaração
(128) Decreto de 17 de setembro de 1998

.

6966

CARIMÃlÁGUA FRIA, JOSÉ DE FREITAS (PI)
Interesse social, declaração
(18) Decreto de 1Q de setembro de 1998

6810
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7100
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME, LEME (SP)
Utilidade pública, declaração
(l07) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943

CENTRAIS GERADORAS DO SUL DO BRASIL S.A. (GERASUL)
Aproveitamento de potencial hidráulico, outorga, concessão
(175) Decreto de 25 de setembro de 1998

7017

CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA, BRASÍLIA (DF)
Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

.

6889

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DAASSUNÇÃO,
CABO FRIO (RJ)
Utilidade pública, restabelecimento de título
(64) Decreto de 4 de setembro de 1998

.

6887

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL «CRIANÇA FELIZ", SUMARÉ
(SP)
Utilidade pública, declaração
(62) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001

CENTRO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RINÓPOLIS,
RINÓPILIS (SP)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001

CENTRO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO VIDA PLENA,
VESPASIANO (MG)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

.

7001

.

6889

CENTRO ESPÍRITA SÃO SEBASTIÃO, MACEIÓ (AL)
Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

"

CENTRO SOCIAL DE RECUPERAÇÃO E BENEFICÊNCIA SÃO
GABRIEL, SÃO GABRIEL DA PALHA (ES)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001
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7101
CENTRO SOCIAL SÃO PEDRO DE PRESIDENTE EPITÃCIO, PRESIDENTE EPITÁCIO (SP)
Utilidade pública, declaração
(l07) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE, RIO DE JANEIRO (RJ)
Credenciamento
(225) Decreto de 30 de setembro de 1998

7069

CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO, SANTA MARIA (RS)
Credenciamento
(224) Decreto de 30 de setembro de 1998

7068

CÉU AZUL - LOTE N' 10, NOVABANDEIRANTE (MT)
Interesse social, declaração
(194) Decreto de 25 de setembro de 1998

7037

CIMAS FUNDAÇÃO, SÃO LOURENÇO (MG)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

~.........................................

6943

CÍRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DE LIMEIRA,
LIMEIRA (SP)
Utilidade pública, declaração
(l07) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943

COLÉGIO DIOCESANO DOM SILVÉRIO, SETE LAGOAS (MG)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001

CONSELHO COMUNITÁRIO DE JERICOACOARA, JIJOCA DE
JERICOACOARA (CE)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943

CONSELHO DE MORADORES DO ALTO DA BOA VISTA, ITUBERÁ (BA)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

..

7001

CONSELHO DO AGRONEGÓCIO
Criação
(20) Decreto de 2 de setembro de 1998

6812
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7102
CONSELHO PARTICULAR VICENTINO DA SOCIEDADE SÃO VICENTE
DE PAULO DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, SÃO GONÇALO DO
ABAETÉ(MG)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PARANAPANEMA, COLORADO (PR)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943

CRECHE BERÇÃRIO SÃO PEDRO, NOVALUZITÃNIA (SP)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943

CRECHE E CENTRO DE FORMAÇÃO "PEQUENINOS DE JESUS", FRUTAL
(MG)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

.

7001

CRÉDITO EXTRAORDINÃRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Ministério da Fazenda, supervisão
(108) Decreto de 11 de setembro de 1998
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(47) Decreto de 2 de setembro de 1998

6946

6865

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Ministério da Cultura
(122) Decreto de 14 de setembro de 1998

6960

Ministério da
(121) Decreto
(122) Decreto
(215) Decreto
(216) Decreto

6959
6960
7059
7060

Educação e do Desporto
de 14 de setembro de 1998..................................................
de 14 de setembro de 1998..................................................
de 29 de setembro de 1998..................................................
de 29 de setembro de 1998

Ministério da Justiça
(213) Decreto de 29 de setembro de 1998

7057

Ministério da Marinha
(213) Decreto de 29 de setembro de 1998

7057

Ministério da Saúde
(1) Decreto de 1º de setembro de 1998

6793
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7103
Ministério do Exército
(213) Decreto de 29 de setembro de 1998

7057

Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
(125) Decreto de 14 de setembro de 1998
Ministério dos Transportes
(123) Decreto de 14 de setembro de 1998..........................
(124) Decreto de 14 de setembro de 1998
Órgãos do Poder Executivo
(214) Decreto de 29 de setembro de 1998
Presidência da República
(213) Decreto de 29 de setembro de 1998

CRUZADA DOS MILITARES ESPÍRITAS PRETO, RIBEIRÃO PRETO (SP)
Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

6963
6961
6962
7058

7057

NÚCLEO DE RIBEIRÃO

CRUZADA PAROQUIAL DE EDUCAÇÃO, ARCOS (MG)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

6889

7001

D
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)
Utilidade pública, desapropriação
Imóvel; Área de terras, benfeitorias
(21) Decreto de 2 de setembro de 1998...................................
(22) Decreto de 2 de setembro de 1998...................................
(23) Decreto de 2 de setembro de 1998..............................................
(24) Decreto de 2 de setembro de 1998.............
(25) Decreto de 2 de setembro de 1998
(106) Decreto de 11 de setembro de 1998..........................................
(126) Decreto de 17 de setembro de 1998

6813
6823
6827
6830
6837
6941
6964

DESAPROPRIAÇÃO
Utilidade pública
Imóvel; Área de terras, benfeitorias
(21) Decreto de 2 de setembro de 1998
(22) Decreto de 2 de setembro de 1998..............................................
(23) Decreto de 2 de setembro de 1998..............................................
(24) Decreto de 2 de setembro de 1998..............................................
(25) Decreto de 2 de setembro de 1998..............................................
(106) Decreto de 11 de setembro de 1998..........................................
(126) Decreto de 17 de setembro de 1998

6813
6823
6827
6830
6837
6941
6964
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7104
Imóvel, reforma agrária
Amarelinha, Pilõezinhos (PB)
(220) Decreto de 29 de setembro de 1998

Auxiliadora e outros, Camacã (BA)
(180) Decreto de 25 de setembro de 1998
Batalha e outras, Sítio Novo (MA)
(76 Decreto de 4 de setembro de 1998

7064
"

Buri/Jaceguai, Marco e Senador Sá (CE)698
(139) Decreto de 18 de setembro de 1998

7023
6901

6978

Cachoeira e outras, Crateús (CE)
(145) Decreto de 18 de setembro de 1998

6984

Campo de São Sebastião, São Luiz Gonzaga (RS)
(223) Decreto de 29 de setembro de 1998

Cara Torta e outros, Barras (PI)
(128) Decreto de 17 de setembro de 1998
CarimãlÁgua Fria, José de Freitas (PI)
(18) Decreto de F de setembro de 1998
Céu azul- Lote n" 10, Nova Bandeirante (MT)
(194) Decreto de 25 de setembro de 1998
Engenho Mato Grosso, Moreno (PE)
(117) Decreto de 11 de setembro de 1998
Engenho Santa Terezinha, Alagoinha (MA)
(72) Decreto de 4 de setembro de 1998
Engenho Santo Antônio do Norte, Itaquitinga (PE)
(164) Decreto de 23 de setembro de 1998
Engenho São Vicente, Maragogi (MA)
(15) Decreto de 12 de setembro de 1998............................................
Fazenda Acauã, Araguanã (TO)
(62) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Açucena, Camacã (BA)
(204) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Agropecuária Santa Amélia, Novo Repartimento (PA)
(171) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Água da Prata, Querência do Norte (PA)
(165) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Alegre, Quixeramobim (CE)
(148) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Altinho e outras, Morrinhos (CE)
(29) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Amélia, São Jerônimo da Serra (PA)
(56) Decreto de 3 de setembro de 1998

7067
6966
6810
7037
6955
6897
7005
6807
6885
7047
7013
7006
6987
6847
6879
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7105
Fazenda Ana Carolina, São Jerônimo da Serra (PA)
(55) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Arapuim, Verdelãndia (MG)
(45) Decreto de 2 de setembro de 1998
'.......
Fazenda Aruanã, Baião (PA)
(110) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Banana/Tabajara, Peixe (TO)
(61) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Bandeirante do Agachy, Miranda (MS)
(218) Decreto de 29 de setembro de 1998
Fazenda Banhos, Russas e Morada Nova (CE)
(140) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Barra Bonita I, São Félix do Xingu (PA)
(00) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Barra Bonita Il, São Félix do Xingu (PA)
(99) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Bem-Estar, Figueirópolis (MT)
(32) Decreto de 17 de setembro de 1998.........................................
Fazenda Betânia, Varzelândia (MG)
(43) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Boa ÁguafI'rapiá - Parcela 2, Banabuiú (CE)
(57) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa Água/Trapiá - Parcelas 4, 9, 10, 12 e 13, Banabuiú

6878
6863
6948
6884
7062
6979
6935
6934
6970
6961
6996

(CE)

(58) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa Água/Trapiá - Parcela 5, Banabuiú (CE)
(55) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa ÁguafI'rapiá - Parcela 6, Banabuiú (CE)
(54) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa Água/Trapiá - Parcela 8, Banabuiú (CE)
(53) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa Água/Trapiá - Parcela 11, Banabuiú (CE)
(52) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa ÁguafI'rapiá - Parcela 14, Banabuiú (CE)
(51) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa Esperança, Marabá (PA)
(82) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Brejo do Baixa Grande, Santa Filomena do Maranhão (MA)
(66) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda Burundunga e outras, Camamu (BA)
(203) Decreto de 25 de setembro de 1998

6997
6994
6993
6992
6991
6990
7025
6891
7046
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7106
Fazenda Caioca, Miraíma e Sobral CCE)
(156) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Campo Alegre, Umbaúba (SE)
(13) Decreto de I" de setembro de 1998
Fazenda Capricórnio, São Félix do Xíngu (PA)
(97) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Carafbas, Quixeramobim CCE)
(147) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Carajás, Paraupebas (PA)
(201) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Cercado da Estação, Fazendinha e Cercado do Rio, Mogeiro (PB); Decreto Não Numerado (3) de 3.3.1998, alteração
(163) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Chapadão dos Borges ou Tabuões, Coromandel (MG)
(44) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Chaparral, Tejuçuoca (CE)
(142) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Cigana, Novo Repartimento (PA)
(115) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Clotilde e outra, Machadinho D'Oeste (RO)
(170) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Conjunto Recordação, Camacã e Pau Brasil (BA)
(181) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Conquista, Marabá (PA)
(183) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Corgão das Macaúbas, Verdelândia (MG)
(35) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Corredeiras, Rio Negrinho (SC)
(222) Decreto de 29 de setembro de 1998
Fazenda Criciúma I, Bituruna (PA)
(26) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Criciúma 11,Bituruna (PA)
(27) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Criciúma 111, Bituruna (PA)
(28) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Dalila, Santa Fé do Araguaia (TO)
(60) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda do Sol, Cardoso Moreira (RJ)
(221) Decreto de 29 de setembro de 1998
Fazenda Engenho da Serra, Ituiutaba (MG)
(160) Decreto de 18 de setembro de 1998

6995
6905
6932

6986
7044

7004
6962
6981
6953
7012
7024
7026
6853
7066
6844
6845
6846
6883
7065
6999
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7107
Fazenda Europa, Guarapuava (PA)
(167) Decreto de 23 de setembro de 1998

7009

Fazenda Fortaleza, São Félix do Xingu (PA)
(96) Decreto de 8 de setembro de 1998

6931

Fazenda Galego, Nova Bandeirante (MT)
(189) Decreto de 25 de setembro de 1998

7032

Fazenda Galinha, Brasilândia (MG)
(118) Decreto de 11 de setembro de 1998

6956

Fazenda Garças, Mortinhos CCE)
(30) Decreto de 2 de setembro de 1998

6848

Fazenda Groenlândia, 'I'aboleirc do Norte (CE)
(104) Decreto de 8 de setembro de 1998

6939

Fazenda Gurupi, Paragominas (PA)
(174) Decreto de 23 de setembro de 1998

7016

Fazenda Itapira, Itapirapuã (GO)
(19) Decreto de 1º de setembro de 1998

6811

Fazenda Itauna, Planaltina (GO)
(111) Decreto de 11 de setembro de 1998
(119) Decreto de 11 de setembro de 1998

6949
6957

Fazenda Jaciretã, Renascença (PA)
(173) Decreto de 23 de setembro de 1998

7015

Fazenda Lagoa da Cigana, João Lisboa (MA)
(8) Decreto de 1" de setembro de 1998

6800

Fazenda Lagoa Grande, Tabuleiro do Norte (CE)
(95) Decreto de 8 de setembro de 1998

6930

Fazenda Lagoa Rica, Pontes e Lacerda (MT)
(178) Decreto de 25 de setembro de 1998

7021

Fazenda Lavandeiras e outros, Pint6polis (MG)
(161) Decreto de 18 de setembro de 1998

7000

Fazenda Livramento, Mirinzal (MA)
(71) Decreto de 4 de setembro de 1998

6896

Fazenda LS, Fernandes Pinheiro (PA)
(58) Decreto de 3 de setembro de 1998

6881

Fazenda Mãe de Deus, Jardim Olinda (PA)
(51) Decreto de 3 de setembro de 1998

6874

Fazenda Maringá, Xinguara (PA)
(135) Decreto de 18 de setembro de 1998

6974

Fazenda Mário Leal, Arneiroz (CE)
(137) Decreto de 18 de setembro de 1998

6976
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7108
Fazenda Marrecas e outros Amontada (CE)
de 2 de setembro de 1998
de 2 de setembro de 1998
(34) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Monte Azul, Mirador (PA)
(41) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Monte Socorro, Pedra Branca (CE)
(141) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Murajuba, Marabá (PA)
(113) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Nossa Senhora da Penha, Terra Rica (PA)
(54) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Nova Itaperuna, Marabá (PA)
(166) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Novo Mundo, São Geraldo do Araguaia (PA)
(187) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Olhos D'Água, Pompeu (MG)
(38) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Pam, Nova Alvorada do Sul (MS)
(169) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Paraíso, Baião (PA)
(120) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Paraíso, Santa Cruz de Monte Castelo (PA)
(57) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Parelhas, Quixeramobim (CE)
(149) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Passandu, São Domingos de Pombal (PB)
(9) Decreto de 1º de setembro de 1998
Fazenda Pedra Preta, Uruoca (CE)
(150) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Perseverança, Marmeleiro (PR)
(186) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Popó, Monte Alegre (PA)
(14) Decreto de 12 de setembro de 1998.............................
Fazenda Prata, Cáceres (MT)
(179) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Rancho Alegre, Tibagi (PA)
(39) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Recreio, Filadélfia (TO)
(69) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda Remanso, Palmeirante (TO)
(70) Decreto de 4 de setembro de 1998

(32) Decreto
(33) Decreto

6850
6851
6852
6859
6980

6951
6877
7007
7030
6856
7011
6958
6880
6988
6801
6989
7029
6806
7022
6857
6894
6895
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7109
Fazenda Ribeira do 'I'rapiá, Cerro Corá (RN)
(75) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda Rio PretolTalhado, Rio Verde eGO)
(11) Decreto de lQ de setembro de 1998 "..........................................
Fazenda Rodeio, Itapiúna (CE)
(31) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Rosa, Guarapuava (PA)
(168) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Sabino e outra, Marabá (PA)
(101) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Santa Ana, Querência do Norte (PA)
(172) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Santa Fé e Saudade, Apiacá (ES)
(127) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda Santa Fé, Baião (PA)
(109) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Santa Lúcia, Terra Rica (PA)
(40) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Santa Maria, Marabá (PA)
(112) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Santa Maria, Santa Fé do Araguaia (TO)
(63) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Santa Rita, Encruzilhada do Sul (RS)
(219) Decreto de 29 de setembro de 1998
Fazenda Santa Rita, Herval (RS)
(210) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Santa Rita, Santana do Acaraú (CE)
(143) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Santana, Canindé (CE)
(144) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Santo Antônio, Nioaque (MS)
(133) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda São Gabriel, Novo Repartimento (PA)
(200) Decreto de 25 de setembro de 1998,.........................................
Fazenda São João e outras, Estreito (MA)
(77) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda São João, Nioaque (MS)
(134) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda São José, Poxoréu (MT)
(159) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda São Judas Tadeu, Itaquiraí (MS)
(7) Decreto de 1º de setembro de 1998
,
,............

6900

6803
6849
7010

6936
7014
6965
6947
6858
6950
6886
7063
7054
6982
6983
6971
7043
6902
6973
6998
6799
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Fazenda São Judas Tadeu/Corixinho, Cãceree (MT)
(131) Decreto de 17 de setembro de 1998.........................................
Fazenda São Paulo, Terra Rica (PA)
(53) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda São Pedro, Arixiguana, São Jerônimo da Serra (PA)
(52) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda São Pedro, Nioaque (MS)
(129) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda Serra Quebrada, Novo Repartimento (PA)
(114) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Talismã, Talismã (TO)
(59) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Talismã I, Talismã (TO)
(50) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Talismã IH, Talismã (TO)
(49) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Tira Catinga, São Geraldo do Araguaia (PA)
(185) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda 'I'itara, Japoatã (SE)
(12) Decreto de 1º de setembro de 1998
Fazenda Toledo, Divin6polis do Tocantins (TO)
(67) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda Trapiá e outras, Assu e Mossor6 (RN)
(36) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Três Voltas, Tangará (RN)
(37) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Ubaeira, Ceará Mirim e Maxaranguape (MG)
(46) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Uirapuru, Nioaque (MS)
(130) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda Vale do Moju, Moju (PA)
(184) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Vale do Pindaré I e outras, Bom Jardim (MA)
(211) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Vale Verde, São Félix do Xingu (PA)
(98) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Várzea, Piripiri (PI)
(17) Decreto de 12 de setembro de 1998
Fazenda WM H, Tocantins (TO)
(68) Decreto de 4 de setembro de 1998
Gaiola GrandefI'auá do Centro, Presidente Vargas (MA)
(177) Decreto de 25 de setembro de 1998

6969
6876
6875
6967
6952
6882
6873
6872
7028
6804
6892
6854
6855
6864
6968
7027
7055
6933
6809

6893
7020
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7111
Gleba -Iapuranã I - Figura VIII, Nova Bandeirante (MT)
(191) Decreto de 25 de setembro de 1998
Gleba Japuranã I - Figura XIV, Nova Bandeirante (MT)
(197) Decreto de 25 de setembro de 1998
Gleba Japuranã I - Figura XV, Nova Bandeirante (MT)
(198) Decreto de 25 de setembro de 1998
Itanhanta, Nova Bandeirante (MT)
(193) Decreto de 25 de setembro de 1998
,.................
Lagedo, Uruçuí (PI)
(217) Decreto de 29 de setembro de 1998
Lagoa João de Sá e outros, Marco (CE)
(146) Decreto de 18 de setembro de 1998
Lote n" 4, Xinguara (PA)
(102) Decreto de 8 de setembro de 1998
Lote Iguatu, Gleba Matrinchã, Lote n" 26, Nova Bandeirante (MT)
(199) Decreto de 25 de setembro de 1998
Lote Paquetá - Gleba Matrinchã, Lote nº 15, Nova Bandeirante

7034
7040
7041

7036
7061

6985
6937
7042

(MT)

(192) Decreto de 25 de setembro de 1998
Manguary, Ceará Mirim (RN)
(103) Decreto de 8 de setembro de 1998
Nova Japuranã I - Figura I, Nova Bandeirante (MT)
(205) Decreto de 25 de setembro de 1998
Nova Japuranã I - Figura Il, Juara (MT)
(206) Decreto de 25 de setembro de 1998 ...."...................................
Nova Japuranã I - Figura IH, Juara (MT)
(207) Decreto de 25 de setembro de 1998
Nova Japuranã I - Figura IV, Juara (MT)
(208) Decreto de 25 de setembro de 1998
Nova Japuranã I - Figura V, Juara (MT)
(209) Decreto de 25 de setembro de 1998
Olho D'Água da Boa Vista, Lajes (RN)
(73) Decreto de 4 de setembro de 1998
ParaísolBoca da Mata, Barras (PI)
(16) Decreto de 12 de setembro de 1998............................................
Pedras, Vitória do Mearim (MA)
(212) Decreto de 25 de setembro de 1998
Porta D'Água e outros, Cerro Corá (RN)
(42) Decreto de 2 de setembro de 1998
,.....
Rainha da Paz, Nova Bandeirante (MT)
(195) Decreto de 25 de setembro de 1998

7035
6938
7048
7049
7051
7052
7053
6898
6808
7056
6860
7038
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Realeza, Nova Bandeirante (MT)
(196) Decreto de 25 de setembro de 1998

7039

São José, Camamu (BA)
(202) Decreto de 25 de setembro de 1998

7045

Seringal Pão de Assucar, Brasileira (AC)
(116) Decreto de 11 de setembro de 1998

6954

Serra Dantas de Dentro, Jaguaruana e Itaiçaba (CE)
(136) Decreto de 18 de setembro de 1998
Sítio Araraú ou Chapado, Tangará e Santa Cruz (RN)
(74) Decreto de 4 de setembro de 1998
Sítio Contendas, Ibicutinga e Morada Nova (CE)
(138) Decreto de 18 de setembro de 1998

6975
6899
6977

Sítio Logradouro, Porto de Mangue (RN)
(188) Decreto de 25 de setembro de 1998
Sorriso, Nova Bandeirante (MT)
(190) Decreto de 25 de setembro de 1998

7031
7033

Várzea Grande, Dona Inês (PB)
(10) Decreto de 1<2 de setembro de 1998

6802

Servidão administrativa, autorização
Fazenda Capela Velha, São Geraldo (MG)
(176) Decreto de 25 de setembro de 1998

..

7019

DÍVIDA PÚBLICA
Crédito extraordinário
Ministério da Fazenda, supervisão
(108) Decreto de 11 de setembro de 1998

6946

DNOCS ver DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRAAS SECAS

E
EKIP NATURAMA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL, CIENTÍFICA E
EDUCACIONAL, FRANCA (SP)
Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

.

6889

EMISSORAS CENTRO-OESTE LTDA., CRUZ ALTA (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(80) Decreto de 4 de setembro de 1998

.

6906

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 7097-7168, set. 1998

7113
ENERGIA ELÉTRICA
Outorga, concessão
Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A. (Gerasul)
(175) Decreto de 25 de setembro de 1998.........

7017

ENGENHO MATO GROSSO, MORENO (PEl
Interesse social, declaração
(117) Decreto de 11 de setembro de 1998

6955

ENGENHO SANTA TEREZINHA, ALAGOINHA (MAl
Interesse social, declaração
(72) Decreto de 4 de setembro de 1998

..

6897

ENGENHO SANTO ANTÔNIO DO NORTE, ITAQUITINGA (PE)
Interesse social, declaração
(164) Decreto de 23 de setembro de 1998

.

7005

ENGENHO SÃO VICENTE, MARAGOGI (MA)
Interesse social, declaração
(15) Decreto de P de setembro de 1998

6807

F
FAZENDA ACAUÃ, ARAGUANÃ (TOl
Interesse social, declaração
(62) Decreto de 3 de setembro de 1998

..

6885

..

7047

FAZENDA AÇUCENA, CAMACÃ (BAl
Interesse social, declaração
(204) Decreto de 25 de setembro de 1998

FAZENDA AGROPECUÁRIA SANTA AMÉLIA, NOVO REPARTIMENTO
(PA)
Interesse social, declaração
(171) Decreto de 23 de setembro de 1998

.

7013

.

7006

-................................

6987

FAZENDA ÃGUA DA PRATA, QUERÊNCIADO NORTE (PAl
Interesse social, declaração
(165) Decreto de 23 de setembro de 1998
FAZENDA ALEGRE, QUIXERAMOBIM (CE)
Interesse social, declaração
(148) Decreto de 18 de setembro de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 9, t. 2, p. 7097-7168, set. 1998

7114
FAZENDAALTINHO E OUTRAS, MORRINHOS (CE)

Interesse social, declaração
(29) Decreto de 2 de setembro de 1998

6847

FAZENDA AMÉLIA, SÃO JERÔNIMO DA SERRA (PA)

Interesse social, declaração
(56) Decreto de 3 de setembro de 1998

.

6879

FAZENDA ANA CAROLINA, SÃO JERÔNIMO DA SERRA (PA)

Interesse social, declaração
(55) Decreto de 3 de setembro de 1998

6878

FAZENDAARAPUIM, VERDELÂNDIA (MG)

Interesse social, declaração
(45) Decreto de 2 de setembro de 1998

6863

FAZENDAARUNÃ, BAIÃO (PA)

Interesse social, declaração
(110) Decreto de 11 de setembro de 1998

6948

FAZENDABANANAlTABAJARA, PEIXE (TO)

Interesse social, declaração6884
(61) Decreto de 3 de setembro de 1998

6884

FAZENDA BANDEIRANTE DO AGACHY, MIRANDA (MS)

Interesse social, declaração
(218) Decreto de 29 de setembro de 1998

7062

FAZENDA BANHOS, RUSSAS E MORADA NOVA (CE)

Interesse social, declaração
(140) Decreto de 18 de setembro de 1998

6979

FAZENDA BARRA BONITA I, SÃO FÉLIX DO XINGU (PA)

Interesse social, declaração6935
(100) Decreto de 8 de setembro de 1998

6935

FAZENDA BARRA BONITA 11, SÃO FÉLIX DO XINGU (PA)

Interesse social, declaração
(99) Decreto de 8 de setembro de 1998

6934

FAZENDA BEM-ESTAR, FIGUEIRÓPOLIS (MT)

Interesse social, declaração
(132) Decreto de 17 de setembro de 1998

6970
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FAZENDA BETÂNIA, VARZELÂNDIA(MG)
Interesse social, declaração
(43) Decreto de 2 de setembro de 1998

.

6861

FAZENDA BOAÁGUAtrRAPIÁ- PARCELA 2, BANABUIÚ (CE)
Interesse social, declaração
(157) Decreto de 18 de setembro de 1998

FAZENDA BOA ÁGUA/TRAPIÁ BANABUIÚ (CE)

6996

PARCELAS 4, 9, 10, 12 E 13,

Interesse social, declaração
(158) Decreto de 18 de setembro de 1998

6997

FAZENDA BOAÁGUAtrRAPIÁ- PARCELA 5, BANABUIÚ (CE)
Interesse social, declaração
(155) Decreto de 18 de setembro de 1998

6994

FAZENDABOA ÁGUAtrRAPIÁ - PARCELA 6, BANABUIÚ (CE)
Interesse social, declaração
(154) Decreto de 18 de setembro de 1998

6993

FAZENDA BOAÁGUAtrRAPIÁ- PARCELA 8, BANABUIÚ (CE)
Interesse social, declaração
(153) Decreto de 18 de setembro de 1998

6992

FAZENDA BOA ÁGUAtrRAPIÁ - PARCELA 11, BANABUIÚ (CE)
Interesse social, declaração
(152) Decreto de 18 de setembro de 1998

,

,.........

6991

FAZENDA BOAÁGUAtrRAPIÁ- PARCELA 14, BANABUIÚ (CE)
Interesse social, declaração
(151) Decreto de 18 de setembro de 1998

6990

FAZENDA BOA ESPERANÇA, MARABÁ(PA)
Interesse social, declaração
(182) Decreto de 25 de setembro de 1998

.

7025

FAZENDA BREJO DO BAIXA GRANDE, SANTA FILOMENA DO
MARANHÃO (MA)
Interesse social, declaração
(66) Decreto de 4 de setembro de 1998

6891
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FAZENDA BURUNDUNGA E OUTRAS, CAMAMU (BA)
Interesse social, declaração
(203) Decreto de 25 de setembro de 1998

7046

FAZENDA CAIOCA, MIRAÍMA E SOBRAL (CE)
Interesse social, declaração
(156) Decreto de 18 de setembro de 1998

6995

FAZENDA CAMPO ALEGRE, UMBAÚBA (SE)
Interesse social, declaração
(13) Decreto de 12de setembro de 1998

.

6805

.

7019

.

6932

.

6986

FAZENDA CAPELA VELHA, SÃO GERALDO (MG)
Utilidade pública, desapropriação
(176) Decreto de 25 de setembro de 1998

FAZENDA CAPRICÓRNIO, SÃO FÉLIX DO XINGU (PA)
Interesse social, declaração
(97) Decreto de 8 de setembro de 1998

FAZENDA CARAÍBAS, QUIXERAMOBIM (CE)
Interesse social, declaração
(147) Decreto de 18 de setembro de 1998

FAZENDA CARAJÁS, PARAUPEBAS (PA)
Interesse social, declaração
(201) Decreto de 25 de setembro de 1998

7049

FAZENDA CERCADO DA ESTAÇÃO, FAZENDINHA E CERCADO DO RIO,
MOGEIRO (PB)
Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado (3) de 3.3.1998,
alteração
(163) Decreto de 23 de setembro de 1998

7004

FAZENDA CHAPADÃO DOS BORGES OU TABUÕES, COROMANDEL
(MG)
Interesse social, declaração
(44) Decreto de 2 de setembro de 1998

6862

FAZENDACHAPARRAL, TEJUÇUOCA(CE)
Interesse social, declaração
(142) Decreto de 18 de setembro de 1998

6981
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FAZENDA CIGANA, NOVO REPARTIMENTO (PA)
Interesse social, declaração
(115) Decreto de 11 de setembro de 1998

.

6953

FAZENDA CLOTILDE E OUTRA, MACHADINHO D'OESTE (RO)
Interesse social, declaração
(170) Decreto de 23 de setembro de 1998

7012

FAZENDA CONJUNTO RECORDAÇÃO, CAMACÃ E PAU BRASIL (BA)
Interesse social, declaração
(181) Decreto de 25 de setembro de 1998

0.0

7024

.

FAZENDA CONQUISTA, MARABÁ (PA)
Interesse social, declaração
(183) Decreto de 25 de setembro de 1998

.

7026

FAZENDA CORGÃO DAS MACAÚBAS, VERDELÃNDIA (MG)
Interesse social, declaração
(35) Decreto de 2 de setembro de 1998

6853

FAZENDA CORREDEIRAS, RIO NEGRINHO (SC)
Interesse social, declaração
(222) Decreto de 29 de setembro de 1998 .....

7066

FAZENDA CRICIÚMA I, BITURUNA (PA)
Interesse social, declaração
(26) Decreto de 2 de setembro de 1998

6844

.

FAZENDA CRICIÚMA 11, BITURUNA (PA)
Interesse social, declaração
(27) Decreto de 2 de setembro de 1998

6845

FAZENDA CRICIÚMA m, BITURUNA (PA)
Interesse social, declaração
(28) Decreto de 2 de setembro de 1998

6846

.

FAZENDA DALILA, SANTA FÉ DO ARAGUAIA (TO)
Interesse social, declaração
(60) Decreto de 3 de setembro de 1998

6883

.

FAZENDA DO SOL, CARDOSO MOREIRA(RJ)
Interesse social, declaração
(221) Decreto de 29 de setembro de 1998

.

7065
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FAZENDA ENGENHO DA SERRA, ITUlUTABA (MG)

Interesse social, declaração
(160) Decreto de 18 de setembro de 1998

6999

FAZENDA EUROPA, GUARAPUAVA (PA)

Interesse social, declaração
(167) Decreto de 23 de setembro de 1998

7009

FAZENDA FORTALEZA,SÃO FÉLIX DO XINGU (PA)

Interesse social, declaração
(96) Decreto de 8 de setembro de 1998

6931

.

FAZENDA GALEGO, NOVA BANDEIRANTE (MT)

Interesse social, declaração
(189) Decreto de 25 de setembro de 19!)8

7032

FAZENDA GALINHA, BRASILÃNDIA (MG)

Interesse social, declaração
(118) Decreto de 11 de setembro de 1998

.

6956

FAZENDA GARÇAS, MORRINHOS (CE)

Interesse social, declaração
(30) Decreto de 2 de setembro de 1998

6848

FAZENDA GROENLÃNDIA, TABOLEIRO DO NORTE (CE)

Interesse social, declaração
(104) Decreto de 8 de setembro de 1998

6939

FAZENDA ITAPIRA, ITAPIRAPUÃ (GO)

Interesse social, declaração
(19) Decreto de 12de setembro de 1998

6811

FAZENDA ITAUNA, PLANALTINA (GO)

Interesse social, declaração
(111) Decreto de 11 de setembro de 1998
(119) Decreto de 11 de setembro de 1998

6949
6957

FAZENDA JACIRETÃ, RENASCENÇA (PA)

Interesse social, declaração
(173) Decreto de 23 de setembro de 1998
(174) Decreto de 23 de setembro de 1998

7015
7016
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FAZENDA LAGOA DA CIGANA, JOÃO LISBOA (MA)

Interesse social, declaração
(8) Decreto de P de setembro de 1998

6800

FAZENDA LAGOA GRANDE, TABULEIRO DO NORTE (CE)

Interesse social, declaração
(95) Decreto de 8 de setembro de 1998

6930

FAZENDA LAGOA RICA, PONTES E LACERDA (MT)

Interesse social, declaração
(178) Decreto de 25 de setembro de 1998

7021

FAZENDALAVANDElRAS E OUTROS, PINTÓPOLIS (MG)

Interesse social, declaração
(161) Decreto de 18 de setembro de 1998

7000

FAZENDA LIVRAMENTO, MIRINZAL (MA)

Interesse social, declaração
(71) Decreto de 4 de setembro de 1998

6896

FAZENDA LS, FERNANDES PINHEIRO (PA)

Interesse social, declaração
(58) Decreto de 3 de setembro de 1998

6881

FAZENDA MÃE DE DEUS, JARDIM OLINDA (PA)

Interesse social, declaração
(51) Decreto de 3 de setembro de 1998

6874

FAZENDA MARINGÁ, XINGUARA (PA)

Interesse social, declaração
(135) Decreto de 17 de setembro de 1998

6974

FAZENDAMÃRIO LEAL, ARNEIROZ (CE)

Interesse social, declaração
(137) Decreto de 18 de setembro de 1998

6976

FAZENDA MARRECAS E OUTROS, AMONTADA (CE)

Interesse social, declaração
(32) Decreto de 2 de setembro de 1998
(33) Decreto de 2 de setembro de 1998
(34) Decreto de 2 de setembro de 1998

6850
6851
6852
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FAZENDA MONTE AZUL, MIRADOR (PA)
Interesse social, declaração
(41) Decreto de 2 de setembro de 1998

0.0

6859

.

FAZENDA MONTE SOCORRO, PEDRA BRANCA (CE)
Interesse social, declaração
(141) Decreto de 18 de setembro de 1998

.

6980

.

6951

FAZENDA MURAJUBA, MARABÁ (PA)
Interesse social, declaração
(l13) Decreto de 11 de setembro de 1998

FAZENDA NOSSA SENHORA DA PENHA, TERRA RICA (PA)
Interesse social, declaração
(54) Decreto de 3 de setembro de 1998

6877

FAZENDA NOVA ITAPERUNA, MARABÁ (PA)
Interesse social, declaração
(166) Decreto de 23 de setembro de 1998

7007

FAZENDA NOVO MUNDO, SÁO GERALDO DO ARAGUAIA (PA)
Interesse social, declaração
(187) Decreto de 25 de setembro de 1998

.

7030

FAZENDA OLHOS D'ÁGUA, POMPEU (MG)
Interesse social, declaração
(38) Decreto de 2 de setembro de 1998

FAZENDAPAM, NOVA ALVORADA DO

~UL

6856

(MS)

Interesse social, declaração
(169) Decreto de 23 de setembro de 1998...........................................

7011

FAZENDA PARAÍso, BAIÃO (PA)
Interesse social, declaração
(120) Decreto de 11 de setembro de 1998

6958

FAZENDA PARAÍso, SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO (PA)
Interesse social, declaração
(57) Decreto de 3 de setembro de 1998

6880
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FAZENDA PARELHAS, QUIXERAMOBIM (CE)

Interesse social, declaração
(149) Decreto de 18 de setembro de 1998

.

6988

.

6801

FAZENDA PASSANDU, SÃO DOMINGOS DE POMBAL (PB)

Interesse social, declaração
(9) Decreto de F de setembro de 1998
FAZENDA PEDRA PRETA, URUOCA(CE)

Interesse social, declaração
(150) Decreto de 18 de setembro de 1998

6989

o.,

FAZENDA PERSEVERANÇA, MARMELEIRO (PR)

Interesse social, declaração
(186) Decreto de 25 de setembro de 1998

.

7029

FAZENDA POPÓ, MONTE ALEGRE (PA)

Interesse social, declaração
(14) Decreto de F de setembro de 1998

6806

FAZENDA PRATA, CÁCERES (MT)

Interesse social, declaração
(179) Decreto de 25 de setembro de 1998

.

7022

..

6857

FAZENDA RANCHO ALEGRE, TIBAGI (PA)

Interesse social, declaração
(39) Decreto de 2 de setembro de 1998

FAZENDA RECREIO, FILADÉLFIA (TO)

Interesse social, declaração
(69) Decreto de 4 de setembro de 1998 .

6894

FAZENDA REMANSO, PALMEIRANTE (TO)

Interesse social, declaração
(70) Decreto de 4 de setembro de 1998
FAZENDA RIBEIRA DO TRAPIÁ, CERRO

Interesse social, declaração
(75) Decreto de 4 de setembro de 1998

.

6895

coRÁ (RN)
6900
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FAZENDA RIO PRETOITALHADO, RIO VERDE (GO)

Interesse social, declaração
(11) Decreto de F de setembro de 1998

6803

FAZENDA RODEIO, ITAPIúNA (CE)

Interesse social, declaração
(31) Decreto de 2 de setembro de 1998

6849

FAZENDA ROSA, GUARAPUAVA (PA)

Interesse social, declaração
(168) Decreto de 23 de setembro de 1998

7010

FAZENDA SARINO E OUTRA, MARARÁ (PA)

Interesse social, declaração
(lOl) Decreto de 8 de setembro de 1998

.

6936

FAZENDA SANTA ANA, QUERÊNCIADO NORTE (PA)

Interesse social, declaração
(172) Decreto de 23 de setembro de 1998

7014

FAZENDA SANTA FÊ E SAUDADE, APIACÁ (ES)

Interesse social, declaração
(127) Decreto de 17 de setembro de 1998

6965

FAZENDA SANTA FÊ, BAIÃO (PA)

Interesse social, declaração
(109) Decreto de 11 de setembro de 1998

6947

FAZENDA SANTA LÚCIA, TERRA RICA (PA)

Interesse social, declaração
(40) Decreto de 2 de setembro de 1998

6858

FAZENDA SANTA MARIA, MARARÁ (PA)

Interesse social, declaração
(112) Decreto de 11 de setembro de 1998

6950

FAZENDA SANTA MARIA, SANTA FÉ DO ARAGUAIA (TO)

Interesse social, declaração
(63) Decreto de 3 de setembro de 1998

6886

FAZENDA SANTA RITA, ENCRUZILHADA DO SUL (RS)

Interesse social, declaração
(219) Decreto de 29 de setembro de 1998

7063
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FAZENDA SANTA RITA, HERVAL (RS)
Interesse social, declaração
(210) Decreto de 25 de setembro de 1998

7054

FAZENDA SANTA RITA, SANTANA DO ACARAÚ (CE)
Interesse social, declaração
(143) Decreto de 18 de setembro de 1998

.

6982

FAZENDA SANTANA, CANINDÉ (CE)
Interesse social, declaração
(144) Decreto de 18 de setembro de 1998

6983

FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NIOAQUE (MS)
Interesse social, declaração
(133) Decreto de 17 de setembro de 1998

6971

FAZENDA SÃO GABRIEL, NOVO REPARTIMENTO (PA)
Interesse social, declaração
(200) Decreto de 25 de setembro de 1998

7043

FAZENDA SÃO JOÃO E OUTRAS, ESTREITO (MA)
Interesse social, declaração
(77) Decreto de 4 de setembro de 1998 ..

"................................

6902

.

6973

FAZENDA SÃO JOÃO, NIOAQUE (MS)
Interesse social, declaração
(134) Decreto de 17 de setembro de 1998
FAZENDA SÃO JOSÉ, POXORÉU (MT)
Interesse social, declaração
(159) Decreto de 18 de setembro de 1998

6998

FAZENDA SÃO JUDAS TADEU, ITAQUIRAÍ (MS)
Interesse social, declaração
(7) Decreto de P de setembro de 1998

6799

FAZENDA SÃO JUDAS TADEU/CORIXINHO, CÁCERES (MT)
Interesse social, declaração
(131) Decreto de 17 de setembro de 1998

6969

FAZENDA SÃO PAULO, TERRA RICA (PA)
Interesse social, declaração
(53) Decreto de 3 de setembro de 1998

6876
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FAZENDA SÃO PEDRO, ARIXIGUANA, SÃO JERÔNIMO DA SERRA (PA)
Interesse social, declaração
(52) Decreto de 3 de setembro de 1998

6875

FAZENDA SÃO PEDRO, NIOAQUE (MS)

Interesse social, declaração
(129) Decreto de 17 de setembro de 1998

6967

.

FAZENDA SERRA QUEBRADA, NOVO REPARTIMENTO (PA)

Interesse social, declaração
(114) Decreto de 11 de setembro de 1998

.

6952

.

6882

.

6873

FAZENDA TALISMÃ, TALISMÃ (TO)

Interesse social, declaração
(59) Decreto de 3 de setembro de 1998
FAZENDA TALISMÃ I, TALISMÃ (TO)

Interesse social, declaração
(50) Decreto de 3 de setembro de 1998
FAZENDA TALISMÃ rn, TALISMÃ (TO)

Interesse social, declaração
(49) Decreto de 3 de setembro de 1998

6872

FAZENDA TIRA CATINGA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA (PA)

Interesse social, declaração
(185) Decreto de 25 de setembro de 1998

7028

.

FAZENDA TITARA, JAPOATÃ (SE)

Interesse social, declaração
(12) Decreto de 1º de setembro de 1998

6804

FAZENDA TOLEDO, DIVINÔPOLIS DO TOCANTINS (TO)

Interesse social, declaração
(67) Decreto de 4 de setembro de 1998

6892

FAZENDA TRAPIÁ E OUTRAS, ASSU E MOSSORÓ (RN)

Interesse social, declaração
(36) Decreto de 2 de setembro de 1998

.

6854

FAZENDA TRÊS VOLTAS, TANGARÁ(RN)

Interesse social, declaração
(37) Decreto de 2 de setembro de 1998

6855
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FAZENDA UBAElRA, CEARÁ MIRIM E MAXARANGUAPE (MG)
Interesse social, declaração
(46) Decreto de 2 de setembro de 1998

"..................

6864

(130) Decreto de 17 de setembro de 1998 ,................................................

6968

FAZENDA UIRAPURU, NIOAQUE (MS)
Interesse social, declaração
FAZENDA VALE DO MOJU, MOJU (PA)
Interesse social, declaração
(184) Decreto de 25 de setembro de 1998

.

7027

FAZENDA VALE DO PINDARÉ I E OUTRAS, BOM JARDIM (MA)
Interesse social, declaração
(211) Decreto de 25 de setembro de 1998

7055

FAZENDA VALE VERDE, SÃO FÉLIX DO XlNGU (PA)
Interesse social, declaração
(98) Decreto de 8 de setembro de 1998

6933

FAZENDA VÃRZEA, PIRIPIRI (PI)
Interesse social, declaração
(17) Decreto de 1Q de setembro de 1998

6809

FAZENDA WM 11, TOCANTINS (TO)
Interesse social, declaração
(68) Decreto de 4 de setembro de 1998

6893

FUNDAÇÃO ABC PARA ASSISTÊNCIA E DIVULGAÇÃO TÉCNICA
AGROPECUÃRIA, CASTRO (PA)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943

FUNDAÇÃO AÇÃO FEMININA DA ASPLANA, MACEIÓ (AL)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998 ..

6943

FUNDAÇÃO O BOTICÃRIO DE PROTEÇÃO ÃNATUREZA, SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS (PR)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

.

7001
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FUNDAÇÃO PEDRO MACHADO, CRATEÚS (CE)
Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

6889

FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
(RJ)

Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

6889

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS)
Orçamento da Seguridade Social, transferência
(2) Decreto de 12 de setembro de 1998

6794

G
GABINETE DE ASSESSORIAJURíDICAÃS ORGANIZAÇÕESPOPULABES
(PA)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998 ....."..........................................

7001

GAIOLA GRANDEfI'AUÁ DO CENTRO, PRESIDENTE VARGAS (MA)
Interesse social, declaração
(177) Decreto de 25 de setembro de 1998

7020

GERASUL ver CENTRAIS GERADORAS DO SUL DO BRASIL S.A.
GLEBA JAPURANÃ I - FIGURA VIII, NOVA BANDEIRANTE (MT)
Interesse social, declaração
(191) Decreto de 25 de setembro de 1998

7034

GLEBA JAPURANÃ 1- FIGURA XIV, NOVA BANDEIRANTE (MT)
Interesse social, declaração
(197) Decreto de 25 de setembro de 1998

7040

GLEBA JAPURANÃ 1- FIGURA XV, NOVA BANDEIRANTE (MT)
Interesse social, declaração
(198) Decreto de 25 de setembro de 1998

7041

GUARDAMIRIM DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
(SP)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943
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7127

H
HOSPITAL MATERNIDADE SANTA HELENA, ITAPEMIRIM (ES)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

.

6943

I
IMÓVEL
Interesse social; Reforma agrária
Amarelinha, Pilõezinhos (PB)
(220) Decreto de 29 de setembro de 1998
Auxiliadora e outros, Camacã (BA)
(180) Decreto de 25 de setembro de 1998
Batalha e outras, Sítio Novo (MA)
(76) Decreto de 4 de setembro de 1998
Buri/Jaceguai, Marco e Senador Sá (CE)
(139) Decreto de 18 de setembro de 1998
Cachoeira e outras, Crateús CCE)
(145) Decreto de 18 de setembro de 1998
Campo de São Sebastião, São Luiz Gonzaga (RS)
(223) Decreto de 29 de setembro de 1998
Cara Torta e outros, Barras (PI)
(128) Decreto de 17 de setembro de 1998
CarimãlÁgua Fria, José de Freitas (PI)
(18) Decreto de 1Q de setembro de'1998
Céu Azul- Lote ns 10, Nova Bandeirante (MT)
(194) Decreto de 25 de setembro de 1998
Engenho Mato Grosso, Moreno (PE)
(117) Decreto de 11 de setembro de 1998
Engenho Santa 'Ierezinha, Alagoinha (MA)
(72) Decreto de 4 de setembro de 1998
Engenho Santo Antônio do Norte, Itaquitinga (PE)
(164) Decreto de 23 de setembro de 1998
Engenho São Vicente, Maragogi (MA)
(15) Decreto de 12de setembro de 1998
Fazenda Acauã, Araguanã (TO)
(62) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Açucena, Camacã (BA)
(204) Decreto de 25 de setembro de 1998

7064
7023
6901
6978
6984
7067
6966
6810
7037
6955
6897
7005
6807
6885
7047
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Fazenda Agropecuária Santa Amélia, Novo Repartímento (PA)
(171) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Água da Prata, Querência do Norte (PA)
(165) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Alegre, Quixeramobim (CE)
(148) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Altinho e outras, Morrinhos (CE)
(29) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Amélia, São Jerônimo da Serra (PA)
(56) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Ana Carolina, São Jerônimo da Serra (PA)
(55) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Arapuím, Verdelândia (MG)
(45) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Aruanã, Baião (PA)
(11-0) Decreto de 11 de setembro de 1998
F~zenda Banana/Tabajara, Peixe (TO)
(61) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Bandeirante do Agachy, Miranda (MS)
(218) Decreto de 29 de setembro de 1998
Fazenda Banhos, Russas e Morada Nova (CE)
(140) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Barra Bonita I, São Félix do Xíngu (PA)
(100) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Barra Bonita Il, São Félix do Xingu (PA)
(99) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Bem-Estar, Figueirópolis (MT)
(132) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda Betânia, Varzelândia (MG)
(43) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Boa ÁgualTrapiá - Parcela 2, Banabuiú (CE)
(157) Decreto de 18 de setembro de 1998
FazendaBoaÁgua!I'rapiá-Parcelas 4, 9,10,12 e 13, Banabuiú(CE)
(158) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa Água/Trapiá - Parcela 5, Banabuiú (CE)
(155) Decreto de 18 de setembro de 1998
~.....
Fazenda Boa ÁgualTrapiá - Parcela 6, Banabuiú (CE)
(154) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa ÁgualTrapiá - Parcela 8, Banabuiú (CE)
(153) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa ÁguafI'rapiá - Parcela 11, Banabuiú (CE)
(152) Decreto de 18 de setembro de 1998

7013

7006
6987

6847
6879

6878
6863
6948
6884
7062
6979
6935
6934
6970
6861
6996
6997
6994
6993
6992
6991
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Fazenda Boa ÁgualTrapiá - Parcela 14, Banabuiú COE)
(151) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa Esperança, Marabé (PA)
(182) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Brejo do Baixa Grande, Santa Filomena do Maranhão (MA)
(66) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda Burundunga e outras, Camamu (BA)
(203) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Caioca, Miraíma e Sobral COE)
(156) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Campo Alegre, Umbaúba (SE)
(13) Decreto de 1º de setembro de 1998
Fazenda Capricórnio, São Félix do Xingu (PA)
(97) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Caraíbas, Quixeramobim (CE)
(147) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Carajás, Paraupebas (PA)
(201) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Cercado da Estação, Pazendinha e Cercado do Rio, Mogeiro
(PB); Decreto Não Numerado (3) de 3.3.1998, alteração
(163) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Chapadão dos Borges ou Tabuões, Coromandel (MG)
(44) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Chaparral, Tejuçuoca (CE)
(142) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Cigana, Novo Repartimento (PA)
(115) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Clotilde e outra, Machadinho D'Oeste (RO)
(170) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Conjunto Recordação, Camacã e Pau Brasil (BA)
(181) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Conquista, Marabá (PA)
(183) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Corgão das Macaúbas, Verdelândia (MG)
(35) Decreto de 2 de setembro de 1998
:.................................
Fazenda Corredeiras, Rio Negrinho (SC)
(222) Decreto de 29 de setembro de 1998
Fazenda Criciúma I, Bituruna (PA)
(26) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Criciúma lI, Bituruna (PA)
(27) Decreto de 2 de setembro de 1998

6990

7025
6891
7046

6995
6805
6932
6986
7044

7004
6862
6981
6953
7012
7024
7026
6853
7066
6844
6845
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Fazenda Criciúma IH, Bituruna (PA)
(28) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Dalila, Santa Fé do Araguaia (TO)
(60) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda do Sol, Cardoso Moreira (RJ)
(221) Decreto de 29 de setembro de 1998
Fazenda Engenho da Serra, Ituiutaba (MG)
(160) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Europa, Guarapuava (PA)
(167) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Fortaleza, São Félix do Xingu (PA)
(96) Decreto de 8 de setembro de 1998
,"',......................
Fazenda Galego, Nova Bandeirante (MT)
(189) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Galinha, Brasilândia (MG)
(118) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Garças, Morrinhos (CE)
(30) Decreto de 2 de setembro de 1998
" "
Fazenda Groenlândia, Taboleiro do Norte (CE)
(104), Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Gurupi, Paragominas (PA)
(174) Decreto de 23 de setembro de 1998
"............
Fazenda Itapira, Itapirapuã (GO)
(19) Decreto de 12 de setembro de 1998
Fazenda Itauna, Planaltina (GO)
(111) Decreto de 11 de setembro de 1998
(119) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda J aciretã, Renascença (PA)
(173) Decreto de 23 de setembro de 1998 .
Fazenda Lagoa da Cigana, João Lisboa (MA)
(8) Decreto de 12 de setembro de 1998
Fazenda Lagoa Grande, Tabuleiro do Norte (CE)
(95) Decreto de 8 de setembro de 1998
".........................
Fazenda Lagoa Rica, Pontes e Lacerda (MT)
(178) Decreto de 25 de setembro de 1998
".....................
Fazenda Lavandeiras e outros, Pint6polis (MG)
(161) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Livramento, Mirinzal (MA)
(71) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda L8, Fernandes Pinheiro (PA)
(58) Decreto de 3 de setembro de 1998

6846
6883
7065
6999
7009
6931
7032
6956
6848
6939
7016
6811
6949
6957
7015
6800
6930
7021
7000
6896
6881
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Fazenda Mãe de Deus, Jardim Olinda (PA)
(51) Decreto de 3 de setembro de 1998

6874

Fazenda Maringá, Xinguara (PA)
(135) Decreto de 18 de setembro de 1998

6974

Fazenda Mário Leal, Arneiroz (CE)
(137) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Marrecas e outros, Amontada (CE)
(32) Decreto de 2 de setembro de 1998
(33) Decreto de 2 de setembro de 1998
(34) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Monte Azul, Mirador (PA)
(41) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Monte Socorro, Pedra Branca (CE)
(141) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Murajuba, Marabá (PA)
(113) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Nossa Senhora da Penha, Terra Rica (PA)
(54) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Nova Itaperuna, Marabá (PA)
(166) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Novo Mundo, São Geraldo do Araguaia (PA)
(187) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Olhos D'Água, Pompeu (MG)
(38) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Pam, Nova Alvorada do Sul (MS)
(169) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Paraíso, Baião (PA)
(120) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Paraíso, Santa Cruz de Monte Castelo (PA)
(57) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Parelhas, Quixeramobim (CE)
(149) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Passandu, São Domingos de Pombal (PB)
(9) Decreto de F de setembro de 1998
Fazenda Pedra Preta, Uruoca (CE)
(150) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Perseverança, Marmeleiro (PR)
(186) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Popó, Monte Alegre (PA)
(14) Decreto de 1Q de setembro de 1998

6976
6850
6851
6852
6859
6980
6951
6877

7007
7030
6856
7011
6958
6880
6988
6801
6989
7029
6806
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Fazenda Prata, Cáceres (MT)
(179) Decreto de 25 de setembro de 1998
7022
Fazenda Rancho Alegre, Tibagi (PA)
(39) Decreto de 2 de setembro de 1998
6857
Fazenda Recreio, Filadélfia (TO)
(69) Decreto de 4 de setembro de 1998
6894
Fazenda Remanso, Palmeirante (TO)
(70) Decreto de 4 de setembro de 1998
6895
Fazenda Ribeira do Trapiá, Cerro Corá (RN)
(75) Decreto de 4 de setembro de 1998
6900
Fazenda Rio Preto/Talhado, Rio Verde eGO)
(11) Decreto de F de setembro de 1998
6803
Fazenda Rodeio, ltapiúna (CE)
(31) Decreto de 2 de setembro de 1998
6849
Fazenda Rosa, Guarapuava (PA)
(68) Decreto de 23 de setembro de 1998
7010
Fazenda Sabino e outra, Marabá (PA)
(01) Decreto de 8 de setembro de 1998........................................... 6936
Fazenda Santa Ana, Querência do Norte (PA)
(72) Decreto de 23 de setembro de 1998
7014
Fazenda Santa Fé e Saudade, Apiacá (ES)
(27) Decreto de 17 de setembro de 1998
6965
Fazenda Santa Fé, Baião (PA)
(109) Decreto de 11 de setembro de 1998
6947
Fazenda Santa Lúcia, Terra Rica (PA)
(40) Decreto de 2 de setembro de 1998
6858
Fazenda Santa Maria, Marabá (PA)
(112) Decreto de 11 de setembro de 1998
6950
Fazenda Santa Maria, Santa Fé do Araguaia (TO)
(63) Decreto de 3 de setembro de 1998
6886
Fazenda Santa Rita, Encruzilhada do Sul (RS)
(219) Decreto de 29 de setembro de 1998
7063
Fazenda Santa Rita, Herval (RS)
(210) Decreto de 25 de setembro de 1998
7054
Fazenda Santa Rita, Santana do Acaraú (CE)
(43) Decreto de 18 de setembro de 1998
_......... 6982
Fazenda Santana, Canindé (CE)
(44) Decreto de 18 de setembro de 1998
6983
Fazenda Santo Antônio, Nioaque (MS)
(33) Decreto de 17 de setembro de 1998
6971
Fazenda São Gabriel, Novo Repartimento (PA)
(200) Decreto de 25 de setembro de 1998
7043
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Fazenda São João e outras, Estreito (MA)
(77) Decreto de 4 de setembro de 1998

Fazenda São João, Nioaque (MS)
(134) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda São José, Poxoréu (MT)
(159) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda São Judas Tadeu, Itaquiraí (MS)
(7) Decreto de 1º de setembro de 1998
Fazenda São Judas Tadeu/Carixinho, Cáceres (MT)
(131) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda São Paulo, Terra Rica (PA)
(53) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda São Pedro, Arixiguana, São Jerônimo da Serra (PA)
(52) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda São Pedro, Nioaque (MS)
(129) Decreto de 17 de setembro de 1998........................................
Fazenda Serra Quebrada, Novo Repartimento (PA)
(114) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Talismã, Talismã (TO)
(59) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Talismã I, Talismã (TO)
(50) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Talismã III, Talismã (TO)
(49) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Tira Catinga, São Geraldo do Araguaia (PA)
(185) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Titara, Japoatã (SE)
(12) Decreto de 1s de setembro de 1998
Fazenda Toledo, Divinópolis do Tocantins (TO)
(67) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda Trapié e outras, Assu e Mossoró (RN)
(36) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Três Voltas, Tangará (RN)
(37) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Ubaeira, Ceará Mirim e Maxaranguape (MG)
(46) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Uirapuru, Nioaque (MS)
(130) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda Vale do Moju, Moju (PA)
(184) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Vale do Pindaré I e outras, Bom Jardim (MA)
(211) Decreto de 25 de setembro de 1998

6902
6973

6998
6799
6969
6876
6875
6967
6952
6882
6873
6872
7028
6804
6892
6854
6855
6864
6968
7027
7055
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Fazenda Vale Verde, São Félix do Xingu (PA)
(98) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Várzea, Piripiri (PI)
(17) Decreto de F de setembro de 1998
Fazenda WM n, Tocantins (TO)
(68) Decreto de 4 de setembro de 1998
Gaiola GrandelTauá do Centro, Presidente Vargas (MA)
(177) Decreto de 25 de setembro de 1998
Gleba Japuranã I - Figura VIII, Nova Bandeirante (MT)
(191) Decreto de 25 de setembro de 1998
Gleba Japuranã I - Figura XIV, Nova Bandeirante (MT)
(197) Decreto de 25 de setembro de 1998
Gleba Japuranã I - Figura XV, Nova Bandeirante (MT)
(198) Decreto de 25 de setembro de 1998
Itanhanta, Nova Bandeirante (MT)
(193) Decreto de 25 de setembro de 1998
Lagedo, Uruçuí (PI)
(217) Decreto de 29 de setembro de 1998
Lagoa João de Sá e outros, Marco (CE)
(146) Decreto de 18 de setembro de 1998
Lote n" 4, Xinguara (PA)
(102) Decreto de 8 de setembro de 1998
Lote Iguatu, Gleba Matrinchã, Lote n" 26, Nova Bandeirante (MT)
(199) Decreto de 25 de setembro de 1998
"...............................
Lote Paquetá - Gleba Matrinchã, Lote ns 15, Nova Bandeirante (MT)
(192) Decreto de 25 de setembro de 1998
Manguary, Ceará Mirim (RN)
(103) Decreto de 8 de setembro de 1998
Nova Japuranã I - Figura I, Nova Bandeirante (MT)
(205) Decreto de 25 de setembro de' 1998
Nova Japuranã I - Figura Il, Juara (MT)
(206) Decreto de 25 de setembro de 1998
Nova Japuranã I - Figura IlI, Juara (MT)
(207) Decreto de 25 de setembro de 1998
Nova J apuranã I - Figura IV, J uara (MT)
(208) Decreto de 25 de setembro de 1998
Nova Japuranã I - Figura V, Juara (MT)
(209) Decreto de 25 de setembro de 1998
Olho D'Água da Boa Vista, Lajes (RN)
(73) Decreto de 4 de setembro de 1998
Paraíso/Boca da Mata, Barras (PI)
(16) Decreto de P de setembro de 1998

6933

6809
6893

7020

7034
7040
7041
7036
7061
6985
6937
7042
7035
6938
7048
7049
7051
7052
7053
6898
6808
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Pedras, Vitória do Mearim (MA)
(212) Decreto de 25 de setembro de 1998 ..

Porta D'Água e outros, Cerro Corá (RN)
(42) Decreto de 2 de setembro de 1998
Rainha da Paz, Nova Bandeirante (MT)
(195) Decreto de 25 de setembro de 1998
Realeza, Nova Bandeirante (MT)
(196) Decreto de 25 de setembro de 1998
São José, Camamu (BA)
(202) Decreto de 25 de setembro de 1998
Seringal Pão de Assucar, Brasileira (AC)
(116) Decreto de 11 de setembro de 1998
Serra Dantas de Dentro, Jaguaruana e Itaiçaba (CE)
(136) Decreto de 18 de setembro de 1998
Sítio Araraú ou Chapado, Tangará e Santa Cruz (RN)
(74) Decreto de 4 de setembro de 1998
Sítio Contendas, Ibicutinga e Morada Nova (CE)
(138) Decreto de 18 de setembro de 1998
Sítio Logradouro, Porto de Mangue (RN)
(188) Decreto de 25 de setembro de 1998
Sorriso, Nova Bandeirante (MT)
(190) Decreto de 25 de setembro de 1998
Várzea Grande, Dona Inês (PB)
(10) Decreto de F de setembro de 1998

7056

6860
7038
7039
7045
6954
6975
6899
6977
7031
7033
6802

Utilidade pública, desapropriação
Área de terras, benfeitorias
(21) Decreto de 2 de setembro de 1998..............................................
(22) Decreto de 2 de setembro de 1998..............................................
(23) Decreto de 2 de setembro de 1998..............................................
(24) Decreto de 2 de setembro de 1998..............................................
(25) Decreto de 2 de setembro de 1998..............................................
(106) Decreto de 2 de setembro de 1998............................................
(126) Decreto de 17 de setembro de 1998

6813
6823
6827
6830
6837
6941
6964

Servidão administrativa, autorização
Fazenda Capela Velha, São Geraldo (MG)
(176) Decreto de 25 de setembro de 1998

7019

ING - GUILDER CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS SA
Capital social, participação estrangeira
(105) Decreto de 9 de setembro de 1998

6940
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ING - GUILDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Capital social, participação estrangeira
(105) Decreto de 9 de setembro de 1998
.

6940

INSTITUTO ALIANÇA DE APOIO ASSISTENCIAL, BELÉM (PA)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943

INSTITUTO DE ASSISTÉNCIA AO MENOR DE ADAMANTINA SANTO
CHERARIA, ADAMANTINA (SP)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

.

7001

INSTITUTO DE TEOLOGIA PASTORAL DE NATAL, NATAL(RN)
Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998 ...:.............................................

7006

INSTITUTO EVANGÉLICO DE AMPARO AO MENOR, TRÉS COROAS
(RS)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998.................................................

7001

INSTITUTO METODISTA CARLOTAPEREIRA LOURO, TRÊS RIOS (RJ)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

.

INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Capital social, participação estrangeira
ING - Guilder Corretora de Câmbio e Títulos S.A.
(105) Decreto de 9 de setembro de 1998
ING - Guilder Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
(105) Decreto de 9 de setembro de 1998
INTERESSE SOCIAL
Declaração
Amarelinha, Pilõezinhos (PB)
(220) Decreto de 29 de setembro de 1998
Auxiliadora e outros, Camacã (BA)
(180) Decreto de 25 de setembro de 1998
Batalha e outras, Sítio Novo (MA)
(76) Decreto de 4 de setembro de 1998

7001

6940
6940

7064
7023
6901
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Buri/Jaceguai, Marco e Senador Sá (CE)
(139) Decreto de 18 de setembro de 1998
Cachoeira e outras, Crateús (CE)
(145) Decreto de 18 de setembro de 1998
Campo de São Sebastião, São Luiz Gonzaga (RS)
(223) Decreto de 29 de setembro de 1998
Cara Torta e outros, Barras (PI)
(128) Decreto de 17 de setembro de 1998
Carimã/Água Fria, José de Freitas (PI)
(18) Decreto de F de setembro de 1998
Céu azul- Lote 10, Nova Bandeirante (MT)
(194) Decreto de 25 de setembro de 1998
Engenho Mato Grosso, Moreno (PE)
(117) Decreto de 11 de setembro de 1998
Engenho Santa Terezinha, Alagoinha (MA)
(72) Decreto de 4 de setembro de 1998
Engenho Santo Antônio do Norte, Itaquitinga (PE)
(164) Decreto de 23 de setembro de 1998
Engenho São Vicente, Maragogi (MA)
(15) Decreto de 12 de setembro de 1998............................................
Fazenda Acauã, Araguanã (TO)
(62) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Açucena, Camacã (BA)
(204) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Agropecuária Santa Amélia, Novo Repartimento (PA)
(171) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Água da Prata, Querência do Norte (PA)
(165) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Alegre, Quixeramobim (CE)
(148) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Altinho e outras, Morrinhos (CE)
(29) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Amélia, São Jerônimo da Serra (PA)
(56) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Ana Carolina, São Jerônimo da Serra (PA)
(55) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Arapuim, Verdelândia (MG)
(45) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Aruanã, Baião (PA)
(110) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Banana/Tabajara, Peixe (TO)
(61) Decreto de 3 de setembro de 1998

6978

6984
7067
6966
6810
7037
6955
6897
7005
6807
6885
7047
7013
7006
6987
6847
6879
6878
6863
6948
6884
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Fazenda Bandeirante do Agachy, Miranda (MS)
(218) Decreto de 29 de setembro de 1998
Fazenda Banhos, Russas e Morada Nova (CE)
(140) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Barra Bonita I, São Félix do Xingu (PA)
(100) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Barra Bonita I1, São Félix do Xingu (PA)
(99) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Bem-Estar, Figueir6polis (MT)
(132) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda Betânia, Varzelândia (MG)
(43) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Boa Água/Trapiá - Parcela 2, Banabuiú (CE)
(157) Decreto de 18 de setembro de 1998
FazendaBoaÁgua!I'rapiá-Parcelas 4, 9, 10, 12 e 13, Banabuiú (CE)
(158) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa ÁgualTrapiá - Parcela 5, Banabuiú (CE)
(155) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa ÁgualTrapiá - Parcela 6, Banabuiú (CE)
(154) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa ÁgualTrapiá - Parcela 8, Banabuiú (CE)
(153) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa ÁgualTrapiá - Parcela 11, Banabuiú (CE)
(152) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa ÁgualTrapiá - Parcela 14, Banabuiú (CE)
(151) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa Esperança, Marabá (PA)
(182) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Brejo do Baixa Grande, Santa Filomena do Maranhão (MA)
(66) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda Burundunga e outras, Camamu (BA)
(203) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Caioca, Mirafma e Sobral (CE)
(156) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Campo Alegre, Umbaúba (SE)
(13) Decreto de F de setembro de 1998
Fazenda Capricórnio, São Félix do Xingu (PA)
(97) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Cararbas, Quixeramobim (CE)
(147) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Carajás, Paraupebas (PA)
(201) Decreto de 25 de setembro de 1998

7062
6979
6935
6934
6970
6861
6996
6997
6994
6993
6992
6991
6990
7025
6891
7046
6995
6805
6932
6986
7044
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Fazenda Cercado da Estação, Fazendinha e Cercado do Rio, Mogeiro
(PB); Decreto Não Numerado (3) de 3.3.1998, alteração
(163) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Chapadão dos Borges ou Tabuões, Coromandel (MG)
(44) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Chaparral, Tejuçuoca CCE)
(142) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Cigana, Novo Repartimento (PA)
(115) Decreto de 11 de setembro de 1998..........................................
Fazenda Clotilde e outra, Machadinha D'Oeste (RO)
(170) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Conjunto Recordação, Camacã e Pau Brasil (BA)
(181) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Conquista, Marabá (PA)
(183) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Corgão das Macaúbas, Verdelândia (MG)
(35) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Corredeiras, Rio Negrinho (SC)
(222) Decreto de 29 de setembro de 1998
Fazenda Criciúma I, Bituruna (PA)
(26) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Cricíúma lI, Bituruna (PA)
(27) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Criciúma llI, Bituruna (PA)
(28) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Dalila, Santa Fé do Araguaia (TO)
(60) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda do Sol, Cardoso Moreira (RJ)
(221) Decreto de 29 de setembro de 1998
Fazenda Engenho da Serra, Ituiutaba (MG)
(160) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Europa, Guarapuava (PA)
(167) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Fortaleza, São Félix do Xingu (PA)
(96) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Galego, Nova Bandeirante (MT)
(189) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Galinha, Brasilândia (MG)
(118) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Garças, Morrinhos (CE)
(30) Decreto de 2 de setembro de 1998

7004
6862

6981
6953

7012
7024
7026
6853
7066
6844
6845
6846
6883
7065
6999
7009
6931
7032
6956
6848
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Fazenda Groenlândia, Taboleiro do Norte (CE)
(104) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Gurupi, Paragominas (PA)
(174) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Itapira, Itapirapuã (GO)
(19) Decreto de l!! de setembro de 1998
Fazenda Itauna, Planaltina (GO)
(111) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda 1tauna, Planaltina (GO)
(119) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Jaciretã, Renascença (PA)
(173) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Lagoa da Cigana, João Lisboa (MA)
(8) Decreto de 19 de setembro de 1998
Fazenda Lagoa Grande, Tabuleiro do Norte (CE)
(95) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Lagoa Rica, Pontes e Lacerda (MT)
(178) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Lavandeiras e outros, Pintópolis (MG)
(161) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Livramento, Mirinzal (MA)
(71) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda LS, Fernandes Pinheiro (PA)
(58) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Mãe de Deus, Jardim Olinda (PA)
(51) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Maringá, Xinguara (PA)
(135) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Mário Leal, Arneiroz (CE)
(137) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Marrecas e outros, Amontada (CE)
(32) Decreto de 2 de setembro de 1998..............................................
(33) Decreto de 2 de setembro de 1998
(34) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Monte Azul, Mirador (PA)
(41) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Monte Socorro, Pedra Branca (CE)
(141) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Murajuba, Marabã (PA)
(113) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Nossa Senhora da Penha, Terra Rica (PA)
(54) Decreto de 3 de setembro de 1998

6939
7016
6811
6949
6957
7015
6800
6930
7021
7000
6896
6881
6874
6974
6976
6850
6851
6852
6859
6980
6951
6877
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Fazenda Nova Itaperuna, Marabá (PA)
(166) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Novo Mundo, São Geraldo do Araguaia (PA)
(187) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Olhos D'Água, Pompeu (MG)
(38) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Paro, Nova Alvorada do Sul (MS)
(169) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Paraíso, Baião (PA)
(120) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Paraíso, Santa Cruz de Monte Castelo (PA)
(57) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Parelhas, Quixeramobim (CE)
(149) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Passandu, São Domingos de Pombal (PB)
(9) Decreto de 1º de setembro de 1998
Fazenda Pedra Preta, Uruoca (CE)
(150) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Perseverança, Marmeleiro (PR)
(186) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Popó, Monte Alegre (PA)
(14) Decreto de 1º de setembro de 1998
Fazenda Prata, Cáceres (MT)
(179) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Rancho Alegre, Tibagi (PA)
(39) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Recreio, Filadélfia TO)
(69) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda Remanso, Palmeirante (TO)
(70) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda Ribeira do Trapia, Cerro Corá (RN)
(75) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda Rio PretolTalhado, Rio Verde (GO)
(11) Decreto de 1'1 de setembro de 1998
Fazenda Rodeio, Itapiuna (CE)
(31) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Rosa, Guarapuava (PA)
(168) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Sabino e outra, Marabá (PA)
(101) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Santa Ana, Querência do Norte (PA)
(172) Decreto de 23 de setembro de 1998

7007
7030

6856
7011
6958
6880

6988
6801
6989
7029
6806
7022
6857
6894
6995
6900
6803
6849
7010
6936
7014
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Fazenda Santa Fé e Saudade, Apiacé (ES)
(127) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda Santa Fé, Baião (PA)
(109) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Santa Lúcia, Terra Rica (PA)
(40) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Santa Maria, Marabá (PA)
(112) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Santa Maria, Santa Fé do Araguaia (TO)
(63) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Santa Rita, Encruzilhada do Sul mS)
(219) Decreto de 29 de setembro de 1998
Fazenda Santa Rita, Herval (RS)
(210) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Santa Rita, Santana do Acaraú (CE)
(143) Decreto de 18 de setembro de 1998
,..................................
Fazenda Santana, Oaníndé (CE)
(144) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Santo Antônio, Nioaque (MS)
(133) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda São Gabriel, Novo Repartimento (PA)
(200) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda São João e outras, Estreito (MA)
(77) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda São João, Nioaque (MS)
(134) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda São José, Poxoréu (MT)
(159) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda São Judas Tadeu, Itaquiraí (MS)
(7) Decreto de F de setembro de 1998
Fazenda São Judas Tadeu/Cominho, Cáceres (MT)
(131) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda São Paulo, Terra Rica (PA)
(53) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda São Pedro, Arixiguana, São Jerônimo da Serra (PA)
(52) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda São Pedro, Nioaque (MS)
(129) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda Serra Quebrada, Novo Repartimento (PA)
(114) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Talismã, Talismã (TO)
(59) Decreto de 3 de setembro de 1998...............................................

6965
6947
6858
6950
6886
7063
7054
6982
6983
6971
7043
6902
6973
6998
6799
6969
6876
6875
6967
6952
6882
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Fazenda Talismã I, Talismã (TO)
(50) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Talismã III, Talismã (TO)
(49) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Tira Catinga, São Geraldo do Araguaia ePA)
(l85) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Titara, Japoatã (SE)
(12) Decreto de I" de setembro de 1998
Fazenda 'Ioledo, Divinópolis do Tocantins (TO)
(67) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda Trapiá e outras, Assu e Mossor6 (RN)
(36) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Três Voltas, Tangará (RN)
(37) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Ubaeira, Ceará Mirim e Maxaranguape (MG)
(46) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Uirapuru, Nioaque (MS)
(130) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda Vale do Moju, Moju (PA)
(184) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Vale do Pindaré I e outras, Bom Jardim (MA)
(211) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Vale Verde, São Félix do Xingu (PA)
(98) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Várzea, Piripiri (PI)
(17) Decreto de P de setembro de 1998
Fazenda WM lI, Tocantins (TO)
(68) Decreto de 4 de setembro de 1998
Gaiola GrandelTauá do Centro, Presidente Vargas (MA)
(177) Decreto de 25 de setembro de 1998
Gleba Japuranã I - Figura VIII, Nova Bandeirante (MT)
(191) Decreto de 25 de setembro de 1998
Gleba Japuranã I - Figura XIV, Nova Bandeirante (MT)
(197) Decreto de 25 de setembro de 1998
Gleba Japuranã I - Figura XV, Nova Bandeirante (MT)
(198) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Marrecas e outras, Amontada (CE)
(32) Decreto de 2 de setembro de 1998
Itanhanta, Nova Bandeirante (MT)
(193) Decreto de 25 de setembro de 1998
Lagedo, Uruçuí (PI)
(217) Decreto de 29 de setembro de 1998

6873
6872
7028
6804
6992
6854
6855
6864
6968
7027
7055
6933
6809
6893
7020
7034
7040
7041
6850
7036
7061
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Lagoa João de Sá e outros, Marco (CE)
(146) Decreto de 18 de setembro de 1998
Lote ns 4, Xinguara (PA)
(102) Decreto de 8 de setembro de 1998
Lote Iguatu, Gleba Matrinchã, Lote n" 26, Nova Bandeirante (MT)
(199) Decreto de 25 de setembro de 1998
Lote Paqueté - Gleba Matrinchã, Lote n" 15, Nova Bandeirante (MT)
(192) Decreto de 25 de setembro de 1998
Manguary, Ceará Mirim (RN)
(l03) Decreto de 8 de setembro de 1998
Nova Japuranã I - Figura I, Nova Bandeirante (MT)
(205) Decreto de 25 de setembro de 1998
Nova Japuranã I - Figura lI, Juara (MT)
(206) Decreto de 25 de setembro de 1998
Nova Japuranã I - Figura 111, Juara (MT)
(207) Decreto de 25 de setembro de 1998
Nova Japuranã I - Figura IV, Juara (MT)
(208) Decreto de 25 de setembro de 1998
Nova Japuranã I - Figura V, Juara (MT)
(209) Decreto de 25 de setembro de 1998
Olho D'Água da Boa Vista, Lajes (RN)
(73) Decreto de 4 de setembro de 1998
ParaísolBoca da Mata, Barras (PI)
(16) Decreto de 12 de setembro de 1998
Pedras, Vitória do Mearim (MA)
(212) Decreto de 25 de setembro de 1998
Porta D'Água e outros, Cerro Corá (RN)
(42) Decreto de 2 de setembro de 1998
Rainha da Paz, Nova Bandeirante (MT)
(195) Decreto de 25 de setembro de 1998
Realeza, Nova Bandeirante (MT)
(196) Decreto de 25 de setembro de 1998
São José, Camamu (BA)
(202) Decreto de 25 de setembro de 1998
Seringal Pão de Assucar, Brasileira (AC)
(116) Decreto de 11 de setembro de 1998
Serra Dantas de Dentro, Jaguaruana e Itaiçaba (CE)
(136) Decreto de 18 de setembro de 1998
Sítio Araraú ou Chapado, Tangará e Santa Cruz (RN)
(74) Decreto de 4 de setembro de 1998
Sítio Contendas, Ibicutinga e Morada Nova (CE)
(138) Decreto de 18 de setembro de 1998

6985
6937
7042
7035
6938

7048
7049
7051
7052
7053
6898
6808
7056
6860
7038
7039
7045
6954
6975
6899
6977
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Sítio Logradouro, Porto de Mangue (RN)
(188) Decreto de 25 de setembro de 1998
Sorriso, Nova Bandeirante (MT)
(190) Decreto de 25 de setembro de 1998
Várzea Grande, Dona Inês (PB)
(10) Decreto de 1Q de setembro de 1998

..
.

7031
7033

.

6802

.

7061

L
LAGEDO, URUÇUÍ (FI)

Interesse social, declaração
(217) Decreto de 29 de setembro de 1998
LAGOA JOÃO DE SÃ E OUTROS, MARCO (CE)

Interesse social, declaração
(146) Decreto de 18 de setembro de 1998

.

6985

LAR BOM SAMARITANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAUBATÉ (SF)

Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

6889

LAR DA MENINA, MACEIÓ (AL)

Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

.

6943

LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE FAULO, NANUQUE (MG)

Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

..

7001

.

7001

.

6943

.

6937

LAR ESCOLA EMMANUEL, SÃO FAULO (SF)

Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
LAR VICENTINO, ITAPEVA (SF)

Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
LOTE N° 4, XINGUARA (FA)

Interesse social, declaração
(102) Decreto de 8 de setembro de 1998
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LOTE IGUATU, GLEBAMATRINCHÃ, LOTE N' 26, NOVABANDEIRANTE
(MT)
Interesse social, declaração
(199) Decreto de 25 de setembro de 1998

7042

LOTE PAQUETÁ- GLEBAMATRINCHÃ, WTE N' 15, NOVABANDEIRANTE
(MT)
Interesse social, declaração
(192) Decreto de 25 de setembro de 1998

7035

M
MANGUARY, CEARÁ MIRIM (RN)
Interesse social, declaração
(103) Decreto de 8 de setembro de 1998

MINISTÉRIO DA CULTURA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(122) Decreto de 14 de setembro de 1998
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(121) Decreto de 14 de setembro de 1998
(216) Decreto de 29 de setembro de 1998 "...............................................
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(122) Decreto de 14 de setembro de 1998..................................................
(215) Decreto de 29 de setembro de 1998

6938

6960

6959
6960
7059

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
(108) Decreto de 11 de setembro de 1998

6946

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(213) Decreto de 29 de setembro de 1998

7057

MINISTÉRIO DA MARINHA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(213) Decreto de 29 de setembro de 1998
"....................

7057

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Orçamento da Seguridade Social; Transferência
(2) Decreto de 1Q de setembro de 1998
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(1) Decreto de P de setembro de 1998

6794
6793
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MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(213) Decreto de 29 de setembro de 1998

7057

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA
AMAZÔNIA LEGAL
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
(47) Decreto de 2 de setembro de 1998

6865

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(125) Decreto de 14 de setembro de 1998..................................................
(124) Decreto de 14 de setembro de 1998

6962

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(123) Decreto de 14 de setembro de 1998.................................................

6961

6963

N
NOVAJAPURANÃ I - FIGURA I, NOVA BANDEIRANTE (MT)
Interesse social, declaração
(205) Decreto de 25 de setembro de 1998

7048

NOVA JAPURANÃ I - FIGURA 11, JUARA (MT)
Interesse social, declaração
(206) Decreto de 25 de setembro de 1998

7049

NOVAJAPURANÃ I - FIGURA I1I, JUARA (MT)
Interesse social, declaração
(207) Decreto de 25 de setembro de 1998

7051

NOVAJAPURANÃ I - FIGURA IV,JUARA (MT)
Interesse social, declaração
(208) Decreto de 25 de setembro de 1998

7052

NOVAJAPURANÃ I - FIGURA V,JUARA (MT)
Interesse social, declaração
(209) Decreto de 25 de setembro de 1998

7053

NÚCLEO CORAÇÃO MATERNO, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001
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o
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA "O CONSOLADOR" GOIÂNIA
(GO)
Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998 .

6889

OLHO D'ÁGUA DA BOA VISTA, LAJES (RN)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 4 de setembro de 1998

6898

Crédito suplementar
Ministério da Saúde
(1) Decreto de 1'1 de setembro de 1998
Ministério da Educação e do Desporto
(121) Decreto de 14 de setembro de 1998
Ministério da Educação e do Desporto
(216) Decreto de 29 de setembro de 1998

6793
6959
7060

Transferência
Fundo Nacional de Saúde
(2) Decreto de 12 de setembro de 1998

6794

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito extraordinário
Ministério da Fazenda, supervisão
(10S) Decreto de 11 de setembro de 1998
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(47) Decreto de 2 de setembro de 1998
Crédito suplementar
Ministério da Educação e do Desporto
(215) Decreto de 29 de setembro de 1998
Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(125) Decreto de 14 de setembro de 1998
Ministério dos Transportes
(124) Decreto de 14 de setembro de 1998

6946

6865

7059

6963
6962

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Ministério da Cultura
(122) Decreto de 14 de setembro de 1998

.

6960
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Ministério da Educação e do Desporto
(122) Decreto de 14 de setembro de 1998
Ministério da Justiça
(213) Decreto de 29 de setembro de 1998
Ministério da Marinha
(213) Decreto de 29 de setembro de 1998
Ministério do Exército
(213) Decreto de 29 de setembro de 1998
Ministério dos Transportes
(123) Decreto de 14 de setembro de 1998
Órgãos do Poder Executivo
(214) Decreto de 29 de setembro de 1998
Presidência da República
(213) Decreto de 29 de setembro de 1998

6960
7057
7057

7057
6961
7058
7057

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(214) Decreto de 29 de setembro de 1998

7058

p
PARAÍSOIBOCA DA MATA, BARRAS (PI)
Interesse social, declaração
(16) Decreto de F de setembro de 1998

6808

PEDRAS, VITÓRIA DO MEARIM (MA)
Interesse social, declaração
(212) Decreto de 25 de setembro de 1998 ...

7056

PORTA D'ÁGUA E OUTROS, CERRO CORÁ (RN)
Interesse social, declaração
(42) Decreto de 2 de setembro de 1998

.

6860

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(213) Decreto de 29 de setembro de 1998

7057

PROVOPAR - AÇÃO SOCIAL; CURITIBA (PA)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

.

6943
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R
RÁDIO BRASIL NOVO LTDA., SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(82) Decreto de 4 de setembro de 1998

6908

RÁDIO CLUBE DE ITAPEVALTDA., ITAPEVA(SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(78) Decreto de 4 de setembro de 1998

6904

RÃDIO CLUBE DE VERA CRUZ LTDA., VERA CRUZ (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(79) Decreto de 4 de setembro de 1998

6905

RÃDIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO LTDA., SÃO LUÍS (MA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(5) Decreto de 12 de setembro de 1998

6797

RÃDIO EDUCADORA DE LIMElRALTDA., LIMEIRA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(81) Decreto de 4 de setembro de 1998

.

6907

RÃDIO NOVO MUNDO LTDA., SÃO PAULO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(6) Decreto de 12de setembro de 1998

.

6798

RÁDIO U1RAPURU, BIRIGÜI (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(3) Decreto de 12de setembro de 1998

6795

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação
Brasil Emissoras Aliadas Sociedade Limitada, Santa Bárbara D'Oeste
(SP)
(4) Decreto de P de setembro de 1998
Emissoras Centro-Oeste Ltda, Cruz Alta (RS)
(80) Decreto de 4 de setembro de 1998
~...............
Rádio Brasil Novo Ltda., São José do Rio Preto (SP)
(82) Decreto de 4 de setembro de 1998
Rádio Clube de Itapeva Ltda., ltapeva (SP)
(78) Decreto de 4 de setembro de 1998
Rádio Clube de Vera Cruz Ltda., Vera Cruz (SP)
(79) Decreto de 4 de setembro de 1998
"..........................

6796
6906
6908
6904
6905
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Rádio e TV Dífusora do Maranhão Ltda., São Luís (MA)
(5) Decreto de 1Q de setembro de 1998
Rádio Educadora de Limeira Ltda., Limeira (SP)
(81) Decreto de 4 de setembro de 1998
Rádio Novo Mundo Ltda., São Paulo (SP)
(6) Decreto de 1Q de setembro de 1998
Rádio Uirapuru, Birigüi (SP)
(3) Decreto de F de setembro de 1998

6797
6907
6798
6795

RAINHA DA PAZ, NOVA BANDEIRANTE (MT)
Interesse social, declaração
(195) Decreto de 25 de setembro de 1998

7038

REALEZA, NOVA BANDEIRANTE (MT)
Interesse social, declaração
(196) Decreto de 25 de setembro de 1998 ...,.............................................

7039

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Amarelinha, Pilõezinhos (PB)
(220) Decreto de 29 de setembro de 1998
Auxiliadora e outros, Camacã (BA)
(180) Decreto de 25 de setembro de 1998
Batalha e outras, Sítio Novo (MA)
(76) Decreto de 4 de setembro de 1998
Buri/Jaceguai, Marco e Senador Sá (CE)
(139) Decreto de 18 de setembro de 1998
Cachoeira e outras, Crateús (CE)
(145) Decreto de 18 de setembro de 1998
Campo de São Sebastião, São Luiz Gonzaga (RS)
(223) Decreto de 29 de setembro de 1998
Cara Torta e outros, Barras (PI)
(128) Decreto de 17 de setembro de 1998
CarimãlÁgua Fria, José de Freitas (PI)
(18) Decreto de F de setembro de 1998
Céu azul- Lote ns 10, Nova Bandeirante (MT)
(194) Decreto de 25 de setembro de 1998
Engenho Mato Grosso, Moreno (PE)
(117) Decreto de 11 de setembro de 1998
Engenho Santa 'Ierezinha, Alagoinha (MA)
(72) Decreto de 4 de setembro de 1998

7064
,...........

7023
6901
6978
6984
7067
6966
6810
7037
6955
6897
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Engenho Santo Antônio do Norte, Itaquitinga (PE)
(164) Decreto de 23 de setembro de 1998

Engenho São Vicente, Maragogi (MA)
(15) Decreto de F de setembro de 1998
Fazenda Acauã, Araguanã (TO)
(62) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Açucena, Camacã (BA)
(204) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Agropecuária Santa Amélia, Novo Repartimento (PA)
(171) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Água da Prata, Querência do Norte (PA)
(165) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Alegre, Quixeramobim (CE)
(148) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Altinho e outras, Morrinhos (CE)
(29) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Amélia, São Jerônimo da Serra (PA)
(56) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Ana Carolina, São Jerônimo da Serra (PA)
(55) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Arapuim, Verdelândia (MG)
(45) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Aruanã, Baião (PA)
(110) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Banana/Tabajara, Peixe (TO)
(61) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Bandeirante do Agachy, Miranda (MS)
(218) Decreto de 29 de setembro de 1998
Fazenda Banhos, Russas e Morada Nova (CE)
(140) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Barra Bonita I, São Félix do Xingu (PA)
(100) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Barra Bonita lI, São Félix do Xingu (PA)
(99) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Bem-Estar, Figueirópolis (MT)
(132) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda Betânia, Varzelândia (MG)
(43) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Boa ÁgualTrapiá - Parcela 2, Banabuiü (CE)
(157) Decreto de 18 de setembro de 1998

7005
6807
6885
7047
7013
7006
6987
6847
6879
6878
6863
6948
6884
7062
6979
6935
6934
6970
6861
6996
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Fazenda Boa ÁguaJTrapiá - Parcelas 4, 9, 10, 12 e 13, Banabuiú
(CE)

(158) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa ÁguaJTrapiá --Parcela 5, Banabuiú (CE)
(155) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa ÁgualTrapiá - Parcela 6, Banabuiú (CE)
(154) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa ÁguaJTrapiá - Parcela 8, Banabuiú (CE)
(153) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa Água/Trapiá - Parcela 11, Banabuiú (CE)
(152) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa ÁgualTrapiá - Parcela 14, Banabuiú (CE)
(151) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Boa Esperança, Marabá (PA)
(182) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Brejo do Baixa Grande, Santa Filomena do Maranhão

6997
6994
6993
6992
6991
6990
7025

(MA)

(66) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda Burundunga e outras, Camamu (EA)
(203) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Caioca, Miraíma e Sobral (CE)
(156) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Campo Alegre, Umbaúba (SE)
(13) Decreto de 1º de setembro de 1998
Fazenda Capricórnio, São Félix do Xingu (PA)
(97) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Caraíbas, Quixeramobim (CE)
(147) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Carajás, Paraupebas (PA)
(201) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Cercado da Estação, Fazendinha e Cercado do Rio, Mogeiro
(PE); Decreto Não Numerado (3) de 3.3.1998, alteração
(163) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Chapadão dos Borges ou Tabuões, Coromandel (MG)
(44) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Chaparral, Tejuçuoca (CE)
(142) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Cigana, Novo Repartimento (PA)
(115) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Clotilde e outra, Machadinha D'Oeste (RO)
(170) Decreto de 23 de setembro de 1998

6891
7046
6995
6805
6932
6986
7049

7004
6862
6981
6953
7012
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Fazenda Conjunto Recordação, Camacã e Pau Brasil (BA)
(181) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Conquista, Marabá (PA)
(183) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Corgão das Macaúbas, Verdelândia (MG)
(35) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Corredeiras, Rio Negrinho (SC)
(222) Decreto de 29 de setembro de 1998
Fazenda Criciúma I, Bituruna (PA)
(26) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Criciúma 11,Bituruna (PA)
(27) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Criciúma !lI, Bituruna (PA)
(28) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Dalila, Santa Fé do Araguaia (TO)
(60) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda do Sol, Cardoso Moreira (RJ)
(221) Decreto de 29 de setembro de 1998
Fazenda Engenho da Serra, Ituiutaba (MG)
(160) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Europa, Guarapuava (PA)
(167) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Fortaleza, São Félix do Xingu (PA)
(96) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Galego, Nova Bandeirante (MT)
(189) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Galinha, Brasilândia (MG)
(118) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Garças, Morrinhos (CE)
(30) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Groenlândia, Taboleiro do Norte (CE)
(104) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Gurupi, Paragominas (PA)
(174) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Itapira, Itapirapuã (GO)
(19) Decreto de 1Q de setembro de 1998
Fazenda Itauna, Planaltina (GO)
(111) Decreto de 11 de setembro de 1998
(119) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Jaciretã, Renascença (PA)
(173) Decreto de 23 de setembro de 1998

7024
7026
6853

7066
6844
6845
6846
6883
7065
6999
7009
6931
7032
6956
6848
6939
7016
6811
6949
6957
7015
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Fazenda Lagoa da Cigana, João Lisboa (MA)
(8) Decreto de F de setembro de 1998

.

6800

Fazenda Lagoa Grande, Tabuleiro do Norte (CE)
(95) Decreto de 8 de setembro de 1998

.

6930

Fazenda Lagoa Rica, Pontes e Lacerda (MT)
(178) Decreto de 25 de setembro de 1998

.

7021

.

7000

Fazenda Lavandeiras e outros, Pint6polis (MG)
(161) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Livramento, Mirinzal (MA)
(71) Decreto de 4 de setembro de 1998

6896

Fazenda LS, Fernandes Pinheiro (PA)
(58) Decreto de 3 de setembro de 1998

..

6881

Fazenda Mãe de Deus, Jardim Olinda (PA)
(51) Decreto de 3 de setembro de 1998

.

6874

Fazenda Maringá, Xinguara (PA)
(135) Decreto de 18 de setembro de 1998

.

6974

.

6976

..
.
..

6850
6851
6852

..

6859

.

6980

.

6951

.

6877

.

7007

.

7030

.

6856

.

7011

.

6958

Fazenda Mário Leal, Arneiroz (CE)
(137) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Marrecas e outros, Amontada (CE)
(32) Decreto de 2 de setembro de 1998
(33) Decreto de 2 de setembro de 1998
(34) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Monte Azul, Mirador (PA)
(41) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Monte Socorro, Pedra Branca (CE)
(141) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Murajuba, Marabá (PA)
(113) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Nossa Senhora da Penha, Terra Rica (PA)
(54) Decreto de 3 de setembro de 1998
"
Fazenda Nova Itaperuna, Marabá (PA)
(166) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Novo Mundo, São Geraldo do Araguaia (PA)
(187) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Olhos D'Água, Pompeu (MG)
(38) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Pam, Nova Alvorada do Sul (MS)
(169) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Paraíso, Baião (PA)
(120) Decreto de 11 de setembro de 1998
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Fazenda Paraíso, Santa Cruz de Monte Castelo (PA)
(57) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Parelhas, Quixeramobim CCE)
(149) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Passandu, São Domingos de Pombal (PB)
(9) Decreto de 1º de setembro de 1998
Fazenda Pedra Preta, Uruoca (CE)
(150) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Perseverança, Marmeleiro (PR)
(186) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Papá, Monte Alegre (PA)
(14) Decreto de 1º de setembro de 1998
Fazenda Prata, Cáceres (MT)
(179) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Rancho Alegre, Tibagi (PA)
(39) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Recreio, Filadélfia (TO)
(69) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda Remanso, Palmeirante (TO)
(70) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda Ribeira do 'Irapiá, Cerro Corá (RN)
(75) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda Rio Preto/Talhado, Rio Verde (GO)
(11) Decreto de P de setembro de 1998
Fazenda Rodeio, ltapiúna (CE)
(31) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Rosa, Guarapuava (PA)
(168) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Sabino e outra, Marabã (PA)
(101) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Santa Ana, Querência do Norte (PA)
(172) Decreto de 23 de setembro de 1998
Fazenda Santa Fé e Saudade, Apiacá (ES)
(127) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda Santa Fé, Baião (PA)
(109) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Santa Lúcia, Terra Rica (PA)
(40) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Santa Maria, Marabã (PA)
(112) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Santa Maria, Santa Fé do Araguaia (TO)
(63) Decreto de 3 de setembro de 1998

6880
6988
6801
6989
7029
6806
7022
6857
6894
6895
6900
6803
6849
7010
6936
7014
6965
6947
6858
6950
6886
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Fazenda Santa Rita, Encruzilhada do Sul (RS)
(219) Decreto de 29 de setembro de 1998

Fazenda Santa Rita, Herval (RS)
(210) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Santa Rita, Santana do Acaraú (CE)
(143) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Santana, Canindé (CE)
(144) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda Santo Antônio, Nioaque (MS)
(133) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda São Gabriel, Novo Repartimento (PA)
(200) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda São João e outras, Estreito (MA)
(77) Decreto de 4 de setembro de 1998
Fazenda São João, Nioaque (MS)
(134) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda São José, Poxoréu (MT)
(159) Decreto de 18 de setembro de 1998
Fazenda São Judas Tadeu, Itaquiraí (MS)
(7) Decreto de I'.! de setembro de 1998
Fazenda São Judas Tadeu/Corixinho, Cáceres (MT)
(131) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda São Paulo, Terra Rica (PA)
(53) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda São Pedro, Arixiguana, São Jerônimo da Serra (PA)
(52) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda São Pedro, Nioaque (MS)
(129) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda Serra Quebrada, Novo Repartimento (PA)
(114) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fazenda Talismã, Talismã (TO)
(59) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Talismã I, Talismã (TO)
(50) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Talismã III, Talismã (TO)
(49) Decreto de 3 de setembro de 1998
Fazenda Tira Catinga, São Geraldo do Araguaia (PA)
(185) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Titara, Japoatã (SE)
(12) Decreto de 1º de setembro de 1998
Fazenda Toledo, Divinópolis do Tocantins (TO)
(67) Decreto de 4 de setembro de 1998
,.........................

7063
7054

6982
6983

6971
7043
6902
6973
6998
6799
6969
6876
6875
6967
6952
6882
6873
6872
7028
6804
6892
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Fazenda Trapiá e outras, Assu e Mossor6 (RN)
(36) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Três Voltas, Tangará (RN)
(37) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Ubaeira, Ceará Mirim e Maxaranguape (MG)
(46) Decreto de 2 de setembro de 1998
Fazenda Uirapuru, Nioaque (MS)
(130) Decreto de 17 de setembro de 1998
Fazenda Vale do Moju, Moju (PA)
(184) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Vale do Pindaré I e outras, Bom Jardim (MA)
(211) Decreto de 25 de setembro de 1998
Fazenda Vale Verde, São Félix do Xingu (PA)
(98) Decreto de 8 de setembro de 1998
Fazenda Várzea, Piripiri (PI)
(17) Decreto de F de setembro de 1998
Fazenda WM n, Tocantins (TO)
(68) Decreto de 4 de setembro de 1998
Gaiola GrandelTauá do Centro, Presidente Vargas (MA)
(177) Decreto de 25 de setembro de 1998
.
Gleba Japuranã I - Figura VIII, Nova Bandeirante (MT)
(191) Decreto de 25 de setembro de 1998
Gleba -Iapuranã I - Figura XIV, Nova Bandeirante (MT)
(197) Decreto de 25 de setembro de 1998
Gleba Japuranã I - Figura XV, Nova Bandeirante (MT)
(198) Decreto de 25 de setembro de 1998
Itanhanta, Nova Bandeirante (MT)
(193) Decreto de 25 de setembro de 1998
Lagedo, Uruçuí (PI)
(217) Decreto de 29 de setembro de 1998
Lagoa João de Sá e outros, Marco (CE)
(146) Decreto de 18 de setembro de 1998
Lote ns 4, Xinguara (PA)
(102) Decreto de 8 de setembro de 1998
Lote Iguatu, Gleba Matrinchã, Lote n'' 26, Nova Bandeirante (MT)
(199) Decreto de 25 de setembro de 1998
Lote Paquetá - Gleba Matrinchã, Lote n" 15, Nova Bandeirante (MT)
(192) Decreto de 25 de setembro de 1998
Manguary, Ceará Mirim (RN)
(103) Decreto de 8 de setembro de 1998
Nova -Iapuranã I - Figura I, Nova Bandeirante (MT)
(205) Decreto de 25 de setembro de 1998

6854
6855
6864
6968
7027
7055
6933
6809
6893
7020
7034
7040
7041
7036
7061
6985
6937
7042
7035
6938
7048
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Nova Japuranã I - Figura lI, Juara (MT)
(206) Decreto de 25 de setembro de 1998 .
Nova -Iapuranã I - Figura UI, Juara (MT)
(207) Decreto de 25 de setembro de 1998
Nova Japuranã I - Figura IV, Juara (MT)
(208) Decreto de 25 de setembro de 1998 .
Nova -Iapuranã I - Figura V, Juara (MT)
(209) Decreto de 25 de setembro de 1998
Olho D'Água da Boa Vista, Lajes (RN)
(73) Decreto de 4 de setembro de 1998
ParaísolBoca da Mata, Barras (PI)
(16) Decreto de P de setembro de 1998
Pedras, Vitória do Mearim (MA)
(212) Decreto de 25 de setembro de 1998
Porta D'Água e outros, Cerro Corá (RN)
(42) Decreto de 2 de setembro de 1998
Rainha da Paz, Nova Bandeirante (MT)
(195) Decreto de 25 de setembro de 1998
Realeza, Nova Bandeirante (MT)
(196) Decreto de 25 de setembro de 1998
São José, Camamu (BA)
(202) Decreto de 25 de setembro de 1998
Seringal Pão de Assucar, Brasileira (AC)
"...........
(116) Decreto de 11 de setembro de 1998
Serra Dantas de Dentro, Jaguaruana e Itaiçaba (CE)
(136) Decreto de 18 de setembro de 1998
Sítio Araraú ou Chapado, Tangará e Santa Cruz (RN)
(74) Decreto de 4 de setembro de 1998
Sítio Contendas, Ibicutinga e Morada Nova (CE)
(138) Decreto de 18 de setembro de 1998
Sítio Logradouro, Porto de Mangue (RN)
(188) Decreto de 25 de setembro de 1998
Sorriso, Nova Bandeirante (MT)
(190) Decreto de 25 de setembro de 1998
Várzea Grande, Dona Inês (PB)
(10) Decreto de 1~ de setembro de 1998............................................

7049
7051
7052
7053
6898
6808
7056
6860
7038
7039
7045
6954
6975
6899
6977
7031
7033
6802

s
SÃO JOSÉ, CAMAMU (BA)
Interesse social, declaração
(202) Decreto de 25 de setembro de 1998

.

7045
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SERINGAL PÃO DE ASSUCAR, BRASILEIRA (AC)
Interesse social, declaração
(116) Decreto de 11 de setembro de 1998

6954

SERRA DANTAS DE DENTRO, JAGUARUANA E ITAIÇABA (CE)
Interesse social, declaração
(136) Decreto de 18 de setembro de 1998

6975

SERVIÇO BENEFICENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS EVANGÉLICOS DE
ANÁPOLIS, ANÁPOLIS (GO)
Utilidade pública, declaração
(l07) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DA IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÊIA DE DEUS, CORUMBÁ (MS)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001

SÍTIO ARARAÚ OU CHAPADO, TANGARÁ E SANTA CRUZ (RN)
Interesse social, declaração
(74) Decreto de 4 de setembro de 1998

6899

.

SÍTIO CONTENDAS, IBICUTINGAE MORADA NOVA(CE)
Interesse social, declaração
(138) Decreto de 18 de setembro de 1998

6977

SÍTIO LOGRADOURO, PORTO DE MANGUE (RN)
Interesse social, declaração
(l88) Decreto de 25 de setembro de 1998 .

7031

SOCIEDADE BENEFICENTE DAS SENHORAS SÍRIO LIBANESAS DO
PARANÁ, CURITIBA (PA)
Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

6889

SOCIEDADE BENEFICENTE DE ITAJUÍPE, ITAJUÍPE (BA)
Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

6889

SOCIEDADE BENEFICENTE DE PROTEÇÃO E AMPARO À CRIANÇA,
SANTA MARIA (RS)
Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

6889

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO LUÍS GONZAGA, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

6889
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SOCIEDADE BENEFICENTE UNIÃO OPERÁRIA, ARARAQUARA(SP)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001

SOCIEDADE BRASILEIRA DOS OSTOMIZADOS, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001

SOCIEDADE CIVIL PROJETO GARAGEM DE DOIS CÓRREGOS, DOIS
CÓRREGOS (SP)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943

SOCIEDADE DE AMPARO E PROMOÇÃO (SOAPRO), TAUBATÉ (SP)
Utilidade pública, declaração
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943

SOCIEDADE DE APOIO Ã COMUNIDADE MISSÃOVELHENSE, MISSÃO
VELHA (CE)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001

SOCIEDADE DE PROTEÇÃO Ã CRIANÇA DE PEDREIRA, PEDREIRA
(SP)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001

SOCIEDADE DE PROTEÇÃO Ã VELHICE «LAR PADRE GEREMIAS",
REGINÓPOLIS (SP)
Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

6889

SOCIEDADE FILARMÓNICAMINERVA, MORRO DO CHAPÉU (BA) .
Utilidade pública; declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

6889

SOCIEDADE HOSPITALAR SANTO ANTÔNIO, BRAGA (RS)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001

SOCIEDADE PESTALOZZI DE MISSÃO VELHA, MISSÃO VELHA (CE)
Utilidade pública, declaração
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

6889

SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - CONSELHO PARTICULAR DE
AMPARO, AMPARO (SP)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001
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SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRADINHO, SOBRADINHO
(RS)
Utilidade pública, declaração
(1132) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001

..

SORRISO, NOVABANDEIRANTE (MT)

Interesse social, declaração
(190) Decreto de 25 de setembro de 1998

.

7033

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Brasil Emissoras Aliadas Sociedade Limitada, Santa Bárbara
D'Oeste (SP)
(4) Decreto de lQ de setembro de 1998..............................................
Emissoras Centro-Oeste Ltda, Cruz Alta (RS)
(80) Decreto de 4 de setembro de 1998
Rádio Brasil Novo Ltda., São José do Rio Preto (SP)
(82) Decreto de 4 de setembro de 1998
Rádio Clube de Itapeva Ltda., Itapeva (SP)
(78) Decreto de 4 de setembro de 1998
Rádio Clube de Vera Cruz Ltda., Vera Cruz (SP)
(79) Decreto de 4 de setembro de 1998
Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda., São Luís (MA)
(5) Decreto de 1'.' de setembro de 1998
Rádio Educadora de Limeira Ltda., Limeira (SP)
(81) Decreto de 4 de setembro de 1998
Rádio Novo Mundo Ltda., São Paulo (SP)
(6) Decreto de P de setembro de 1998
Rádio Uirapuru, Birigüi (SP)
(3) Decreto de 1'.' de setembro de 1998
TERRA INDÍGENA ÁGUAS BELAS, PRADO (BA)
Demarcação administrativa, homologação
(90) Decreto de 8 de setembro de 1998

6796
6906
6908
6904
6905
6797
6907
6798
6795

6922

TERRA INDÍGENA BATOVI, PARANATINGA (MT)
Demarcação administrativa, homologação
(86) Decreto de 8 de setembro de 1998

.

6915

TERRA INDÍGENA ESCONDIDO, COTRIGUAÇU (MT)
Demarcação administrativa, homologação
(84) Decreto de 8 de setembro de 1998

.

6910
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TERRA INDÍGENA GUARANI DO AGUAPEÚ, MONGAGUÁ (SPl
Demarcação administrativa, homologação
(93) Decreto de 8 de setembro de 1998

6927

TERRA INDÍGENA KARAJÁ DE ARUANÃ 11, COCALINHO (MTl
Demarcação administrativa, homologação
(94) Decreto de 8 de setembro de 1998

.

6928

TERRA INDÍGENA KARIPUNA, NOVA MAMORÉ E PORTO VELHO (ROl
Demarcação administrativa, homologação
(87) Decreto de 8 de setembro de 1998

6916

.

TERRA INDÍGENA PALMARI DO LAGO MARRAHÃ, LÁBREA (AM)
Demarcação administrativa, homologação
(92) Decreto de 8 de setembro de 1998

6925

TERRA INDÍGENA PALMARI DO LAGO PARI CÁ, TAPAUÁ (AM)
Demarcação administrativa, homologação
(91) Decreto de 8 de setembro de 1998

6924

TERRA INDÍGENA PARANÁ DO PARI CÁ, MARAÁ (AM)
Demarcação administrativa, homologação
(89) Decreto de 8 de setembro de 1998

6921

.

TERRA INDÍGENA PAUMARI DO LAGO MANISSUÃ, TAPAUÁ (AM)
Demarcação administrativa, homologação
(88) Decreto de 8 de setembro de 1998

6919

TERRA INDÍGENA URUBU BRANCO, SANTA TEREZINHA, CONFRESA
E PORTO ALEGRE DO NORTE (MTl
Demarcação administrativa, homologação
(83) Decreto de 8 de setembro de 1998

.

6909

.

6911

TERRA INDÍGENA WAWI, QUERÉNCIA (MT)
Demarcação administrativa, homologação
(85) Decreto de 8 de setembro de 1998

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15" REGIÃO, CAMPINAS
(SPl
Utilidade pública, imóvel urbano
(48) Decreto de 3 de setembro de 1998

..

6866
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u
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO, RECIFE (PEl
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

.

7001

UTILIDADE PÚBLICA
Declaração
Abrigo do Menor, Criciúma (SC)
(l07) Decreto de 11 de setembro de 1998 o.,
Abrigo dos Velhinhos Frederico Ozanam de Tremembé - Cantareira, São Paulo (SP)
(l07) Decreto de 11 de setembro de 1998
Ação Comunitária Integrada do Menor Carente, Tupanciretâ (RS)
(l07) Decreto de 11 de setembro de 1998
Ação Social Paróquia de Joaquim Nabuco, Joaquim Nabuco (PE)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Amparo Social de Promoção Humana, Serra Negra (SP)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Associação Adelino de Carvalho, Ipameri (GO)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa, Ponta Gros-

sa (PAl
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul, Céu Azul (PA)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998
Associação das Voluntárias de Caridade de Rolândia, Rolândia (PA)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
Associação de Apoio a Portadores de AIDS Esperança e Vida, Campinas (SP)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
Associação de Integração Social de Itajubã, Itajubá (MG)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, Curitiba (PA)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
Associação Evangélica Assistencial (AEA), Campinas (SP)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998 .
Associação Mantenedora do Orfanato de Igarassu, Igarassu (PE)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998
Associação Missão Resgate, Ipatinga (MG)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998

6943

6943
6943
7001
7001
7001

7001
6889
6943

6943
7001
6943
6889
6889
6943
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Barralerta - Sociedade Civil Comunitária, Rio de Janeiro (RJ)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Casa do Menor Francisco de Assis de Leme, Leme (SP)
(l07) Decreto de 11 de setembro de 1998
Centro Comunitário da Criança, Brasília (DF)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998
Centro de Convivência Infantil «Criança Feliz», Sumaré (SP)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Centro de Promoção e Assistência Social de Rinõpclie, Rinópolis

7001
6943
6889
7001

(SP)

(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Centro de Recuperação e Reabilitação Vida Plena, Vespasiano (MG)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Centro Espírita São Sebastião, Maceió (AL)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998
Centro Social de Recuperação e Beneficência São Gabriel, São Gabriel da Palba (ES)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Centro Social São Pedro de Presidente Epitácio, Presidente Epitácio (SP)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
Cima's Fundação, São Lourenço (MG)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro de Limeira, Limeira (SP)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
Colégio Diocesano Dom Silvério, Sete Lagoas (MG)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Conselho Comunitário de Jericoacoara, Jijoca de Jericoacoara (CE)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
Conselho de Moradores do Alto da Boa Vista, Ituberá (BA)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Conselho Particular Vicentino da Sociedade São Vicente de Paulo
de São Gonçalo do Abaeté, São Gonçalo do Abaeté (MG)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema,
Colorado (PA)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
Creche Berçário São Pedro, Nova Luzitânia (SP)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
Creche e Centro de Formação «Pequeninos de Jesus», Frutal (MG)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

7001
7001
6889

7001

6943
6943
6943
7001
6943
7001

6943

6943
6943
7001
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Cruzada dos Militares Espíritas - Núcleo de Ribeirão Preto,
Ribeirão Preto (SP)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998
Cruzada Paroquial de Educação, Arcos (MG)
(]62) Decreto de 22 de setembro de 1998
Cruzada Paroquial de Educação, Arcos (MG)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Ekip Naturama-Associação Cultural, Científica e Educacional,
Franca (SP)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

Fundação ABC Para Assistência e Divulgação Técnica Agropecuária,
Castro (PA)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
Fundação Ação Feminina da Asplana, Maceió (AL)
O 07) Decreto de 11 de setembro de 1998
.
Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, São José dos Pinhais

6889
7001
7001

6889

6943
6943

(PR)

(62) Decreto de 22 de setembro de 1998.......................
Fundação Pedro Machado, Crateús (CE)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998 .
Fundação Pró-Instituto de Hematologia do Rio de Janeiro (RJ)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998
Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (PA)
(62) Decreto de 22 de setembro de 1998
Guarda Mirim de São José do Rio Pardo, São José do Rio Pardo (SP)
(07) Decreto de 11 de setembro de 1998
Hospital Maternidade Santa Helena, Itapemirim (ES)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
Instituto Aliança de Apoio Assistencial, Belém (PA)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina "Santo Cheraria»,
Adamantina (SP)
(62) Decreto de 22 de setembro de 1998
Instituto de Teologia Pastoral de Natal, Natal (RN)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998
Instituto Evangélico de Amparo ao Menor, Três Coroas (RS)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Instituto Metodista Carlota Pereira Louro, Três Rios (RJ)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Lar Bom Samaritano de Assistência Social, Taubaté (SP)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998

7001
6889
6889
7001
6943
6943
6943

7001
6889
7001
7001
6889
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Lar da Menina, Maceió (AL)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
.
Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, Nanuque (MG)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
..
Lar Escola Emmanuel, São Paulo (SP)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Lar Vicentino, Itapeva (SP)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
.
Núcleo Coração Materno, São Paulo (SP)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
..
Obras Sociais do Centro Espírita «O Consolador», Goiânia (GO)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998
..
Provopar - Ação Social, Curitiba (PA)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
..
Serviço Beneficente da Associação dos Evangélicos de Anápolis, Anãpolis (GO)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
.
Serviço de Assistência Social e Cultural da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Corumbá (MS)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
.
Sociedade Beneficente das Senhoras Sírio Libanesas do Paraná,
Curitiba (PA)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998
.
Sociedade Beneficente de Itajuípe, Itajuípe (BA)
(65) Decreto de.4 de setembro de 1998
.
Sociedade Beneficente de Proteção e Amparo à Criança, Santa Maria (RS)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998
.
Sociedade Beneficente São Luís Gonzaga, São Paulo (SP)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998
.
Sociedade Beneficente União Operária, Araraquara (SP)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
.
Sociedade Brasileira dos Ostomizados, Rio de Janeiro (RJ)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
.
Sociedade Civil Projeto Garagem de Dois Córregos, Dois Córregos

6943
7001
7001
6943
7001
6889
6943

6943

7001

6889
6889

6889
6889
7001
7001

(SP)

(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
..
Sociedade de Amparo e Promoção (Soapro), Taubaté (SP)
(107) Decreto de 11 de setembro de 1998
.
Sociedade de Apoio à Comunidade Missãovelhense, Missão Velha

6943
6943

(CE)

(162) Decreto de 22 de setembro de 1998

..
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Sociedade de Assistência Social de Sobradinho, Sobradinho (RS)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Sociedade de Proteção à Criança de Pedreira, Pedreira (SP)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Sociedade de Proteção à Velhice «Lar Padre Geremias», Reginópolis

7001
7001

(SP)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998
Sociedade Filarmônica Minerva, Morro do Chapéu (BA)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998
Sociedade Hospitalar Santo Antônio, Braga (RS)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Sociedade Pestalozzi de Missão Velha, Missão Velha (CE)
(65) Decreto de 4 de setembro de 1998
Sociedade São Vicente de Paulo - Conselho Particular de Amparo,

6889
6889
7001
6889

Amparo (SP)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Universidade Católica de Pernambuco, Recife (PE)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998 .

7001
7001

Desapropriação
Imóvel; Área de terras, benfeitorias
(21) Decreto de 2 de setembro de 1998......
(22) Decreto de 2 de setembro de 1998...
(23) Decreto de 2 de setembro de 1998..............................................
(24) Decreto de 2 de setembro de 1998..............................................
(25) Decreto de 2 de setembro de 1998..............................................
(48) Decreto de 3 de setembro de 1998..............................................
(106) Decreto de 11 de setembro de 1998..........................................
(126) Decreto de 17 de setembro de 1998

6813
6823
6827
6830
6837
6866
6941
6964

Restabelecimento de título
Centro de Assistência Social Nossa Senhora da Assunção, Cabo

Frio (RJ)
(64) Decreto de 4 de setembro de 1998
Servidão administrativa, autorização
Fazenda Capela Velha, São Geraldo (MG)
(176) Decreto de 25 de setembro de 1998

6887

..
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v
VÁRZEA GRANDE, DONA INÊS (PB)
Interesse social, declaração
(10) Decreto de F de setembro de 1998

6802
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.718, DE 6 DE OUTUBRO
DE 1998
Acresce parágrafo ao art. 4º da Lei
n Z 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que
dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos
e partes do corpo humano para fins de
transplante e tratamento.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com
força de lei:
Art. l' O art. 4' da Lei n" 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 6º Na ausência de manifestação de vontade do potencial
doador, o pai, a mãe, o filho ou o cônjuge poderá manifestar-se
contrariamente à doação, o que será obrigatoriamente acatado
pelas equipes de transplante e remoção." (NR)

Art. 2' Essa medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.719, DE 13 DE OUTUBRO
DE 1998
Altera dispositivos do Decreto-Lei
nº 73, de 21 de novembro de 1966, da Lei
nº 6.435, de 15 de julho de 1977, da Lei
n Q 5. 627, de 1'2 de dezembro de 1970, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 26, 84 e 90 do Decreto-Lei n' 73, de 21 de novembro de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 26. As sociedades seguradoras não poderão requerer
concordata e não estão sujeitas a falência, salvo, neste último
caso, se decretada a liquidação extrajudicial, o ativo não for suficiente para o pagamento de pelo menos a metade dos credores
quirográficos, ou quando houver fundados indícios da ocorrência de crime falimentar." (NR)
«Art. 84. ..
.
§ l' O patrimônio líquido das sociedades seguradoras não
poderá ser inferior ao valor do passivo não operacional, nem ao
valor mínimo decorrente do cálculo da margem de solvência,
efetuado com base na regulamentação baixada pelo CNSP.
§ 2' O passivo não operacional será constituído pelo valor
das obrigações não cobertas por bens garantidores.
§ 3' As sociedades seguradoras deverão adequar-se ao
disposto neste artigo no prazo de um ano, prorrogável por igual
período e caso a caso, por decisão do CNSP." (NR)
«Art. 90. ..
.
Parágrafo único. Aplica-se à intervenção a que se refere
este artigo o disposto nos arts. 55 a 62 da Lei nº 6.435, de 15 de
julho de 1977.>0 (NR)
Art. 2' Às sociedades seguradoras de capitalização e às entidades de previdência privada aberta aplica-se o disposto nos arts. 2'
e 15 do Decreto-Lei n' 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, 1º a 8' da Lei
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n Q 9.447, de 14 de março de 1997 e, no que couber, nos arts. 3' a 49 da
Lei n'' 6.024, de 13 de março de 1974.
Parágrafo único. As funções atribuídas ao Banco Central do
Brasil pelas leis referidas neste artigo serão exercidas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), quando se tratar de sociedades seguradoras, de capitalização ou de entidades de previdência
privada aberta.
Art. 3Q Aplica-se às entidades de previdência privada aberta o
disposto no art. 84 do Decreto-Lei n? 73, de 1966.
Art. 4' O art. 56 da Lei n? 6.435, de 15 de julho de 1977, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 56. .
.
§ 3' A decretação da intervenção não afetará o funcionamento da entidade nem o curso regular de seus negócios.
§ 4Q Na hipótese de indicação de pessoa jurídica para gerir
a sociedade em regime de intervenção, esta poderá, em igualdade
de condições com outros interessados, participar de processo de
aquisição do controle acionário da sociedade intervcntiva.» (NR)
Art. 5Q O art. 9' da Lei n Q 5.627, de l' de dezembro de 1970,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9 2
.
Parágrafo único. Excepcionalmente, e em prazo não superior a um ano, prorrogável por uma única vez e por igual prazo, e
a critério da Susep, poderá ser autorizada a transferência de
controle acionário de sociedades de seguros às pessoas jurídicas
indicadas neste artigo." (NR)
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7Q Fica revogado o art. 3' da Lei n' 7.682, de 2 de dezembro de 1988.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177 Q da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.720, DE 28 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre a contribuição para o
custeio da previdência social dos servidores públicos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A contribuição de que trata o art. 1º da Lei nº 9.630, de
23 de abril de 1998, fica acrescida de um adicional de nove pontos
percentuais incidente sobre o valor da remuneração que exceder a
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Art. 2º O adicional de que trata o artigo anterior tem caráter
temporário, vigorando por um período de cinco anos contados a partir de 1º de fevereiro de 1999.
Art. 3º As contribuições dos servidores da União serão objetos
de registro contábil individualizado.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de fevereiro de
1999.
Brasília, 28 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
Cláudia Maria Costin
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.721, DE 28 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de
valores referentes a tributos e contribuições federais, inclusive seus
acessórios, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa Econômica Federal,
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF),
específico para essa finalidade.
§ l' O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos débitos
provenientes de tributos e contribuições inscritos em Dívida Ativa
da União.
§ 2' Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente
de qualquer formalidade, no mesmo prazo fixado para recolhimento
dos tributos e das contribuições federais.
§ 3' Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, de autoridade administrativa competente, o valor do
depósito, após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será:

I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal,
no prazo máximo de vinte e quatro horas, quando a sentença lhe for
favorável ou na proporção em que o for, acrescido de juros, na forma
estabelecida pelo § 4' do art. 39 da Lei n? 9.250, de 26 de dezembro de
1995, e alterações posteriores; ou
II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar de sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998
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§ 4' Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal serão debitados à Conta Única do Tesouro Nacional, em subconta de
restituição.
§ 5' A Caixa Econômica Federal manterá controle dos valores
depositados ou devolvidos.

Art. 2' Observada a legislação própria, o disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos judiciais e extrajudiciais referentes às contribuições administradas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social.
Art. 3' Os procedimentos para execução desta medida provisória serão disciplinados em regulamento.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos depósitos efetuados a partir de l' de dezembro de 1998.
Brasília, 28 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.722, DE 29 DE OUTUBRO
DE 1998
Institui normas relativas ao exercício,
pelo Advogado-Geral da União, de orientação normativa e de supervisão técnica sobre
os órgãos jurídicos das autarquias federais
e das fundações instituídas e mantidas pela
União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os órgãos jurídicos das autarquias federais e das fundações instituídas e mantidas pela União estão sujeitos à orientação
normativa e à supervisão técnica do Advogado-Geral da União.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998
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Parágrafo único. A supervisão técnica a que se refere este artigo compreende a prévia anuência do Advogado-Geral da União ao
nome indicado para a chefia dos órgãos jurídicos das autarquias
federais e das fundações instituídas e mantidas pela União.
Art. 2º O Advogado-Geral da União, caso considere necessário, poderá recomendar, aos órgãos jurídicos dessas entidades, a alteração da tese jurídica sustentada nas manifestações produzidas,
para adequá-la à jurisprudência prevalecente nos Tribunais Superiores e no Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. Terão natureza vinculante, e serão de observãncia obrigatória, as recomendações de alteração da tese juridica
sustentada, feitas pelo Advogado-Geral da União.
Art. 3º De ofício ou mediante solicitação, justificada, dos representantes legais das autarquias federais e das fundações instituídas e mantidas pela União, o Advogado-Geral da União poderá
promover ou determinar que se promova a apuração de irregularidade no serviço público, ocorrida no âmbito interno daquelas entidades, podendo cometer a órgão da Advocacia-Geral da União, expressamente, o exercício de tal encargo.
Art. 4º Ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 1º, o
Advogado-Geral da União poderá delegar a prática dos atos de
orientação normativa e de supervisão técnica previstos nesta medida provisória.
Art. 5º O Advogado-Geral da União expedirá as normas necessárias à aplicação do disposto nesta medida provisória.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
Geraldo Magela da Cruz Quintão
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.723, DE 29 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e nos termos do art. 24, inciso XII,
da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1a Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária,
de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados
os seguintes critérios:
I - realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, bem como de auditoria, por entidades independentes legalmente
habitadas, utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios;
H - financiamento mediante recursos provenientes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das contribuições
do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas para os seus
respectivos regimes;
IH - as contribuições da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar,
ativo, inativo e dos pensionistas, somente poderão ser utilizadas para
pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes;
IV - cobertura de um número mínimo de segurados, de modo
que os regimes possam garantir diretamente a totalidade dos riscos
cobertos no plano de benefícios, preservando o equilíbrio atuarial
sem necessidade de resseguro, conforme parâmetros gerais;
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de
cargos efetivos e a militares, e a seus respectivos dependentes, de
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p- 7169-7478, out. 1998
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cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios e entre Municípios;
VI - pleno acesso dos segurados às informações relativas à
gestão do regime e participação de representantes dos servidores públicos e dos militares, ativos e inativos, nos colegiados e instãncias de
decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação;
VII - registro contábil individualizado das contribuições de
cada servidor e dos entes estatais, conforme diretrizes gerais;
VIII - identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com
pessoal inativo civil, militar e pensionistas, bem como dos encargos
incidentes sobre os proventos e pensões pagos;
IX - sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial,
contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo.
Parágrafo único. No caso dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, constitui requisito adicional, para organização e funcionamento de regime próprio de previdência social dos servidores públicos e dos militares, ter receita diretamente arrecadada superior à proveniente de transferências constitucionais da União e dos Estados.
Art. 2º A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos respectivos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares não poderá exceder,
a qualquer título, o dobro da contribuição do segurado.
§ 1º A despesa líquida com pessoal inativo e pensionistas dos
regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos
militares de cada um dos entes estatais não poderá exceder a doze
por cento de sua receita corrente líquida em cada exercício financeiro, observado o limite previsto no caput, sendo a receita corrente líquida calculada conforme a Lei Complementar nº 82, de 27 de março
de 1995.
§ 2º Entende-se, para os fins desta medida provisória, como
despesa líquida a diferença entre a despesa total com pessoal inativo
e pensionista dos regimes próprios de previdência social dos servidoCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998
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res e dos militares de cada um dos entes estatais e a contribuição dos
respectivos segurados.
§ 3' A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
publicarão, até trinta dias após o encerramento de cada mês, demonstrativo da execução orçamentária mensal e acumulada até o
mês anterior ao do demonstrativo, explicitando, conforme diretrizes
gerais, de forma desagregada:

I -

o valor da contribuição dos entes estatais;

Il - o valor das contribuições dos servidores públicos e dos
militares, ativos;
rII - o valor das contribuições dos servidores públicos e dos
militares, inativos e respectivos pensionistas;
IV - o valor da despesa total com pessoal ativo civil e militar;
V - o valor da despesa com pessoal inativo civil e militar e
com pensionistas;
VI - o valor da receita corrente líquida do ente estatal, calculada nos termos do § 1';
VII - os valores de quaisquer outros itens considerados para
efeito do cálculo da despesa líquida de que trata § 2' deste artigo.
§ 4' Antes de proceder a quaisquer revisões, reajustes ou adequações de proventos e pensões que impliquem aumento de despesas, os entes estatais deverão regularizar a situação sempre que o
demonstrativo de que trata o parágrafo anterior, no que se refere à
despesa acumulada até o mês, indicar o descumprimento dos limites
fixados nesta medida provisória.

Art. 3' Os servidores públicos federais, estaduais e municipais
e os militares dos Estados e do Distrito Federal, inativos e pensionistas, deverão contribuir para o respectivo regime próprio de previdência social mediante alíquotas não inferiores às aplicadas aos servidores ativos do respectivo ente estatal.
Art. 4' A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
deverão ajustar os seus planos de benefícios e custeio sempre que excederem, no exercício, os limites previstos no art. 22 desta medida
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provisória, para retornar a esses limites no exercício financeiro subseqüente.

Art. 52 Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão
conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei n 2 8.213, de 24 de julho de 1991,
salvo disposição em contrário da Constituição Federal.
Art. 62 Fica facultada à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, a constituição de fundos integrados de
bens, direitos e ativos, com finalidade previdenciária, desde que observados os critérios de que trata o artigo 12 e, adicionalmente, os seguintes preceitos:
I - estabelecimento de estrutura técnico-administrativa,
com conselhos de administração e fiscal e autonomia financeira;
II - existência de conta do fundo distinta da conta do Tesouro da unidade federativa;
III - aporte de capital inicial em valor a ser definido conforme diretrizes gerais;
N - aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional;
V - vedação da utilização de recursos do fundo de bens, direitos e ativos para empréstimos de qualquer natureza, inclusive à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a entidade
da Administração indireta e aos respctivos segurados;
VI - vedação à aplicação de recursos em títulos públicos,
com exceção de títulos do Governo Federal;
VII - avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer natureza integrados ao fundo, em conformidade com a Lei n 2 4.320, de 17 de
março de 1964, e alterações subseqüentes;
VIII - estabelecimento de limites para a taxa de administração, conforme parâmetros gerais;
IX - constituição e extinção do fundo mediante lei.
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Art. 7º O descumprimento do disposto nesta medida provisória pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos
fundos, implicará, a partir de 1º de julho de 1999;
I - suspensão das transferências voluntárias de recursos
pela União;
II - impedimento para celebrar acordos, contratos ou ajustes; bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e
indireta da União;
III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais.
Art. 8º Os dirigentes do órgão ou da entidade gestora do regime próprio de previdência social dos entes estatais, bem como os
membros dos conselhos administrativo e fiscal dos fundos de que
trata o art. 6º, respondem diretamente por infração ao disposto nesta medida provisória, sujeitando-se, no que couber, ao regime repressivo da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, e alterações subseqüentes, conforme diretrizes gerais.
Parágrafo único. As infrações serão apuradas mediante processo
administrativo que tenha por base o auto, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, em que se assegure ao acusado o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com diretrizes gerais.
Art. 9º Compete à União, por intermédio do Ministério da
Previdência e Assistência Social:
I - a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
dos fundos a que se refere o art. 6º, para o fiel cumprimento dos dispositivos desta medida provisória;
II - o estabelecimento e a publicação dos parâmetros e das diretrizes gerais previstos nesta medida provisória.
Art. 10. No caso de extinção de regime próprio de previdência
social, a União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios
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concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles benefícios
cujos requisitos necessários a sua concessão foram implementados
anteriormente à extinção do regime próprio de previdência social.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
Cláudia Maria Costin
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.724, DE 29 DE OUTUBRO
DE 1998
Altera a Legislação Tributária Federal.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória aplica-se no âmbito da legisla.
ção tributária federal, relativamente às contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), de que tratam o art. 239 da Constituição
e a Lei Complementar n? 70, de 30 de dezembro de 1991, ao imposto
sobre a renda e ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativos a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).
CAPÍTULO I
Da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
Art. 2' As contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins, devidas
pelas pessoas juridicas de direito privado, serão calculadas com base
no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações
introduzidas por esta medida provisória.
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Art. 32 O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica.
§ 12 Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa juridica, sendo irrelevantes o tipo de atividade
por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
§ 22 Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art. 22 , excluem-se da receita bruta:

I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS), quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
III - os valores que, computados como receita, tenham sido
transferidos para outra pessoajuridica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo;
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
§ 32 Nas operações realizadas em mercados futuros, considera-se receita bruta o resultado positivo dos ajustes diários ocorridos
no mês.
§ 42 Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil, considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço de venda e o preço de compra da moeda
estrangeira.

§ 52 Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 12 do art.
22 da Lei n" 8.212, de 24 dejulho de 1991, serão admitidas, para fins
da Cofins, as mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de
determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
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Art. 4' As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que
fizerem, ficam obrigadas a cobrar e recolher, na condição de contribuintes substitutos, as contribuições a que se refere o art. 2', devidas
pelos distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será
calculada sobre o preço de venda da refinaria, multiplicado por quatro.
Art. 5' As distribuidoras de álcool para fins carburantes ficam obrigadas a cobrar e recolher, na condição de contribuintes
substitutos, as contribuições referidas no art. 2', devidas pelos comerciantes varejistas do referido produto, relativamente às vendas
que lhes fizerem.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será
calculada sobre o preço de venda do distribuidor, multiplicado por
um inteiro e quatro décimos.
Art. 6' As distribuidoras de combustíveis ficam obrigadas ao
pagamento das contribuições a que se refere o art. 2' sobre o valor do
álcool que adicionarem à gasolina, como contribuintes e como contribuintes substitutos, relativamente às vendas, para os comerciantes
varejistas, do produto misturado.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os valores das contribuições deverão ser calculados, relativamente à parcela devida na
condição de:
I - contribuinte: tomando por base o valor resultante da aplicação do percentual de mistura fixado em lei, sobre o valor da venda;
II - contribuinte substituto: tomando por base o valor resultante da aplicação do percentual de mistura, fixado em lei, sobre o
valor da venda, multiplicado pelo coeficiente de um inteiro e quatro
décimos.
Art. 7' No caso de construção por empreitada ou de fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços, contratados por
pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de
economia mista ou suas subsidiárias, o pagamento das contribuições
de que trata o art. 2' desta medida provisória poderá ser diferido,
pelo contratado, até a data do recebimento do preço.
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Parágrafo único. A utilização do tratamento tributário previsto
no caput deste artigo é facultada ao subempreiteiro ou subcontratado, na hipótese de subcontratação parcial ou total da empreitada ou
do fornecimento.
Art. 8' Fica elevada para três por cento a alíquota da Cofins,
§ l' A pessoa jurídica poderá compensar, com o Imposto de
Renda devido em cada período de apuração trimestral ou anual, inclusive o adicional, até um terço da Cofins efetivamente paga, calculada de conformidade com este artigo.
§ 2' A compensação referida no parágrafo anterior:

I - somente será admitida em relação à Cofins correspondente a mês compreendido no período de apuração do Imposto de Renda
a ser compensado, limitada ao valor deste;
II - não poderá ser efetuada com o Imposto de Renda determinado sobre base de cálculo estimada de que trata o art. 2' da Lei
n' 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 3' Para os fins deste artigo, entende-se por devido o Imposto
de Renda após computado o valor dos incentivos fiscais de dedução,
redução e isenção do imposto, quando couber.

§ 4' A parcela da Cofins compensada na forma deste artigo
não será dedutível para fins de determinação do lucro real e da base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

CAPÍTULOII
Do Imposto sobre a Renda
Art. 9' As variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual
serão consideradas, para efeitos da legislação do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da contribuição
PIS/Pasep e da Cofins, como receitas ou despesas financeiras,
conforme o caso.
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Art. 10. Os dispositivos abaixo enumerados da Lei n' 9.532, de
10 de dezembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7º

UI - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento
seja o de que trata a alínea b do § 2' do art. 20 do Decreto-Lei
n' 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração, de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês
do período de apuração;
.............................................................................................. (NR)
«Art. 12.
§ 3' Considera-se entidade sem fms lucrativos a que não
apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.» (NR)

Art. 11. Sem prejuízo do dísposto nos incisos Ill e IV do art. 7'
da Lei n" 9.532, de 1997, a pessoajurídíca sucessora poderá classificar,
no patrimônío líquído, alternativamente ao dísposto no § 2' do mencionado artigo, a conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l' de janeiro de 1998.

Art. 12. Sujeita-se à tributação pelo Imposto de Renda, segundo as mesmas normas aplicáveis às pessoas físicas residentes no
País, inclusive quanto às obrigações acessórias, a pessoa física proveniente do exterior que ingressar no Brasil com autorização para
trabalhar, ainda que com visto temporário.
Art. 13. A pessoa jurídica, cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido igualou inferior a R$ 24.000.000,00
(vinte e quatro milhões de reais), ou a R$ 2.000.000,00 (dois milhões
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lendário anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar pelo
regime de tributação com base no lucro presumido.
§ 1º A opção pela tributação com base no lucro presumido será
definitiva em relação ao todo o ano-calendário.
§ 2º Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a
receita bruta auferida no ano interior será considerada segundo o
regime de competência ou caixa, observado o critério adotado pela
pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação com
base no lucro presumido.
Art. 14.
jurídicas:

Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas

I - cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais),
ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a
doze meses;
H - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e
câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada
aberta;
IH - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior;
IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de
benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto;
V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa, na forma do art. 2º da
Lei nº 9.430, de 1996;
VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e
contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis
a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
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CAPÍTULO UI
Do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
Art. 15. A alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF)
nas operações de seguro será de vinte e cinco por cento.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Finais
Art. 16. A pessoa jurídica que, obrigada a apresentar à Secretaria da Receita Federal declaração de informações, deixar de fazê-lo ou fizer após o prazo fixado para sua apresentação, sujeitarse-á à multa de um por cento ao mês ou fração, incidente sobre o
Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, relativo ao
ano-calendário a que corresponder as respectivas informações.
Parágrafo único. Ao disposto neste artigo aplicam-se as normas
constantes dos §§ 1º a 3º do art. 88 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de
1995, e do art. 27 da Lei nº 9.532, de 1997.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos:
I - em relação aos arts. 2º a 8º, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 1999;
II - em relação aos arts. 9º e 12 a 15, a partir de 1º de janeiro
de 1999.
Art. 18 Ficam revogados, a partir de l' de janeiro de 1999:
I - o §2ºdo art. 1ºdoDecreto-Leinº 1.330,de 13 de maio de 1974;
II - o § 2º do art. 4º do Decreto-Lei nº 1.506, de 23 de dezembro de 1976;
UI - o art. 36 e o inciso VI do art. 47 da Lei nº 8.981, de 1995;
IV - o § 4º do art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.725, DE 29 DE OUTUBRO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 1 2, 2 12, 3 12 e 4º
do Decreto-Lei n 21.578, de 11 de outubro de
1977, que dispõe sobre o Imposto de Exportação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto-Lei nº 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º
.
§ 3º O Poder Executivo relacionará os produtos sujeitos
ao imposto." (NR)
«Art. 2º
.
§ 3' Para efeito de determinação da base de cálculo do imposto, o preço de venda das mercadorias exportadas não poderá
ser inferior ao seu custo de aquisição ou produção, acrescidos
dos impostos e das contribuições incidentes e de margem de lucro de quinze por cento sobre a soma dos custos, mais impostos e
contribuições." (NR)
«Art. 3º A alíquota do imposto é de trinta por cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia ou aumentá-Ia, para atender
aos objetivos da política cambial e do comércio exterior.
Parágrafo único. Em caso de elevação, a alíquota do imposto não poderá ser superior a cinco vezes o percentual fixado neste artigo". (NR)
«Art. 4º

.

Parágrafo único. Poderá ser dispensada a cobrança do imposto em função do destino da mercadoria exportada, observadas normas editadas pelo Ministro de Estado da Fazenda". (NR)
Art. 2º Na hipótese em que a saída do produto industrializado
for beneficiado com isenção em virtude de incentivo fiscal, o crédito
do IPI poderá ser:
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I - utilizado para compensação com o incidente na saída de
outros produtos industrializados pela mesma pessoa jurídica;
II - objeto de pedido de restituição, em espécie, ou para compensação com outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observadas normas por esta editadas.
Art. 3º Fica instituída a Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscornex), administrada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
§ 1º A taxa a que se refere este artigo será devida no Registro
da Declaração de Importação, à razão de:
I - R$ 30,00 (trinta reais) por Declaração de Importação;
II - R$ 10,00 (dez reais) para cada adição de mercadorias à
Declaração de Importação, observado limite fixado pela Secretaria
da Receita Federal.
§ 2' Os valores de que trata o parágrafo anterior poderão ser
reajustados, anualmente, mediante ato do Ministro de Estado da
Fazenda, conforme a variação dos custos de operação e dos investimentos no Siscomex.
§ 3' Aplicam-se à cobrança da taxa de que trata este artigo as
normas referentes ao Imposto de Importação.
§ 4' O produto da arrecadação da taxa a que se refere este artigo fica vinculada ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), instituído pelo
art. 6º do Decreto-Lei n" 1.437, de 17 de dezembro de 1975.
§ 5º O disposto neste artigo aplica-se em relação às importações registradas a partir de l' de janeiro de 1999.

Art. 4º Fica restabelecida a destinação, ao Fundaf, da receita de
que trata o § 3º do art. 61 da Lei n" 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 5' As pessoas jurídicas que tenham como objeto social,
declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos
automores poderão equiparar, para efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da
venda de veículos novos ou usados.
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Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo,
serão objeto de Nota Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota
Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo regime fiscal aplicável
às operações de consignação.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Fica revogado o inciso V do § 1º do art. 44 da Lei nº 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.709-2, DE 1º DE OUTUBRO
DE 1998
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre o trabalho a
tempo parcial e ampliar o prazo fixado no § 2 2
do art. 59, e altera a Lei nº 6.321, de 14 de
abril de 1976, para facultar a extensão do benefício do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) ao trabalhador dispensado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. 1º Acrescentem-se os seguintes arts. 58-A e 130-A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943);
«Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a vinte e cinco horas semanais.
§ 1º O salário a ser pago aos empregados sob o regime de
tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos
empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral.
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§ 2º Para os atuais empregados, a adoção do regime de
tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a
empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva.» (NR)

«Art. 130-A. Na modalidade do regime de tempo parcial,
após cada período de doze meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
I - dezoito dias, para a duração do trabalho semanal
superior a vinte e duas horas, até vinte e cinco horas;
H - dezesseis dias, para a duração do trabalho semanal
superior a vinte horas, até vinte e duas horas;
IH - quatorze dias, para a duração do trabalho semanal
superior a quinze horas, até vinte horas;
IV - doze dias, para a duração do trabalho semanal superior a dez horas, até quinze horas;
V - dez dias, para a duração do trabalho semanal superior a cinco horas, até dez horas;
VI - oito dias, para a duração do trabalho semanal igual
ou inferior a cinco horas;
Parágrafo único. O empregado contratado sob o regime de
tempo parcial que tiver mais de sete faltas injustificadas ao longo do periodo aquisitivo terá o seu período de férias reduzido à
metade.» (NR)

Art. 2º Os arts. 59 e 143 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 59

.

§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por
força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de
horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo
de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas,
nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.
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§ 4º Os empregados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar horas extras.» (NR)

"Art. 143.

..

.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos empregados
sob o regime de tempo parcial.» (NR)
Art. 3º É acrescentado o seguinte § 2º ao art. 2º da Lei nº 6.321,
de 14 de abril de 1976, transformando-se o parágrafo único do artigo
mencionado em § 1º:
,,§ 2º As pessoas jurídicas beneficiárias do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) poderão estender o benefício
previsto nesse programa aos trabalhadores por elas dispensados, no período de transição para um novo emprego, limitada a
extensão ao período de seis meses.» (NR)

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.709-1, de 3 de setembro de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, I" de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.713-1, DE 1º DE OUTUBRO
DE 1998
Altera a redação do art. 34 da Lei
n" 6.368, de 21 de outubro de 1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica:

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1a O art. 34 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 34. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, assim como os maquinismos,
utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta lei, após a sua
regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia
judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma
da legislação específica.
§ 3º Feita a apreensão a que se refere o caput, e tendo recaído sobre dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade policial que presidir o inquérito deverá, de
imediato, requerer ao juízo competente a intimação do Ministério Público.
§ 4º Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao
juízo a conversão do numerário apreendido em moeda nacional
se for o caso, a compensação dos cheques emitidos após a instrução do inquérito com cópias autênticas dos respectivos títulos, e
o depósito das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.
§ 5º Recaindo a apreensão sobre bens não previstos nos
parágrafos anteriores, o Ministério Público, mediante petição
autônoma, requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda a alienação dos bens apreendidos.
§ 6º O requerimento de alienação deverá conter a relação
dos bens apreendidos, com a descrição e a especificação de cada
um deles, e informações sobre quem os tem sob custódia e o local
onde se encontram custodiados.
§ 7º Requerida a alienação dos bens apreendidos, a respectiva petição será autuada em apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal.
§ 8º Autuado o requerimento de alienação, os autos serão
conclusos ao juiz que, verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo,
determinará a avaliação dos bens apreendidos, intimando a
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União, o Ministério Público e o interessado, este, se for o caso,
inclusive por edital com prazo de cinco dias.
§ 9º Avaliados os bens e objetos apreendidos, e dirimidas
eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor a eles atribuído, determinando sejam
alienados mediante leilão.
§ 10. Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a
quantia apurada, a União será intimada para oferecer, em títulos
do Tesouro, na forma prevista em regulamento, caução equivalente àquele montante e aos valores depositados nos termos do § 4º.
§ 11. Feita a caução, os valores caucionados serão depositados em favor da União, apensando-se os autos da alienação
aos do processo principal.
§ 12. Na sentença de mérito, o juiz, nos autos do processo
de conhecimento, decidirá sobre o perdimento dos bens e dos valores mencionados nos §§ 4º e 5º, e sobre levantamento da caução.
§ 13. Não terão efeito suspensivo os recursos interpostos
contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto
neste artigo.
§ 14. A União firmará convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos envolvidos na prevenção, repressão e no tratamento de tóxico-dependentes, com vistas à liberação de recursos por elas arrecadados nos termos deste artigo,
previamente alocados ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad),
para a implantação e execução de programas de combate ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que
determinem dependência física ou psíquica." (NR)
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.713, de 1º de setembro de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Fica revogado o § 1º do art. 34 da Lei nº 6.368, de 21 de
outubro de 1976.
Brasília, 1º de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clovis de Barros Carvalho
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.714-1, DE l' DE OUTUBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 15.500.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 15.500.000,00
(quinze milhões e quinhentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da incorporação de recursos provenientes de operação de
crédito firmada entre a União e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
H - de cancelamento de dotações do próprio órgão, conforme
indicado no Anexo H desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada
a receita do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na forma indicada no Anexo IH desta medida provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.714, de 2 de setembro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, l' de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 2.10.1998, págs. 2/3.
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.715-1, DE l' DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre o Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop), autoriza a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), e dá outras providências).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a implementar o
Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop), observadas ás disposições desta medida provisória.
Art. 2º As operações de crédito sob o amparo do Recoop obedecerão às condições previstas no anexo a esta medida provisória.
§ 1 º As operações de crédito de que trata este artigo terão
como limite, após a negociação de descontos com os respectivos credores, o saldo devedor, atualizado até 3D de junho de 1998, de operações ainda em ser existentes em 3D de junho de 1997, e os recursos
necessários para o pagamento de dívidas provenientes de aquisição
de insumos agropecuários, com cooperados ou trabalhistas e de obrigações fiscais e sociais, todas existentes em 3D de junho de 1997 e
ainda não pagas.
§ 2' Ao montante apurado na forma do parágrafo anterior, serão acrescidos os valores destinados para capital de giro e investimentos essenciais e os recebíveis de cooperados, originários de créditos constituídos até 3D de junho de 1997, de acordo com o plano de revitalização da cooperativa.

§ 3' O pagamento da primeira parcela de capital das operações
de crédito de que trata este artigo terá carência de vinte e quatro meses
e a primeira parcela de encargos financeiros será exigida no prazo de
seis meses, quando se tratar de recursos para quitação de dívidas com o
sistema financeiro, com cooperados e oriundas da aquisição de insumos
agropecuários, de tributos e de encargos sociais e trabalhistas, bem
como para financiamento de valores recebíveis de cooperados.
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§ 4" Quando se tratar de crédito para investimentos sob a égide do Recoop, o pagamento da primeira parcela da operação terá
carência de prazo equivalente ao de maturação do empreendimento
previsto no projeto, aplicável a capital e encargos financeiros.

Art. 3" Para habitação às operações de crédito classificadas
como de Recoop, atendida à condição preliminar constante da parte
final do art. 5", caput, exigir-se-á parecer de auditoria independente
sobre a procedência dos valores relacionados a dívidas existentes,
bem como a apresentação do plano de desenvolvimento da cooperativa, aprovado em assembléia geral extraordinária pela maioria dos
cooperados, contemplando:
I - projeto de reestruturação demonstrando a viabilidade
técnica e econômico-financeira da cooperativa, com direcionamento
das atividades para o foco principal de atuação de uma cooperativa
de produção agropecuária e desimobilizações de ativos não relacionados com o objeto principal da sociedade, dentre outros aspectos;
H
projeto de capitalização;
HI
projeto de profissionalização da gestão cooperativa;
N
projeto de organização e profissíonalização dos cooperados;
V
projeto de monitoramento do plano de desenvolvimento
cooperativo.
Art. 4" A cooperativa interessada em financiamentos do Recoop
deverá comprovar a aprovação, pela assembléia geral, de reforma
estatutária, com a previsão das seguintes matérias:
I - fusão, desmembramento, incorporação ou parceria, quando necessário e conforme o caso;
H - auditoria independente sobre os balanços e demonstrações de resultados de cada exercício;
IH - garantia de acesso de técnicos designados pelo Governo
Federal a dados e ínformações relacionados com a execução do plano
de desenvolvimento da cooperativa;

N - mandato do conselho de administração não superior a
quatro anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, um terço
dos membros;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t, 1, p. 7169-7478, out. 1998

7198

v - inelegibilidade, para o conselho de administração e para
o conselho fiscal:
a) do associado que estabelecer relação empregatícia com a cooperativa, do agente de comércio ou administrador de pessoa jurídica
que opere em um dos campos econômicos ou que exerça uma das atividades da sociedade, de seus respectivos cônjuges, bem como das pessoas impedidas por lei ou pelo estatuto social, além dos condenados
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade;

b) do cônjuge, ascendentes, descendentes ou colaterais até o segundo grau, por consangüinidade ou afinidade dos integrantes dos
órgãos estatutários da cooperativa;

VI - inelegibilidade, para o conselho de administração, dos
membros do conselho fiscal em exercício nos seis meses anteriores à
data da assembléia de eleição;
VII - vedação aos administradores, assim entendidos os integrantes do conselho de administração e da diretoria executiva, de:
a) praticar ato de liberalidade à custa da cooperativa;

b) tomar por empréstimo recursos ou bens da sociedade, ou
usar, em proveito próprio ou de terceiros, seus bens, serviços ou crédito, salvo em decorrência de atos cooperativos praticados entre eles
e a cooperativa;

c) receber de associados ou de terceiros qualquer benefício direta ou indiretamente em função do exercício de seu cargo;
d) participar ou influir em deliberação sobre assuntos de interesse pessoal, cumprindo-lhes declarar os motivos de seu impedimento;

e) operar em qualquer um dos campos econômicos da cooperativa ou exercer atividade por ela desempenhada;

fJ fornecer, sob qualquer pretexto, ainda que mediante tomada de
preços ou concorrência, bens ou serviços à sociedade, exceto aqueles referentes aos atos cooperativos praticados entre eles e a cooperativa, estendendo-se tal proibição aos cônjuges, ascendentes, descendentes e
colaterais até o segundo grau, por consangüinidade ou afinidade;
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VIII - responsabilidade pessoal do administrador pelos prejuízos que causar à cooperativa, inclusive com exigência de devolução dos valores recebidos, acrescidos de encargos compensatórios,
quando proceder:
a) com violação da lei ou do estatuto;

b) dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;

IX - responsabilidade dos membros do conselho fiscal pelos
danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e violação da lei ou do estatuto pelos atos praticados com culpa ou dolo;
X - proibição de participação conjunta, nos órgãos de administração e no conselho fiscal do cônjuge, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, por consangüinidade ou afinidade, dos administradores ou membros do conselho fiscal.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir a linha de
crédito, até o limite de R$ 2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem milhões de reais), destinada a financiar itens do Recoop de interesse
das cooperativas cuja consulta prévia tenha sido acolhida, até 31 de
julho de 1998, pelo Comitê Executivo instituído mediante ato do Poder Executivo, de 23 de janeiro de 1998.
§ 1º As operações de crédito do Recoop de que trata esta medida provisória e consoante discriminação constante do seu anexo serão realizadas:

I - com recursos da linha de crédito de que trata o caput deste artigo, exceto para as situações enquadradas no inciso II subseqüente e no § 3º deste artigo;
II - com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste ou do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO),
no caso de cooperativas dessas regiões e conforme a sua localização,
excluídas as parcelas destinadas a novos investimentos e respeitado
o disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo;
III - em qualquer hipótese, sob risco da instituição financeira, incumbindo-se esta de comprovar a capacidade de pagamento e
de exigir as garantias necessárias, em consonância com as disposições do crédito rural.
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§ 2' O ônus fiscal dos empréstimos ao amparo do Recoop, ressalvados os realizados pelos fundos mencionados no parágrafo seguinte, será coberto mediante anulação de despesas destinadas a
outros programas incluidos no Orçamento Geral da União.
§ 3' Os contratos de repasse do Fundo de Defesa da Economia
Cafeeira (Funcafé) e dos Fundos Constitucionais de Financiamento
do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO), quando estiverem lastreando operações de crédito ao abrigo do Recoop, terão seus
prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados a
estas operações, correndo o ônus à conta do respectivo fundo.
§ 4' No caso de cooperativas das regiões amparadas pelos
mencionados Fundos Constitucionais, aplicam-se às operações de
crédito no ato da contratação, exceto sobre as parcelas destinadas a
novos investimentos e sobre os valores da securitização, os encargos
financeiros usualmente por eles praticados, se inferiores aos fixados
no anexo desta medida provisória.

Art. 6' Os retornos das operações de crédito, de que trata esta
medida provisória, quando lastreadas por recursos repassados pelo
Tesouro Nacional, serão destinados ao abatimento da dívida pública.
Art. 7' Fica autorizada a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), com personalidade jurídica
de direito privado, sem prejuízo da fiscalização da aplicação de seus
recursos pelo Tribunal de Contas da União, com o objetivo de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino de
formação profissional, desenvolvimento e promoção social do trabalhador em cooperativa e dos cooperados.
Parágrafo único. Para o desenvolvimento de suas atividades, o
Sescoop contará com centros próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados.
Art. 8' O Sescoop será dirigido por um Conselho Nacional,
com a seguinte composição:
I - um representante do Ministério do Trabalho;
U - um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social;
UI - um representante do Ministério da Fazenda;
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IV - um representante do Ministério do Planejamento e
Orçamento;
V - um representante do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento;
VI - cinco representantes da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), aí incluído o seu Presidente;
VII - um representante dos trabalhadores em sociedades cooperativas.
§ 1º O Sescoop será presidido pelo Presidente da OCE.
§ 2º Poderão ser criados conselhos regionais, na forma que
vier a ser estabelecida no regimento do Sescoop.
Art. 9º Constituem receitas do Sescoop.
I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida, a partir de l' de janeiro de 1999, pela Previdência Social, de dois vírgula
cinco por cento sobre o montante da remuneração paga a todos os
empregados pelas cooperativas;
II - doações e legados;
III - subvenções voluntárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
IV - rendas oriundas de prestação de serviços, da alienação
ou da locação de seus bens;
V - receitas operacionais;
VI - penas pecuniárias.
§ 1º A contribuição referida no inciso I deste artigo será recolhida pela Previdência Social, aplicando-se-Ihe as mesmas condições, prazos, sanções e privilégios, inclusive no que se refere à
cobrança judicial, aplicáveis às contribuições para a Seguridade
Social, sendo o seu produto posto à disposição do Sescoop.
§ 2º A referida contribuição é instituída em substituição às
contribuições, de mesma espécie, recolhidas pelas cooperativas e
destinadas ao:
I
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai);
II - Serviço Social da Indústria (Sesi);
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III
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac);
IV - Serviço Social do Comércio (Sesc);
V - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat);
VI
Serviço Social do Transporte (Sest);
VII - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Seriar).
§ 3" A partir de 1" de janeiro de 1990, as cooperativas ficam
desobrigadas de recolhimento de contribuições às entidades mencionadas no § 2", excetuadas aquelas de competência até o mês de dezembro de 1998 e os respectivos encargos, multas e juros.
Art. 10. O Poder Executivo, no prazo de até cento e oitenta
dias, estabelecerá condições para:
I - desenvolver sistemas de monitoramento, supervisão, auditoria e controle da aplicação de recursos públicos no sistema cooperativo;
II - avaliar o modelo de sistema cooperativo brasileiro, formulando medidas tendentes ao seu aperfeiçoamento.

Art. 11. A organização e o funcionamento do Sescoop constará
de regimento, que será aprovado em ato do Poder Executivo.
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.715, de 3 de setembro de 1998.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 1" de outubro de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Sérgio Turra
PauloPaiva
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Anexo
I - Condições para Refinanciamento de Dívidas com o Sistema
Financeiro
Espécie

Prazo

,
,

Encargos financeiros (*)

Até lõ anos

Securitização

Ampliação, para 10 anos, Variação dos preços mínidos prazos das operações mos + 3% a.a.
securitizadas
!

!

I

CIGP·DI + 4% a.a.)

Cotas-partes

!IGP-DI + 4% a.a.

Outras dívidas (após negociação de Até 15 anos
descontos e troca de funding)

Il - Condições para Refinanciamento de Dívidas com Cooperados e Oriundas de Aquisição de Insumos Agropecuários e de Tributos e Encargos Sociais
Espécie

Prazo

Encargos Finaceiros (*)

Dívidas com cooperados e outras oriundas de Até 15 anos
aquisição de insumos agropecuários (após negociação de descontos)

IGP-DI + 4% a.a.

Tributos e encargos sociais e trabalhistas I Até 15 anos
(após negociação de descontos)
i

IGP-DI + 4% a.a.

In -

Condiçõespara Financiamento de Recebíveisde Cooperados
Prazo

Espécie
Valores a receber do cooperados

Até 15 anos

Encargos financeiros (*)

IGP-DI + 4% a.a.

IV - Condições para Financiamento de Investimentos e Capital de Giro
Espécie

I

I

--I
I

Prazo

Investimentos (inclusive capital de giro Até 15 anos
para início de atividade decorrente destes

Encargos Financeiros (")
IGP-DI + 4% a.a.

investimentos)

!Capital de Giro

Até 2 anos

8,75% a.a.

(*) Inclui-se aí o spread bancário de até três por cento ao ano.

NOTA: No caso de cooperativas das regiões amparadas por Fundos Constitucionais
(FNO, FNE e FCO), aplicam-se às operações de crédito, exceto sobre as parcelas destinadas
a novos investimentos e sobre os valores da securitização, os encargos financeiros usualmente por eles praticados, se inferiores aos níveis aqui estabelecidos.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.710-2, DE 8 DE OUTUBRO
DE 1998
Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lº ALei n' 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

«Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta lei, os
órgãos ambientais integrantes do Sisnama, responsáveis pela
execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização
dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com
força de título executivo extrajudicial, termo de compromísso
com pessoas, físicas ou jurídicas responsáveis pela construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e
atividades utilizadores de recursos ambientais, consíderados
efetiva ou potencialmente poluidores.
§ lº O termo de compromisso a que se refere este artigo
destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas
e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes,
sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre:
I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;
II - o prazo de vigência do compromisso, que, em função
da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, com possibilidade de prorrogação por igual período;
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IH - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas;
IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou
jurídica compromissada e os casos de rescisão, em decorrência
do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas;
V - o valor da multa de que trata o inciso anterior não
poderá ser superior ao valor do investimento previsto;
VI -

o foro competente para dirimir litígios entre as partes.

§ 2' No tocante aos empreendimentos em curso até o dia
30 de março de 1998, envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá
ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, até o
dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do Sisnama, devendo
ser firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento.
§ 3' Da data da protocolização do requerimento previsto
no parágrafo anterior e enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas, em relação
aos fatos que deram causa à celebração do instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou jurídica que o houver firmado.
§ 4' A celebração do termo de compromisso de que trata
este artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento.
§ 5' Considera-se rescindido de pleno direito o termo de
compromisso, quando descumprida qualquer de suas cláusulas,
ressalvado o caso fortuito ou de força maior.
§ 6' O termo de compromisso deverá ser firmado em até
noventa dias, contados da protocolização do requerimento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998

7206
§ 7' O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da sua
viabilidade técnica e juridica, sob pena de indeferimento do plano.
§ 8' Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante extrato." (NR)

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.710-1, de 8 de setembro de 1998.

Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause

MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.711-2, DE 8 DE OUTUBRO
DE 1998

Acresce dispositivo à Lei nº 9.526, de 8
de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" A Lei n" 9.526, de 8 de dezembro de 1997, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
"Art. 4'-A. Os recursos existentes nas contas de depósito,
de que trata o art. I" desta lei, ou que tenham sido repassados ao
Tesouro Nacional, nos termos do seu art. 2', poderão ser reclamados junto às instituições financeiras, nos termos dos respectivos
contratos, até 31 de dezembro de 1998.
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§ l' À liberação dos recursos de que trata este artigo aplica-se o disposto no § l' do art. I" desta lei.
§ 2' Na hipótese de restituição de recursos anteriormente
transferidos ao Tesouro Nacional, fica o Banco Central do Brasil
autorizado a debitar na conta daquele tesouro os valores que forem repassados às iustituições financeiras.» (NR)

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.711-1, de 10 de setembro de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.716-1, DE 8 DE OUTUBRO
DE 1998
Altera e acresce dispositivos à Lei nº
9.692, de 27 de julho de 1998, e dá outras
providências.

°

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" A Lei n' 9.692, de 27 de julho de 1998, passa a vigorar
acrescida dos seguintes artigos:
"Art. 65-A. Para garantir a obtenção do resultado primário implícito na proposta orçamentária para 1999, no montante
mínimo de R$ 8.700.000.000,00 (oito bilhões e setecentos milhões de reais), as dotações das despesas classificadas no Grupo
"Outras Despesas Correntes e de Capital» ficarão:
I - limitadas a R$ 43.357.200.000,00 (quarenta e três bilhões, trezentos e cinqüenta e sete milhões e duzentos mil reais),
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sendo R$ 41.589.300.000,00 (quarenta e um bilhões, quinhentos
e oitenta e nove milhões e trezentos mil reais) para o Poder Executivo, R$ 520.700.000,00 (quinhentos e vinte milhões e setecentos mil reais) para o Poder Legislativo, R$ 1.137.900.000,00 (um
bilhão, cento e trinta e sete milhões e novecentos mil reais) para o
Poder Judiciário, e R$ 109.300.000,00 (cento e nove milhões e trezentos mil reais) para o Ministério Público da União;
II - Indisponíveis para movimentação e empenho no
percentual de vinte por cento.
§ 1º

Excluem-se do disposto no caput as dotações:

I -

referentes às transferências constitucionais;

II - destinadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e
ao Fundo de Compensação de Variações Salariais;

III - destinadas ao pagamento de benefícios previdenciários e sentenças judiciais;
IV - previstas para a aquisição de Títulos da Dívida PÚblica Federal;
V - constantes da subatividade destinada à formação de
estoques públicos e das subatividades e dos subprojetos destinados a subvenções econômicas, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e das Operações Oficiais de Crédito,
recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda.
§ 2º A parcela indisponibilizada na forma do caput deste
artigo poderá ser liberada, parcial ou integralmente, para movimentação e empenho, se comprovado, bimestralmente, o cumprimento pro rata tempore, respeitadas as sazonalidades, do resultado primário mencionado no caput deste artigo.

§ 3º A liberação de que trata o parágrafo anterior será feita aplicando-se, a cada vez, o mesmo percentual de liberação ao
total das dotações indisponibilizadas de cada poder e do Ministério Público da União." (NR)

«Art. 83-A. O Poder Executivo apresentará ao Congresso
Nacional, até 15 de novembro de 1998, Programa de Ajuste Fiscal para o triênio 1999-2001, com vistas à obtenção de resultaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998
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dos primários positivos e crescentes a cada ano e de forma a estabilizar a relação entre a dívida líquida do setor público consolidado e o produto interno bruto no nível que vier a ser definido
no referido programa.» (NR)

Art. 2' O art. 66 da Lei n' 9.692, de 1998, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 66. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar
cronograma anual de cotas bimestrais de valores liberados para
movimentação e empenho e de desembolso financeiro, consolidando em grupo denominado «Outras Despesas Correntes e de
Capital» as despesas classificadas em «Outras Despesas Correntes», «Investimentos» e «Inversões Financeiras», por órgão
ou unidade orçamentária, agrupando-se fontes vinculadas e
não-vinculadas e projetos e atividades.
§ I" O cronograma deve explicitar os valores fixados na
Lei Orçamentária e em créditos adicionais, especiais e extraordinários, abertos ou reabertos no exercício, os valores liberados
para movimentação e empenho e as cotas bimestrais de desembolso financeiro.
§ 2' Para assegurar o cumprimento da meta de resultado
primário, o Poder Executivo poderá alterar o cronograma bimestralmente.» (NR)

Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1. 716, de 8 de setembro de 1998.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.717-1, DE 13 DE OUTUBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal - Recursos sob Supervisão
do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário no valor de R$ 68.383.840.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

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

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997), crédito
extraordinário no valor de R$ 68.383.840.000,00 (sessenta e oito
bilhões, trezentos e oitenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil
reais), em favor de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da emissão de Títulos de Responsabilidade do
Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária
Federal, no montante especificado.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.717, de 11 de setembro de 1998.

Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiua

o anexo está publicado no DO de 14.10.1998, pág. 1.
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.463-31, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo para o
período de 1'2 de maio de 1996 a 30 de abril
de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais),
a partir de l' de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais e
setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.463-30, de 24 de setembro de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.475-45, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 6'1 e gr2 da Lei
n" 8.019, de 11 de abril de 1990, que altera a
legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, ont. 1998

7212
Art. 1º Os arts. 6' e 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para atender aos gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego,
abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.» (NR)
«Art. 9º

.

§ 7' O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos
aos Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em vista as competências que lhe confere o art. 19 da
Lei n' 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão
do nível de emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação de contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações da espécie, desde que justificado em exposição
de motivos conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda.» (NR)

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.475-44, de 24 de setembro de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra
Paulo Paiva
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, ont. 1998

7213
MEDIDAPROVISÓRIANQ 1.477-54, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre o valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. P O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ 1Q O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada em 1998, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
Q
§ 2 Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento
de ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de
pessoal e custeio.
Q
§ 3 O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
Q
§ 4 Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5Q Para os fins do disposto no § 1Q, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigíbilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2Q O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data
final para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parãmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
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Art. 3' Quando as condições propostas nos termos do art. l'
não atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4' A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei
n' 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ l' Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados
termo de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § l' do art. l'
os valores adicionados às mensalidades de 1995, de 1996, de 1997 e de
1998, que estejam sob questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário
escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na
Lei n" 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos, de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n' 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
"XXI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do
legal ou contratualmente estabelecido.» (NR)

Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
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Art. 10. ALei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
«Art. 7'-A. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedora de instituições de ensino superior, previstas no inciso
U do art. 19 da Lei n" 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão
assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza
civil ou comercial 8, quando constituídas como fundações, serão
regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e
do Desporto, para as devidas providências. (NR)
Art. 7'-B. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com O parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;
U - manter escrituração completa e regular de todos os
livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;
UI - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
IV - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público;
V - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária correspondente;
VI - comprovar, sempre que solicitada:
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a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins
da instituição de ensino superior mantida;
b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;

c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e técnico-administrativo, incluídos os encargos e benefícios sociais,
de pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades
escolares proveniente da instituição de ensino superior mantida, deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedidas e excetuando-se, ainda, os gastos com pessoal, encargos
e benefícios sociais dos hospitais universitários.
§ 1º As instituições a que se refere o caput, que não tenham
caráter filantrópico, poderão incluir no percentual mencionado na
letra c as despesas com a contratação de empresas prestadoras de
serviços, até o limite de dez por cento da receita das mensalidades.
§ 2º A comprovação do disposto neste artigo é indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior. (NR)
Art. 7º-C. As entidades mantenedoras de instituições privadas de ensino superior, comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como fundações não poderão ter finalidade
lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do Código Tributário Nacional e do art. 55 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, além de atender ao disposto no artigo anterior. (NR)
Art. 7º-D. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza civil, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras, certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente;
II - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público.» (NR)
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.477-53, de 24 de setembro de 1998.
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Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revogam-se a Lei nº 8.170, de 17 de janeiro de 1991;
o art. 14 da Lei nº 8.178, de 1º de março de 1991; e a Lei nº 8.747, de
9 de dezembro de 1993.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Luciano Oliva Patricia
Anexo I
~.me do ~sbabelecimento:

Nome fan""ta""s".ia'c:

_

Registro n"o'"eM"e"coon'
Endereç",o~:

_

D=at"a"dooco ~egi."""st'"'ro,,:

_

___1

_

Cidade:

Estadê'0":c(
-.fooax",:-,C--,-)
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---éC"E,,P,,:_
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Entidade mantenedora:
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Estado:

==

Controle Acionário da Escola
,
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(Pessoa Fí sica ou Jurídica)
1
2
3

4
5

CPF/CGC
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Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação
do Capital

CPF/CGC

1
2

3

.

4

5

I

I

6

,

7

!

s

i

9

10

Indicadores Globais
Ano-Base

Ano de Aplicação (*)

Nº de funcionários:
NQ de professores:

Carga horária total anual:
Faturamento total R$

,

I

I

!

(*) Valor estimado para o ano de aplicação.

Endereço para Correspondência
(se diferente do que consta acima)

Endereço:
Cidade:

_

~

_

Estado:

_

CEP:

_

Data:

_

Mês da data-base dos professores:
Local·~

_

(Carimbo e assinatura do responsável)'
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Anexo II
Nome do Estabelecimento

b

-~-------

Componentes de Custos
(Despesas)

1.1 Pessoal docente

=++ ~ -.
,

1.2 Encargos sociais
1.3 Pessoal técnico e administrativo
:j

-

Ano-Base
'Ano de APlicaÇãO!
(Valores em Real) I (Valores em Real)

lA Encargos sociais
2.0 Despesas gerais e administrativas
2.1 Despesas com material

!

I
-=r=-

2.2 Conservação e manutenção
2.3 Serviços de terceiros

,

2.4 Serviços públicos

I
,

,

2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)

2.8 Depreciação

2.9 Outras despesas
. 3.0 Subtotal- (1+2)

4.0 Pro labore
5 O Valor locativo
,6.0 Subtotal- (4+5)
I

7.0 Contribuições sociais
7.1 PIS/Pasep
7.2 Cofins
8.0 Total Geral ~ (3+6+7)
Número de alunos pagantes

Número de alunos não-pagantes

=+

Valor da última mensalidade do ano-base R$
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$ ~
Local:

~

-

I
~

----

~

=J
_

, em _ _/~_ /1998
Data:_ _I__/~_

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.569-20, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária, sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Centrai do Brasil;
II - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
III - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até cento e oitenta dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
§ l' A multa de que trata o caput será cobrada para os períodos de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado, quando for o caso, o disposto no § 2' deste artigo:

I - nas importações enquadradas nos incisos I e II do caput
deste artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com
base na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de início
destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a contratação do câmbio e a data da sua efetiva contratação, ou do pagamento em reais, descontada a variação cambial
ocorrida no período;
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U - nas importações enquadradas no inciso UI do caput deste artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base
na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo
Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento e a data do
efetivo pagamento;
Ilf - nas importações enquadradas no inciso IV do caput deste artigo, na forma de adiantamento posteriormente compensável,
sobre o equivalente, em reais, do valor da importação não liquidada
e calculada com base na taxa prefixada de empréstimo para capital
de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil para vigência na
data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre:
a) a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a contratação do cãmbio e a data do recolbimento da multa, nas
importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;
b) o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;

c) a data do recolhimento da multa e cada novo período de cento
e oitenta dias.
§ 2' Sempre que o período de incidência da multa abranger
datas anteriores a 26 de setembro de 1997 ou, simultaneamente, datas anteriores e posteriores, o cálculo será efetuado com base no rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), para os valores devidos até 25 de setembro de 1997, inclusive, na forma a ser
definida pelo Banco Central do Brasil, e com base nas disposições do
parágrafo anterior, quando relativo aos valores devidos a partir de
26 de setembro de 1997, inclusive.
§ 3'
o caput:

São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata

I - o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em
moeda estrangeira;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998

7222
II - o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;
III - o importador, nas importações cujo pagamento não
seja efetuado até cento e oitenta dias após o primeiro dia do mês
subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de
Importação.
Art. 2' O disposto nesta medida provisória não se aplica:
I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
II - aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;
III - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00
(dez mil dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras
moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação, cujos
valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso anterior;
VI - aos pagamentos de importações de produtos de consumo
alimentar básico, visando ao atendimento de aspectos conjunturais
do abastecimento, conforme dispuser ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Art. 3' O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.569-19, de 24 de setembro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.579-26, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 14, 18,34,44
e 49 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995,
dos arts. 18, 19, 34, 35 e do § 4' do art. 53 da
Lei nº 9.293, de 15 dejulho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária
para os exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei nº 9.082, de 25 de julho de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 14.

.

.

§ 3º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de
sua aplicação original.» (NR)

«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federal
ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e
contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma
da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos
originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas a
atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido
mediante ato mirústerial, e dependerão da unidade beneficiada
comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
.............................................................................................,,(NR)

«Art. 34.
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VllI - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
•..•••••••••••.•••••••••••••••••••.••••••••••...••••••••••..••••••••••••...•••••••••••••••••• »

(NR)

"Art. 44.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo não
se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de débitos da Rede Ferroviária Federal SA. (RFFSA) e da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos,
respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)." (NR)

"Art. 49.
§ 4' Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:

I -

pessoal e encargos sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo
do Instituto Nacional do Seguro Social;
III -

pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda;
Vl - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VlI - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodsa);
VllI - os subprojetos e subatividades que estavam em execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
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IX -

os subprojetos e subatividades financiados com doa-

ções;

X
a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI
pagamento a bolsas de estudo;
XII
pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n? 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XN - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterior,» (NR)
Art. 22 Os arts. 18, 19, 34 e 35 e o § 42 do art. 53 da Lei n 2 9.293,
de 15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. lK
.
§ 82 Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do relatório de execução
orçamentária de que trata o § 32 do art. 165 da Constituição, relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 1997.
§ 92 Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados os valores constantes da Lei Orçamentária para o exercício
de 1997 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo Municipal até 31 de outubro de 1997.» (NR)
«Art. 19. ..
.

32 Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades bancária e financeira.» (NR)
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"Art. 34.
§ 4º A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas
relativas à redução da presença do setor público na atividade financeira bancária." (NR)

"Art. 35.

.

.

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos
às exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex), previsto no art. 2º da Lei nº 8.187, de 1991,
devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
IX - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus
Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com a legislação pertinente.
..•••..•..•...•••...••••..•..••..••••...••••..•.••..•••••...••••..•••.....•••••...••••..••... » (NR)

"Art. 53.
§ 4º

.

xv - O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)." (NR)
Art. 3º Fica a União autorizada a entregar recursos a Estado,
seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitados como limites
para as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8
do anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
bem como o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas à finalidade.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, ont. 1998

7227
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos
e demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente o
respectivo protocolo.

Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.579-25, de 24 de setembro de 1998.
Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 62 Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 18
da Lei n" 9.293, de 15 de julho de 1996.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 1772da Independência e 1102da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.599-50, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n' 8. 742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência 80·
cial, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 Os dispositivos abaixo indicados da Lei n 2 8.742, de 7
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18.
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VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de
Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada
quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que
terá a atribuição de avaliar a situação da Assistência Social e
propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
..........••...•••..........•••...•••....•••....•••..........••••....•••..••.........•...•••.» (NR)
"Art. 20. .
.
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, entende-se
como família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no Município
de residência do benefíciário, fica assegurado, na forma prevista' em regulamento, o seu encaminhamento ao Município mais
próximo que contar com tal estrutura.
§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3' deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do pedido.» (NR)
"Art. 29. ..
.
Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União
destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção." (NR)
«Art. 30. .
..

Parágrafo único. É, ainda, condição para transferência de
recursos do FNAS aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à Assistência Social, alocados em seus respectivos Fundos de Assistência Social, a partir do exercício de 1999." (NR)
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"Art. 37. O benefício de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive
apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até quarenta e cinco dias após cumpridas as exigências de que trata este artigo.
Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito
após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização o
mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro
pagamento de benefício previdenciário em atraso.» (NR)

"Art. 38. A idade prevista no art. 20 desta lei reduzir-se-á
para sessenta e sete anos a partir de l' dejaneiro de 1998.» (NR)
Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do
art. 20 e no art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, deverão, até 31 de dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que consta daqueles dispositivos.
Art. 3' O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de I" de janeiro de 1996.

Art. 4' A revisão do benefício de prestação continuada previstano art. 21 da Lei n' 8.742, de 1993, terá início em I" de setembro de
1997.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.599-49, de 24 de setembro de 1998.

Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.604-38, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O Programa de Estímulo à Restruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 1º O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei nº
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 2º O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do programa de que trata o caput.
Art. 2º Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa e que se refere o artigo anterior o seguinte tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
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N - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso II,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do
ágio amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de
períodos-base anteriores não poderá exceder, em cada período-base,
a trinta por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
§ l' O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência
de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o
§ 2" do art. 1'.
§ 2" O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 3" Nas reorganizações societárias ocorridas no ãmbito do
programa de que trata o art. 1"não se aplica o disposto nos arts. 230,
254,255, 256, § 2", 264, § 3", e 270, parágrafo único, da Lei n" 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4" O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções n"s 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de
Renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda
fixa e de renda variável, bem como da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.604-37, de 24 de setembro de 1998.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.605-29, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 44 da Lei
nº 4. 771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4', da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 44 da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permissível desde
que permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta
por cento da área de cada propriedade.
§ 1º A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada
a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer título ou de desmembramento da área.
§ 2' Nas propriedades onde a cobertura arbórea se
constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o
corte raso em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias
florestais.
§ 3' O disposto no parágrafo anterior não se aplica às propriedades ou às posses em processo de regularização, assim declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com
áreas de até cem hectares, nas quais se pratique agropecuária
familiar.
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§ 4' Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do
Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,além das regiões situadas ao norte do paralelo 13°S, nos Estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44"W, no Estado do Maranhão.
§ 5º Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igualou superior a 1:250.000, executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e aprovado por órgão técnico por ela designado, a distribuição
das atividades econômicas será feita conforme as indicações do
zoneamento, respeitado o limite mínimo de cinqüenta por cento
da cobertura arbórea de cada propriedade, a título de reserva legal.» (NR)

Art. 2' Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n'' 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o
incremento de área convertida.
Art. 3º A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente
será permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso
múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos
naturais, conservação da estrutura da floresta e de suas funções,
manutenção da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos
em regulamento.

Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, no prazo de cento e vinte dias, contados da data
de sua publicação.
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Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.605-23, de 24 de setembro de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sérgio Turra
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.607-23, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Altera a legislação que rege o salário-educação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A contribuição social do salário-educação, a que se
refere o art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ 1º Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
salário-educação:
I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
bem como suas respectivas autarquias e fundações;
II - as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
III - as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão
estadual de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art.
55 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
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N - as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a ser definidas em regulamento;

V - as organizações hospitalares e de assistência social, desde que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos
incisos I a V do art. 55 da Lei n' 8.212, de 1991.
§ 2' Integram a receita do salário-educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3' Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do salário-educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.

Art. 2' A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 1', inciso Il, da Lei n' 9.424, de 1996, será redistribuída entre o Estado e os respectivos Municípios, de conformidade com critérios estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental
nas respectivas redes de ensino.
Art. 3' O salário-educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego em não se vincula, para nenhum efeito, ao salário ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas
contribuintes.
Art. 4 Q A contribuição do salário-educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de
administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em
favor do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1Q, da Lei n?
9.424, de 1996.
Art. 5' A fiscalização da arrecadação do salário-educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
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Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.
Art. 6º As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do salário-educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Art. 7º O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará,
por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do
salário-educação, na forma do regulamento e das instruções que
para este fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.607-22, de 24 de setembro de 1998.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 11. Revoga-se a Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.609-19, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo para o
período de 1º de maio de 1997 a 30 de abril
de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O salário minimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais),
a partir de 1º de maio de 1997, até 30 de abril de 1998.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro reais)
e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.609-18, de 24 de setembro de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Palva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.610-15, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Cria o Fundo de Garantia à Exportação (FGE), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE),
de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas
operações de seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida provisória.
Art. 2º O patrimônio inicial do FGE será constituído mediante a transferência de noventa e oito bilhões de ações preferenciais
nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A. e um bilhão e duzentos milhões de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD), criado pela Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.
§ 1º Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FAD.
§ 2º O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as
ações tenham sido negociadas.
§ 3º As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4º O produto da venda das ações transferidas ao FGE deverá constituir reserva de liquidez, nas condições definidas pelo conselho a que se refere o art. 6º, e o restante será aplicado em títulos públicos federais, com cláusulas de resgate antecipado.

Art. 3º Constituem recursos do FGE:
I
o produto da alienação das ações;
U
a reversão de saldos não aplicados;
UI
os dividendos e remuneração de capital das ações;
IV
o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
V
as comissões decorrentes da prestação de garantia;
VI
recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
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Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.
Art. 4º O FGE proverá recursos para cobertura de garantias
prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
I - contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da
operação;
II - contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.
Art. 5º Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para a cobertura de garantias prestadas pela União:
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total
da operação de financiamento de exportações brasileiras de bens e
serviços, desde que o prazo da operação não seja inferior a dois anos;
II - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e condições de oferta, para operações de
exportação de bens de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso II
deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes
à cobertura do risco assumido.
Art. 6º Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado
o disposto no artigo seguinte.
§ 1º O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.
§ 2º Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDES a alienar as
ações vinculadas ao FGE.
Art. 7º Compete à Câmara de Comércio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE:
I - as diretrizes, os critérios, os parâmetros e as condições
para a prestação de garantia prevista nesta medida provisória;
II - os limites globais e por países para concessão de garantia.

Art. 8º O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as determinações da Câmara de Comércio Exterior e do CFGE:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, auto 1998

7240
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à
cobertura de garantias;
n - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de remuneração das disposições do BNDES;
In - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
IV - autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.
Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos
relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.
Art. 9' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28
de agosto de 1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31
de maio de 1997.
Art. 10. O Poder Executivo poderá pôr termo ao provimento
de recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias às
operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos
desta medida provisória.
§ l' Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo
atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integrai de todas as obrigações já assumidas.
§ 2' Caso haja recursos remanescentes, estes serão transferidos, anualmente, à conta do Tesouro Nacional.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.610-14, de 24 de setembro de 1998.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho
PauloPaiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.611-14, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei n" 8.313, de
23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 3', 4', 9', 18, 19, 20, 25, 27, 28 e 30 da Lei n' 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

v-

.

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas
relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura.» (NR)
«Art. 4º

§ l' O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura
e gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios estabelecidos nos arts. l' e 3'.
§ 2' Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico
competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.

§ 6' Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens
necessários ao cumprimento das finalidades do fundo .
............................................................................................." (NR)
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«Art. 9' São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além de outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura:

v - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura.» (NR)
«Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda, a título de
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5', inciso Il, desta lei, desde que os projetos atendam
aos critérios estabelecidos no art. l' desta lei.
§ l' Os contribuintes poderão deduzir do Imposto de Renda devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos
elencados no § 3' , previamente aprovados pelo Ministério da
Cultura, nos limites e condições estabelecidos na legislação do
Imposto de Renda vigente, na forma de:
a) doações;
b) patrocínios.

§ 2' As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional.
§ 3' As doações e os patrocínios na produção cultural, a
que se refere o § 1', atenderão exclusivamente aos seguintes
segmentos:
a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;

c) música erudita ou instrumental;
d) circulação de exposições de artes plásticas;
e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus.» (NR)
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«Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar
atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetos do Pronac.
§ 1º O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco dias.
§ 2º Da notificação a que se refere o parágrafo anterior,
caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de sessenta dias.
§ 7º O Ministério da Cultura publicará anualmente, até
28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário.
§ 8º Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não-concentração por segmento e por beneficiário, a ser
aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos,
pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fiscal.» (NR)

«Art. 20.

.

..

§ 2º Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a
ser decidido no prazo de sessenta dias .
.............................................................................................» (NR)

«Art. 25.
Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com os
segmentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente aé produções independentes, bem como as produções culturais-educativas de caráter não comercial, realizadas por empresas de rádio e televisão." (NR)
«Art. 27. .
.
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§ 22 Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador,
desde que devidamente constituídas e em funcionamento, na
forma da legislação em vigor." (NR)
«Art. 28.
Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo." (NR)
«Art. 30.

§ F Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto.
§ 22 A existência de pendências ou irregularidades na
execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até
a efetiva regularização.
§ 3º Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes
desta lei." (NR)
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.611-13, de 24 de setembro de 1998.
Art. 32
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 22 de outubro de 1998; 177 2 da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Francisco Weffort
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.614-24, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
I -

os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:

a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimento da Amazônia (Finam) e do Fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres), de
que trata o art. 1º, parágrafo único, alineas a, b e g, do Decreto-Lei
nº 1.376, de 12 de dezembro de1974;
a)

b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei nº 8.167, de 16
de janeiro de 1991;

c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei n? 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do Decreto-Lei nº 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. l' da Lei nº 8.874, de 29 de abril
de 1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
nº 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei nº 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de1998, os incentivos
de que trata este artigo observarão o disposto nos arts. 2º, 3º e 4º da
Lei nº 9.532, de la de dezembro de 1997.
Art. 2º Os recursos decorrentes da dedução de que trata a alinea a do inciso I do artigo anterior poderão ser aplicados em empreendimentos não-governamentais de infra-estrutura (energia, telecoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998
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municações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), além das destinações legais atualmente previstas.
Parágrafo único. A aplicação de que trata este artigo deverá ser
realizada na forma do art. 9º da Lei nº 8.167, de 1991.
Art. 3º Os dispositivos da Lei nº 8.167, de 1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º

.

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.
§ 4º As debêntures a serem subscritas com os recursos
dos fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição
em concorrência com outros créditos, a critério do banco operador, além de fiança prestada pela empresa e acionista.
§ 5º A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
§ 8º Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro." (NR)
«Art. 7º

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
.............................................................................................»

(NR)

«Art. 9º
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§ 4º Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem como
aos considerados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, estruturadores para a economia
regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o limite de que
trata o § 2º deste artigo será de cinco por cento.
§ 6º Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à
aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do
controle acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, e, nos casos de participação conjunta minoritária, quando
observadas as condições previstas no § 8º deste artigo.
§ 7º

I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
§ 8º Os Conselhos Deliberativos das Superintendências
de Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autorizar, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva,
o ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida
no § 2º ou no § 4º, com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desde que:

I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada por subscrição e integralização de capital novo e não por transferência de ações existentes;
II - a nova participação acionária minoritária venha garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas que:
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a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liquidação; ou

b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos dois últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.

§ 9º Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo, será automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora." (NR)
«Art. 12.

§ 1e O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:

II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de
mora de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de
recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.

§ 4º Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
I - que não tenham iniciado a implantação física de seus
projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis meses consecutivos;
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III - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica,
financeira, mercadológica ou legal;
IV -

que tenham desistido da implantação de seus projetos.

§ 5º Nas hipóteses de que tratam os incisos Il, III e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
§ 6º Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicado aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7º Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei." (NR)
«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional, que solicitará, quando julgar necessário, a participação do
banco operador, admitida ao infrator ampla defesa." (NR)
Art. 4º Fica vedada a transferência para fora da região de máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finar ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela Sudene ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer
técnico que a justifique.
§ 1º O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importãncias
liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo índice
oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2º Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3º do art. 12 e dos arts. 13, 15 e 17 da Lei nº 8.167, de 1991.
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Art. 5' Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 6' O art. 2º da Lei n' 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive, às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 2º

.

§ l' As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 2' O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de
aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua
Secretaria Executiva.
§ 3' No caso de debêntures cujo prazo de carência tenha
expirado anteriormente a 13 de novembro de 1995, poderão,
igualmente, ser prorrogados os prazos de amortização e vencimento, observadas as condições do parágrafo anterior." (NR)
Art. 7' Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei n" 1.376, de 1974, autorizados a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscritas
pelos referidos fundos, na forma prevista no art. 5' da Lei n' 8.167, de
1991, exclusivamente para os casos em que a falta de pagamento tenha decorrido de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados os limites e
critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
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Art. 8º A exigência da garantia real, de que trata o § 4º do art.
5º da Lei nº 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 3º desta medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de 1996.
Art. 9º Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.
Art. 10. Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem adotadas.
Art. 11. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.614-23, de 24 de setembro de1998.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 14. Revoga-se o art. 14 da Lei nº 8.167, de 16 dejaneiro de
1991.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.615-34, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
da Amazônia S.A., até o limite de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro
Nacional (NTN), nas modalidades nominativa e negociável, com
prazo máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três
anos, para principal e encargos, e taxas de juros calculada na forma
do § 3' do art. 2' da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização de outras fontes, a critério do Poder Executivo;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 9.491, de 9
de setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária Federal, de que trata a Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
Y - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária
pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento de efeito equivalente, no período compreendido entre I" de julho
de 1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição financeira, no mesmo período;

b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre l' de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;
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c) o valor da equalização de taxas de juros referente ao diferenciai entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e
juros de vinte e um por cento ao ano, e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros de nove por cento ao ano, em empréstimo concedido, por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio
de Janeiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os serviços executados na qualidade de agente financeiro do Tesouro N acionai, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por grupos de trabalho criado pela Portaria MF nº 150, de 26 de abril de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;
VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a titulo de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuâria (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei nº 8.171,
de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre o
custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas
pelo Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela
subsidiária da importância ali investida;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de
Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças
Carentes (PNLCC);
IX - adquirir, junto ao Banco do Brasil S.A., os créditos decorrentes das operações de securitização de crédito rural realizadas
no âmbito da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995.
§ 1º Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data de alienação.
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§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os Títulos da Dívida
Pública Federal de que trata o inciso L
§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.

§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5º A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia
geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.

Art. 2º As dívidas da União, a que se referem os incisos V a

VIII do art. 1º desta medida provisória, assim como as dívidas da
União para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas,
certas e exigíveis pelos grupos de trabalho criados pela Portaria MF
nº 150, de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de
Estado da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, regístrados na Central de Custódia e
de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip),
§ 1º Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo de
yencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados pelo
Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento ao ano.
§ 2º Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de
propriedade da União, depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização
(FND), de quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em bolsa de
valores, representativas de participação em sociedades anônimas de
capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente
os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998

7255
§ 3' As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:

I - no caso de sociedades anônimas com ações negociadas
embolsa de valores, pela sistemática prevista no § l' do art. I" desta
medida provisória;
II - no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n? 9.491, de 9 de setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de acordo
com o preço minimo estipulado no respectivo edital de privatização;
Hl - no caso de sociedades anônimas não abrangidas pelos incisos I e lI, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço publicado pela companhia.
§ 4' As ações de que tratam o inciso Hl do art. l' e o § 2' do art.
2' desta medida provisória, depositadas no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele fundo.
§ 5' Em contrapartida à aquisição dos créditos a que se refere
o inciso IX do art. 1', poderão ser emitidos títulos do Tesouro NacionaI, com características a serem definidas em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.

Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A., ao Bank Handlowy
WWarszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado da referida operação.
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos fundos a que se referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n'' 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. l' da Lei n" 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9' da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990.
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Art. 5' As sociedades de economia mista de capital aberto, detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei n' 8.920,
de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido saldo para a
constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro semestre de 1994.
Art. 6' O caput do art. 2' da Lei n'' 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' O FND fica autorizado a resgatar quotas da
União ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União,
até o montante estabelecido nesta lei, mediante transferência
das ações subscritas na forma do artigo anterior." (NR)
Art. 7' Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.615-33, de 24 de setembro de 1998.
Art. 9'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data da sua

Brasília, 22 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.637-10, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre a regulação, fiscalização e
supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimento coletivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Constituem valores mobiliários, sujeitos ao regime da
Lei n" 6.385, de 7 de dezembro de 1976, quando ofertados publicamente, os títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem
direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
§ l' Aplica-se aos valores mobiliários a que se refere este artigo
a ressalva prevista no art. 2', parágrafo único, da Lei n' 6.385, de 1976.
§ 2' Os emissores dos valores mobiliários referidos neste artigo,
bem como seus administradores e controladores, sujeitam-se à disciplina prevista na Lei n" 6.385, de 1976, para as companhias abertas.
§ 3' Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:
I - exigir que os emissores se constituam sob a forma de sociedade anônima;
II - exigir que as demonstrações financeiras dos emissores,
ou que as informações sobre o empreendimento ou projeto, sejam auditadas por auditor independente nela registrado;
III - dispensar, na distribuição pública dos valores mobiliários referidos neste artigo, a participação de sociedade integrante do
sistema previsto no art. 15 da Lei n" 6.385, de 1976;
IV - estabelecer condições específicas para o exercício, no àmbito desse mercado, das atividades previstas no art. 16 da Lei n' 6.385, de
1976, inclusive quanto a requisitos de idoneidade, habilitação técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os administradores de sociedades e demais pessoas que atuem nesse mercado;
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v - estabelecer padrões de cláusulas e condições que devam
ser adotadas nos títulos ou contratos de investimento, destinados à
negociação em bolsa ou balcão e recusar a admissão ao mercado da
emissão que não satisfaça a esses padrões.
Art. 2' As alíneas b e g do inciso I e o inciso II do art. 9' da Lei
n" 6.385, de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
..
«Art. 9'
I.
b) das companhias abertas e demais emissoras de valores
mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais,
das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum;
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, quando
da ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada nos termos do inciso V deste artigo, desde que, direta ou indiretamente,
tenham tido qualquer participação nessas irregularidades;
II - intimar as pessoas referidas no inciso anterior a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11;
............................................................................................." (NR)
Art. 3' Fica incluído o inciso VI ao art. 15 da Lei n' 6.385, de
1976, com a seguinte redação:
«Art. 15. ..
..

VI - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários." (NR)
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.637-9, de 24 de setembro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.640-8, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Restaura a vigência da Lei nº 8.989, de
24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis
destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei: '
Art. 1º É restaurada a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que, com as alterações determinadas pelo art. 29 da
Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar até 31 de dezembro de 1999.
Art. 2º O disposto no caput do art. 2º da Lei nº 9.660, de 16 de
junho de 1998, não se aplica aos veículos que venham a ser adquiridos com incentivos fiséáis nas condições do artigo anterior.
Art. 3º O § 2º do art. 1º da Lei nº 9.660, de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2º Excluem-se da obrigatoriedade prevista neste artigo os veículos componentes da frota das Forças Armadas, os de
representação dos titulares dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios e, conforme dispuser regulamento, aqueles destinados à prestação de serviços públicos em
faixas de fronteira e localidades desprovidas de abastecimento
com combustíveis renováveis.. (NR)
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.640-7, de 24 de dezembro de 1998;
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.656-6, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo a vigorar a partir de 1 º de maio de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Em 1º de maio de 1998, após a aplicação dos percentuais
de quatro vírgula oitenta e um por cento, a título de reajuste, e de
três vírgula trezentos e sessenta e dois por cento, a título de aumento real, sobre o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), o salário mínimo será de R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,33 (quatro reais
e trinta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,59 (cinqüenta e
nove centavos).
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.656-5, de 24 de setembro de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.661-8, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 26, 27,31,44
e 59 da Lei nº 9.473, de 22 dejulho de 1997,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 26, 27, 31, 44 e 59 da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 26
.
§ 9º Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do último relatório publicado de execução orçamentária de que trata o § 3º do art. 165
da Constituição.
§ 10. Para o cumprimento das exigências previstas nas
alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados os valores constantes da lei orçamentária para o exercício de
1998 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo.
§ 11. As exigências de que trata o inciso I deste artigo
não se aplicam aos Municípios com até cinqüenta mil habitantes." (NR)
«Art. 27.
§ 2º Ressalvam-se das disposições deste artigo as operações realizadas no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex), as demais operações de financiamento realizadas com mini e pequenos produtores rurais e as operações de
crédito sob o amparo do Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop), bem como os financiamentos para aquisição, por autarquias e empresas públicas federais, de produtos agropecuários destinados à execução da PoCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, ont. 1998
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lítica de Garantia de Preços Mínimos, de que trata o Decreto-Lei
n' 79, de 19 de dezembro de 1966, e à formação de estoques, nos
termos do art. 31 da Lei n? 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que
deverão ter sua execução efetivada por intermédio do Sistema
Integrado de Administração Financeira (Siafi) .
.•..••...•••.....•..••••....••••...••.....•••...••......••••.....•••....•••••....•••...•••...» (NR)
«Art. 31.
.

VI - fmanciamento aos Estados e ao Distrito Federal
destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos da Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996;
VII - operações de crédito sob o amparo do Recoop.
§ 4' Os empréstimos e financiamentos para custeio e investimentos agropecuários destinados aos mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações, à formação de
estoques reguladores e estratégicos, obedecidos aos limites e
condições estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário N acionaI, o financiamento aos Estados e ao Distrito Federal, ao abrigo da Lei n' 9.424, de 1996, e as operações de crédito sob o amparo do Recoop poderão ser lastreados também com recursos não
previstos no § 1'." (NR)
«Art. 44
.

XI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal
destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos da Lei n' 9.424, de 1996;
XII - operações de crédito sob o amparo do Recoop .
..•..•••..••••...•••..••••....•••••...••••••.•••.••..•••••...•••••••.•..••••••.••••.•••.•••••» (NR)
«Art. 59. Os projetos de lei de créditos adicionais terão
como prazo para encaminhamento ao Congresso Nacional a
data de 10 de novembro de 1998." (NR)
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.661-7, de 24 de setembro de 1998.
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Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 26
da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luciano Oliva Patrício
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.662-5, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 9º da Lei
nº 8. 723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º É fixado em vinte e dois por cento o percentual
obrigatório de adição de álcool etílico anidro combustível a gasolina em todo o território nacional.
§ 1º O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual
até o limite de vinte e quatro por cento.
§ 2º Será admitida a variação de um ponto por cento, para
mais ou para menos, na aferição dos percentuais de que trata
este artigo." (NR)
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Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.662-4, de 24 de setembro de 1998.

Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.663-15, DE 22 DE OUTUBRO DE
1998
Dispõe sobre a recuperação de haveres
do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), a utilização de Titulos da Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos com o INSS, altera dispositivos das
Leis nºs 7.986, de 28 de dezembro de 1989,
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 24
de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de
1991,8.742, 7 de dezembro de 1993, e 9.639,
de 25 de maio de 1998, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Até 31 de dezembro de 1999, fica o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) autorizado a receber, como dação em pagamento, Títulos da Dívida Agrária a serem emitidos pela Secretaria do
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), especificamente para aquisição, para fins de reforma agrária:
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I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas jurídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal acessória;
H - de imóveis rurais pertencentes a pessoas físicas integrantes de quadro societário ou a cooperados, no caso de cooperativas, com a finalidade única de quitação de dívidas das pessoas jurídicas referidas no inciso anterior;
IH - de imóveis rurais pertencentes ao INSS.
§ l' Os Títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo
serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estados da Fazenda
e da Previdência Social.
§ 2' Os valores pagos pelo Incra, em títulos e em moeda corrente, pela aquisição de imóveis rurais, inclusive por desapropriação
efetuada a partir de 12 de setembro de 1997, na forma deste artigo,
serão utilizados, até o limite da dívida, para amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:

I
H -

valores em moeda corrente;
Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.

§ 3' Para os efeitos deste artigo, serão consideradas as dívidas previdenciárias cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de 1997.

Art. 2' Os Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na
forma do art. 1', serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro
Nacional, conforme estabelecido no § l' do artigo anterior.
Art. 3' A União poderá promover leilões de certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal a serem emitidos com a finalidade
exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em
permuta por títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional ou por
créditos decorrentes de securitização de obrigações da União.
§ l' Fica o INSS autorizado a receber os títulos e créditos aceitos no leilão de Certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal,
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mais características divulgadas pela portaria referida no § 5' deste
artigo, com a finalidade exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, de empresa cujo débito total não ultrapasse
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
§ 2' Os débitos previdenciários a serem amortizados ou quitados na forma do § l' serão considerados pelo seu valor atualizado
acrescido dos encargos legais multiplicado pelo percentual calculado
entre o preço médio do último leilão e o valor de face de emissão do
certificado.
§ 3' Os Certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal poderão ser emitidos diretamente para o INSS pelo preço médio homologado do seu último leilão de colocação, em permuta pelos títulos e
créditos recebidos pelo INSS na forma do § l' deste artigo.

§ 4' A emissão dos certificados de que trata o caput processar-se-á sob a forma escriturai, mediante registro dos respectivos direitos creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia.
§ 5' Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições para a
efetivação de cada leilão previsto no caput, tais como:

I - a quantidade de certificados a serem leiloados;
U - definição dos títulos ou créditos decorrentes de securitização de obrigações da União a serem aceitos em permuta pelos certificados, bem como a quantidade mínima por unidade de certificado;
lU - natureza, período e situação dos débitos previdenciários
que poderão ser amortizados ou quitados com os certificados;
IV - natureza, período, situação e valor máximo dos débitos
previdenciários que poderão ser amortizados ou quitados na forma
prevista no § l' deste artigo.
Art. 4' O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados
de sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a equivalência econõmica do leilão previsto do caput do artigo
anterior.
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Art. 5' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vencidos de
natureza não tributária, observadas as seguintes condições:
I - o encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e, simultaneamente, contra ela detiver,
em 31 de julho de 1997, créditos líquidos, certos e exigíveis;
II - não poderão ser utilizados no presente mecanismo os créditos contra a União origínários de títulos representativos da Dívida
Pública Federal.
Art. 6º Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não tributários, mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
créditos recíprocos, com abatimentos sempre das parcelas finais
para as mais recentes.
Parágrafo único. Para efeito da compensação a que se refere
este artigo, entre a União e as Unidades da Federação, o abatimento
dos créditos da União decorrentes de contratos celebrados no âmbito
da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória
nº 1.702-29, de 28 de setembro de 1998, poderá ser efetuado sobre o
estoque da dívida contratada.
Art. 7' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1º de maio de 1996, pela variação acumulada do Índice Geral de Preço - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela
Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 8' Para os benefícios mantidos pela Previdência Social
com data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente anterior ao do reajuste.
Art. 9º A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes do art. 21 da Lei n" 8.212, de 24 dejulho de 1991,
com a redação vigente em 30 de abril de 1996, os benefícios mantidos
pela Previdência Social serão majorados de forma a totalizar quinze
por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de 1996, incluído
nesse percentual o reajuste de que trata o art. 7'.
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Art. 10. A partir da referência maio de 1996, o IGP-DI substitui o INPC para os fins previstos no § 6' do art. 20 e no § 2' do art. 21,
ambos da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
Art. 11. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 12. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1º de junho de 1997, em sete virgula setenta e seis
por cento.
Art. 13. Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
Anexo I desta medida provisória.
Art. 14. Para os benefícios que tenham sofrido majoração
em 1º de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para
R$ 120,00 (cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do disposto no art. 12, de acordo com
normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 15. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' de junho de 1998, em quatro virgula oitenta e um
por cento.
Art. 16. Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
a partir de 1º de julho de 1997, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no Anexo Ir
desta media provisória.

Art. 17. Para os benefícios que tenham sofrido majoração
em l' de maio de 1998, devido à elevação do salário mínimo para
R$ 130,00 (cento e trinta reais), o referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do disposto no art. 15, de acordo com normas
a serem baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 18 A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica
de direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados polo Poder Público com títulos de sua
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emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do disposto no art. 3º da Lei nº 8.003, de 14 de março de 1990, da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro de que trata a
Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, relativa ao período base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a pagar ao Banco
do Brasil S.A., com atualização monetária pelo IGP-DI e juros de
doze por cento ao ano, com sub-rogação nos respectivos créditos da
dívida do INSS decorrente de saldo devedor na conta de benefícios
do extinto Instituto de Administração Financeira da Previdência Social (lapas), no período de 1º de janeiro de 1984 a 31 de março de
1986, até o valor de R$ 1.363.000.000,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e três milhões de reais) - posição em 31 de dezembro de 1995,
objeto de acordo entre aquela instituição financeira e o INSS.
§ 1º A dívida referida no caput deste artigo será paga pela
União com títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
(Cetip), após homologação judicial do acordo e encerramento do feito.
§ 2º O INSS pagará a obrigação para com a União, decorrente
do pagamento com sub-rogação de que trata o caput, com créditos
por ele titulados, relativos a parcelamentos de débitos contratados
por pessoas jurídicas, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios da Fazenda e da Previdência e Assistência Social.

Art. 20. A participação nos lucros ou resultados da empresa de
que trata o art. 7º, inciso XI, da Constituição Federal, na forma de lei específica, não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade, desde
que o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
esse título não se realize em periodicidade inferior a um semestre.
Parágrafo único. A periodicidade semestral mínima referida no
caput poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de
1998, em função de eventuais impactos nas receitas previdenciárias.
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Art. 21. O art. 3º da Lei nº 7.986, de 28 de dezembro de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º A comprovação da efetiva prestação de serviços a
que alude esta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseada em início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.
§ 1º A comprovação da efetiva prestação de serviços a que
alude o caput far-se-á perante os órgãos do Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 2º Caberá à Defensoria Pública, por solicitação do interessado, quando necessitado, promover a justificação judicial,
ficando o solicitante isento de quaisquer custas judiciais ou outras despesas.
§ 3º O prazo para julgamento da justificação é de quinze
dias." (NR)

Art. 22. Os arts. 5º e 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5º

.

XII - fixar critérios e condições para compensação entre
créditos do empregador, decorrentes de depósitos relativos a
trabalhadores não optantes, com contratos extintos, e débitos
resultantes de competências em atraso, inclusive aqueles que
forem objeto de composição de dívida com o FGTS." (NR)
«Art. 15.

.

.

§ 4º Considera-se remuneração as retiradas de diretores
não empregados, quando haja deliberação da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho de que
trata o art. 16.
§ 5º O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar
obrigatório e licença por acidente do trabalho.
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§ 6° Não se incluem na remuneração, para os fins desta
lei, as parcelas elencadas no § 9° do art. 28 da Lei n'' 8.212, de 24
de julho de 1991.» (NR)

Art. 23. Os arts. 6°, 17, 19, 21, 22, 28, 31, 37, 38, 47 e 49 da Lei
nO 8.212, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
«Art. 62

.

§ l°
d) 3 (três) representantes membros dos conselhos setoriais,
sendo um de cada área da seguridade social, conforme disposto
no Regimento do Conselho Nacional da Seguridade Social.
..••••••....•••...•••...•••...••••...••••..••••..••••...•••...••••...•••....•••...••••...••••»

(NR)

«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários
da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social
referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na
forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de
recursos para as ações de Saúde e Assistência Social.» (NR)
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente
recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas
d e e do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do Orçamento da Seguridade Social.» (NR)
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso UI do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social.» (NR)
«Art. 22.
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§ 11. O disposto nos §§ 6' a 9' aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e que se organize na forma da Lei n'' 9.615, de 24 de março de 1998." (NR)
«Art. 28. .
.
§

~

~

.
.

6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts.
143 e 144 da CLT;

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9' da
Lei n' 7.238, de 29 de outubro de 1984;
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação
básica, nos termos do art. 21 da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde
que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que
todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
.............................................................................................,,(NR)
«Art. 31. A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importãncia retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente
da mão-de-obra, observado o disposto no § 5' do art. 33.
§ l' O valor retido de que trata o capui, que deverá ser
destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, será
compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa ceden-
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te da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições
destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
§ 2' Na impossibilidade de haver compensação integral na
forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de
restituição.

§ 3' Para os fins desta lei, entende-se comocessão de mão-deobra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 4' Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:

I
II -

limpeza, conservação e zeladoria;
vigilância e segurança;
III - empreitada de mão-de-obra;
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei
n' 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
§ 5' O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de
pagamento distintas para cada contratante." (NR)

«Art. 37.

.

.

§ I" Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
§ 2' Por ocasião da notificação de débito ou, quando for O
caso, da inscrição na Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a fiscalização poderá proceder ao arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo, conforme dispuser
aquela autarquia previdenciária, observado, no que couber, o
disposto nos §§ l' a 6', 8' e 9' do art. 64 da Lei n'' 9.532, de la de
dezembro de 1997." (NR)

«Art. 38.

.

..
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§ l' Não poderão ser objeto de parcelamento as contribuições descontadas dos empregados, inclusive dos domésticos, dos
trabalhadores avulsos, as decorrentes da sub-rogação de que
trata o inciso N do art. 30 e as importâncias retidas na forma do
art. 31, independentemente do disposto no art. 95
§ 11. Não é permitido o parcelamento de dívidas de empresa com falência decretada." (NR)
«Art. 47.

.

.

§ 5' O prazo de validade da Certidão Negativa de Débito
(CND) é de sessenta dias, contados da sua emissão, podendo ser
ampliado por regulamento para até cento e oitenta dias.

.............................................................................................,,(NR)
«Art. 49.

I - simultaneamente com a inscrição no Cadastro NacionaI da Pessoa Jurídica (CNPJ);
II - perante o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) no prazo de 30 (trinta) dias contados do início de suas
atividades, quando não sujeita a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
..•••..••••..•••••.....•..•••••...•••...•.•.....•••..••••...•••••..•••••....••••..••••...••••»

(NR)

Art. 24. Os arts. 6', 94, 103 e 126 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6' Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma
Ouvidoria-Geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento." (NR)
«Art. 94. Para efeito dos beneficios previstos no Regime
Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a
contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço
na Administração Pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente .
•.••••••.••••••••••••..•.•••.••••••.••••••••....•.••••••.•••••..•••••..•••••••.••••••.••••••.»

(NR)
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«Art. 103. É de cinco anos o prazo de decadência de todo e
qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do
mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou,
quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão
indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
............................................................................................" (NR)
«Art. 126.
§ 3' A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de
ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na
esfera administrativa e desistência do recurso interposto." (NR)

Art. 25. O art. 40 da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 40

.

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

.Art. 26. O art. 6' da Lei n" 9.639, de 25 de maio de 1998, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6'

.

§ 2' O acordo de parcelamento formalizado nos termos
deste artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica, ambulatorial e de autorização para internação hospitalar prestados pelo
hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Unico de
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Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal,
correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com O cedente, de acordo com a regularidade
de repasses financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.

§ 11. Do total de recursos financeiros a serem repassados
Municípios habilitados para gestão semiplena do Sistema
Unico de Saúde, serão, mensalmente, retidos e recolhidos ao
INSS os valores correspondentes às parcelas de créditos que lhe
foram cedidos pelos hospitais e entidades, decorrentes de serviços médicos, ambulatoriais e de autorização para internação
hospitalar prestados mediante contrato ou convênio com a administração municipal.» (NR)
~

Art. 27. No pagamento à vista até 31 de dezembro de 1998, as
dívidas oriundas de contribuições sociais e demais importâncias arrecadadas pelo INSS, relativas a competências anteriores a julho de
1994, terão redução de oitenta por cento da multa moratória.
§ 1" As dívidas relativas às competências julho de 1994 a março de 1997, inclusive, terão redução de cinqüenta por cento da multa
moratória.
§ 2" Estando a dívida constituída ou confessada, as reduções a
que se referem o caput e o parágrafo anterior somente terão aplicação para liquidação do valor total da notificação fiscal de lançamento
ou do saldo do processo de parcelamento.

Art. 28. O Poder Executivo estabelecerá critérios para a conversão do tempo de trabalho exercido até 28 de maio de 1998, sob
condições especiais que sejam prejudiciais à saúde ou à integridade
física, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n" 8.213, de 1991, na redação dada pelas Leis n"s 9.032, de 28 de abril de 1995, e 9.528, de 10
de dezembro de 1997, e de seu regulamento, em tempo de trabalho
exercido em atividade comum, desde que o segurado tenha implementado percentual do tempo necessário para a obtenção da respectiva aposentadoria especial, conforme estabelecido em regulamento.
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Art. 29. O art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, produzirá efeitos a
partir de 1º de fevereiro de 1999, ficando mantida, até aquela data, a
responsabilidade solidária na forma da legislação anterior.
Art. 30. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.663-14, de 24 de setembro de 1998.
Art. 31. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32. Revogam-se a alínea c do § 8º do art. 28 e os arts. 75 e
79 da Lei nº 8.212, de 24 dejulho de 1991, o § 5º do art. 57 e o art. 127
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e o art. 29 da Lei nº 8.880, de
27 de maio de 1994.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
Nelson Borges Gonçalves
Anexo I
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de Acordo com as
respectivas Datas de Início
Data de Início do Benefício

Reajuste (%)

até maio/96
em iunho/96
em iulho/96
em aaosto/âê
em setembro/96
em outubro/96
em novembro/96
em dezembro/96
em ianeiro/97
em fevereiro/97
emmarco/97
em abriV97
em maio/97

776
714
653
592
531
471
411
351
292
233
174
116
058
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Anexo II
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de Acordo com as
respectivas Datas de Início

1---""'-''''''''''''''-'~~-- ---1---

f--~="""'"

MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.712-2, DE 22 DE OUTUBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor de
R$ 7.556.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
extraordinário no valor de R$ 7.556.000,00 (sete milhões, quinhentos e cinqüenta e seis mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.712-1, de 24 de setembro de 1998.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 23.10.1998, pág. 14.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.672-34, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Altera os arts. 2 12, 3 12, 4 12, 5 12, 6 12, 712 e 9º da
Lei nº 8. 745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contrafação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatística efetuada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998

7280
VI -

atividades:

a) especiais nas organizações das Forças Armadas para
atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e
serviços de engenharia;

b) de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;

c) de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
d) finalísticas do Hospital das Forças Armadas;

e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à
segurança de sistemas de informações, sob responsabilidade do
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das
Comunicações (Cepesc);

fJ de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao
comércio internacional de produtos de origem animal ou vegetal
ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana.
§ l' A contratação de professor substituto a que se refere
o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória.
§ 2' As contratações para substituir professores afastados para capacitação ficam limitadas a dez por cento do total de
cargos de docentes da carreira constante do quadro de lotação
da instituição." (NR)
«Art. 3º

§ 2' A contratação de pessoal, nos casos do professor visitante referido no inciso IV e dos incisos V e VI, alíneas a, c, d e e,
do art. 2', poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do curricuZum uitae» (NR)
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998

7281
«Art. 4º

H - até vinte e quatro meses, nos casos dos incisos HI e
VI, alíneas b e e, do art. 2º;
IH - doze meses, nos casos dos incisos IV e VI, alíneas c, d
e t, do art. 2º;
§ 1º Nos casos dos incisos HI e VI, alíneas b e d, do art. 2º,
os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total
não exceda vinte e quatro meses.
§ 2º Nos casos dos incisos V e VI, alínea a, do art. 2º, os
contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não
ultrapasse quatro anos.
§ 3º Nos casos dos incisos IV e VI, alíneas e e t; do art. 2º,
os contratos poderão ser prorrogados pelo prazo de até doze meses.
§ 4º Os contratos de que trata o inciso IV do art. 2º, celebrados a partir de 30 de novembro de 1997 e vigentes em 30 de
junho de 1998, poderão ter o seu prazo de vigência estendido por
até doze meses." (NR)

"Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento .» (NR)
«Art. 6º

§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante
das carreiras de magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de
abril de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
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§ 2º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado." (NR)
«Art. 7'1.
.

UI - no caso do inciso Hl do art. 2º, quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser informado
por unidade produzida, desde que obedecido ao disposto no inciso U deste artigo.
............................................................................................" (NR)
«Art. 9'1.
.

Hl - ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei, antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de
seu contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do
art. 2º, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5º.
.............................................................................................»

(NR)

Art. 2º Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei nº 8.620, de 5 dejaneiro de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
U - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2º, inciso U, da Lei nº 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de março de 1999, com redução escalonada no periodo;
Ill - para atividades de análise e registro de marcas e patentes
pelo INPI, de que trata o art. 2º, inciso VI, alínea c, da Lei nº 8.745, de
1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro
de 1997;
IV - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, vigentes em 15 de abril de 1997, poderão ser prorrogados até
31 de dezembro de 1998;
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v - com fundamento no art. 5º, § 1º, da Lei nº 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de quatrocentos
prestadores de serviços, e com vigência até 31 de dezembro de 1998.
Art. 3º Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1Q e 2º graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares,
observado o disposto no art. 5º da Lei nº 8.745, de 1993.
§ 1º Os contratos de professores de ensino de 1º e 2º graus de
que trata o caput deste artigo poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998.
§ 2º Fica autorizado o Ministério do Exército a celebrar contratos novos de professores de ensino de 1º e 2º graus, com vigência
até 31 de dezembro de 1998, em substituição aos contratos de que
trata o caput deste artigo que não forem prorrogados, respeitado o limite máximo de duzentos e quarenta e dois, correspondente à soma
de contratos prorrogados e novos.

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.672-33, de 25 de setembro de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revoga-se o parágrafo único do art. 5' da Lei nº 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 26 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Francisco Sérgio Turra
Paulo Renato Souza
Waldeck Ornélas
Cláudia Maria Costin
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.673-32, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1s Apessoajuridica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securítização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26
de dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base
do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2º O disposto no art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante vencedor, de Títulos da Dívida Pública do Estado, do Distrito Federal ou do
Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas
de direito público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 3º Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do
Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer natureza.
Art. 4º Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa
ou entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil e no exterior.
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Art. 5' Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 6' Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de beneficios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de l' de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

Art. 7' Serão admitidos como despesas com ínstrução, previstas no art. 8', inciso lI, alínea b, da Lei n? 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.673-31, de 25 de setembro de 1998.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.674-57, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre a base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas
a que se refere o § 1'2 do art. 22 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § l' do art. 22 da Lei n' 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações de suiap ainda não liquidadas;

III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas
de crédito;
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;

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

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

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

no caso de empresas de seguros privados:

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

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ l' É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas
na cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2' Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.

§ 3' As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente.

Art. 2' A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de zero virgula setenta e
cinco por cento sobre a base de cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3' As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1Q do art. 22 da Lei n' 8.212,
de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta medida
provisória.
Art. 4' O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5' O art. I' do Decreto-Lei n" 1.166, de 15 de abril de
1971, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. lº Para efeito da cobrança da contribuição sindical
rural prevista nos arts. 149 da Constituição Federal e 578 a 591
da Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se:
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998

7288
I -

trabalhador rural:

a) a pessoa física que presta serviço a empregador rural
mediante remuneração de qualquer espécie;
b) quem, proprietário ou não, trabalhe individualmente ou
em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos
membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercício em condições de mútua dependência e colaboração, ainda que com ajuda eventual de terceiros.

II -

empresário ou empregador rural:

a) a pessoa física ou jurídica que, tendo empregado, empreende, a qualquer título, atividade econômica rural;

b) quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, em
regime de economia familiar, explore imóvel rural que lhe absorva toda a força de trabalho e lhe garanta a subsistência e
progresso social e econômico em área superior a dois módulos rurais da respectiva região;

c) os proprietários de mais de um imóvel rural, desde que a
soma de suas áreas seja superior a dois módulos rurais da respectiva região." (NR)

Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.674-56, de 25 de setembro de 1998.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 8º Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 7.691, de 15 de dezembro de 1988, e os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.398, de 7 de janeiro de
1992.
Brasília, 26 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998

7289
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.675-43, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo
seu valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 857,
de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei nº 8.880, de
27 de maio de 1994;
H - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
IH - correção monetária ou de reajuste por índices de preços
gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção
ou dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igualou superior a um ano.
§ 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do periodo
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data
em que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3º Ressalvado o disposto no § 7º do art. 28 da Lei nº 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
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§ 4Q

Nos contratos de prazo de duração igualou superior a
três anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou
a aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada
a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos celebrados a partir de 28 de outubro de 1995 até 11 de outubro de 1997.
§ 6" O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e,
no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 dejunbo de 1993.
§ 1Q A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2º

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para
ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6º A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I -

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998

7291
II - anualmente, a partir de 1Q de janeiro de 1997.
Art. 7 Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de P de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1 de janeiro de 1996.
§ 1Q Em P de julho de1995 e em P de janeiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta
extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em real,
com observância do disposto no art. 44 da Lei n Q 9.069, de 1995, no
que couber.
§ 2 OS Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
Art. 8Q A partir de 1Q de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
§ 1Q Nas obrigações e nos contratos em que haja estipulação
de reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1Q de julho
de 1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2 Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
Art. 9Q É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de
reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base, anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base
anual, por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
Q

Q

Q

Q
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§ l' O mediador será designado de comum acordo pelas partes ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica, documento que instruirá a representação para o ajuizamento
do dissídio coletivo.
§ 5'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do tribunal, na sentença normativa.
§ l' A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com
o interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços.
§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
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Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas
a correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes
de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude
de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção
e liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n" 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art.78 da Lei nº 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3º Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de
agrupamento societário, que implique participação de empresa
ou grupo de empresas resultante em vinte por cento de um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)." (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.675-42, de 25 de setembro de 1998.
Art. 18 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ l' e 2' do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1º e 2' do art. I" da Lei n' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n'' 8.177, de I" de março de 1991.
Brasília, 26 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.676-38, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares n' 7, de 7 de setembro de
1970, e n' 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2' A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas juridicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
H - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista e as fundações, com base na
folha de salários;
IH - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ l' As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não- associados.

§ 2' Excluem-se do disposto no inciso H deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
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§ 3' . Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
§ 4' Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
os recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União.
§ 5' O disposto nos §§ 2', 3' e 4' somente se aplica a partir de 1a
de novembro de 1996.

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

III -

ao transporte internacional de cargas ou passageiros.

Art. 5' A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comercianCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, ont. 1998
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tes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto no varejo, multiplicado por um vírgula trinta e oito.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente a que se refere este artigo.
Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7' Para os efeitos do inciso IH do art. 2', nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
mento;
H

zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturaum por cento sobre a folha de salários;

HI
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 92 À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e os demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre a renda.
Art. 10. A administração e a fiscalização da contribuição para
o PIS/Pasep competem Secretaria da Receita Federal.
à

Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas
do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
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Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição
para o PI8/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de 1º de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso lU do art. 8º aplica-se às autarquias somente a partir de 1º de março de 1996.
Art. 15. A contribuição do Banco Central do Brasil para o Pasep
terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas
e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes
do Orçamento Fiscal da União.

Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de 1º de novembro de 1996.
Art. 16. O art. 7º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 7º Os contratos de repasse de recursos do Fundo de
Participação PI8/Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) e de outros fundos ou
instituições oficiais federais, quando lastrearem dívidas de financiamentos rurais objeto do alongamento de que trata o art.
5º, terão seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados às respectivas operações de alongamento.
Parágrafo único. O custo da equalização nessas operações de alongamento correrá à conta do respectivo fundo, excetuados os casos lastreados com recursos do Fundo de Participação PI8/Pasep e do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), em observância ao disposto no art. 239, § 1º, da Constituição, para os quais o ônus da equalização será assumido
pelo Tesouro N acional.» (NR)
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Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.676-37, de 25 de setembro de 1998.
Art. 18 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º
de outubro de 1995.
Brasília, 26 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.677-58, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Organiza e disciplina os Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal e de Controle Interno do Poder Executivo e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
TÍTULO I
Do Planejamento e Orçamento
Federal e do Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Serão organizadas sob a forma de sistemas as atividades de planejamento e orçamento federal e de controle interno do Poder Executivo Federal.
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TÍTULon
Do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal

CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 2' O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal tem
por finalidade:
I -

formular o planejamento estratégico nacional;

II - formular planos nacionais, setoriais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
III - formular o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias
e os Orçamentos anuais;
IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal;
V - promover a articulação, por intermédio do respectivo órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, com
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos sistemas, nos planos
federal, estadual e municipal.

CAPÍTULO II
Da Organização e das Competências
Art. 3' O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação
de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e pesquisas socioeconômicas.
Art. 4' Integram o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal:
I - o Ministério do Planejamento e Orçamento, como órgão
central do sistema;
II -

III -

órgãos setoriais;
órgãos específicos de planejamento e orçamento.

§ l' Os órgãos setorias são as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios e dos órgãos da Presidência da República.
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§ 2º Os órgãos específicos são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para as
atividades de planejamento e orçamento.
§ 3º Os órgãos setoriais e específicos ficam sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em
cuja estrutura administrativa estiverem integrados.
§ 4' As unidades de planejamento e orçamento das entidades
vinculadas ou subordinadas aos ministérios e órgãos setoriais ficam
sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber, do respectivo órgão setorial.
Art. 5º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas, à orientação normativa do órgão central do sistema.
Art. 6º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal,
os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e as unidades responsáveis pelo planejamento e orçamento dos
demais, poderes realizarão o acompanhamento e a avaliação dos
planos e programas respectivos.

Seção I
Do Planejamento Federal
Art. 7º Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
planejamento:
I - elaborar e supervisionar a execução de planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico e
social e de ordenação do território;
II - coordenar a elaboração dos projetos de lei do plano plurianual e o item, metas e prioridades da Administração Pública Federal, integrante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, bem
como de suas alterações, compatibilizando as propostas de todos os
poderes, órgãos e entidades integrantes da Administração Pública
Federal com os objetivos governamentais e os recursos disponíveis;
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III - acompanhar física e financeiramente os planos e programas referidos nos inciso I e II deste artigo, bem como avaliá-los,
quanto à eficiência, eficácia e efetividade, com vistas a subsidiar o
processo de alocação de recursos públicos, a política de gastos e a coordenação das ações do governo;
N - assegurar que as unidades administrativas responsáveis pela execução dos programas, projetos e atividades da Administração Pública Federal, mantenham rotinas de acompanhamento e
avaliação da sua programação;
V - manter sistema de informações relacionados a indicadores econômicos e sociais, assim como mecanismos para desenvolver previsões e informação estratégica sobre tendências e mudanças
no âmbito nacional e internacional;
VI - identificar, analisar e avaliar os investimentos estratégicos do Governo, suas fontes de financiamento e sua articulação
com os investimentos privados, bem como prestar o apoio gerencial e
institucional à sua implementação;
VII - realizar estudos e pesquisas socioeconâmicas e análises de políticas públicas;
VIII - estabelecer políticas e diretrizes gerais para a atuação
das empresas estatais.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais, para efeito do disposto no inciso VIII, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Seção 11
Do Orçamento Federal

Art. 8º Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
orçamento:
I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos
projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária
da União, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade
Social e de Investimentos das empresas estatais;
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H - estabelecer normas e procedimentos necessários à elaboração e à implementação dos orçamentos federais, harmonizando-os
com o Plano Plurianual;
IH - realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
N - acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos;
V - estabelecer classificações orçamentárias, tendo em vista as
necessidades de sua harmonização com o planejamento e o controle;
VI - propor medidas que objetivem a consolidação das informações orçamentárias das diversas esferas de governo.

TÍTULom
Do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 9º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal visa a administração financeira do Tesouro Nacional, a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, o acompanhamento dos programas de governo e a avaliação
da gestão dos administradores públicos federais.
Parágrafo único. O órgão central do sistema de que trata o caput
é o Ministério da Fazenda.

Art. 10. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo,
sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes, bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem
as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União;
H - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos
órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
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III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária e financeira da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão insti tuciona1.
CAPÍTULO II
Da Organização e das Competências
Art. 11. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Administração Financeira, de Contabilidade, de Auditoria, de Acompanhamento dos Programas de Governo, de Fiscalização e de Avaliação de Gestão dos Administradores
Públicos Federais.
Parágrafo único. O Poder Executivo, ao disciplinar a estruturação do Sistema de Controle Interno, disporá sobre o órgão central e
demais unidades responsáveis pelas atividades mencionadas no
caput deste artigo.

Art. 12. Compete às unidades responsáveis pelas atividades
mencionadas no art. 11:
I -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

II - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;

III - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e subsidiar a formulação da politica de financiamento da despesa pública;
IV - gerir a Dívida Pública Mobiliária Federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta e indireta, do Tesouro Nacional;
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VI - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
VIII - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e nas entidades da Administração
Pública Federal;
X - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização
dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio
à supervisão ministerial;
XI - elaborar os Balanços Gerais da União que comporão a
Prestação de Contas do Presidente da República e consolidar os balanços dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
XII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de administração financeira e contabilidade;
XIV - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos;

XV - realizar auditoria sobre a gestão dos administradores
públicos federais e sobre a gestão de recursos federais feita por Órgãos e entidades públicos e privados;
XVI - certificar, por expressa delegação do Tribunal de Contas
da União, a regularidade das contas dos gestores públicos federais;
XVII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos federais, ou privados, na utiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998
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lização de recursos públicos, propondo às autoridades competentes as
providências cabíveis e representando ao Tribunal de Contas da
União e ao Ministério Público da União quando a ocorrência possa caracterizar infração a norma legal ou dano ao patrimônio público;
XVIII - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria interna das entidades da Administração indireta do Governo Federal;
XIX - exercer o controle da execução dos orçamentos da
União;
XX - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
quanto à economicidade, efetividade, legitimidade e finalidade;
XXI - supervisionar e orientar a correta aplicação da legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial,
no âmbito da Administração Pública Federal;
XXII - examinar os Balanços Gerais da União e emitir parecer conclusivo, quanto à observância dos limites fixados na legislação orçamentária e aos procedimentos contábeis e elaborar a prestação de contas anual do Presidente da República a ser encaminhada
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 84, inciso XXIV, da Constituição Federal;
XXIII - criar condições para o exercício do controle social sobre
os programas executados com recursos oriundos dos orçamentos da
União;
XXIV - prestar informações sobre a situação fisico-financeira
dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos da União;
XXV - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
XXVI - editar normas sobre matérias de sua competência.
Art. 13. Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da Administração indireta, controladas direta ou indiretamente
pela União.
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Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em
exercício nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente
ao qual a entidade esteja vinculada.
CAPÍTULO IH
Das Vedações e Garantias e da Correição
Art. 14. Observadas as disposições contidas no art. 117 da Lei
n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 , é vedado aos dirigentes das
unidades dos sistemas referidos no art. l' exercer:
I

II

atividade político-partidária;
profissão liberal;

III
demais atividades incompatíveis com os interesses da
Administração Pública Federal, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 15. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização
e Avaliação de Gestão e de manutenção dos registros contábeis.
§ l' O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 2' Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 3' O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a
que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios
destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade
administrativa, civil e penal.
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§ 4' Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão o código de ética profissional específico aprovado pelo Presidente
da República.

Art. 16. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos execução dos orçamentos
da União.
à

Art. 17. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão, realizados sem a devida fundamentação legal, ou em desacordo com a
classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da União.
Art. 18.0 órgão central responsável pelas atividades de auditoria desenvolverá atividades de correição com finalidade de promover
ações preventivas e repressivas relativas ética funcional e disciplina de seus servidores.
à

à

TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 19. É vedada a nomeação para o exercício de cargo, inclusive em comissão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares por decisão
definitiva pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas
de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda por Conselho de Contas de Município;
H - punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público
de qualquer esfera de governo;
IH - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos H e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n' 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n' 8.429, de 2 de junho de 1992.
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§ 1º As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão
de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na Administração direta e indireta dos Poderes da União, bem
como para as nomeações como membros de comissões de licitações.
§ 2º Serão exonerados os servidores ocupantes de cargos em
comissão que forem alcançados pelas hipóteses previstas nos incisos
I, II e III deste artigo.

Art. 20. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal, de Administração Financeira
Federal e de Controle Interno, do Poder Executivo, serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes das carreiras Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle.
Parágrafo único. Na hipótese de provimento dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores das unidades responsáveis
pelas atividades de auditoria, de fiscalização e de avaliação da gestão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, excluídas as unidades setoriais, por não integrantes da Carreira Finanças e Controle,
será exigida a comprovação de experiência de, no mínimo, cinco anos
em atividades de auditoria, de finanças públicas ou de contabilidade
pública.
Art. 21. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes dos sistemas de que trata esta medida provisória, bem como sobre as atribuições de seus titulares e
demais dirigentes.
Art. 22. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de janeiro de 1999, servidores públicos de suas entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.

Art. 23. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário proporão, no
prazo de cento e vinte dias, a organização dos respectivos Sistemas
de Planejamento e Orçamento.
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Art. 24. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de 1995.
Art. 25. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Nas unidades seccionais do Sistema de
Controle Interno, poderá, excepcionalmente, ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros de órgãos em
que a unidade tiver atuação.» (NR)
Art. 26. Os órgãos e as entidades da Administração direta e
indireta da União ao celebrarem compromissos em que haja a previsão de transferência de recursos financeiros, de seus orçamentos,
para Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecerão nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes recebedores de fazerem incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos.
§ l' Ao fixarem os valores a serem transferidos, conforme O
disposto neste artigo, os entes nele referidos farão análise de custos,
de maneira que o montante de recursos envolvidos na operação seja
compatível com O seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, nem o excesso que permita
uma execução por preços acima dos vigentes no mercado.
§ 2' Os órgãos do Sistema de Controle Interno e o controle externo, a que se vincule a entidade governamental recebedora dos recursos transferidos por órgão ou entidade de outra esfera de governo, incumbir-se-ão de verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade da gestão dos recursos, bem como a eficiência e a eficácia
de sua aplicação.

§ 3' Os órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal zelarão pelo cumprimento do disposto neste artigo, e
nos seus trabalhos de fiscalização, verificarão se o objeto pactuado
foi executado obedecendo aos respectivos projeto e plano de trabalho, conforme convencionado, e se a sua utilização obedece à destinação prevista no termo pactuai.
§ 4' O disposto nos parágrafos anteriores não impede que, nos
casos em que julgar conveniente, o órgão do Sistema de Controle
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Interno do Poder Executivo Federal verifique a aplicação dos recursos em questão sob os aspectos da legalidade, da eficiência, da eficácia, da legitimidade e da economicidade.
§ 5º Nas hipóteses de haver descumprimento de cláusulas ou
de obrigações por parte do convenente, ou de qualquer forma de inadimplência, os órgãos de controle referidos no § 2º tomarão as providências no sentido de regularizar as impropriedades ou irregularidades constatadas, inclusive, promovendo, ou determinando, o levantamento da tomada de contas especial, quando for o caso.
§ 6' Os órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, ao desempenhar o seu trabalho, constatando indícios
de irregularidades, comunicarão aos respectivos órgãos de controles
interno e externo para que sejam tomadas as providências de suas
competências.
Art. 27. Os órgãos e as entidades, de outras esferas de governo, que receberem recursos financeiros do Governo Federal, para
execução de obras, para a prestação de serviços ou a realização de
quaisquer projetos, usarão dos meios adequados para informar à sociedade e aos usuários em geral a origem dos recursos utilizados.
Art. 28. A documentação comprobatória da execução da receita e da despesa das unidades da Adminístração direta poderá permanecer na respectiva unidade, à disposição dos órgãos de controle
interno e externo, nas condições e nos prazos estabelecidos pelo órgão central do Sistema de Controle Interno.
Art. 29. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.677-57, de 25 de setembro de 1998.
Art. 30. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31. Revogam-se o Decreto-Lei n' 2.037, de 28 de junho de
1983, e o § 2' do art. 19 da Lei n' 8.490, de 19 de novembro de 1992.
Brasília, 26 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Cláudia Maria Costin
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.678-29, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$106.000.000,OO (cento e seis milhões de reais), para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.

Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo IIL
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.678-28, de 25 de setembro de 1998.
Art. 5'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 26 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 27.10.1998, pãgs. 7/8.
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.679-18, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Observado o disposto nos arts. 18 e seu parágrafo único, 19 e seus parágrafos, 20 21, 22, 25 e 27 e seus parágrafos, 29, 47,
49 e 56 e seu parágrafo único, da Lei n' 8.630, de 25 de fevereiro de
1993, a mão-de-obra do trabalho portuário avulso ser requisitada ao
órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2' Para os fins previstos no art. l' desta medida provisória:
I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores, devidos pelos serviços executados, referentes à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a
décimo terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de vinte e
quatro horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento
ao trabalhador portuário avulso;
II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes
a décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário avulso.
§ l' O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de quarenta e oito horas após o término do serviço.
§ 2' Para efeito do disposto no inciso Il, o órgão gestor de
mão-de-obra depositará as parcelas referentes às férias e ao décimo
terceiro salário, separada e respectivamente, em contas individuais vinculadas, a serem abertas e movimentadas às suas expensas, especialmente para este fim, em instituição bancária de sua livre escolha, sobre
as quais deverão incidir rendimentos mensais com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança.
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§ 3' Os depósitos a que se refere o parágrafo anterior serão
efetuados no dia 2 do mês seguinte ao da prestação do serviço, prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subseqüente, se o vencimento
cair em dia em que não haja expediente bancário.
§ 4' O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto Nacionai do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do beneficio de ordem.
§ 5' Os prazos previstos neste artigo podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o
prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários.
§ 6' A liberação das parcelas referentes a décimo terceiro salário e férias, depositadas nas contas individuais vinculadas, e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e previdenciários serão
efetuados conforme regulamentação do Poder Executivo.
Art. 3' O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso que:
I - for cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente;
II - constituir ou se associar a cooperativa formada para se estabelecer como operador portuário, na forma do art. 17 da Lei n" 8.630,
de 1993.
§ l' Enquanto durar a cessão ou a associação de que tratam os
incisos I e II deste artigo, o trabalhador deixará de concorrer a escala
como avulso.
§ 2' É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter
permanente.
Art. 4' É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala diária
complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5' A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, far-se-á nos termos da Lei n' 8.630, de 1993.
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Art. 6' Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de
mão-de-obra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores constantes da escala diária.
Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador
avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.
Art. 7' O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por
operador portuário e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados
nas listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que
não haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.
Art. 8' Na escalação diária do trabalhador portuária avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas
consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais,
constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 9' Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes a saúde e segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.
Art. 10. O descumprimento do disposto nesta medida provisória sujeitará o infrator às seguintes multas;
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1.730,00
(um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 7';
II - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a
R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345,00 (trezentos e
quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos termos
do art. 9';
III - de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a
R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 7' e
aos demais artigos.
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Parágrafo único. As multas prevista neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação previdenciária.

Art. 11. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei n' 8.630,
de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o dos arts.
26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso In do artigo anterior,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 12. O processo de autuação e imposição das multas prevista nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII da
Consolidação das Lei do Trabalho ou na legislação previdenciária,
conforme o caso.
Art. 13. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.

Art. 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta medida provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3' da Lei n' 8.630,
de 1993, colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais
do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a
bordo de navios.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.679-17, de 25 de setembro de 1998.

Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Eliseu Padilha
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.680-11, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Altera a legislação do Imposto de Renda relativamente à incidência na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras,
inclusive de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, à conversão, em capital social, de obrigações no exterior de pessoas jurídicas domiciliadas no País, amplia as hipóteses de opção, pelas pessoas físicas, pelo desconto simplificado, regula a
informação, na declaração de rendimentos,
de depósitos mantidos em bancos no exterior, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" A alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate de quotas dos fundos de investimento de que trata o § 6' do art. 28 da Lei n' 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a alteração introduzida pelo artigo subseqüente, fica reduzida para dez por cento.
Art. 2' O percentual de oitenta por cento a que se refere o § 6'
do art. 28 da Lei n' 9.532, de 1997, fica reduzido para sessenta e sete
por cento.
Art. 3' A determinação da base de cálculo do Imposto de Renda
na fonte, em conformidade com o disposto no art. 28 da Lei n' 9.532,
de 1997, será aplicável somente a partir de 1e de julho de 1998.
Art. 4' No primeiro semestre de 1998, a incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos em aplicações em
fundos de investimentos dar-se-á no resgate de quotas, se houver, às
seguintes alíquotas:
I - de dez por cento, no caso:
a) dos fundos mencionados no art. l' desta medida provisória;

b) dos fundos de que trata o art. 31 da Lei n' 9.532, de 1997, enquanto enquadrados no limite previsto no § l' do mesmo artigo;
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II -

de vinte por cento, no caso dos demais fundos.

Parágrafo único. A base de cálculo do Imposto de Renda de que
trata este artigo será determinada conforme o disposto no § 7' do art.
28 da Lei n' 9.532, de 1997.
Art. 5' Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte,
consideram-se pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que completar o primeiro período de carência no segundo semestre de 1998, os rendimentos correspondentes à
diferença positiva entre o valor da quota, em 30 de julho de 1998, e:
I - o respectivo custo de aquisição, no caso dos fundos referidos no art. 31 da Lei n'' 9.532, de 1997;
II - o respectivo custo de aquisição, no caso de quotas adquiridas a partir de l' de janeiro de 1998;
III - o valor da quota verificado em 31 de dezembro de 1997,
nos demais casos.
§ l' O disposto neste artigo não se aplica aos fundos que, no
mês de junho de 1998, se enquadrarem no limite de que trata o § 6'
do art. 28 da Lei n" 9.532, de 1997, com a alteração do art. 2' desta
medida provisória.
§ 2' No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de
quotas com rendimento ou cujo prazo de carência seja superior a noventa dias, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no
dia l' de julho de 1998.

Art. 6' A partir de l' de janeiro de 1999, a incidência do
Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta e as imunes de
que trata o art. 12 da Lei n" 9.532, de 1997, nas aplicações em fundos
de investimento, ocorrerá:
I - na data em que se completar cada período de carência
para resgate de quotas com rendimento, no caso de fundos sujeitos a
essa condição, ressalvado o disposto no inciso seguinte;
II - no último dia útil de cada trimestre-calendário, no caso
de fundos com períodos de carência superior a noventa dias;
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In - no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido
em outra data, no caso de fundos sem prazo de carência.
§ l' A base de cálculo do imposto será a diferença positiva entre o valor da quota apurado na data de resgate ou no final de cada
período de incidência referido neste artigo e na data da aplicação ou
no final do período de incidência anterior, conforme o caso.
§ 2' As perdas apuradas no resgate de quotas poderão ser
compensadas com ganhos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo fundo de investimento, de acordo com procedimento a ser definido pela Secretaria da Receita Federal.
§ 3' Os quotistas dos fundos de investimento cujos recursos
sejam aplicados na aquisição de quotas de outros fundos de investimento serão tributados de acordo com o disposto neste artigo.
§ 4' Os rendimentos auferidos pelas carteiras dos fundos de
que trata o parágrafo anterior ficam isentos do Imposto de Renda.
§ 5'

O disposto neste artigo não se aplica:

I - aos quotistas dos fundos de investimento referidos no art.
1', que serão tributados exclusivamente no resgate de quotas;
n - às pessoas jurídicas de que trata o art. 77, inciso I, e aos
investidores estrangeiros referidos no art. 81, ambos da Lei n' 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, que estão sujeitos às normas nela previstas
e na legislação posterior.
Art. 7' Relativamente ao segundo semestre de 1998, é facultado ao administrador de fundos de investimento apurar o Imposto
de Renda, devido pelos quotistas, de acordo com o disposto no artigo
anterior, como alternativa à forma de apuração disciplinada nos incisos I e n e no § 5' do art. 28 da Lei n' 9.532, de 1997.
§ l' Exercida a opção facultada neste artigo, o administrador do
fundo deverá submeter à incidência do Imposto de Renda na fonte no
dia 22 de dezembro de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota naquela data e o apurado na data de
aquisição ou no final do período de incidência anterior, conforme o caso.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, 1.1, p. 7169-7478, oul. 1998

7319
§ 2' O Imposto de Renda devido em virtude do disposto no parágrafo anterior será recolhido, pelo administrador do Fundo de
Investimento, até o último dia útil do ano de 1998.
§ 3' Adotada a alternativa de que trata este artigo, fica dispensada a apuração do Imposto de Renda na fonte prevista no art. 5'.
Art. 8' Fica reduzida a zero a alíquota do Imposto de Renda
incidente sobre os rendimentos auferidos, a partir de l' de setembro
de 1998 até 31 de março de 1999, em aplicações financeiras, pelos
Fundos de Renda Fixa - Capital Estrangeiro constituídos, segundo
as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional com a finalidade de captação de recursos externos para investimento em títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil
e em ativos financeiros de renda fixa emitidos por empresas e instituições sediadas no País.
Parágrafo único. A alíquota zero aplica-se, inclusive, aos rendimentos auferidos, no período referido no caput, relativamente às aplicações efetuadas anteriormente à publicação desta medida provisória.
Art. 9' O aumento de capital mediante conversão das obrigações de que tratam os incisos VIII e IX do art. l' da Lei n' 9.481, de 13
de agosto de 1997, poderá ser efetuado com manutenção da redução
a zero da alíquota do imposto sobre a renda incidente na fonte relativa aos juros, comissões, despesas e descontos já remetidos.
§ l' Para os fins desde artigo, é vedada, no período remanescente previsto para liquidação final da obrigação capitalizada:
I - a restituição de capital, inclusive por extinção da pessoa
jurídica;
II - a transferência das respectivas ações ou quotas de capital
para pessoa física ou jurídica, resídente ou domicíliada no País.
§ 2' O descumprimento do disposto no parágrafo anterior tornará exigível o imposto correspondente, relativamente ao montante de juros, comissões, despesas e descontos, desde a data da remessa, acrescido
de juros moratórios e de muIta, de mora ou de ofício, conforme o caso.
§ 3' O disposto nos §§ l' e 2' se aplica às pessoas jurídicas resuItantes de fusão ou cisão da pessoa jurídica capitalizada e a que
incorporá-Ia.
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§ 4' O ganho de capital decorrente da diferença positiva entre
o valor patrimonial das ações ou quotas adquiridas com a conversão
de que trata este artigo e o valor da obrigação convertida será tributado na fonte, à alíquota de quinze por cento.
§ 5' O montante capitalizado na forma deste artigo integrará
a base de cálculo para fins de determinação dos juros sobre o capital
próprio a que se refere o art. 9' da Lei n' 9.249, de 26 de dezembro de
1995, observadas as demais normas aplicáveis, inclusive em relação
à incidência do imposto sobre a renda na fonte.
§ 6' O disposto neste artigo se aplica, também, às obrigações
contratadas até 31 de dezembro de 1996, relativas às operações referidas no caput, mantidos os benefícios fiscais à época concedidos.

§ 7' A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários ao controle do disposto neste artigo.
Art. 10. Os dispositivos, a seguir enumerados, da Lei n' 9.532,
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
I -

o art. 6', inciso lI;

«Art. 6º

.

II - o art. 26 da Lei n'' 8.313, de 1991, e o art. l ' da Lei
n' 8.685, de 20 dejulho de 1993, não poderão exceder quatro por
cento do Imposto de Renda devido." (NR)
II -

o art. 34:

«Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se aplica às hipóteses de que trata o art. 81 da Lei n' 8.981, de 1995, que continuam sujeitas às normas de tributação previstas na legislação
vigente." (NR)
III -

o art. 82, inciso Il, alínea [:

«Art. 82.

.

II -
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fJ o art. 3º da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, renumerado pelo art. 1" da Lei n? 7.619, de 30 de setembro de
1987." (NR)
Parágrafo único. O art. 4º da Lei nº 7.418, de 1985, renumerado pelo art. I" da Lei nº 7.619, de 1987, cujos efeitos são restabelecidos em virtude do disposto no inciso lU deste artigo,
permite a dedução dos correspondentes gastos como despesa
operacional.
Art. 11. O art. l' da Lei nº 9.481, de 1997, alterado pelo art. 20
da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:

,,§ 2º O prazo referido no inciso IX poderá ser alterado
pelo Ministro de Estado da Fazenda." (NR)

Art. 12. Os arts. 10 e 25 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá
em dedução de vinte por cento do valor desses rendimentos, limitada a oito mil reais, na Declaração de Ajuste Anual, dispensada
a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
............................................................................................." (NR)
"Art. 25.
§ 4º Os saldos dos depósitos em moeda estrangeira, mantidos em bancos no exterior, devem ser relacionados com a indicação da quantidade da referida moeda, convertidos em reais,
com base na taxa de câmbio fixada, pelo Banco Central do Brasil, para compra, em vigor na data de cada depósito.

............................................................................................." (NR)

Art. 13. O disposto no art. 10 da Lei nº 9.250, de 1995, com a
redação dada pelo art. 12 desta medida provisória, somente se aplica
aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 1998.
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Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.680-10, de 25 de setembro de 1998.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.681-10, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do
protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras providências.

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

Art. l' O arquivamento, nas juntas comerciais, dos atos constitutivos das microempresas e empresas de pequeno porte, bem
como de suas alterações, fica dispensado das seguintes exigências:
I - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito
referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza, salvo no
caso de extinção de firma individual ou sociedade;
II - certidão de inexistência de condenação criminal, que
será substituída por declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar impedido de exercer o comércio
ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal.
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Art. 2' Não se aplica às microempresas e empresas de pequeno
porte o disposto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.906, de4 dejulho de 1994.
Art. 3º Fica mantida a dispensa de prova de quitação fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte no caso do art. 29 da Lei
nº 8.864, de 28 de março de 1994.
Art. 4º Aplica-se ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
que couber, o disposto no art. l' desta medida provisória.
Art. 5º O protesto de título, quando o devedor for microempresa ou empresa de pequeno porte, fica sujeito às normas estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 6' Os emolumentos devidos ao tabelião de protesto não
excederão um por cento do valor do título, observado o limite máximo de R$ 20,00 (vinte reais).
Parágrafo único. Incluem-se nos limites deste artigo as despesas de apresentação, protesto, intimação, certidão e quaisquer outras relativas à execução dos serviços.
Art. 7' Para o pagamento do título em cartório, não poderá ser
exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o
pagamento por meio de cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto ficará condicionada à efetiva liquidação do cheque.
Art. 8º O cancelamento do registro de protesto, fundado no
pagamento do título, será feito independentemente de declaração de
anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado.
Art. 9º Para os fins do disposto nos arts. 5º a 8º, caberá ao devedor provar sua qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte perante o tabelionato de protesto de títulos, mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso.
Art. 10. Os arts. 29 e 31 da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção
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do crédito, quando solicitadas, certidão diária, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a
nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se poderá
dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.
§ 1" O fornecimento da certidão será suspenso, caso se desatenda ao disposto no caput ou se forneçam informações de protestos cancelados.
§ 2" Dos cadastros ou bancos de dados, das entidades
referidas no caput, somente serão prestadas informações restritivas de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívidas regularmente protestados, cujos registros não foram cancelados." (NR)

«Art. 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos,
não cancelados, a quaisquer interessados, desde que requeridas
por escrito." (NR)
Art. 11. Para os efeitos desta medida provisória, consideram-se microempresa e empresa de pequeno porte as assim definidas na Lei n" 8.864, de 1994.

Art. 12. O caput do art. 294 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a alteração introduzida pela Lei n? 9.457, de 5 de
maio de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 294. A companhia fechada que tiver menos de vinte
acionistas, com patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), poderá:" (NR)
Art.13. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.681-9, de 25 de setembro de 1998.

Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1998; 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Jobim Filho
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.682-7, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e as entidades que
menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 Fica a União autorizada a emitir, sob a forma de colocação direta, em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Títulos da Dívida Ativa Pública Mobiliária federal, cujas características serão definidas pelo Ministro de
Estado da Fazenda.
§ 12 Em contrapartida aos títulos emitidos na forma deste artigo, o BNDES poderá utilizar, a critério do Ministro de Estado da
Fazenda e, exceto no que se refere aos incisos II e III deste parágrafo, pelo valor presente:

I - créditos securitizados de emissão do Tesouro Nacional,
registrados junto à Central de Custódia e de Liquidação Financeira
de Títulos (Cetip), pelo seu valor presente, a ser definido pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
II - créditos detidos contra a Itaipu Binacional ou contra a
BNDESPAR - BNDES Participações S.A.;
III
Notas do Tesouro Nacional, Série P - NTN-P;
IV -

créditos detidos contra a União em decorrência de:

a) contratos de refinanciamento celebrados com base na Lei
n" 8.727, de 5 de novembro de 1993,junto ao BNDES;

b) contrato de compra e venda de ações da Siderurgia Brasileira S.A. (Siderbrás) entre a União e o BNDESPAR;

c) assunção, pela União, de débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), junto ao BNDES, nos termos do disposto nesta
medida provisória;
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d) créditos relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de serviço público, celebrados no âmbito do Programa Nacional
de Desestatização;

e) obrigações decorrentes de equalização de preços referente ao
processo de securitizaçào agrícola de que trata a Lei n" 9.138, de 29
de novembro de 1995.
§ 2' Na hipótese de utilização dos créditos a que se refere o inciso II do parágrafo anterior, será assegurada à União remuneração
mínima mensal equivalente à da Conta Única do Tesouro Nacional
junto ao Banco Central do Brasil, a ser paga pelo BNDES, no último
dia útil de cada mês.
§ 3' O BNDES poderá recomprar da União, a qualquer tempo,
os créditos referidos no inciso II do § 1', admitindo-se a dação em pagamento de bens e direitos de sua propriedade, observado o disposto
no inciso I do § 1', in fine.

Art. 2' Os bens e direitos recebidos pela União, nos termos do
§ 3' do artigo anterior, poderão ser objeto de permuta com bens e direitos de entidades incluídas no Programa Nacional de Desestatização ou, observada a legislação pertinente, ser utilizados para aumento de capital nas referidas entidades.
Art. 3' Serão integralmente utilizados para amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal os pagamentos efetuados:
I - pela Itaipu Binacional e pela BNDESPAR, relativos aos
créditos recebidos do BNDES;
II - pelo BNDES relativos:
a) ao cumprimento do disposto no

§ 2' do art. 1';

b) à operação de recompra prevista no § 3' do art. 1', quando em
espécie.

Art. 4' Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento autorizado
a pagar, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, Obrigações do
Fundo Nacional de Desenvolvimento, tituladas pela União, com participações acionárias de sua propriedade, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, do qual serão desvinculadas no momento
da transferência.
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Art. 5º Fica a União autorizada a permutar participações
acionárias de sua propriedade por participações acionárias detidas
pela BNDESPAR, desde que a operação não afete o controle acionário da União nas empresas envolvidas na permuta.
Art. 6º O preço das participações acionárias a serem permutadas na forma dos artigos anteriores não poderá ser superior, no caso
de sociedade aberta, à cotação média verificada na semana anterior
à lavratura do instrumento de permuta ou, no caso de ações sem cotação em bolsas de valores, ao valor patrimonial constante do último
balanço ou do balanço especial.
Art. 7º As operações de que tratam os artigos anteriores, com
exclusão das previstas no art. 4 2 , não poderão exceder, em conjunto,
o limite de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais).
Art. 8º Fica a União autorizada a refinanciar a operação de
que trata o art. 8º da Lei nº 9.639, de 25 de maio de 1998, observadas
as seguintes condições:
I - prazo: dez anos;
II - pagamento; em parcela única, ao final de dez anos contados da data da celebração do contrato de refinanciamento;
III - atualização monetária: atualizada e debitada mensalmente com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DIJ, calculado pela Fundação Getúlio Vargas,
ou outro índice que vier a substituí-lo.
§ 1º O INSS é autorizado a oferecer garantia flutuante à operação de refinanciamento de que trata este artigo, representada por
bens e direitos integrantes de seu ativo, em especial créditos contra
autarquias, fundações e empresas públicas federais e entidades cujas ações tenham sido depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social.
§ 2º Na operação de que trata este artigo, poderá a União, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, para amortização parcial ou
liquidação da dívida, receber em pagamento bens e direitos integrantes do ativo do INSS, respondendo o INSS, no caso de créditos contra
terceiros, pela existência do crédito e pela solvência do devedor.
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§ 3' Poderá o INSS ser constituído mandatário da União para
o recebimento dos créditos dados em pagamento.
§ 4' As autarquias e fundações federais poderão pagar as
obrigações transferidas à União, em decorrência do disposto no § 2",
com bens e direitos integrantes de seus ativos, ficando a União alternativamente autorizada a promover, a exclusivo critério do Ministro
de Estado da Fazenda, a baixa total ou parcial do crédito, se necessário para manter a saúde financeira da instituição.
§ 5' As empresas públicas federais e entidades cujas ações tenham sido depositadas no Fundo Nacional de Desestatização poderão, a exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, pagar as
obrigações transferidas à União, em decorrência do disposto no § 2',
com créditos securitizados, Títulos da Dívida Agrária registrados
junto à Cetip ou créditos decorrentes de contratos de arrendamento
ou de concessão de serviço público, celebrados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, mantida, no mínimo, quando for o
caso, a equivalência econômica dos créditos recíprocos.
§ 6' A União poderá utilizar seus créditos decorrentes da operação de crédito de que trata este artigo para aumento de capital da
respectiva entidade devedora.
Art. 9' Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, até o limite de R$ 19.000.000.000,00 (dezenove bilhões de reais), a:
I - adquirir créditos que a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás) detenha contra a Itaipu Binacional, referentes aos contratos de refinanciamento, firmados em 2 de setembro de 1997, podendo utilizar em pagamento:
a) bens e direitos integrantes da Reserva Global de Reversão
(RGR) de que trata a Lei n' 5.655, de 20 de maio de 1971;
b) recursos arrecadados a título de pagamento pelo uso de bem
público de que trata o art. 7' da Lei n" 9.648, de 27 de maio de 1998;
c) Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda;
Il - receber os créditos de que trata o inciso I deste artigo, em
dação em pagamento de créditos da União decorrentes:
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a) dos refinanciamentos de dívida externa devidos pela Eletrobrás e por empresas do sistema Eletrobrás;
b) da participação no capital social da Eletrobrás;
c) de outras obrigações da Eletrobrás e de empresas do Sistema
Eletrobrás.
§ 12 As operações de que trata este artigo far-se-ão pelo valor
presente dos créditos e das obrigações nelas envolvidos.
§ 22 Os créditos adquiridos pela União nos termos do caput
deste artigo poderão ser transferidos ao BNDES, mediante alienação ou permuta por bens e direitos.
Art. 10. Fica a União autorizada a assumir as seguintes obrigações:
I - da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA):
a) saldos devedores de contratos de financiamento junto ao
BNDES, até o montante de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais); e
b) dívida relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), até o montante de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais);
II - da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ):
a) junto ao Portus - Instituto de Seguridade Social, até o montante de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais);
b) dívida relativa ao FGTS, até o montante de R$ 5.600.000,00
(cinco milhões e seiscentos mil reais);
§ 12 As obrigações a que se refere o caput serão objeto de auditoria por parte da Secretaria Federal de controle do Ministério da
Fazenda.
§ 22 Caso já tenha havido assunção, eventual diferença constatada pela Secretaria Federal de Controle será paga à União, em espécie ou em bens, pela RFFSA ou pela CDRJ, no prazo de trinta dias.
§ 32 Fica a União autorizada a emitir Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal em pagamento das obrigações a que se refere o
caput ou a securitizar as obrigações assumidas, em ambos os casos
com características a serem definidas em ato do Ministro de Estado
da Fazenda.
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Art. 11. Em contrapartida à assunção das dívidas de que trata o artigo anterior, a RFFSA e a CDRJ transferirão à União, pelo
valor de face, créditos relativos a contratos de arrendamento ou de
concessão de serviço público, celebrados no âmbito do PND.
Parágrafo único. No caso da RFFSA, além dos créditos a que se
refere o caput, poderá a empresa transferir à União imóveis não-operacionais e outros ativos.
Art. 12. Fica autorizado o encontro de contas entre os créditos
do BNDES a que se refere a alínea a do inciso I do art. 10 e créditos
detidos pela União contra o BNDES, inclusive os transferidos à
União nos termos desta medida provisória.
Art. 13. Fica a Uníão autorizada a adquirir créditos da
RFFSA relativos a contratos de arrendamento ou de concessão
de serviço público, celebrados no âmbito do PND, pelo valor de
face, até o limite de R$ 1.809.000.000,00 (um bilhão, oitocentos e
nove milhões de reais), utilizando em pagamento, até o montante
de R$ 1.501.000.000,00 (um bilhão, quinhentos e um milhões de
reais), Letras Financeiras do Tesouro (LFT), e, até o montante de
R$ 308.000.000,00 (trezentos e oito milhões de reais), certificados emitidos pelo Tesouro Nacional.
Parágrafo único. As características das Letras Financeiras do
Tesouro (LFT) e dos certificados a serem emitidos em atendimento
ao disposto no caput serão definidas em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Art. 14. Fica a União autorizada a receber os certificados de
que trata o artigo anterior em pagamento total ou parcial da dívida pública de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal
perante a União, relativa aos contratos celebrados ao amparo da
Lei n'' 9.496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória
n" 1.702-29, de 28 de setembro de 1998.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput observará os
seguintes critérios:
I - cinqüenta por cento sobre o fluxo imediato das prestações
a vencer e para amortização do saldo devedor da conta gráfica;
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Ir -

cinqüenta por cento sobre o estoque total da dívida.

Art. 15. Fica a União autorizada a adquirir crédítos da CDRJ
relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de serviço
público, celebrados no âmbito do PND, pelo valor de face, até o limite
de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), utilizando em pagamento Letras Financeiras do Tesouro (LFT).
Parágrafo único. As características das Letras Financeiras do
Tesouro (LFT), a serem emitidas em atendimento ao disposto no
caput, serão definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 16. Fica a União autorizada a registrar, em sistema centralizado de custódia, recebíveis adquiridos na forma da lei, os quais
poderão ser securitizados para fins de transferência a terceiros.
Parágrafo único. As entidades alienantes dos créditos objeto do
caput serão qualificadas, junto ao sistema centralizado de custódia,

como registradoras dos ativos em favor da União.
Art. 17. Os recursos em espécie eventualmente recebidos pela
União em decorrência do disposto nos arts. 9º a 15 desta medida provisória deverão ser utilizados integralmente na amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal.
Art. 18 O saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool,
instituída pela Lei nº 4.452, de 5 de novembro de 1964, inclui remuneração mensal, calculada;
I - para o período de 1º de janeiro de 1992 a 30 de junho de
1996, com base no índíce da Unidade Fiscal de Referência;
Ir - a partir de 1º de julho de 1996, pela aplicação mensal da
Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Art. 19. Fica a União autorizada a emitir, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás, Títulos da Dívida Pública Mobiliária
Federal, cujas características serão definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda, com a finalidade de garantir o pagamento de eventual saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Alcool, existente em
30 de junho de 2003.
§ 1º O valor total dos títulos a que se refere o caput limita-se a
R$ 5.819.364.988,37 (cinco bilhões, oitocentos e dezenove milhões,
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trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e
trinta e sete centavos), equivalente ao saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Alcool em 30 de junho de 1998.
§ 2º A garantia será ajustada mensalmente, em função da redução do saldo devedor da Conta.

Art. 20. O saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool, em 30 de junho de 1998, será objeto de auditoria por parte da Secretaria Federal de Controle, a partir dos valores já homologados
pelo extinto Departamento Nacional de Combustíveis, relativamente ao período anterior a 1º de abril de 1992.
Parágrafo úníco. Concluída a auditoria, o montante dos títulos
dados em garantía nos termos do artigo anterior será ajustado ao
novo valor apurado.
Art. 21. Eventual saldo credor da Conta Petróleo, Derivados e
Álcool será recolhido mensalmente à Conta Única do Tesouro Nacional.
Art. 22. Fíca a União autorizada, a critério do Ministério da
Fazenda, a promover encontro de contas entre o saldo devedor da
Conta Petróleo, Derivados e Alcool e obrigações da Petrobrás para
com a União, inclusive de natureza tributária.
Art. 23. Fícam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.682-6, de 25 de setembro de 1998.
Art. 24.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 26 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Waldeck Ornélas
Raimundo Brito
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.683-6, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Institui o Programa Especial de Financiamento para combate aos efeitos da
estiagem na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SudeneJ e dá outras providências.

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

Art. l' Fica instituído o Programa Especial de Financiamento
a produtores rurais que tiverem suas atividades prejudicadas pelos
efeitos da estiagem que assola a área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
§ 12 O Programa Especial de Financiamento de que trata este
artigo será operado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e contará
com recursos de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de reais) oriundos das seguintes fontes:

I - R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais)
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), criado pela Lei n'' 7.827, de 27 de setembro de 1989;
H - R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), instituído pela Lei n" 7.998,
de 11 de janeiro de 1990;
IH - R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) de programas administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
§ 2' Cinqüenta por cento dos recursos alocados ao Programa
Especial de Financiamento de que trata esta medida provisória deverão Ser destinados para os mini e pequenos produtores que explorem áreas de até quatro módulos rurais e, cumulativamente, sejam
enquadrados nos critérios aplicáveis ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),
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§ 3Q Com base na receita bruta anual obtida no exercício anterior, na atividade rural, considera-se, para os efeitos desta medida
provisória:

I - grande produtor, aquele com receita superior a R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais);
H - médio produtor, aquele com receita superior a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) e até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
IH - mini e pequeno produtor, aquele com receita igualou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Art. 2Q OS financiamentos rurais contratados ao amparo do
Programa Especial de Financiamento terão as seguintes condições:
I -

juros:

a) de três por cento ao ano, nas operações de custeio;
b) de seis por cento ao ano, nos financiamentos de investimento;

H -

prazos:

a) de até quatro anos, incluidos até dois de carência, nas operações de custeio;
b) de até doze anos, incluídos até quatro de carência, quando se
tratar de créditos para investimento;
IH - limites de financiamento:
a) mini e pequenos produtores: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

b) médios produtores: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);

c) grandes produtores: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Parágrafo único. Os financiamentos concedidos aos mini e pequenos produtores rurais terão rebate de cinqüenta por cento sobre
as amortizações das parcelas do crédito utilizado.
Art. 3 Q Ficam os bancos oficiais federais autorizados a conceder prorrogação do vencimento de operações de crédito rural, contratadas até 13 de maio de 1998, pelo prazo de dois anos, desde que o
produtor comprove a perda da receita da exploração de sua propriedade rural, em decorrência dos efeitos da estiagem, e desde que o
imóvel esteja localizado em município que atenda aos requisitos
constantes do artigo seguinte.
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Parágrafo único. Os administradores dos recursos mencionados no § l' do art. l' adequarão o retorno dos seus créditos aos novos prazos de retorno dos financiamentos prorrogados na forma
do caput.
Art. 4' Serão beneficiários dos financiamentos objeto do
programa de que trata esta medida provisória os produtores rurais
cujas unidades produtivas estejam situadas em municípios localizados na área mencionada no art. 1º, reconhecida em situação de emergência nos termos da legislação em vigor.
Art. 5' Serão de responsabilidade:
I - do FNE, o rebate de cinqüenta por cento do principal dos
financiamentos a que se refere o parágrafo único do art. 2';
II - do Tesouro Nacional, o diferencial entre as taxas de juros
definidas no inciso I do art. 2' e a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), nos financiamentos realizados com recursos do FAT e do
BNDES.
Parágrafo único. Na realização dos financiamentos de que trata esta medida provisória, os agentes financeiros federais dispensarão as comissões de serviço usualmente cobradas nas operações da
espécie.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.683-5, de 25 de setembro de 1998.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.684-47, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre o pagamento dos militares
e dos servidores públicos do Poder ExecuiiDO Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" A partir do mês de março de 1998, o pagamento da remuneração dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista
e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela
União, independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento destas despesas, será efetuado dentro do mês de competência, a partir do dia 25.
§ I" Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa pública e da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela União deverá providenciar,
por ocasião do próximo dissídio ou acordo coletivo, a alteração da
data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput
deste artigo.
§ 2' Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
§ 3' O pagamento referente ao mês de dezembro será efetuado
no periodo compreendido entre o segundo e o quinto dia útil do mês
de janeiro seguinte.
Art. 2' Havendo disponibilidade financeira, poderá ser concedido adiantamento de recursos para pagamento de pessoal que receba à conta da União, conforme dispuser ato do Poder Executivo.
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Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.684-46, de 25 de setembro de 1998.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6º da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993.
Brasília, 26 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Cláudia Maria Costin
Benedito Onofre Bezerra Leonel
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.685-5, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei nº 9.656, de 3
dejunho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os dispositivos abaixo indicados da Lei nº 9.656, de 3
de junho de 1998, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 3º Sem prejuízo das atribuições previstas na legislação vigente e observadas, no que couber, as disposições expressas nas Leis nOs 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.080,
de 19 de setembro de 1990, compete ao Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) dispor sobre:
IX - normas de aplicação de penalidades.
............................................................................................." (NR)
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«Art. 8º

Parágrafo único. .
.
I - nos incisos, I, H, IH e V do caput, as operadoras de seguros privados a que alude o inciso H do § 12 do art. 12 desta lei;
.•••••..•..•....••...••••...............•.••..••••....•••...••••..........•••••..••••...••••.» (NR)
«Art. 92 Ap6s decorridos cento e vinte dias de vigência
desta lei, as empresas de que trata o art. l' só poderão comercializar ou operar planos ou seguros de assistência à saúde que tenham sido previamente protocolados na Susep, de acordo com
as normas técnicas e gerais definidas pelo CNSP e pelo Conselho de Saúde Suplementar (Consu),
§ 12 O protocolamento previsto no caput não exclui a responsabilidade pelo descumprimento das disposições desta lei e
dos respectivos regulamentos.
§ 2 2 A Susep, por iniciativa pr6pria ou a requerimento do
Ministério da Saúde, poderá solicitar informações, determinar
alterações e promover a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados." (NR)
"Art. 10. É instituído à plano ou seguro-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-hospitalarodontológica, compreendendo partos e tratamentos, realizados
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria ou Centro
de Terapia Intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças relacionadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com
a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas, estabelecidas no art. 12 desta lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
VII - fornecimento de pr6teses, 6rteses e seus acess6rios
não ligados ao ato cirúrgico;

§ 12 As exceções constantes dos incisos I a X serão objeto
de regulamentação pelo Consu.
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§ 3' Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2'
deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de
assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as empresas que operem exclusivamente planos odontológicos.
§ 4' A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por
normas editadas pelo Consu.» (NR)
«Art. 11. .
..
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à
saúde do consumidor, titular ou dependente, até a prova de que
trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pelo
Consu.» (NR)
«Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros privados de assistência à saúde, nas
segmentações previstas nos incisos de I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano
ou seguro-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes
exigências mínimas:
I-

.

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos
e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico
assistente;
li.
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em Centro de Terapia Intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, a critério do médico assistente;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis
para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica,
fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais,
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transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme
prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar.

e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais
utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, em
território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica, previstos no contrato;

v-

.

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura
dos casos de urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de plano ou seguro, nos
limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em
casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pelas
operadoras definidas no art. 1', de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano ou seguro, pagáveis no prazo máximo de trinta dias,
após a entrega à operadora da documentação adequada;
Parágrafo único. Da documentação relativa à contratação
de planos e seguros de assistência à saúde com redução da cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no
art. 10, deve constar declaração em separado do consumidor
contratante de que tem conhecimento da existência e disponibilidade do plano ou seguro-referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)

"Art. 13.
Parágrafo único. Os planos ou seguros contratados individualmente terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I -

a recontagem de carências;
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II - a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;
III - a suspensão e a denúncia unilateral, em qualquer
hipótese, durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
«Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos e seguros de que trata esta
lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer
caso estejam previstos no contrato inicial as faixas etárias e os
percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme
normas expedidas pelo CNSP, a partir de critérios e parâmetros
gerais fixados pelo Consu.
.....••••.....•.............................•...•..•....•••....••....•••....•••.....••.......»

(NR)

«Art. 16.

XII - número do certificado de registro da operadora, emitido pela Susep.
.........•....•••...••••....••••.....••....••••...•••....•••........................••••...••»

(NR)

«Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou
credenciados dos planos e seguros privados de assistência à saúde, de qualquer entidade hospitalar, implica compromisso para
com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição do prestador hospitalar a
que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e ao Ministério
da Saúde com trinta dias de antecedência, ressalvados desse
prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento
hospitalar, a que se refere o parágrafo anterior, ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a opeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998
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radora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no parágrafo anterior os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração
às normas sanitárias em vigor durante período de internação,
quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para
o consumidor.
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar
por redução, as empresas deverão solicitar ao Ministério da Saúde autorização expressa para tal, informando:
I
nome da entidade a ser excluída;
H - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
IH - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros universalmente aceitos, correlacionando a necessidade
de leitos e a capacidade operacional restante;
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor." (NR)
«Art. 18. .
.
IH - a manutenção de relacionamento de contratação ou
credenciamento com número ilimitado de operadoras de planos
ou seguros privados de assistência à saúde, sendo expressamente vedado às operadoras impor contratos de exclusividade ou de
restrição à atividade profissional." (NR)
«Art. 19. As pessoas jurídicas que, na data de vigência
desta lei,já atuavam como operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde terão prazo de cento e oitenta dias,
contado da expedição das normas pelo CNSP e Consu, para requerer a sua autorização de funcionamento.
••••..•••••••..•••••.••••....•••••..•••••......••...•••••..•••••••.•.•...••.•••••••..•.•••••»

«Art. 20.

(NR)

.
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§ l' Os servidores da Susep, no exercício de suas atividades, têm livre acesso às operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas, processos e documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização, sujeito às penas previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo.
§ 2' Os servidores do Ministério da Saúde, especialmente
designados pelo titular desse órgão para o exercício das atividades de fiscalização, na área de sua competência, têm livre acesso
às operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apreender processos, contratos com prestadores
de serviços, manuais de rotina operacional e demais documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização, sujeito às
penas previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo.» (NR)

"Art. 25.

.

.

VI - cancelamento, providenciado pela Susep, da autorização de funcionamento e alienação da carteira da operadora
mediante loilão.» (NR)
"Art. 27. As multas fixadas pelo CNSP, no âmbito de suas
atribuições e em função da gravidade de infração, serão aplicadas
pela Susep, até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 19 desta lei.
Parágrafo único. As multas de que trata o caput constituirse-ão em receitas da Susep.» (NR)

"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo
administrativo que tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, cabendo ao
CNSP e ao Consu, observadas suas respectivas atribuições, dispor
sobre normas para instauração, recursos e seus efeitos, instâncias,
prazos, perempção e outros atos processuais, assegurando-se à
parte contrária amplo direito de defesa e o contraditório.» (NR)
"Art. 30

.
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§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela
empresa, não é considerado contribuição a co-participação do
consumidor, única e exclusivamente em procedimentos, como
fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência
médica e/ou hospitalar." (NR)
«Art. 31. Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivo de assistência à saúde, decorrente de vínculo empregatício, pelo prazo rrúnimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vígência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 3º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 490 , 5º
e 6º do artigo anterior." (NR)
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras, as quais
alude o art. 1º, de acordo com normas a serem definidas pelo
Consu, os serviços de atendimento à saúde, previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos
dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas
ou contratadas, integrantes do Sistema Unico de Saúde (SUS).

§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado
pelas operadoras diretamente à entidade prestadora de servíços, quando esta possuir personalidade jurídica própria, e ao
Sistema Único de Saúde (SUS) nos demais casos, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada pelo Consu.
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, os gestores do
SUS disponibilizarão às operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o trigésimo
dia após a apresentação da fatura, creditando os valores correspondentes à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
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§ 4' O Consu fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação dos procedimentos encaminhados, conforme
previsto no § 2' deste artigo.
§ 5º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores
aos praticados pelo SUS e nem superiores aos praticados pelos
planos e seguros." (NR)

«Art. 35. Aplicam-se as disposições desta lei a todos os
contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada ao
consumidor com contrato já em curso a possibilidade de optar
pela adaptação ao sistema previsto nesta lei, observado o prazo
estabelecido no § 1'.
§ l' A adaptação aos termos desta legislação de todos os
contratos celebrados anteriormente à vigência desta lei, bem
como daqueles celebrados entre 2 de setembro e 30 de dezembro
de 1998, dar-se-á no prazo máximo de quinze meses, a partir da
data da vigência desta lei, sem prejuizo do disposto no art. 35- H.
§ 2' A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos periodos de carência e dos prazos de aquisição dos beneficios previstos nos arts. 30 e 31 desta lei, observados os limites
de cobertura previstos no contrato original.
§ 3' O CNSP e o Consu farão publicar as normas regulamentadoras desta lei até sessenta dias após a sua vigência." (NR)
Art. 2' A Lei n' 9.656, de 1998, passa a vigorar acrescida dos
seguintes artigos:
«Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar
(Consu), órgão colegiado integrante da estrutura regimental do
Ministério da Saúde, com competência para deliberar sobre
questões relacionadas à prestação de serviços de saúde suplementar nos seus aspectos médico, sanitário e epidemiológico 8,
em especial:
I - regulamentar as atividades das operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde no que concerne
aos conteúdos e modelos assistenciais, adequação e utilização
de tecnologias em saúde;
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II - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde,
que constituirão referência básica para os fins do disposto nesta lei;
III - fixar as diretrizes para a cobertura assistencial;
IV - fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento de prestadores de serviço às operadoras;
V - estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade
e de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios
e de terceiros oferecidos pelas operadoras;
VI - fixar, no âmbito de sua competência, as normas de fiscalização, controle e aplicação de penalidades previstas nesta lei;
VII - estabelecer normas para intervenção técnica nas
operadoras;
VIII - estabelecer as condições mínimas, de caráter técníco-operacional, dos serviços de assistência à saúde;
IX - estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde;
X - estabelecer normas relativas à adoção e utilização,
pelas empresas de assistência médica suplementar, de mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde;
XI - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de
caráter consultivo, de forma a subsidiar suas decisões;
XII
normatizar os conceitos de doença e lesão preexistente;
XIII
qualificar, para fins de aplicação desta lei, as operadoras de planos privados de saúde;
XIV - outras questões relativas à saúde suplementar.
§ l' O Consu terá o seu funcionamento regulado em regimento interno.
§ 2' A regulamentação prevista neste artigo obedecerá às
características específicas da operadora, mormente no que concerne à natureza jurídica de seus atos constitutivos." (NR)

«Art. 35-B. O Consu será integrado pelos seguintes membros ou seus representantes:
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I - Ministro de Estado da Saúde;
II - Ministro de Estado da Fazenda;
III - Ministro de Estado da Justiça;
N - Superintendente da Susep;
V - do Ministério da Saúde:
a) Secretário de Assistência à Saúde;
b) Secretário de Políticas de Saúde.

§ 1º O Consu será presidido pelo Ministro de Estado da
Saúde e, na sua ausência, pelo secretário executivo do respectivo ministério.
§ 2º O Secretário de Assistência à Saúde, ou representante por ele especialmente designado, exercerá a função de Secretário do Conselho.
§ 3º Fica instituída, no âmbito do Consu, a Câmara de Saúde
Suplementar, de caráter permanente e consultivo, integrada:
I - por um representante de cada Ministério a seguir
indicado:
a) da Saúde, na qualidade de seu Presidente;
b) da Fazenda;

c) da Previdência e Assistência Social;
d) do Trabalho;
e) da Justiça;
II - pelo Secretário de Assistência à Saúde do Ministério
da Saúde, ou seu representante, na qualidade de Secretário;
III - pelo Superintendente da Susep, ou seu representante;
N - por um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
a) Conselho Nacional de Saúde;
b) Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde;

c) Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998

7348
d) Conselho Federal de Medicina;

e) Conselho Federal de Odontologia;

fJ

Federação Brasileira de Hospitais;

g) Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços;

Vcada:

por um representante de cada entidade a seguir indi-

a) de defesa do consumidor;

b) de representação de associações de consumidores de planos e seguros privados de assistência à saúde;

c) de representação das empresas de seguro de saúde;
d) de representação do segmento de autogestão de assistência à saúde;

e) de representação das empresas de medicina de grupo;

fJ de representação das cooperativas de serviços médicos
que atuem na saúde suplementar;
g) de representação das instituições filantrópicas de assistência à saúde;
h) de representação das empresas de odontologia de grupo;
i) de representação das cooperativas de serviços odontológicos que atuem na saúde suplementar;

j) de representação do Fórum Nacional de Entidades de
Portadores de Patologias e Deficiências do Consumidor.

§ 4º Os membros da Cãmara de Saúde Suplementar serão designados pelo Ministro de Estado da Saúde." (NR)
«Art. 35-C. Compete ao Ministério da Saúde, sem prejuízo das atribuições previstas na legislação em vigor:
I - formular e propor ao Consu as normas de procedimentos relativos à prestação de serviços pelas operadoras de
planos e seguros privados de saúde;
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II - exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de acesso, manutenção e qualidade dos
serviços prestados, direta ou indiretamente pelas operadoras de
planos e seguros privados de saúde;
III - avaliar a capacidade técnico-operacional das operadoras de planos e seguros privados de saúde e garantir a compatibilidade da cobertura oferecida com os recursos disponiveis
na área geográfica de abrangência;
IV - fiscalizar a atuação das operadoras e prestadores
de serviços de saúde com relação à abrangência das coberturas
de patologias e procedimentos;
V - fiscalizar questões concernentes às coberturas e aos
aspectos sanitários e epidemiológicos, relativos à prestação de
serviços médicos e hospitalares no âmbito da saúde suplementar;
VI - avaliar os mecanismos de regulação utilizados pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde, com a finalidade de preservar a qualidade da atenção à saúde;
VII - estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços próprios, referenciados, contratados ou conveniados oferecidos pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde;
VIII - fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas pelo Consu;
IX - aplicar as penalidades cabíveis às operadoras de
planos e seguros privados de assistência à saúde prevista nesta
lei, segundo as normas fixadas pelo Consu.» (NR)
«Art. 35-D. É obrigatória a cobertura do atendimento nos
casos:
I - de emergência, corno tal definidos os que implicarem
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente,
caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. O Consu fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos e
prazos de adaptação previstos no art. 35." (NR)
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«Art. 35-E. Sempre que ocorrerem graves deficiências em
relação aos parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras, o Ministério da Saúde poderá
designar, por prazo não superior a cento e oitenta dias, um diretor-técnico com as atribuições que serão fixadas de acordo com
as normas baixadas pelo Consu.
§ lº O descumprimento das determinações do diretor- técnico por administradores, conselheiros ou empregados da entidade operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato afastamento do infrator, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, sem efeito suspensivo, para o Consu.

§ 2' Os administradores da operadora que se encontrarem em regime de direção técnica ficarão suspensos do exercício
de suas funções a partir do momento em que for instaurado processo-crime em face de atos ou fatos relativos à respectiva gestão, perdendo imediatamente o cargo na hipótese de condenação
judicial transitada em julgado.
§ 3' No prazo que lhe for designado, o diretor-técnico procederá à análise da situação da operadora e proporá ao Ministério da Saúde as medidas cabíveis.
§ 4' No caso de não surtirem efeitos as medidas especiais
para regularização da operadora, o Ministério da Saúde determinará à Susep a aplicação da penalidade prevista no art. 25,
inciso VI, desta lei.

§ 5' Antes da adoção da medida prevista no parágrafo anterior, o Ministério da Saúde assegurará ao infrator o contraditório e a ampla defesa.» (NR)
«Art. 35-F. As multas fixadas pelo Consu, no âmbito de
suas atribuições e em função da gravidade da infração, serão
aplicadas pelo Ministério da Saúde, até o limite de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais).» (NR)
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"Art. 35-G. Aplica-se às operadoras de planos de assistência à saúde a taxa de fiscalização instituída pela Lei n'' 7.944,
de 20 de dezembro de 1989.
§ l' O Ministério da Saúde e a Susep firmarão convênio
com o objetivo de definir as respectivas atribuições, no que se refere à fiscalização das operadoras de planos e seguros de saúde.
§ 2' O convênio de que trata o parágrafo anterior estipulará o percentual de participação do Ministério da Saúde na receita
da taxa de fiscalização incidente sobre operadoras de planos de
saúde e fixará as condições dos respectivos repasses." (NR)

"Art. 35-H. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária
para consumidores com mais de sessenta anos de idade estará
sujeita à autorização prévia da Susep;
n - a alegação de doença ou lesão preexistente estará
sujeita à prévia regulamentação da matéria pelo Consu;
In - é vedada a suspensão ou denúncia unilateral de contrato individual ou familiar de plano ou seguro de assistência à
saúde por parte da operadora, salvo o disposto no inciso n do parágrafo único do art. 13 desta lei:
IV - é vedada a interrupção de internação hospítalar em
leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo o critério do médico assistente.
§ l' Nos contratos individuais de planos ou seguros de
saúde, independentemente da data de sua celebração, e pelo
prazo estabelecido no § l' do art. 35, a aplicação de cláusula de
reajuste das contraprestações pecuniárias, vinculadas à sinistralidade ou à variação de custos, dependerá de prévia aprovação da Susep.
§ 2' O disposto no art. 35 desta lei aplica-se sem prejuízo
do estabelecido neste artigo." (NR)
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Art. 3' Os arts. 3', 5', 25, 27, 35-A, 35-B, 35-C, 35-E, 35-F e
35-H da Lei n? 9.656, de 1998, entram em vigor em 5 de junho de
1998, resguardada às pessoas jurídicas de que trata o art. I" a data-limite de 31 de dezembro de 1998 para adaptação ao que dispõem
os arts. 14, 17, 30 e 31.
Art. 4' O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado da Lei n'' 9.656, de 1998.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.685-4, de 25 de setembro de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Ficam revogados os §§ I" e 2" do art. 5', os arts. 6' e 7', o
inciso VIII do art. la, o § 2' do art. 16, e o § 2' do art. 31 da Lei n''
9.656, de 3 de junho de 1998.
.
Brasília, 26 de outubro de 1998; 177' da Independência e Ll.O? da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.686-5, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da Agricultura e
do Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e daAmazônia Legal, crédito
earoordinario no valor de R$ 824.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 combinado com o § 3' do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30
de dezembro de 1997), em favor dos Ministérios do Planejamento e
Orçamento, da Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 824.000.000,00 (oitocentos e vinte e quatro milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - de Operações de Crédito Internas - em Moeda, no montante de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais);
II - da Reserva de Contingência, no montante de R$ 224.000.000,00
(duzentos e vinte e quatro milhões de reais), conforme indicado no
Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), da Companhia de Desenvolvimento do vale do São Francisco (Codevasf), do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS) e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), de acordo com o Anexo III desta medida provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.686-4, de 25 de setembro de 1998.
Art. 5'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 26 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 27.10.1998, págs. 16/18.
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MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.687-5, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Institui o Programa Emergencial de
Frentes Produtivas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 Fica instituído o Programa Emergencial de Frentes
Produtivas, com o objetivo de prestar assistência à população das regiões afetadas pela seca.
Art. 2 2 Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais
remunerados, no Banco do Brasil S.A., da importância de até
R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), destinada à concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à União, por intermédio do Ministério
do Planej amento e Orçamento, para desenvolver as ações do Programa Emergencial de Frentes Produtivas.
§ 12 A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) será o órgão responsável pela execuçâo do programa de que
trata o artigo anterior.
§ 2· O depósito dos recursos será efetuado em até seis parcelas, observada a Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), de que trata o art. 92 da Lei nQ 8.019, de 11 de
abril de 1990, com a redação dada pela Lei n" 8.352, de 28 de dezembro de 1991.
§ 32 Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho determinar a
adoção das providências indispensáveis à alocaçâo de que trata este
artigo, independentemente de quaisquer outros atos de natureza
administrativa.
Art. 32 Fica o Tesouro Nacional autorizado a emitir títulos públicos especiais, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil, como
fim de lastrear o empréstimo a que se refere o artigo anterior.
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Art. 42 O depósito dos recursos ora previstos será remunerado
pelo Banco do Brasil S.A. ao FAT, com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescida de seis por cento ao ano.
§ 12 Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao principal.
§ 2º O principal será reembolsado em vinte e quatro prestações mensais, a iniciar-se no primeiro dia útil de junho de 1999.
§ 3 2 Cada prestação corresponderá ao resultado da divisão do
saldo devedor atualizado até a data do seu vencimento, pelo número
de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 4 2 Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão pagos junto com os reembolsos do principal, proporcionalmente aos
seus valores atualizados.
Art. 52 Aplica-se o disposto no artigo anterior ao cálculo para
pagamento dos encargos e amortização do empréstimo de que trata o
art. 2º desta medida provisória, pela União, por intermédio do Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Banco do Brasil S.A.
Art. 62 As Leis Orçamentárias Anuais consignarão no orçamento do Ministério do Planejamento e Orçamento dotações especificas para o pagamento do principal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata o art. 2 2 desta medida provisória.
Art. 7' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória no prazo de trinta dias, a contar da sua publicação.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.687-4, de 25 de setembro de 1998.
Art. 9º
publicação,

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 26 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.688-5, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Estabelece critérios para a concessão de
empréstimo, pela União, aos Estados e ao
Distrito Federal, destinado ao ressarcimento
parcial das perdas decorrentes da aplicação
da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica a União autorizada a conceder empréstimo aos
Estados e ao Distrito Federal, destinado ao ressarcimento parcial
de eventuais perdas líquidas imputadas àquelas unidades da federação, decorrentes da aplicação da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Art. 2º Nos empréstimos a que se refere esta medida provisória, serão observados, em relação às perdas líquidas de cada Estado
e do Distrito Federal, os limites máximos de oitenta por cento para o
exercício fiscal de 1998, quarenta por cento para o exercício fiscal de
1999 e vinte por cento para o exercício fiscal de 2000.
Parágrafo único. O cálculo das perdas líquidas dos Estados e
do Distrito Federal será efetuado pelo Ministério da Educação e do
Desporto.
Art. 3º Os empréstimos concedidos com base nesta medida
provisória serão realizados com recursos captados pelo Tesouro Nacional para tal finalidade e serão pagos em até noventa e seis prestações mensais, calculadas com base no Sistema de Amortização Constante (SAC), vencendo-se a primeira no dia 31 de janeiro de 2002 e
as demais no último dia útil de cada mês, observadas as seguintes
condições:
I - juros: calculados, debitados e capitalizados mensalmente, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os títulos federais;
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II - incidência de juros: sobre o saldo devedor diário das parcelas liberadas;
III - liberação dos recursos: mensalmente, retroativo à competência de janeiro de 1998, em parcelas iguais, juntamente com a
primeira parcela da distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE);
IV - prazos de contratação:

a) exercício fiscal de 1998: até sessenta dias, contados a partir
de 17 de junho de 1998;
b)

exercício fiscal de 1999: até 31 de dezembro de 1998;

c) exercício fiscal de 2000: até 31 de dezembro de 1999.

Art. 4º Os contratos de empréstimo deverão contar com adequadas garantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de
receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e
159, incisos I, letra a, e lI, da Constituição.
Art. 5º Fica o Banco do Brasil S.A. designado agente financeiro da União para o fim de celebração, acompanhamento e controle
dos contratos de empréstimo de que trata esta medida provisória, fazendo jus à remuneração de zero vírgula dez por cento ao ano, calculada e debitada sobre os saldos devedores atualizados, a ser paga
mensalmente pelo devedor a partir de 31 de janeiro de 2002.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.688-4, de 25 de setembro de 1998.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de outubro de 1998; 177º da Independência e 1l0º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out, 1998
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.689-5, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Altera a Lei nº 9.649, de 27 de maio de
1998, que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos ministérios,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Os arts. 6º e 16 da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República
no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à
administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de
Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo como estrutura básica o Conselho Nacional Antidrogas, a Secretaria Nacional Antidrogas, o
gabinete e até cinco subchefias, sendo uma executiva.
§ 1º Compete, ainda, à Casa Militar, coordenar e integrar
as ações do Governo nos aspectos relacionados com as atividades de prevenção e repressão ao tráfico ilícito, ao uso indevido e
à produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência, bem como aquelas relacionadas
com a recuperação de dependentes.
§ 2º A Secretaria Nacional Antidrogas desempenhará as
atividades de secretaria executiva do Conselho Nacional Antidrogas.» (NR)

"Art. 16.
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do
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selho Nacional de Seguros Privados, do Conselho de Recursos do
Sistema Nacional de Seguros Privados, da Previdência Privada
Aberta e de Capitalização, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno,
dos 1', 2' e 3' Conselhos de Contribuintes, do Conselho Diretor
do Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, do Comitê de Avaliação de Créditos ao
Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho
Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública da União,
até cinco secretarias;
••••••••••••••.........•••••••••••••••••...........•••••••••••••.........••••••••••••••......»

(NR)

Art. 2' Fica o Conselho Federal de Entorpecentes, órgão colegiado integrante da Estrutura Regimental do Ministério da Justiça,
transformado em Conselho Nacional Antidrogas e sua vinculação
transferida daquele Ministério para a Casa Militar da Presidência
da República.
Parágrafo único. Até que sejam designados os novos membros
e instalado o Conselho Nacional Antidrogas, a aplicação dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) será feita pela Secretaria Nacional Antidrogas, ad referendum do colegiado, mediante autorização de seu presidente.
Art. 3' Fica alterada para Fundo Nacional Antidrogas (Funad)
a denominação do Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate
ao Abuso de Drogas (Funcab), instituído pela Lei n" 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pela Lei n" 8.764, de 20 de dezembro de
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1993, e ratificado pela Lei nº 9.240, de 22 de dezembro de 1995, bem
como transferida a sua gestão do âmbito do Ministério da Justiça
para a Secretaria Nacional Antidrogas da Casa Militar da Presidência da República.
Art. 4º O art. 3º da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º As atividades de prevenção, repressão ao tráfico
ilícito, uso indevido e produção não autorizada de substâncias
entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica, e a atividade de recuperação de dependentes serão integradas num Sistema Nacional Antidrogas, constituído pelo conjunto de órgãos que exercem essas atribuições nos âmbitos federal, estadual e municipal.
..........................................................................................»(NR)
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias do Ministério da Justiça
alocadas nas rubricas relacionadas com as atividades de que trata o
§ 1º do art. 6º da Lei nº 9.649, de 1998, com a redação dada por esta
medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 6º Ficam criados, na Administração Pública Federal,
quinze cargos em comissão, sendo um de Natureza Especial e, quatorze do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim
distribuídos: dois DAS 6, seis DAS 4, quatro DAS 2 e dois DAS 1.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.689-4, de 25 de setembro de 1998.
Art. 8º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 26 de outubro de 1998; 177º da Independência e 1l0º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Clóvis de Barros Carvalho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.690-5, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional
de combustíveis, de que trata a Lei nº 9.478,
de 6 de agosto de 1997, estabelece sanções
administrativas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Art. 1Q A fiscalização das atividades relativas à indústria do
petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis, bem como do
adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e do cumprimento do Plano Anual de Estoques EstratégiQ
cos de Combustíveis, de que trata a Lei n 9.478, de 6 de agosto de
1997, será realizada pela Agência Nacional do Petróleo CANP) ou,
mediante convênios por ela celebrados, por órgãos da Administração
Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
§ 1Q O abastecimento nacional de combustíveis é considerado
de utilidade pública e abrange as atividades de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e
produtos, gás natural e condensado, bem como a distribuição, revenda e comercialização de álcool etílico combustível.
Q
§ 2 A fiscalização abrange, também, a construção e operação
de instalações e equipamentos relativos ao exercício das atividades
referidas no parágrafo anterior.
Q
Art. 2 OS infratores das disposições desta medida provisória
e demais normas pertinentes ao exercício de atividades relativas à
indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis,
aoSistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual
de Estoques Estratégicos de Combustíveis ficarão sujeitos às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil
e penal cabíveis:
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I
II

III

multa;
apreensão de bens e produtos;
inutilização do produto;

IV

cancelamento do registro do produto junto à ANP;

suspensão de fornecimento de produtos;
V
suspensão temporária, total ou parcial, de funcionaVI
mento de estabelecimento ou instalação;
VII
cancelamento de registro de estabelecimento ou instalação;
VIII - revogação de autorização para o exercício de atividade.
Parágrafo único. As sanções previstas nesta medida provisória poderão ser aplicadas cumulativamente.
Art. 3º Apena de multa será aplicada na ocorrência das infrações e nos limites seguintes:
I - exercer atividade relativa à indústria do petróleo, ao
abastecimento nacional de combustiveis, ao Sistema Nacional de
Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, sem prévio registro ou autorização exigidos na
legislação aplicável:
Multa - de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a R$ 200.000,00
(duzentos mil reais);
II - importar, exportar, revender ou comercializar petróleo,
seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado e álcool
etílico combustível, em quantidade ou especificação diversa da autorizada, bem como dar ao produto destinação não permitida ou diversa da autorizada, na forma prevista na legislação aplicável:

Multa - de R$ 500.000,00 (quinbentos núI reais) a R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais);

III - inobservar preços fixados na legislação aplicável para a
venda de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e
condensado, e álcool etílico combustível:
Multa - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais);
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IV - deixar de registrar ou escriturar livros e outros documentos de acordo com a legislação aplicável ou não apresentá-los
quando solicitados:
Multa - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil
reais);
V - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar, adulterar, inutilizar, simular ou alterar registros e escrituração
de livros e outros documentos exigidos na legislação aplicável:
Multa - de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);
VI - não apresentar, na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, os documentos comprobatórios de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento,
transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, e álcool etílico combustível:
Multa - de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);
VII - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar, adulterar, inutilizar, simular ou alterar registros e escrituração
de livros e outros documentos exigidos na legislação aplicável, para o
fim de receber indevidamente valores a título de subsídio, ressarcimento de frete, despesas de transferência, estocagem e comercialização.
Multa - de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais);
VIII - deixar de atender às normas de segurança previstas
para o comércio ou estocagem de combustíveis, colocando em perigo
direto e iminente a vida, a integridade física ou a saúde, o patrimônio público ou privado, a ordem pública ou o regular abastecimento
nacional de combustíveis:
Multa - de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);
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IX - construir ou operar instalações e equipamentos necessários ao exercício das atividades abrangidas por esta medida provisória em desacordo com a legislação aplicável:
Multa - de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais);
X - sonegar produtos:
Multa - de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);
XI - comercializar petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, e álcool etílico combustível com vícios
de qualidade ou quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem ou
rotulagem, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor.
Multa - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais);
XII - deixar de comunicar alterações de informações já cadastradas no órgão, alteração de razão social ou nome de fantasia, e
endereço, nas condições estabelecidas:
Multa - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil
reais);
XIII - violar ou inutilizar lacre, selo ou sinal, empregado por
ordem da fiscalização, para identificar ou cerrar estabelecimento,
instalação, equipamento ou obra:
Multa - de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);
XIV - extraviar, remover, alterar ou vender produto depositado em estabelecimento ou instalação suspensa ou interditada nos
termos desta medida provisória:
Multa - de R$ 500.000,00(quinhentos mil reais) a R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais).
Art. 4º Apena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e os seus antecedentes.
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§ 1º A multa será recolhida no prazo de trinta dias, contado da
decisão administrativa definitiva.
§ 2º O não-pagamento da multa no prazo estabelecido sujeita
o infrator a:

I II -

juros de mora de um por cento ao mês ou fração;
multa de mora de dois por cento ao mês ou fração.

Art. 5º Nos casos previstos nos incisos I, VII, VIII e XI do art.
3º desta medida provisória, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas, a fiscalização poderá, como medida cautelar:
I - interditar, total ou parcialmente, estabelecimento, instalação, equipamento ou obra, pelo tempo em que perdurarem os motivos que deram ensejo à interdição;
II - apreender bens e produtos.
§ 1º Ocorrendo a interdição ou a apreensão de bens e produtos, o fiscal, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de responsabilidade, comunicará a ocorrência à autoridade competente da ANP,
encaminhando-lhe cópia do auto de infração e, se houver, da documentação que o instrui.
§ 2º Verificada a cessação das causas determinantes do ato de
interdição ou apreensão, a autoridade competente da ANP, em despacho fundamentado, determinará a imediata desinterdição ou devolução dos bens ou produtos apreendidos.

Art. 6º As penas de apreensão de bens e produtos, de inutilização do produto, de suspensão de fornecimento de produtos e de
cancelamento do registro do produto serão aplicadas, conforme o
caso, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou falta de segurança do produto.
Art. 7º A pena de suspensão temporária, total ou parcial, de
funcionamento de estabelecimento ou instalação, será aplicada:
I - quando a multa, em seu valor máximo, não corresponder,
em razão da gravidade da infração, à vantagem auferida em decorrência da prática infracional;
II - no caso de reincidência.
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§ 1º Verifica-se a reincidência quando o infrator pratica uma
infração depois da decisão administrativa definitiva que o tenha
apenado por qualquer infração prevista nesta medida provisória.
§ 2º Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de
penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito
em julgado da decisão.
§ 3º A pena de suspensão temporária será aplicada por prazo
mínimo de dez e máximo de quinze dias.
§ 4º A suspensão temporária será de trinta dias quando aplicada
a infrator já punido com a penalidade prevista no parágrafo anterior.

Art. 8º A pena de cancelamento de registro será aplicada a estabelecimento ou instalação que já tenha tido seu funcionamento
suspenso, total ou parcialmente, nos termos previstos no § 4º do artigo anterior.
Art. 9º A penalidade de revogação de autorização para o exercício de atividade será aplicada quando a pessoa jurídica autorizada:
I - praticar fraude com o objetivo de receber indevidamente
valores a título de ressarcimento de frete, subsídio e despesas de
transferência, estocagem e comercialização;
II - já tiver sido punida com a pena de suspensão temporária,
total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação;
III - reincidir nas infrações previstas nos incisos VIII e XI do
art. 3º desta medida provisória;
IV - descumprir a pena de suspensão temporária, total ou
parcial, ou a pena de cancelamento de registro de estabelecimento
ou instalação.
Parágrafo único. Aplicada a pena prevista neste artigo, os responsáveis pela pessoa jurídica ficarão im pedidos, por cinco anos, de
exercer atividade constante desta medida provisória.
Art. 10. São autoridades competentes para lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo os funcionários da ANP ou
de órgãos conveniados, designados para as atividades de fiscalização.
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Art. 11. As infrações serão apuradas em processo administrativo, que deverá conter os elementos suficientes para determinar a
natureza da infração, a individualização e a gradação da penalidade, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório.
§ l' Prescrevem no prazo de cinco anos, contado da data do cometimento da infração, as sanções administrativas previstas nesta
medida provisória.
§ 2' A prescrição interrompe-se pela notificação do infrator ou
por qualquer ato inequívoco que importe apuração da irregularidade.
Art. 12. Qualquer pessoa, constatando infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano
Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, poderá dirigir representação à ANp' para efeito do exercício do seu poder de polícia.
Art. 13. O funcionário da ANP que tiver conhecimento de infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento
nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de
Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, é obrigado a comunicar o fato à autoridade competente, com
vistas a sua apuração imediata, sob pena de co-responsabilidade.
Art. 14. O fiscal requisitará o emprego de força policial sempre que for necessário para efetivar a fiscalização.
Art. 15. Constatada a prática das infrações previstas nos incisos V, VI, VIII, X, XI e XIII do art. 3' desta medida provisória, e após
a decisão definitiva proferida no processo administrativo, a autoridade competente da ANP, sob pena de responsabilidade, encaminhará ao Ministério Público cópia integral dos autos, para os efeitos previstos no Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940, nas Leis
n's 8.078, de 11 de setembro de 1990, 8.884, de 11 dejunho de 1994, e
8.176, de 8 de fevereiro de 1991, e legislação superveniente.
Art. 16. Os fornecedores e transportadores de petróleo e seus
derivados, de gás natural e condensado, bem assim de álcool etílico
combustível, respondem solidariamente pelos vicios de qualidade ou
quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as inCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998
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dicações constantes do recipiente da embalagem ou rotulagem, que
os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam
ou lhes diminuam o valor.
§ 1º As companhias distribuidoras proprietárias de equipamentos, destinados ao abastecimento de combustíveis e responsáveis pela sua manutenção, respondem solidariamente com os postos
revendedores por vícios de funcionamento dos mesmos.
§ 2º A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das
pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.
§ 3º Poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da
sociedade sempre que esta constituir obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados ao abastecimento nacional de combustíveis ou ao
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis.

Art. 17. Para os efeitos do disposto nesta medida provisória,
poderá ser exigida a documentação comprobatória de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, bem como da
distribuição, revenda e comercialização de álcool etílico combustível.
Art. 18 O Poder Executivo poderá fixar preços e estabelecer
quotas ou volumes de produção e comercialização de álcool etílico
combustível e de cana-de-açúcar.
§ 1º A inobservância do preço fixado para a cana-de-açúcar
implicará o pagamento, pelo infrator, após o devido processo legal,
de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
§ 2º Compete ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) fiscalizar o cumprimento do
preço fixado para a cana-de-açúcar e aplicar a penalidade prevista
no parágrafo anterior.
§ 3º Para os efeitos do disposto neste artigo, poderá ser exigida a documentação comprobatória de produção, destinação e comercialização da cana-de-açúcar.
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Art. 19. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, podendo inclusive instituir comitê destinado a
promover a alocação mensal, em unidades produtoras, de pedidos de
aquisição de álcool etílico combustível formulados por companhias
distribuidoras de combustíveis líquidos.
Art. 20. A administração dos recursos a que se refere o art. 13,
inciso 11, da Lei n Q4.452, de 5 de novembro de 1964, alterado pelo
Decreto-Lei n Q1.785, de 13 de maio de 1980, será regulamentada
pelo Poder Executivo.
Art. 21. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q1.690-4, de 25 de setembro de 1998.
Art. 22.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 26 de outubro de 1998; 177Qda Independência e 1l0Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho
Raimundo Britto

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.691-5, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas com o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), altera as leis n ºs 4.380, de 21
de agosto de 1964, 8.036, de 11 de maio de
1990, e 8.692, de 28 de julho de 1993, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1e Será admitida, no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), a celebração de contratos de financiamento com
planos de reajustamento do encargo mensal diferentes daqueles
previstos na Lei n'' 8.692, de 28 de julho de 1993.
Parágrafo único. Nas operações de financiamento habitacional
realizadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), o Conselho Curador do FGTS poderá definir os planos de reajustamento do encargo mensal a serem nelas aplicados.
Art. 2º Os agentes financeiros do SFH poderão contratar financiamentos onde a cobertura securitária dar-se-á em apólice diferente do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação,
desde que a operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente.
Art. 3º O art. 25 da Lei nº 8.692, de 1993, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 25. Nos financiamentos celebrados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação, a taxa efetiva de juros será
de, no máximo, doze por cento ao ano.» (NR)
Art. 4º O inciso UI do art. 18 da Lei nº 4.380, de 21 de agosto
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Hl - estabelecer as condições gerais a que deverão satisfazer as aplicações do Sistema Financeiro da Habitação quanto
a garantias, juros, prazos, limites de risco e valores máximos de
financiamento e de aquisição dos imóveis financiados no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação." (NR)
Art. 5º O art. 9º da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 6' Mantida a rentabilidade média de que trata o § 1', as
aplicações em habitação popular poderão contemplar sistemática de
desconto, direcionada em função da renda familiar do beneficiário,
onde o valor do benefício seja concedido mediante redução no valor
das prestações a serem pagas pelo mutuário ou pagamento de parte
da aquisição ou construção de imóvel, dentre outras, a critério do
Conselho Curador do FGTS.
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§ 7º Os recursos necessários para a consecução da sistemática
de desconto serão destacados, anualmente, do orçamento de aplicação de recursos do FGTS, constituindo reserva específica, com contabilização própria." (NR)

Art. 62 O art. 20 da Lei n" 8.036, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
,,§ 72 Fica vedada a movimentação da conta vinculada do
FGTS nas modalidades previstas nos incisos V, VI e VII deste
artigo, nas operações firmadas, a partir de 25 de junho de
1998, no caso em que o adquirente já seja proprietário ou promitente comprador de imóvel localizado no município onde resida, bem como no caso em que o adquirente já detenha, em
qualquer parte do País, pelo menos um financiamento nas condições do SFH." (NR)
Art. 72 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.691-4 de 25 de setembro de 1998.
Art. 8 2
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 9 2 Ficam revogados o § 12 do art. 92eo art. 14 da Lei n" 4.380,
de 21 de agosto de 1964, e o art. 23 da Lei n" 8.692, de 28 de julho de
1993.
Brasília, 26 de outubro de 1998; 1772 da Independência e 110 2 da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.697-59, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre os Títulos da Dívida PÚblica de responsabilidade do Tesouro Nacional, consolidando a legislação em vigor
sobre a matéria.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e Fica o Poder Executivo autorizado a emitir Títulos da
Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, com a finalidade de:
I - prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para
cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita, respeitados
a autorização concedida e os limites fixados na Lei Orçamentária, ou
em seus créditos adicionais;
U - aquisição pelo alienante, no âmbito do Programa Nacional
de Desestatização (PND), de que trata a Lei nº 9.491, de 9 de setembro
de 1997, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente ou permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes;
UI - troca por Bõnus da Dívida Externa Brasileira, de emissão
do Tesouro Nacional, que foram objeto de permuta por dívida externa
do setor público, registrada no Banco Central do Brasil, por meio do Brazil
Investment Bond Exchange Agreement, de 22 de setembro de 1988;
IV - troca por títulos emitidos em decorrência de acordos de
reestruturação da dívida externa brasileira, a exclusivo critério do
Ministro de Estado da Fazenda;
V - troca, na forma disciplinada pelo Ministro de Estado da
Fazenda, o qual estabelecerá, inclusive, seu limite anual, por títulos
emitidos em decorrência de acordos de reestruturação da divida externa para utilização em projetos voltados às atividades de produção,
distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura, bem como
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mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), nos termos
do inciso XI do art. 5º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Os recursos em moeda corrente obtidos na forma do inciso H deste artigo serão usados para:
I - amortizar a Dívida Pública Mobiliária Federal de emissão do Tesouro Nacional;
H - custear programas e projetos nas áreas da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do meio
ambiente, aprovados pelo Presidente da República.
Art. 2º Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão
as seguintes denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional (LTN), emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio prazos;
H - Letras Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio prazos;
IH - Notas do Tesouro Nacional (NTN), emitidas preferencialmente para financiamento de médio e longo prazos;
Parágrafo único. Além dos títulos referidos neste artigo, poderão ser emitidos certificados, qualificados no ato da emissão, preferencialmente para operações com finalidades específicas definidas
em lei.
Art. 3º Os Títulos da Dívida Pública serão emitidos adotando-se uma das seguintes formas, a ser definida pelo Ministro de
Estado da Fazenda:
I - oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocados ao par, com ágio Ou deságio;
H - direta, em operações com autarquia, fundação, empresa
pública ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração
Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado
da Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par;
IH - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocados por valor inferior ao par quando se tratar de
emissão para atender ao Programa de Financiamento às ExportaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p- 7169-7478, out. 1998
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ções (Proex), instituído pela Lei n" 8.187, de l' de junho de 1991, e
nas operações de troca por Brazil lnvestment Bond (BID), de que trata o inciso III do art. l' desta medida provisória.

IV - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocados por valor inferior ao par nas operações de troca para utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro e doações ao FNC, de que trata o inciso V do art. I" desta medida provisória, e colocados ao par, com ágio ou deságio nas demais
operações de troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos
de reestruturação da dívida externa.
Parágrafo único. Os títulos a que se refere esta medida provisória poderão, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser resgatados antecipadamente.
Art. 4' São isentos do imposto de renda os juros produzidos
pelas NTNs emitidas na forma do inciso III do art. 1º desta medida
provisória, bem como os referentes aos bônus emitidos pelo Banco
Central do Brasil para os fins previstos no art. 8º do Decreto-Lei n?
1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com a redação dada pelo Decreto-Lei n'' 2.105, de 24 de janeiro de 1984.
Art. 5º A emissão dos títulos a que se refere esta medida provisória processar-se-á exclusivamente sob a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia, por intermédio do qual serão também creditados os resgates do
principal e os rendimentos.
Art. 6' Apartir da data de seu vencimento, os Títulos da Dívida Pública terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros,
pelo seu valor de resgate.

Art. 7' O Poder Executivo fixará as características gerais e específicas dos Títulos da Dívida Pública, podendo, inclusive, criar séries específicas de cada título, bem como celebrar convênios, ajustes
ou contratos para emissão, colocação e resgate dos títulos.
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Art. 8' O Ministro de Estado da Fazenda poderá autorizar a
realização de operações de substituição de títulos nas formas previstas pelo art. 3' desta medida provisória.

Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.697-58, de 25 de setembro de 1998.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 11. Ficam revogados o art. 30 da Lei n' 8.177, de l' de
março de 1991, a Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, o Decreto-Lei n'' 1.079, de 29 de janeiro de 1970, e os arts. 3' e 5' do Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de 1987.
Brasília, 26 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.692-29, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 2º da Lei
nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1º, 2º
e 3' da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992,
que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural,
autoriza o Poder Executivo a renegociar as
obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal (EGF), vencidas e prorrogadas a

partir de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' O art. 2' da Lei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de1999, não se
aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n' 8.880, de 27 de maio
de 1994." (NR)
Art. 2' Os arts. 1',2' e 3' da Lei n' 8.427, de 27 de maio de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. l' É o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta lei, subvenções econômicas a produtores rurais, sob a forma de:
I - equalização de preços de produtos agropecuários ou
vegetais de origem extrativa;
II - equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros de operações de crédito rural.
Parágrafo único. Considera-se, igualmente, subvenção de
encargos financeiros os rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais concedidos, direta ou indiretamente, por bancos
oficiais federais. (NR)
Art. 2'
.
§ l' Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação a operações de crédito rural:
a) a concessão de prêmio ou bonificação, apurado em leilão
ou em outra modalidade de licitação, para promover o escoamento do produto pelo setor privado;
b) a diferença entre o preço de exercício em contratos de opçôes de venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder
Executivo e o valor de mercado desses produtos.
§ 2' A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado. (NR)
Art. 3' A concessão de subvenção econômica, sob a forma
de equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de
empréstimos rurais, obedecerá aos limites, às condições, aos criCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, ont. 1998
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térios e à forma estabelecidos, em conjunto, pelos Ministérios da
Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Agricultura e do
Abastecimento.» (NR)
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a renegociar, pelo
valor do saldo devedor na data de assinatura dos respectivos contratos de renegociação, incluídas as parcelas constantes dos incisos I e
II deste artigo, junto aos agentes financeiros competentes do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), de acordo com os critérios e
as condições a serem estabelecidos em decreto, as obrigações financeiras da União, relativas a operações de Empréstimos do Governo
Federal com Opção de Venda (EGF-COV), realizadas sob o amparo
do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, cujos vencimentos
tenham sido prorrogados por autorização do Conselho Monetário
Nacional (CMN), a partir de 1991:
I - o valor correspondente à equalização de preços que ainda
não tenha sido paga até a data de formalização do contrato de renegociação, apurada nos termos da legislação vigente e atualizada de acordo
com as condições previstas nos respectivos instrumentos de crédito;
II - o valor correspondente à diferença entre o saldo devedor
dos contratos de EGF-COV, nos quais tenha havido perda total ou
parcial dos produtos dados em garantia, e o valor de indenizações de
perdas ocorridas até a data de formalização do contrato de renegociação, realizadas com base no valor determinante de sobretaxas de
armazenagem fixado contratualmente entre o agente financeiro e o
armazenador, com atualização de acordo com as condições previstas
nos respectivos instrumentos de crédito.
Parágrafo único. Os contratos mencionados no caput deste artigo conterão cláusulas prevendo a aquisição, pela União, de todos os
produtos agrícolas que garantam as operações de EGF-COV de que
trata esta medida provisória, assim como, observado o art. 42 do Código de Processo Civil, a aquisição, pela União, dos direitos litigiosos
inerentes às ações judiciais em curso propostas para assegurar o
cumprimento dos contratos de EGF-COv.
Art. 4º Fica a União autorizada a celebrar contrato com entidade pública federal especializada para a administração, armazenagem e comercialização dos estoques de produtos agrícolas adquiridos nos termos do parágrafo único do artigo anterior.
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Art. 5' Os recursos provenientes da venda dos produtos e os decorrentes da realização dos direitos litigiosos adquiridos pela União serão destinados à amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal.
Art. 6' Para efeito do disposto nesta medida provisória, a subvenção de que trata o art. 2' da Lei n" 8.427, de 1992, e suas alterações, será apurada da seguinte forma:
I - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COVe o valor dos produtos dados em garantia, calculado com
base no preço mínimo, de que trata o Decreto-Lei n' 79, de 1966, vigente na data de assinatura do contrato de renegociação;
II - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COVe o valor apurado na multiplicação da quantidade de produto objeto de cobrança judicial pelo valor da sobretaxa de armazenagem divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, vigente na data de assinatura do contrato de renegociação.
Art. 7' O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria Federal de Controle, aferirá a exatidão dos valores relativos às
obrigações referidas no art. 3', podendo solicitar a participação de
outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
Art. 8' Os contratos de renegociação deverão conter cláusula
prevendo que, verificada qualquer inexatidão nos valores de que trata
o artigo anterior, fica a União autorizada a promover, por intermédio
do Banco Central do Brasil, o débito automático à conta de «Reservas
Bancárias» do agente financeiro, com a imediata transferência para o
Tesouro Nacional das diferenças eventualmente apuradas.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.692-28, de 28 de setembro de 1998.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
Clovis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.693-41, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1998
Altera a legislação referente ao Adicional
ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMlI.1) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. P Os arts. 2º, 3º, 4 2 , 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 16, 22, 23 e o parágrafo único do art. 29 do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de
1987, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.414, de 12 de fevereiro de 1988,
pela Lei nº 7.742, de 20 de março de 1989, e pela Lei nº 8.032, de 12
de abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2º O AFRMM é um adicional incidente sobre o frete
cobrado pelas empresas brasileiras e estrangeiras de navegação
que operem em porto brasileiro, de acordo com o conhecimento
de embarque e o manifesto de carga, pelo transporte de carga de
qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na
qual incidirá apenas nas cargas de granéis liquidos, e constitui
fonte básica do Fundo da Marinha Mercante.
....•....••.........•••...•••..........•••...•......••...•••......•...••••..........•••...••.»

(NR)

«Art. 3º

I

II

vinte e cinco por cento, na navegação de longo curso;

dez por cento, na navegação de cabotagem;

UI
vinte por cento, na navegação fluvial e lacustre, observado o disposto no art. 2º.
.••••.....•...•••.........••....•••..........•••..••.....••....•••......•...••••.........•••.» (NR)
«Art. 4º

§ 3º Na navegação de longo curso, quando o frete estiver expresso em moeda estrangeira, a conversão para o padrão monetário
nacional será feita com base na mesma taxa empregada para o cálCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998
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culo e o pagamento do Imposto de Importação e do Imposto sobre
Produtos Industrializados, de acordo com diretrizes baixadas pelo
Ministério da Fazenda." (NR)
«Art. 5º

li-

.

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

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

N-

.

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reirnportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;

v-

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;
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c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;

e) que retornem ao País nas seguintes condições:

1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios
à vontade do exportador brasileiro;

fJ que sej am destinadas ao consumo ou à industrialização
na Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou
granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais.

i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
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j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas do AFRMM.
§ 1º Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete desde a sua origem até seu destino final.
§ 2º Fica suspenso o pagamento do AFRMM, incidente sobre o transporte de mercadorias submetidas aos regimes aduaneiros abaixo discriminados, até a nacionalização total ou parcial da carga:
a) especiais:
1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
4. admissão temporária;
5. draw back, modalidade suspensão;
6. entreposto industrial sob controle informatizado (Recof),
b) atípicos:
1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.
§ 3º Nos casos de nacionalização total ou parcial da carga,
de que trata o § 2º, a taxa de conversão estabelecida no § 3º do
art. 4º será a da data de registro da Declaração de Importação.
§ 4º O não-pagamento do AFRMM, finda a suspensão
prevista no § 2º, implicará sua cobrança com os encargos financeiros mencionados no § 3º do art. 6º.» (NR)
"Art. 6º O AFRMM será recolhido pelo consignatário da mercadoria transportada, ou por seu representante legal, ambos devidamente identificados pelo seu número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes ou no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda, em agência do Banco do Brasil S.A., conforme disposto em regulamento.
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§ 1º A liberação do conhecimento de embarque estará
condicionada ao pagamento do AFRMM, comprovado por documento de arrecadação devidamente autenticado pelo Banco do
Brasil S.A., ou prova de pagamento por meio eletrônico, conforme disposto em regulamento.
§ 2º Os dados imprescindíveis ao controle da arrecadação
do AFRMM, oriundos dos manifestos de carga, terão de estar
disponibilizados pelas empresas de navegação ou seus agentes,
ao Departamento de Marinha Mercante da Secretaria de Transportes Aquaviários do Ministério dos Transportes, antes do início do processo de liberação dos conhecimentos de embarque,
conforme disposto em regulamento.
§ 3º O Banco do Brasil S.A., em caso de ocorrência relativa a insuficiência de fundos ou qualquer restrição ao recebimento dos meios de pagamento a ele entregues pelo recolhedor, dará
conhecimento ao Departamento de Marinha Mercante, que providenciará a cobrança administrativa ou executiva da dívida, ficando o valor originário do débito acrescido de:
a) multa de mora de trinta e três centésimos por cento por
dia de atraso, contado a partir do primeiro dia subseqüente à
data de liberação do Conhecimento de Embarque até o dia em que
ocorrer o pagamento, limitada ao percentual de vinte por cento;

b) juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia (Selic), para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao da liberação do Conhecimento de Embarque até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento.

§ 4º Esgotados os meios administrativos para a cobrança
do AFRMM, o débito será inscrito na dívida ativa da União,
para cobrança executiva, nos termos da legislação em vigor.
§ 5º As unidades da Secretaria da Receita Federal não
efetuarão o desembaraço de mercadorias objeto de despacho
aduaneiro de importação, sem apresentação do comprovante do
recolhimento do AFRMM ou de documento que comprove sua
suspensão ou isenção, conforme disposto em regulamento.
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§ 6' Na navegação de cabotagem e na navegação fluvial e
lacustre de percurso nacional, o AFRMM será recolhido até dois
dias úteis após a data de início da operação de descarregamento da
embarcação.
§ 7' O Ministério dos Transportes estabelecerá o cronograma para implantação da nova sistemática de recolhimento." (NR)

«Art. 8'

1-

.

a) cem por cento do AFRMM gerado por empresa estrangeira
de navegação;

b) cem por cento do AFRMM gerado por empresa brasileira
de navegação, operando embarcação afretada de registro estrangeiro;

c) cinqüenta por cento do AFRMM gerado por empresa brasileira de navegação, operando embarcação, própria ou afretada, de registro brasileiro, na navegação de longo curso;
.......•..........••.................•....••..........••..........••...........••.........••.»

(NR)

"Art. 9' As parcelas recolhidas à conta a que se refere o
item 111 do art.S" serão aplicadas pelos agentes fmanceiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação, autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do
comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que
tratam os §§ 1º e 3' do art. 8º, incluídas as embarcações fluviais
que participarem do transporte de bens para exportação.
••.........•....••....•••...•.....••....••.....••...••.....••...••.....•••...••.....••»

"Art. 10.

(NR)

.

1-
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e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;

fJ para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos obtidos junto à Finame e ao Programa Amazônia
Integrada (PAI), por intermédio de qualquer estabelecimento bancário autorizado a operar com estes recursos e que tenham por objeto as modalidades de apoio previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a
do inciso I do art. 16, desde que a interessada esteja adimplente
com as obrigações previstas nas alíneas d e e deste inciso;
II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior." (NR)

"Art. 16.
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimo ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até oitenta e cinco
por cento do valor do projeto aprovado:

1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiros;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção
de embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento
do seu preço de venda;
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d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;

b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes, com base
no § 5' do art. 12 do Decreto-Lei n' 1.801, de 18 de agosto de
1980, ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;
III - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite
de vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término
da obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação de fazer, por parte do estaleiro.
§ l' As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso II
deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta
Superintendência Nacional da Marinha Mercante (Sunamam).
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§ 2' As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos UI e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26.» (NR)

«Art. 22. Os financiamentos concedidos com recursos do
FMM, destinados a construção, reparo ou melhoria de embarcações, poderão ter como garantia a alienação fiduciária ou hipoteca da embarcação financiada, ou outras modalidades de garantia, a critério do agente financeiro.
Parágrafo único. A alienação fiduciária só terá validade e
eficácia após sua inscrição no Registro de Propriedade Marítima, junto ao Tribunal Marítimo, aplicando-se-lhe, no que couber, o disposto nos arts. 148 a 152 da Lei n' 7.565, de 19 de dezembro de 1986.» (NR)
«Art. 23. A alienação das embarcações, que, para construção, reparo ou melhoria, tenham sido objeto de financiamento com recursos do FMM, dependerá de prévia autorização
do Ministério dos Transportes, quando o risco da operação for
do FMM.» (NR)
«Art. 29.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá
conter dotações para despesas que se refiram ao pagamento
do serviço da dívida, de estudos e projetos do interesse da
marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação.» (NR)
Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ l' A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o
caput deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos

que detenha contra o Tesouro Nacional.
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§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será liquidado na forma referida no inciso Ir do art. 16 do Decreto-Lei n? 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. I" desta medida provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à indústria naval.
§ 5' A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a
emissão de Títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade
com o disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência
estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3' Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5º do Decreto-Lei n? 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos do § 2' do art. I" da Lei n? 8.402, de 1992.
Art. 4' O cumprimento do disposto no § 7º do art. 11 da Lei
nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, nas operações de importação,
dar-se-á mediante a restituição da parcela dos tributos federais pagos referente ao frete aquaviário internacional produzido por embarcação de bandeira brasileira, registrada no Registro Especial
Brasileiro (REB), enquanto não disponível processo operacional que
possibilite a concessão do beneficio pela dedução da base de cálculo
de tributos federais.

Art. 5' Os armadores ou seus prepostos poderão exercer as
atribuições de corretor de navios e de despachante aduaneiro no tocante às suas embarcações, de quaisquer bandeiras, quer empregadas em longo curso, em cabotagem ou navegação interior.
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Parágrafo único. Só será devida remuneração aos corretores de
navios e aos despachantes aduaneiros quando houver prestação efetiva de serviço.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.693-40, de 28 de setembro de 1998.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8º Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei nº 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9º da Lei
nº 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.694-11, DE 27 DE OUTUBO DE
1998
Dá nova redação ao art. 1'l. da Lei
n" 9.530, de 10 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" O art. 1º da Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 1º

.
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II - o superávit financeiro dos fundos, das autarquias e
das fundações, integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1997 e
seguintes, nos termos do art. 43, § 2', da Lei n' 4.320, de 17 de
março de 1964, ressalvados o do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o do Fundo Nacional da Cultura
(FNC), o do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), o
do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), o do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM) e
os recursos provenientes de contribuições diretas dos servidores
públicos com finalidade específica;
•......•....••.........•••...•••...•••...•••.........•••...•••...••••......••..••••...••••.•• »

(NR)

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.694-10, de 28 de setembro de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.695-41, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções de
Confiança existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança nos órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e à classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ l' O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e das entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções de Confiança, de acordo com a legislação pertinente.
§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
das funções de confiança excedentes.

Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no ãmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada até l' de julho de 1998.
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível, cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 4' Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos dos órgãos e das entidades a que alude o artigo anterior, poderão
ser efetuados mediante apostilamento.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998

7392
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.695-40, de 28 de setembro de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Revoga-se a Lei n" 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin

Anexo
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função

Quantitativos

Natureza Especial

77

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

c-'

Subtotal

Função Gratificada
FG-1
FG-2
i FG-3
I

I

77
147
691
1.967
2.920
6.279
7.103
19.107
8.891
8.483
11.544

Subtotal

28.918
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I

Cargo/Função
----

Cargo Comissionado de Telecomunicações (*)
CCT-V
CCT-!V
CCT-III
CCT-II
CCT-!
- - -

Subtotal
Cargo Comissionado de Energia Elétrica (*)
CCE-V
CCE-!V
CCE-III
CCE-II
CCE-!
Subtotal
Função Comissionada do Banco Central (*)
FDS-l
FDE-l
FDE-2
FDT-l
FDO-l
FCA-l
FCA-2
FCA-S
FCA-4
FCA-5
FTS-l
FTS-2
FTS-S
Subtotal

~argo Comissiona~o de Petróleo (*)
I
I

~CP-V

CCP-IV
CCP-II
CCP-!
Subtotal
Total

Cl Níveis e quantitativos sujeitos a alterações, sem aumento de despesa, consoante legislação específica.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.696-27, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre a novação de dívidas e
responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), altera o
Decreto-Lei n ª 2.406, de 5 de janeiro de
1988, e as Leis n's 8.004,8.100 e 8.692, de
14 de março de 1990, de 5 de dezembro de
1990 e 28 de julho de 1993, respectivamente; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. 1º As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVSl, junto às instituições financiadoras, relativas a saldos
devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser celebrada
entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
§ l' Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:

I - dívida caracterizada vencida, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou
por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e expirado o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;
II - dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou
por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a responsabilidade do fundo está definida, mas o prazo para quitação das parcelas mensais ainda não chegou a seu termo;
III - dívida não caracterizada, a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
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§ 2º A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
I - prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1º de janeiro de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos
para o principal;
II - remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao
índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida:
a) de juros à taxa efetiva de três vírgula doze por cento ao ano
para as operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
b) de juros de seis vírgula dezessete por cento ao ano, correspondente à taxa efetiva de juros aplicada aos depósitos de poupança,
para as demais operações;
III - registro sob a forma escrituraI em sistema centralizado
de liquidação e de custódia.
§ 3º As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
§ 4º As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido transferidos a terceiros.
§ 5º Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de 1º de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos residuais de responsabilidade do FCVS será realizada, observando-se os critérios estabelecidos no inciso II do § 2º deste artigo.
§ 6º A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, anual ou semestralmente, a partir de 1º de janeiro de 1997, de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria
do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 7º As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de outubro de
1998, manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
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§ 8' A adesão a que se refere o § 7' deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos desta medida provisória.
Art. 2' As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas aos
contratos de financiamento habitacional do SFH, celebrados com mutuários fmais e que contam com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS, poderão ser equiparadas às dívidas caracterizadas vencidas, de que trata o inciso I do § l' do artigo
anterior, para efeito de novação antecipada desses créditos, observando-se as condições estabelecidas nos §§ 2' a 7' do artigo anterior.
§ l' As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser
novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do
saldo devedor posicionado na data do reajustamento do contrato, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado mediante acordo entre o agente
financeiro e o mutuário.
§ 2' As dívidas relativas aos contratos cuja prestação total,
em 31 de março de 1998, era de até R$ 25,00 (vinte e cinco reais) poderão ser novadas por montante correspondente a setenta por cento
do valor do saldo devedor, posicionado na data de reajustamento do
contrato, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS sobre o saldo
devedor remanescente, que será renegociado mediante acordo entre
o agente financeiro e o mutuário.
§ 3' O saldo que remanescer da aplicação do disposto nos §§ l'
e 2' deste artigo será objeto de novação entre as partes por meio de
instrumento particular de aditamento contratual, com força de escritura pública, onde se estabelecerão novas condições financeiras relativas a prazo, taxa nominal de juros, apólice de seguro, sistema de
amortização e plano de reajuste, preservando-se a prerrogativa de os
mutuários, enquanto existir saldo devedor da operação, utilizarem os
recursos da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos
incisos V e VI do art. 20 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 4' A formalização das disposições contidas no caput e nos §§
1º, 2º e 3º deste artigo condicioná-se à prévia e expressa anuência do
devedor.
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§ 5' Fica dispensado de registro, averbação ou arquivamento
no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos e Documentos o aditivo contratual decorrente da novação da dívida de que trata o caput
deste artigo, mantendo-se a garantia hipotecária em favor do agente
financeiro.

Art. 3' A novação de que trata o art. l' far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
H - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas,
apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no § 5'
do art. 1º desta medida provisória, ainda que a conciliação entre credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de
Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional da Habitação (BNH);

c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;

IH - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação, estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de
seus créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim
com a comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso H deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS não caracterizados, para os fins do disposto no § 8' do art. l' desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a
certeza da dívida caracterizada;
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VI - declaração do credor, firmada por dois de seus representantes legais, quanto ao correto recolhimento das contribuições mensais e trimestrais ao FCVS, e das contribuições ao Fundhab, no montante e forma estipulados pela legislação pertinente, bem como sobre
a informação, na habilitação de seus créditos ao FCVS, da origem de
recursos, da data e do tipo de evento dos financiamentos concedidos
aos mutuários finais;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle, sobre o disposto no inciso V;
VIII
parecer da Secretaria do Tesouro Nacional;
IX - parecer da Procuradoria-GeraI da Fazenda Nacional;
X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ 12 As condições estabelecidas nas alíneas a e b, do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento
de créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS,
desde que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou curadores.
§ 22 A CEF, como administradora ou gestora dos diversos fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores dos
débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 32 O gestor do FGDLI, ou o seu sucessor, apurará os valores
dos débitos das instituições financiadoras do SFHjunto àquele fundo.
§ 4 2 A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
§ 52 O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a cobrança,
por débito automático à conta de «Reservas Bancárias», com a imediata
transferência para o Tesouro Nacional das diferenças eventuaImente
apuradas em instituições financeiras bancárias, ou, nos demais casos,
encaminhará os documentos pertinentes à Procuradoria-Geral da Fazenda N acíonal, para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
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§ 6º A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
§ 7º As instituições financiadoras do SFH que prestarem informações inverídicas, destinadas à constituição do Cadastro Nacional de Mutuários (Cadmut), e receberem valor indevido do FCVS,
serão cobradas, a qualquer época, na forma do § 5º deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.
§ 8º As Companhias de Habitação Popular (Cohabs), e assemelhadas, que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória, poderão, excepcionalmente, pagar seus débitos, existentes até 31 de dezembro de 1997, junto ao Seguro Habitacional do
Sistema Financeiro da Habitação, mediante prévio encontro de contas com créditos do FCVS, no ato da primeira novação, observada a
equivalência econômica da operação, sem prejuízo da incidência dos
encargos previstos na legislação pertinente.
§ 9º O encontro de contas previstos no parágrafo anterior será
operacionalizado pela CEF, na qualidade de administradora do
FCVS, por meio da subconta Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional (FesaJFCVS), ouvida a Secretaria do Tesouro Naciona!.
§ 10. As instituições operadoras do Seguro Habitacional do
SFH não farão jus a qualquer remuneração sobre o montante dos valores envolvidos no encontro de contas, citado no § 8º deste artigo.

Art. 4º Ficam alterados o caput e o § 3º do art. 3º da Lei nº 8.100,
de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4º, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º O Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do
evento caracterizador da obrigação do FCVS.
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§ 3º Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de Administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4º O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os
atos normativos necessários à administração e manutenção do
cadastro a que se refere o § 3' deste artigo." (NR)
Art. 5º As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independentemente da adesão a que se refere o § 7' do art. l' desta medida provisória, deverão encaminhar, até
31 de dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do Cadmut, conforme disposto no § 3' do art. 3º da Lei n" 8.100,
de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
§ 1º As informações correspondentes aos contratos de financiamentos imobiliários com recursos do SFH, firmados a partir do exercício de 1997, deverão ser encaminhadas mensalmente ao Cadmut.
§ 2' O não-cumprimento do disposto neste artigo importará,
para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.
Art. 6º Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e no art. 7', são livremente negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso II do art. 3º desta medida provisória;
II - pagamento de até setenta e cinco por cento da contribuição trimestral dos agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme
disposto no inciso II do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro
de 1988, na redação dada por esta medida provisória;
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III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento
em moedas de prívatização,

§ 1º A utilização dos créditos novados para os fins previstos
nos incisos II e III deste artigo ficará limitada àqueles substituídos
por dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2º As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e III deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação a
ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 7º Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
agente operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução
de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
Art. 8º O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da
maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições previstas no art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990;

II - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior;
III - promover amortização extraordinária da dívida de responsabilidade das instituições financiadoras, relativamente às operações de financiamento a mutuários do SFH realizadas com repasses de recursos oriundos do FGTS, e montante correspondente a
eventual diferença, se positiva, entre os valores:
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a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caracterizador da obrigação do FCVS;

b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS,
apurado nas condições estabelecidas na alínea a do inciso II do § 2' e
§ 5' do art. I" desta medida provisória.

§ l' A amortização extraordinária prevista no inciso III deste
artigo será integralmente assumida pelo FGTS, aplicando-se apenas às instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 2' O dispositivo previsto no inciso III deste artigo alcança também as dívidas de responsabilidade do FCVS, relativas às operações de
financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos conceitos definidos nos incisos I e II do § l' do art. l' desta medida provisória.
Art. 9' Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de
1988, na utilização dos créditos de que trata o art. 6', como contrapartida da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado
o disposto nos §§ 3' e 4' do art. 65 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho
de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos créditos de que trata o art. 6' desta medida provisória ou dos bens e direitos adquiridos no âmbito do PND.
Art. 10. O valor correspondente aos créditos a que se refere o
art. 6' desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como
aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório
dos recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos
saldos de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos
créditos a que se refere o caput deste artigo.
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Art. 11. A partir de 12 de março de 1998, somente as instituições financiadoras, que exercerem a opção pela novação prevista
nesta medida provisória, poderão computar, como operações de financiamento habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto ao
FCVS, para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de recursos captados em depósitos de poupança.
Art. 12. O art. 6' do Decreto-Lei n' 2.406, de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º

II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em zero vírgula um por cento, incidente sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos a adquirentes de
moradia própria com cobertura do FCVS, existentes no último
dia do trimestre, podendo ser pago, em até setenta e cinco por
cento, com títulos recebidos da quitação da dívida do FCVS para
com os agentes financiadores;
§ l' A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso II deste artigo, é devida
desde 26 de setembro de 1996.
§ 2' Enquanto não for efetivada a primeira novação da dívida do FCVS, o valor que corresponder a até setenta e cinco por
cento da contribuição trimestral não será exigido.
§ 3' O valor da parcela de contribuição, a que se refere o
§ 2' deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização dos saldos de cadernetas de poupança com data de crédito
de rendimento no dia l' de cada mês, acrescido de juros correspondentes à taxa dos títulos recebidos na primeira novação, incidindo desde o último dia do trimestre de referência da contribuição até o dia do efetivo pagamento." (NR)
Art. 13. O saldo de recursos existente na Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto Seguro de Crédito do SFH.

Art. 14.

Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.
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Art. 15. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF,
na qualidade de agente operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as características descritas nos incisos I a III do § 2º do art. 1º desta medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5º
do art. 1º desta medida provisória.
§ 1º Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradorado FCVS.
§ 2º A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.
Art. 16. A partir de 12 de junho de 1998, mediante acordo entre as partes, as instituições financiadoras do SFH poderão conceder
aos mutuários que tenham firmado contrato com previsão de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, no prazo de
até 30 de dezembro de 1998, liquidação antecipada de sua dívida,
mediante pagamento de montante correspondente a cinqüenta por
cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die
da data do último reajuste até a data da liquidação.
§ 1º As instituições financiadoras suportarão valores equivalentes a vinte por cento do saldo devedor contábil da operação atualizado na forma do caput deste artigo, podendo o montante ser diferido em vinte semestres, sendo facultado a elas arcar com os valores
remanescentes de responsabilidade do FCVS.
§ 2º O FCVS quitará o correspondente aos trinta por cento remanescentes da aplicação do disposto no caput e no § 1 º deste artigo
com créditos dotados das mesmas características constantes do § 2º
do art. 1º, independentemente de a instituição ter optado pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 3º Aos créditos referidos no parágrafo anterior não se aplica
a restrição imposta às dívidas caracterizadas vincendas de que trata
o § 2º do art. 6º desta medida provisória.
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Art. 17. A partir de 12 de junho de 1998, alternativamente
ao disposto no art. 2º da Lei nº 8.004, de 14 de março de 1990, com
a redação dada pelo art. 18 desta medida provisória, as transferências de contratos do SFH que tenham cobertura do FCVS poderão ser efetuadas, por acordo entre as partes, mediante a assunção pelo novo mutuário de montante equivalente a setenta por
cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata
die da data do último reajuste até a data da transferência, observados os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração
da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do
novo encargo mensal.
§ 1º O saldo remanescente da aplicação do disposto no caput
deste artigo será assumido integralmente pelo FCVS na forma de
participação antecipada e ressarcido às instituições financiadoras
com créditos dotados das mesmas características constantes do § 2º
do art. 1º, independentemente de a instituição ter optado pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 2º Efetivada a transferência, cessa a responsabilidade do
FCVS relativamente ao contrato transferido, devendo tal condição
constar dos instrumentos respectivos.

Art. 18 O parágrafo único do art. 1º e os arts. 2º, 3º e 5º da Lei
nº 8.004, de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da instituição financiadora. (NR)
Art. 2º Nos contratos que tenham cláusula de cobertura
de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato original, desde que se trate de financiamento destinado à
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res, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal, bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento desse encargo até a data da formalização da transferência,
com base no índice de atualização das contas de poupança mantidas no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE),
e acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros e, quando devida, da contribuição mensal ao FCVS;

b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência
Salarial, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.164, de 19 de setembro
de 1984, o enquadramento na categoria profissional do novo
mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal,
após a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea
anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data
do último reajustamento contratual até a data da formalização
da transferência, considerando-se as alterações ocorridas no
saldo devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ 1º Nas transferências dos contratos de financiamento
da casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo
devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na
Lei nº 8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput
e nos incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de
contribuição ao FCVS.
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§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;
b) limite mãximo de preço de venda ou de avaliação do imóvel objeto da transferência;
c) localização do imóvel no domicílio do comprador. (NR)

Art. 3' A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário,
do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da
data do último reajuste até a data da transferência, observados os
percentuais de pagamento previstos no caput e nos incisos I, H e HI
do art. 5º desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa
própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação
ao valor do novo encargo mensal.» (NR)
«Art. 5º O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 31 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizadopro rata die da data do último reajuste até a data da liquidação;
H - contratos firmados de l' de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
IH - contratos firmados de l' de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ 1º A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
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1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente
utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer
repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se encerra no momento da liquidação do contrato.
...••••..•••..••••....•...••••..•••........•••...•••........•••...••••...••..........••...•••»

(NR)

Art. 19. As transferências no ãmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido celebrados entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996, sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Parágrafo único. A condição de cessionário poderá ser comprovadajunto à instituição financiadora, por intermédio de documentos
formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do
imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
Art. 20. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH
até 25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 21. Na liquidação antecipada da dívida de contratos do
SFH, o comprador de imóvel, cuja transferência foi efetuada sem a
interveniência da instituição financiadora, equipara-se ao mutuário
final, para todos os efeitos inerentes aos atos necessários à liquidação e habilitação junto ao FCVS, inclusive quanto à possibilidade de
utilização de recursos de sua conta vinculada do FGTS.
§ 1º A condição de cessionário poderá ser comprovada junto à
instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos,
ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do imóvel foi
realizada até 25 de outubro de 1996.
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§ 2º Para os fins a que se refere o parágrafo anterior, poderá
ser admitida a apresentação dos seguintes documentos:
I - contrato particular de cessão de direitos ou de promessa
de compra e venda, com firma reconhecida em cartório em data anterior à liquidação do contrato, até 25 de outubro de 1996;
II - procuração por instrumento público outorgada até 25 de
outubro de 1996, ou, se por instrumento particular, com firma reconhecida em cartório até 25 de outubro de 1996.
Art. 22. Os contratos firmados no SFH, sem cobertura do
FCVS, poderão, a critério da instituição financiadora, ser novados
entre as partes, estabelecendo-se novas condições financeiras relativas a prazo, taxa nominal de juros, apólice de seguro, sistema de
amortização e plano de reajuste, preservando-se para a operação,
enquanto existir saldo devedor, a prerrogativa de os mutuários utilizarem os recursos da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos V e VI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990.
Parágrafo único. O contrato objeto de renegociação será formalizado por meio de instrumento particular de aditamento contratual, com força de escritura pública, dispensando-se registro, averbação ou arquivamento no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos e Documentos.
Art. 23. O § 2º do art. 21 da Lei nº 8.692, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2º Para efeito de registro e averbação de contratos de
financiamentos para moradia, as taxas e os emolumentos serão
cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até zero vírgula um por cento sobre o valor do financiamento, quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas
custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não no SFH;

b) até um por cento incidente sobre o valor do negóciojurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos
demais contratos pactuados no âmbito do SFH." (NR)
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Art. 24. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do
FCVS de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo,
a ser definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor
do FCVS.
Art. 25. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de
taxa de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab,
corresponde ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 26. O FCVS será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, a ser regulamentado em ato
do Poder Executivo, que disporá sobre estrutura, funcionamento e
competência do colegiado.
§ l' Além das atribuições definidas no ato regulamentador a
que se refere o caput, competirá ao Conselho Curador do FCVS
(CCFCVS), relativamente a contratos de financiamentos habitacionais cujo equilíbrio da apólice do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação esteja sob garantia do FCVS,

I - julgar, em instância administrativa única, os litígios decorrentes da aplicação das condições de cobertura, normas e rotinas
desse seguro;

Ir - dirimir as questões relacionadas à operacionalização desse seguro, bem como decidir sobre o tratamento a ser dado aos casos
omissos relativos à regulação de sinistros.
§ 2' O CCFCVS poderá delegar as competências referidas no §
l' deste artigo a um comitê de recursos integrante de sua estrutura.
Art. 27. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do SBPE, nos termos da Lei n' 4.380, de 21 de
agosto de 1964.
Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do CMN que
dispuserem sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput,
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Art. 28. O FCVS é autorizado a transferir ao Tesouro Nacional
Letras Hipotecárias, de emissão da CEF, ficando credor da União em
valor equivalente.
Parágrafo único. A União pagará a dívida decorrente da transferência dos ativos de que trata este artigo mediante a securitização
das obrigações, pelo Tesouro Nacional, observadas as condições previstas no art. lº desta medida provisória, mantendo a equivalência
econômica entre os ativos.
Art. 29. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente, observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário de sociedade anônima que tenha por objeto social a securitização de créditos hipotecários e imobiliários.
Art. 30. O prazo de um ano a que se refere o art. 5' da Lei n' 8.004,
de 1990, com a redação dada pro esta medida provisória, contar-se-á a
partir de 31 de março de 1997.
Art. 31. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no ãmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
Art. 32. Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a compensar os créditos decorrentes dos contratos de refinanciamento de que trata a Lei n" 9.496, de 11 de setembro de 1997, com créditos detidos pelas Unidades da Federação e que tenham sido objeto da novação a que se refere esta medida provisória.
Parágrafo único. Na compensação, observar-se-ão os seguintes
critérios:
I - os critérios remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida de juros à taxa efetiva de seis vírgula dezessete por cento ao ano
serão aceitos pelo seu valor de face;
II - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida de juros à taxa efetiva de três vírgula doze por cento ao ano serão
aceitos com deságio sobre seu valor de face a ser estabelecido pelo
Ministério da Fazenda.
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Art. 33. A prerrogativa prevista no inciso II do art. 6º do
Decreto-Lei nº 2.406, de 1988, somente poderá ser exercida pelos
agentes financiadores que se manifestarem pela novação e se encontrarem em dia com as contribuições ao FCVS, nos termos desta
medida provisória.
Art. 34. Fica convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.696-26, de 28 de setembro de 1998.
Art. 35.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 36.
de 1990.

Fica revogado o art. 6º da Lei nº 8.004, de 14 de março

Brasília, 27 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
PauloPaiva

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.698-50, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição.
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Art. 2' A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e Seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por
um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II -

convenção ou acordo coletivo.

§ l' Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2' O ínstrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3' Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
I
II

a pessoa física;
a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:

a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;

c) destíne o seu patrimõnio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econõmico que lhe sejam aplicáveis.
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Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se
lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ l' Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa juridica poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de
duas vezes no mesmo ano civil.
§ 3º Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos
de participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à
participação nos lucros ou resultados.
§ 4' A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 1998, e função de eventuais impactos nas receitas tributárias.
§ 5º As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4º Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I
II

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ 1º Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que
o árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
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§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemsn,
te de homologação judicial.

Art. 5' A participação de que trata o art. I" desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, sua subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o
trabalho aos domingos no comércio varejista em geral, observado o
art. 30, inciso I, da Constituição.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas,
com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras previstas em acordo ou convenção coletiva.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.698-49, de 28 de setembro de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.699-41, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2'

O Cadín conterá relação das pessoas físicas e jurídicas

que:

I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, para com órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes (CGC).

§ l' Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade,
às inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou juridicas que se enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2' O registro no Cadin far-se-á sessenta dias após comunicação ao devedor da existência de débito passível de inscrição naquele
cadastro, fornecendo-se todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3' Tratando-se de comunicação expedida por via postal ou
telegráfica, para o endereço indicado no instrumento que deu origem
ao débito, considerar-se-á entregue após quinze dias da respectiva
expedição.
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§ 4' Anotificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa atenderá ao disposto no § 2'.
§ 5' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 6' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2' e 4', ou a não exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 5', sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n" 5.452, de l' de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho).
§ 7' O disposto neste artigo não se aplica aos débitos referentes a preços de serviços públicos ou a operações financeiras que não
envolvam recursos orçamentários.
Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e juridicas incluídas no Cadin
terão acesso às informações a elas referentes, diretamente junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante autorização, por
intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin.
Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5'

O Cadin conterá as seguintes informações:

I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2 2 , inciso lI, inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
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III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC), endereço e telefone do respectivo credor ou
do órgão responsável pela inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender ao que dispõe o parágrafo único do art. 3'.
Art. 6' É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos
que envolvam desembolso, a qualquer titulo, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
I - à concessão de auxílios a Municípios atingidos por calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal;
II - às operações destinadas à composição e regularização
dos créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de recursos por parte do órgão ou entidade credora;
III - às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor
civil de bens de uso pessoal ou doméstico.
Art. 7' A existência de registro no Cadin há mais de trinta
dias constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos
atos previstos no artigo anterior.
§ l' Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:

I - ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da
obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente
ao juízo, na forma da lei;
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II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
§ 2' O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3' Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou
a inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4' Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata
este artigo.

Art. 8' A não observância do disposto no § l' do art. 2' e nos
arts. 6º e 7º desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei n" 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n" 5.452, de 1943.
Art. 9' Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2', do Decreto-Lei n" 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do Decreto-Lei n? 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
n" 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis
de inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
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Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ l' Observados os limites e as condições estabelecidos em
portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas
de pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n" 9.317,
de 5 de dezembro de 1996.
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no
prazo de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
§ 6' Atendendo ao princípio da economicidade, observados os
termos, os limites e as condições estabelecidos em ato do Ministro de
Estado da Fazenda, poderá ser concedido, de ofício, parcelamento
simplificado, importando o pagamento da primeira parcela confissão irretratável da dívida e adesão ao sistema de parcelamentos de
que trata esta medida provisória.
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§ 7' Ao parcelamento de que trata o parágrafo anterior não se
aplica a vedação contida no parágrafo único do art. 14.
§ 8' Descumprido o parcelamento garantido por faturamento
ou rendimentos do devedor, poderá a Fazenda Nacional realizar a
penhora preferencial destes, na execução fiscal, que consistirá em
depósito mensal à ordem do juizo, ficando o devedor obrigado a comprovar o valor do faturamento ou rendimentos no mês, mediante documentação hábil.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do disposto no art. 11 e seu § 2', e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ l' Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir), terão o seu valor convertido em moeda nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3º O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
§ 4' Mensalmente, cada órgão ou entidade publicará demonstrativo dos parcelamentos deferidos no âmbito das respectivas competências.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa
do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998

7422
I - Imposto de Renda retido na fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro N acional;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliârios (IOF), retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra exação.
Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos
nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até
31 de julho de 1998 poderão ser efetuados em até:
I - noventa e seis prestações, se solicitados até 31 de outubro de 1998;
II - setenta e duas prestações, se solicitados até 30 de novembro de 1998;
III 1998.

sessenta prestações, se solicitados até 31 de dezembro de

§ I' O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2º A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.
§ 3º Ao parcelamento previsto neste artigo, inclusive os requeridos e já concedidos, a partir de 29 de julho de 1998, aplicam-se
os juros de que trata o art. 13.
§ 4º Constitui condição para o deferimento do pedido de parcelamento e sua manutenção a inexistência de débitos em situação irregular, de tributos e contribuições federais de responsabilidade do sujeito passivo, vencidos posteriormente a 31 de dezembro de 1997.
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§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda fixará requisitos e condições especiais para o parcelamento previsto no caput deste artigo.
Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelado
com prazo de até setenta e dois meses, desde que os pedidos de parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos aos
requisitos e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ 1a O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
zero virgula cinco por cento ao ano sobre o saldo devedor destinado à
administração do crédito pelo agente financeiro.
§ 2º O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3º Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente, cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei nº 8.981, de 1995:
«Art. 84.

.

..

§ 8º O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.» (NR)
Art. 18 Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
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I - à contribuição de que trata a Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n'' 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsocial),
exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e
mistas, com fundamento no art. 9" da Lei nº 7.689, de 1988, na alíquota superior a zero vírgula cinco por cento, conforme Leis nOs 7.787, de
30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de 28
de dezembro de 1990, acrescida do adicional de zero vírgula um por
cento sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao imposto provísório sobre a movimentação ou a transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei n'' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação da Lei n'' 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n'' 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofínsj.nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 70, de
30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1s da Lei Complementar nº 85, de 15 de fevereiro de 1996.
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§ l' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio
de quantias pagas.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
de a decisão versar sobre:
I - matérias de que trata o artigo anterior;
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 1s Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da
Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar expressamente o seu desinteresse em recorrer.
§ 2' A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3' Encontrando-se o processo no tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da
União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais
de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras
execuções de débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ l' Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2' Serão extintas as execuções que versem exclusivamente
sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
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§ 3" O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo juiz, pelo relator do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ 1" Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar
ao juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a
homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a
conversão dos depósitos em renda da União, independentemente
do retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à
vara de origem.
§ 2" A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número de conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.
§ 3" Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.
Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em juízo.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, out. 1998

7427
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por
chancela mecânica ou eletrônica, observadas as disposiçôes legais.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se,
também, à inscrição em Dívida Ativa e a cobrança judicial da contribuição, multas e demais encargos previstos na legíslação respectiva,
relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 26. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais e ações em
faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de regístro no Cadin e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi),
§ 1º Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigídas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3º Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas entidades da adminístração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convêníos celebrados com a União, poderão ser parcelados
nas seguinte condições:
I - o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31
de agosto de 1998, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre a conveniência do atendimento do pleito;
II - o pedido deverá ser instruido com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos à
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e lI, da Constituição;
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IH - O débito objeto do parcelamento será consolidado na
data da concessão:
IV - o parcelamento será formalizado pela Procuradoria- GeraI da Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência
do Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
V - O vencimento da primeira prestação será trinta dias
após a assinatura do contrato de parcelamento;
VI - o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de divida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de verificação.
§ 4º Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida provisória.

Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo a restituição de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 28. O inciso H do art.3º da Lei nº 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«H - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Indnstrializados.» (NR)
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir,
serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para
1º de janeiro de 1997.
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em reais.
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§ 2º Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo
em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda
vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a
partir de 1º de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmen,e, até o último dia do
mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a inscrição na sua Dívida Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei
nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida a partir de 1º de janeiro
de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias
de incentivos fiscais;
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas companhias nos termos da Instrução CVM nº 92, de 8 de dezembro de 1988.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias
que tenham patrimônio líquido igualou inferior a R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais), conforme demonstrações financeiras do último exercício social, devidamente auditadas por auditor independente registrado na CVM e procedam ao cancelamento do seu registro
na CVM, mediante oferta pública de aquisição da totalidade desses
títulos, nos termos do art. 20 e seguintes da Instrução CVM n" 265,
de 18 de julho de 1997, caso tenham ações disseminadas no mercado,
em 31 de outubro de 1997.
§ 2º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
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§ 3º O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.
Art. 32. Os arts. 33 e 43 do Decreto nº 70.235, de 6 de março
de 1972, que, por delegação do Decreto-Lei nº 822, de 5 de setembro
de 1969, regula o processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários da U mão, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 33.
§ 1º No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o prazo para a interposição de recurso voluntário começará
a fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida no
julgamento do recurso de ofício.
§ 2º Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá
seguimento se o recorrente o instruir com prova do depósito de
valor correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência fiscal definida na decisão." (NR)
«Art. 73.
§ 3º Após a decisão final no processo administrativo fiscal, o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário será:
a) devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;

b) convertido em renda, devidamente deduzido do valor da
exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo e este não
houver interposto ação judicial contra a exigência no prazo previsto na legislação.

§ 4º Na hipótese de ter sido efetuado o depósito, ocorrendo a posterior propositura de ação judicial contra a exigência, a
autoridade administrativa transferirá para conta à ordem do
juiz da causa, mediante requisição deste, os valores depositados, que poderão ser complementados para efeito de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário." (NR)
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Art. 33. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição
de exigência fiscal fixada pela primeira instãncia no julgamento de
litígio em processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto nº
70.235, de 1972, extingue-se com O decurso do prazo de cento e oitenta dias, contados da intimação da referida decisão.

§ 1º No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o
prazo previsto no caput começará a fluir a partir da ciência da primeira decisão contrária ao sujeito passivo.
§ 2º Não se aplica à hipótese de que trata este artigo o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e no art. 2º
do Decreto-Lei nº 4.597, de 19 de agosto de 1942.
§ 3º A decisão administrativa final que eventualmente fixe
exigência superior a definida pela primeira instância de julgamento,
enseja a abertura de novo prazo, como previsto no caput, para desconstituição da exigência fiscal.
Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.699-40, de 28 de setembro de 1998.
Art. 35.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 36. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de
17 de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei nº 2.049, de 1º de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº
2.052, de 3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.163, de
1984, e os arts. 91, 93 e 94 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Paiua
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.700-19, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços nacionais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proox).
Art. 2' Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no
artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens
destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional.
§ I? O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
§ 2' O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções n's 509, de 24 dejaneiro de 1979, e 1.845, de l' de julho de 1991,
ambas do Conselho Monetário Nacional.

Art. 3' Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4' Os arts. 2' e 3' da Lei n" 9.531, de 10 de dezembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2'
mediante a:

O patrimônio inicial do FGPC será constituído
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I - transferência de quarenta por cento dos recursos
atribuídos à União por força do art. 2º da Lei n' 9.526, de 8 de
dezembro de 1997;

II - vinculação de um bilhão e quinhentos milhões de
ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas
no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal
(FADPMF), criado pela Lei n? 9.069, de 29 de junho de 1995;
§ 1º Poderão, ainda, ser vinculadas ao FGPC, mediante
prévia e expressa autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da União, negociadas em bolsas de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FADPMF.
§ 2' O valor das ações para os fins previstos no inciso II
deste artigo será determinado pela cotação média dos últimos
cinco pregões em que as ações tenham sido negociadas.

§ 3' As ações vinculadas ao FGPC serão depositadas no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social
(BNDES).
§ 4' Fica o BNDES autorizado a alienar as ações vinculadas ao FGPC, devendo encaminhar os demonstrativos de prestação de contas relativos a cada alienação ao Tribunal de Contas
da União (TCU).
§ 5º As despesas, encargos e emolumentos relacionados
com a alienação das ações serão abatidos do produto da alienação. (NR)

Art. 3'

v - o produto da alienação das ações integrantes do seu
patrimônio;
VI - os dividendos e remuneração de capital das ações
de que trata o inciso anterior;
VII - outros recursos destinados pelo Poder Público.
............................................................................................." (NR)
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Art. 5Q O art. 5 Q da Lei n Q 8.032, de 12 de abril de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:

«Art. 5Q O regime aduaneiro especial de que trata o inciso
II do art. 78 do Decreto-Lei n Q 37, de 18 de novembro de 1966,
poderá ser aplicado à importação de matérias-primas, produtos
intermediários e componentes destinados à fabricação, no Pais,
de máquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado interno, em decorrência de licitação internacional, contra pagamento em moeda conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional, da qual o Brasil
participe, ou por entidade governamental estrangeira ou, ainda, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), com recursos captados no exterior." (NR)
Art. 6Q O art. 6 Q da Lei n Q 9.449, de 14 de março de 1997, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6 Q A empresa que exportar produto de sua fabricação, a que se refere o art. 1º, § 1º, alínea h, por intermédio de empresa, instalada no Pais, de fabricação ou montagem de produtos relacionados nas alíneas a a g do mesmo parágrafo, poderá
transferir a essa empresa o valor da exportação líquida, se a exportação for feita para sociedade do mesmo grupo econômico a
que pertencer a segunda ou para sociedade a esta coligada.
Parágrafo único. Consideram-se como sociedade do mesmo
grupo econômico a controladora e suas controladas." (NR)
Art. 7Q O art. 76 da Lei n? 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 1Q O disposto no art. 55 não se aplica a projetos de empresas a que se refere o art. 1Q, § 1Q, alínea h da Lei n" 9.449, de
14 de março de 1997, cuja produção seja destinada totalmente à
exportação até 31 de dezembro de 2002.

§ 2 Q A empresa que usar do benefício previsto no parágrafo
anterior e deixar de exportar a totalidade de sua produção no prazo ali estabelecido estará sujeita à multa de setenta por cento aplicada sobre o valor FOB do total das importações realizadas nos
termos dos incisos I e II do art. 1Q da Lei n Q 9.449, de 1997." (NR)
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Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.700-18, de 28 de setembro de 1998.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 10. Fica revogada a Lei nº 8.187, de 1º dejunho de 1991.
Brasília, 27 de outubro de 1998, 177' da Independência e 110º da
República.
FERNAj'WO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.701-15, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1998
Autoriza a União a receber em valores

mobiliários os dividendos ejuros sobre o capital próprio a serem pagos por entidades
de cujo capital o Tesouro Nacional participe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica a União autorizada, a critério do Ministro de
Estado da Fazenda:
I - a receber de empresas públicas, sociedade de economia
mista e outras entidades de cujo capital o Tesouro Nacional participe, ainda que minoritariamente, valores mobiliários como pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos a que tem direito;
II - a alienar, ao BNDES Participações S.A. (BNDESPARJ, os
valores mobiliários que receber na forma do inciso 1.
Art. 2º Os arts. I? e 3' da Lei n? 9.619, de 2 de abril de 1998,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º
.
§ 2º Para aquisição autorizada nesta lei, a Eletrobrás utilizará recursos:
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I - do Fundo da Reserva Global de Reversão, nos termos
do disposto no § 4' do art. 4' da Lei n'' 5.655, de 20 de maio de
1971, alterada pela Lei n' 8.631, de 4 de março de 1993, com a
redação dada pela Lei n" 9.496, de 11 de setembro de 1997;
II - provenientes da alienação de participações acionárias minordtárias.» (NR)
«Art. 3º Os recursos que vierem a ser obtidos com a alienação das ações adquiridas nos termos do art. l' serão depositados no Fundo da Reserva Global de Reversão, até o montante
deste utilizado para a aquisição autorizada por esta lei.» (NR)
Art. 3' A Lei n' 9.619, de 1998, passa a vigorar acrescida do
seguinte artigo:
«Art. 4'-A. Caso o valor recebido pela União, pela Eletrobrás ou por empresas do sistema BNDES, na alienação, no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização, das ações da
CeaI, seja menor do que o valor atualizado do preço pago as
operações de que tratam os arts. I" e 4' desta lei, a diferença
será de responsabilidade do Estado de Alagoas, podendo ser refinanciada pela União, no âmbito dos contratos firmados ao
amparo da Lei n" 9.496, de 11 de setembro de 1997.
Parágrafo único. Eventual crédito da Eletrobrás contra a
União, decorrente da aplicação do disposto no caput, deverá ser
utilizado:
I - prioritariamente, na recomposição do Fundo da Reserva Global de Reversão, em complemento ao previsto no art. 3';
II - na forma determinada pelo art. 13 da Lei n' 9.491, de
1997.» (NR)
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.701-14, de 28 de setembro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Raimundo Brito
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.702-30, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1998
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor p úblico estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições
financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no ãmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação.
§ l ' A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.

§ 2' O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.
Art. 2' A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas às condições estabelecidas nesta medida provisória.

Art. 3' Para os fins desta medida provisória, poderá a União,
a seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-Ia ou extingui-Ia;
II - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu respectivo controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes especiais;
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In - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e
refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas às condições especificadas no art. 7º, financiar parcialmente programa de saneamento
da instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.

§ 1s A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Uriid ade da Federação respectiva.
§ 2º Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3' O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo
será precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4º O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso IH do artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I-

autorização legislativa da Unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatizaçào no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos IrI e IV do
artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com esta;

c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de sua
propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
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II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n'' 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
..Art. 5º Os financiamentos de que trata esta medida provisória, quando concedidos pela União, serão pagos em até trezentas e
sessenta prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na
Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura
do contrato e as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima
de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
II - atualizacão monotári» calculada e debitada mensalmente, com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DII, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou
outro índice que vier a subst.ituí-lo.
§ 1º As obrigaçoes correspondentes ao serviço dos financiamentos concedidos pela União. nos termos desta medida provisória,
poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas
ao refinanciamento de dívidas previsto pela Lei n'' 9.496, de 11 de
setembro de 1997, especificamente para fins de aplicação do limite
máximo de comprometimento ela Receita Líquida Real (RLR) referido no art. 5º da citada lei.

§ 2' Cessa a aplicação do disposto no parágrafo anterior se,
decorridos dezoito meses da data da assinatura do contrato de refinanciamento a que se refere a Lei nº 9.496, de 1997, detiver a Unidade da Federação o controle de qualquer instituição financeira.
§ 3' Para o cumprimento do disposto neste artigo, a União poderá contratar com instituição pública federal os serviços de agente
financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos contratos de financiamento ou refinanciamento, cuja remuneração será
custeada pelas Unidades da Federação.
Art. 6 2 O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I -

contar exclusivamente com a garantia da União;
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Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta,
ou transformada em instituição não financeira, o contrato de refinanciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação,
de ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a, no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins
de posterior amortização.
Art. 9' Nos casos de que tratam o art. 7' e o parágrafo único do
art. 8', a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal
do Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento da instituição financeira.
Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos e concederá os financiamentos de que trata o art. 3' com títulos
do Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão se trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art.
4º, o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional, em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente
ou em Títulos da Dívida Pública Federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
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instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse do Tesouro
Nacional.

Art. 12. Na hipótese do inciso II do art. 4º, o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União
na quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento
concedido com base nesta medida provisória.
Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3º, inciso I, bem assim daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as
disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987.
Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias Ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprías e dos recursos de que tratam os art. 155, 157
e 159, inciso I, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim, quando for o caso, ações representativas do controle acionário da instituição financeira.
Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
de que trata esta medida provisória deverão prever, além das garntias e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro N acional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias da receitas próprias e recursos de que trata O artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, como os acréscimos legais e contratuais;
II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores à
sua celebração;
IH - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das obrigações financeiras prevista no contrato.
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Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de Unidade da Fe(l:~~fação 81TI
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aC81 Tr_, :3 a p,{,;ç
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será esu
belecido com base em avaliação realizada por três consultores ii: ,j,>
pendentes contratados pelas partes.
Art. 17. Ocorrendo impontualidade L pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento d.?
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais ou contratuais.
Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
decorrentes, desta medida provisória deverão ser celebrados até 30
de junho de 1998, com exceção dos relativos ao inciso V do art. 3',
cujo prazo de celebração se esgotou em 31 de março de 1998, e dos relativos ao inciso I do mesmo artigo, que poderão ser celebrados até
15 de novembro de 1998.
Parágrafo único. O financiamento ou o refinanciamento relativo ao inciso I do art. 32 somente será concedido aos Estados que firmarem, até 10 de julho de 1998, junto ao Banco Central do Brasil,
nas condições por este determinadas, compromisso de gestão da instituição financeira, que vigorará até a data de assinatura do respectivo contrato.
Art. 19. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
com base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei nº 2.321, ele
1987, e de outras instituições financeiras incluidas no Programa Nacional de Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
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Art. 20. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação
dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados
programas.
Art. 21. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até cento e oitenta dias, em adição aos prazos previstos no Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a
instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Aprorrogação a que se refere o caput deste artigo poderá ser feita por até quinhentos e quarenta dias, se a respectiva Unidade da Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição financeira estadual, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 22. No processo de redução da participação do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ 1º A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2º Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador,
por força do disposto nas Leis nOs 6.024, de 13 de março de 1974,
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997,
podendo a União refinanciar a dívida nos termos da Lei nº 9.496, de
1997.
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§ 3' A equalização de que trata o § I" observará o previsto no
art. 10.
Art. 23. Os arts. 1', 3º e 6' da Lei nº 9.496, de 1997, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 1º

§ 3º As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão
ao estabelecimento, pelas Unidades da Fr ieração, de Programa
de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo
Federal.

§ 5' Atendidas às exigências do parágrafo anterior, poderá
o Ministro de Estado da Fazenda, para viabilizar a efetiva assunção a que se refere o inciso I deste artigo, autorizar a celebração
de contratos de promessa de assunção das referidas obrigações.
§ 6' O crédito correspondente à assunção a que se refere o
inciso lI, na parte relativa a fundos de contingências de bancos
estaduais, constituidos no âmbito do programa de redução da
presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser
incorporado ao saldo devedor dos contratos de reestruturação
de dividas, celebrados nos termos desta lei, quando da utilização dos recursos depositados nos respectivos fundos.
§ 7º A eventual diferença entre a assunção a que se refere o parágrafo anterior e o saldo apresentado nos respectivos
fundos poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda,
ser incorporada, em até doze meses, com remuneração até à
data da incorporação pela variação da taxa média ajustada nos
financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) divulgada pelo Banco Central do
Brasil, ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dividas, celebrados nos termos desta lei.» (NR)
«Art. 3º

.
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§ 6º O não-estabelecimento do programa no prazo fixado
nos contratos de refinanciamento, ou o descumprimento das
metas e compromissos nele definidos, implicarão, enquanto não
estabelecido o programa ou durante o período em que durar o
descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das demais
cominações pactuadas nos contratos de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo
custo médio de captação da Dívida Mobiliária Federal, acrescido
de um por cento, e a elevação em quatro pontos percentuais do
comprometimento estabelecido com base no art. 5º.» (NR)

«Art 6º Para fins de aplicação do limite estabelecido no
art. 5', poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas efetivamente realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações:

VII - dívidas de que tratam os incisos I e II, de entidades
da Administração indireta, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 81 de dezembro de 1997;
VIII - de instituições financeiras estaduais para com o
Banco Central do Brasil, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 15 de julho de 1998.
••......•....•..•••....••.••..•..•••.....•.•...•...•••..............••.••.....•••.....•••.•.. »

(NR)

Art. 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus decorrente
da redução de encargos prevista nos contratos, por ela garantidos,
celebrados, até 80 de outubro de 1997, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.

Art. 25. Fica a União autorizada a equalizar a diferença acumulada, desde 80 de outubro de 1997, entre os custos médios de captação utilizados na composição dos encargos financeiros ajustados
nos contratos celebrados, pelos Estados, com instituições financeiras públicas federais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, e o custo médio de captação da instituição contratante no mês de referência.
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Art. 26. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.702-29, de 28 de setembro de 1998.
Art. 28.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiua

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.703-18, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1998
Altera a redação e acresce dispositivos
às Leis n '"88.629, de 25 de fevereiro de 1993,
e 8.437, de 80 de junho de 1.992, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 2º, 6º, 7º, 11 e 12 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 22
§ 2º Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de
propriedade particular para levantamento de dados e informações, mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou
representante.
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§ 3' Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação na capital do Estado de localização do imóvel.
§ 4' Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições
de uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a
data da comunicação para levantamento de dados e informações
de que tratam os §§ 2' e 3'.
§ 5' No caso de fiscalização decorrente do exercício de poder de polícia, será dispensada a comunicação de que tratam os
§§ 2' e 3'.» (NR)
«Art. 6º

§ 3'

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
.••................••....•••..........•....••...........••...••.................••....••.....»

(NR)

«Art. 7º

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes da comunicação de que tratam os §§ 2' e 3' do art. 2º.
....••....••.....•....•••...........•...•••................••...••••..........••....••...•...»

(NR)

"Art. 11. Os parãmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado Extraordinário de Política Fundiária e da Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola.» (NR)
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"Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I
H

localização do imóvel;
aptidão agrícola;

IH

dimensão do imóvel;

IV

área ocupada e ancianidade das posses;

V
funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 12 Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra
a ser indenizado em TDA.
§ 2º Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.
§ 32 O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro
Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das ínformações.» (NR)
Art. 2º ALei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
"Art. 26-A. Não serão cobrados custos ou emolumentos
para registro de títulos translativos de domínio de imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária.» (NR)
Art. 3º A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados
o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parãmetros e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais.
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§ 1 O con vênia de que trata o caput será celebrado com as unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular
propostas para a adequada implementação da política agrária no âmbito estadual.
§ 2º Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural
para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força
policial.

Art. 4'" No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive
para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço
ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em
termos reais, incidirào juros compensatórios de seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ l!-! O disposto no capui deste artigo aplica-se também às
ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização pOI' restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial
aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o
valor fixado na sentença.
§ 2!! Nas ações referidas no parágrafo anterior, não será o
Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação.

Art. 5' Os arts. 188 e 485 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), passam a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 188. O Ministério Público, a União, os Estados, o
Distrito Federal, os lVlunicípios, bem COlUO suas autarquias e
fundações, gozarão do prazo:
I
II

eln dobro para recorrer e ajuizar ação rescisória;
em quádruplo para contestar." (NR)

"Art. 485.

.
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x - a indenização fixada em ação de desapropriação direta ou indireta for flagrantemente superior ou manifestamente
inferior ao preço de mercado objeto da ação judicial.
...........•••..••••..•••••..••••••.•••••.•••••..••••...••••..••••...••••...•••...••••.....•• »

(NR)

Art. 6º Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.
Art. 7º A Lei nº 8.437, de 30 dejunho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
«Art. 4º-A. Nas ações rescisórias propostas pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada
a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a
qualquer tempo, conceder medida cautelar para suspender os
efeitos da sentença rescindenda.» (NR)
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.703-17, de 28 de setembro de 1998.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Edward Amadeo
Gustavo Krause
Raul Belens Jungmann Pinto
Clovis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.704-4, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1998
Estende aos servidores públicos civis
do Poder Executivo Federal a vantagem de
vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento,
objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica estendida aos servidores públicos civis da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal a vantagem de vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento,
objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal assentada no julgamento do Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n' 22.307-7-Distrito
Federal, com a explicitação contida no acórdão dos embargos de declaração.
Art. 2' A vantagem de que trata o artigo anterior será devida,
a partir de l' de janeiro de 1993, aos ocupantes dos cargos e carreiras relacionados nas tabelas constantes dos anexos da Lei n' 8.622,
de 19 de janeiro de 1993.
§ l' O disposto no caput aplica-se igualmente aos ocupantes
de cargos e carreiras decorrentes da transformação dos ali referenciados ou daqueles criados após a edição da Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro de 1993, cujas tabelas de vencimento correspondam à estabelecida no Anexo II da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, e alterações posteriores.
§ 2' O percentual referido no artigo anterior, deduzidos os
acréscimos percentuais decorrentes da aplicação da Lei n' 8.627, de
1993, incidirá sobre os vencimentos dos servidores.
§ 3' Os valores resultantes da aplicação do disposto no parágrafo anterior serão pagos mediante rubrica específica e estarão sujeitos aos
futuros reajustes gerais concedidos aos servidores públicos.
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Art. 3Q OS ocupantes dos cargos em comissão de Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) 4,5 e 6 e de Natureza Especial farão jus ao percentual a que se refere o art. 1Q desta medida provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de 1Q de janeiro de 1993 até 28 de fevereiro de 1995.

Art. 4Q OS ocupantes dos cargos em comissão de Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) 1, 2 e 3 e das funções de confiança
farão jus ao percentual a que se refere o art. 1Q desta medida provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de 1Q de janeiro de 1993, observado o disposto no § 3Q do art. 2Q•
Art. 5

OS ocupantes dos Cargos de Direção e das Funções
Gratificadas, níveis 1, 2, 3, 4, 5 e 6, das Instituições Federais de
Ensino farão jus ao percentual a que se refere o art. 1Q desta medida
provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de
1Q de janeiro de 1993 até 4 de maio de 1998.
Q

Parágrafo único. Os ocupantes das Funções Gratificadas, níveis 7, 8 e 9, das Instituições Federais de Ensino, farão jus ao percentual a que se refere o art. 1Q desta medida provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de 1Q de janeiro de 1993,
observado o disposto no § 3Q do art. 2Q •

Art. 6Q OSvalores devidos em decorrência do disposto nesta medida provisória, correspondentes ao período compreendido entre 1Q de
janeiro de 1993 e 3D de junho de 1998, serão pagos, a partir de 1999, em
até sete anos, nos meses de fevereiro e agosto, mediante acordo firroado
individualmente pelo servidor até 3D de dezembro de 1998.
§ l' Os valores devidos até 3D de junho de 1994 serão convertidos em Unidade Real de Valor (URV), até aquela data, pelo fator de
conversão vigente nas datas de crédito do pagamento do servidor público do Poder Executivo.
§ 2Q OSvalores de que trata o parágrafo anterior e os devidos
após 3D de junho de 1994 serão, posteriomente a esta data, atualizados monetariamente pela variação da Unidade Fiscal de Referência (Ufír).
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Art. 7" Ao servidor que se encontre em litígio judicial visando
ao pagamento da vantagem de que cuida esta medida provisória é
facultado receber os valores devidos até 30 de junho de 1998, pela
via administrativia, firmando transação, até 30 de dezembro de
1998, a ser homologada no juízo competente.
Parágrafo único. Para efeito do cumprimento do disposto nesta
media provisória, a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias
Jurídicas da autarquias e fundações públicas federais ficam autorizadas a celebrar transação nos processos movidos contra a União ou
suas entidades que tenham o mesmo objeto do mandado de segurança referenciado no art. F.
Art. 8" O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos de aposentadoria e às pensões decorrentes de falecimento dos
servidores, observado o disposto no art. 2'.
Art. 9' O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de trinta dias da sua vigência.
Art. 10. Eventuais divergências decorrentes da aplicação da
extensão prevista nesta medida provisória serão dirimidas pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil, mediante provocação do
interessado.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.704-3, de 28 de setembro de 1998.
Art. 12 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177" da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Cláudia Maria Costin
Clovis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.705-4, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 57 da Lei
nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1a O art. 57 da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 57. .
.
§ 1s Recebidas as peças de que trata este artigo, a autoridade procederá na forma prevista no art. 54, item I, desta lei.
§ 2' As sanções civis, penais e disciplinares poderão
cumular-se, sendo independentes entre si.
§ 3º A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência
do fato ou sua autoria.
§ 4º A suspensão preventiva de que trata o parágrafo único do art. 51 é obrigatória quando se tratar de transgressões aos
incisos IX, XII, XVI, XXVIII, XXXVIII, XL, XLVIII, LI, LVIII e
LXII do art. 43, ou no caso de recebimento de denúncia pelos crimes previstos nos arts. 312, caput, 313, 316, 317 e seu § 1', e 318
do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).» (NR)
Art. 2' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos processos disciplinares em curso.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.705-3, de 28 de setembro de 1998.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177" da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Cláudia Maria Costin
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.706-4, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre a renegociação de dívidas
no âmbito do Programa de Crédito Educativo, e determina outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os saldos devedores dos contratos celebrados no âmbito do Programa de Crédito Educativo poderão ser consolidados e refinanciados, uma única vez, nos termos desta medida provisória.

Art. 2º Os contratos de refinanciamento celebrados nos termos
desta medida provisória conterão cláusula de garantia do valor financiado, conforme estabelecido em resolução da Caixa Econômica Federal.
Art. 3º No ato de composição do saldo devedor, será concedido
abatimento de trinta por cento da importância devida a título de correção monetária, no caso dos contratos celebrados após 1º de março
de 1991, valor este que será automaticamente incorporado, devidamente corrigido, ao valor refinanciado na hipótese de inadimplemento do contrato.
Parágrafo único. O abatimento de que trata o caput será de
trinta e cinco por cento no caso dos contratos que se encontrem com
todas as prestações em dia na data da composição.
Art. 4º No contrato de refinanciamento nos termos desta medida provisória, o valor do saldo devedor consolidado passará a integrar o principal da dívida, e, sobre o mesmo passarão a ser calculados os encargos devidos, na forma da legislação aplicável.
Art. 5º O saldo devedor consolidado poderá ser refinanciado
em até cento e oitenta meses, observado o seguinte:
I - o prazo de refinanciamento não poderá superar três vezes o
periodo de utilização do crédito educativo, computado em semestres; e
II - a prestação resultante do refinanciamento não poderá ser
inferior a R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais).
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Parágrafo único. Excepcionalmente, na hipótese de a prestação
resultante do refinanciamento nos termos deste artigo ultrapassar a
trinta por cento da renda familiar bruta do contratante, fica a Caixa
Econômica Federal autorizada a dispensar a aplicação do inciso n.

Art. 6' Na hipótese de quitação imediata do saldo devedor
consolidado, serão concedidos os seguintes descontos:
I - dez por cento do valor devido no caso dos contratos celebrados até 28 de fevereiro de 1991;
Il - trinta por cento do valor devido no caso dos contratos celebrados a partir de I" de março de 1991;.

Art. 7' As prestações dos contratos refinanciados nos termos
desta medida provisória terão vencimento no último dia útil de cada
mês de competência, e sobre estas incidirão:
I - multa de dois por cento no caso do pagamento até o último
dia útil do mês subseqüente ao do vencimento;
n - abatimento de cinqüenta por cento da importância correspondente aos juros nos caso de pagamento até o dia 25 do mês de
vencimento, ou dia útil imediatamente anterior.
§ l' Em qualquer hipótese, a amortização do financiamento
será feita pelo valor integral da prestação devida.
§ 2' Fica a Caixa Econômica Federal autorizada a rescindir o
contrato de refinanciamento e a proceder à execução do valor total
da dívida em caso de não-pagamento da parcela no prazo referido no
inciso I deste artigo.

Art. 8' É facultada, a qualquer tempo, a amortização parcial
do saldo devedor dos contratos refinanciados na forma desta medida
provisória, dispensada a cobrança de juros sobre a parcela antecipada, observado o disposto no inciso Il do art. 5'.
Parágrafo único. Na hipótese de quitação total do saldo devedor, será concedido um abatimento de vinte por cento do seu valor na
data de quitação.

Art. 9' As condições de refinanciamento estabelecidas nos
arts 3' a 7' desta medida provisória serão válidas:
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I - até 30 de dezembro de 1998, para os contratos cuja carência tenha terminado até 1º de junho de 1998;
II - pelo prazo de noventa dias contados da data de término
da carência nos demais casos.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.706-3, de 28 de setembro de 1998.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.707-4, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre critérios especiais para
alienação de imóveis de propriedade do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) autorizado a proceder à alienação, mediante ato de autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais, observando-se, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998.
§ 1º Consideram-se vinculados às atividades operacionais da autarquia os imóveis residenciais destinados à ocupação por seus servidores ou dirigentes, e aqueles que, por suas características e localização,
sejam declarados pelo INSS como relacionados aos seus objetivos institucionais, não se lhes aplicando o disposto nesta medida provisória.
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§ 2º Na alienação a que se refere este artigo, será observado,
no que couber, o dispositivo no art. 24 da Lei nº 9.636, de 1998.

Art. 2º O INSS promoverá o cadastramento dos eventuais ocupantes dos imóveis a que se refere o caput do artigo anterior, para verificação das circunstâncias e origem de cada posse, cobrança de taxas
de ocupação e atribuição de direito de preferência à aquisição dos imóveis, conforme o caso, repassando-lhes os custos correspondentes.
Art. 32 Nas alienações dos imóveis residenciais e rurais, será
dada preferência a quem, comprovadamente, em 31 de dezembro de
1996, já ocupava o imóvel e esteja, até a data da formalização do respectivo instrumento, regularmente cadastrado e em dia com quaisquer obrigações junto ao INSS.

Parágrafo único. No exercício do direito de preferência de que
trata este artigo, serão observadas, no que couber, as disposições dos
§§ 1º a 4º do art. 13 da Lei nº 9.636, de 1998.
Art. 4º A venda dos imóveis de que trata o artigo anterior poderá ser realizada mediante parcelamento do preço, com o pagamento de entrada correspondente a no mínimo dez por cento do valor de
aquisição e o restante em até cento e vinte prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas, respeitando-se como valor mínimo de cada parcela a importância de R$ 200,00 (duzentos reais).
§ 1º Os adquirentes dos imóveis poderão utilizar financiamentos concedidos por entidades integrantes do Sistema Financeiro
da Habitação (SFH), do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFl)
ou de outras instituições ou linhas de crédito, inclusive entidades
abertas ou fechadas de previdência privada, bem como os saldos de
suas contas vinculadas junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), para pagamento, total ou parcial, do valor do imóvel, de acordo com a legislação de regência.
§ 2º Na alienação de imóveis localizados em área destinada a
assentamentos de famílias de baixa renda, assim consideradas,
para os fins desta medida provisória, as de renda global igualou inferior a cinco salários mínimos mensais, observar-se-ão 08 critérios
de habilitação fixados pelo INSS e o disposto no caput do art. 26 da
Lei nº 9.636, de 1998, no que couber.
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Art. 52 Os imóveis cedidos a Estados, Municípios ou ao Distrito Federal, ou suas entidades, poderão ser alienados aos interessados em regime semelhante ao disposto no caput do artigo anterior.
§ 12

Os cessionários de que trata o caput serão cientificados
dos termos e das condições das vendas, devendo celebrar o respectivo instrumento de alienação até 31 de dezembro do ano seguinte ao
da notificação.
§ 22 O acordo de parcelamento celebrado com Estados, Municípios ou com o Distrito Federal conterá cláusula em que estes autorizem a retenção do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e
o repasse ao INSS do valor correspondente a cada prestação mensal,
por ocasião do vencimento desta.

Art. 62 Os imóveis ocupados por órgãos da Administração Pública Federal, direta ou indireta, deverão ser objeto de cadastramento específico, a realizar-se no prazo de noventa dias, com a finalidade
de composição dominial e possessória, mediante permuta, compra e
venda ou locação.
Art. 72 Inexistindo manifestação de interesse na aquisição do
imóvel, ou não sendo preenchidos os requisitos legais para o exercício
de direito de preferência ou mantença da ocupação, o ocupante será
comunicado a desocupar o imóvel no prazo de noventa dias, findo o
qual o INSS será imitido sumariamente em sua posse, ficando, ainda,
o ocupante sujeito a cobrança, a título de indenização, pelo periodo
que o INSS seja privado da posse, da taxa de doze por cento do valor
venal do imóvel ocupado, por ano ou fração, até sua efetiva e regular
restituição, sem prejuízo das sanções e indenizações cabíveis.
Art. 82 Aos créditos apurados em decorrência do disposto nesta medida provisória aplica-se no que couber, o disposto no art. 201
do Decreto-Lei n 2 9.760, de 5 de setembro de 1946, sendo passíveis,
ainda, de inclusão no Cadastro Informativo de créditos não-quitados
do setor público federal (Cadin), nos termos da legislação.
§ 12 Aplicam-se aos créditos de que trata o caput os mesmos
privilégios, condições e sanções, inclusive no que se refere à sua co-

brançajudicial, dos decorrentes de contribuições devidas ao INSS.
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Art. 9' A inexistência de dívidas apuradas na forma desta medida provisória constitui condição necessária para que os Estados, o
Distrito Federal ou os Municípios possam receber as transferências
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
Art. 10. Fica proibida a outorga, a qualquer título, de concessão de direito de uso de imóveis do INSS.
Art. 11. O INSS poderá promover a regularização da posse
dos imóveis não passíveis de alienação nos termos desta medida provisória, mediante a celebração, em valores de mercado, de contratos
de locação com os seus atuais ocupantes.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput aos imóveis
operacionais de que trata o § l' do art. l' desta medida provisória.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.707-3, de 28 de setembro de 1998.
Art. 13.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.708-4, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1998
Estebelece prazo de prescrição para o
exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1Q Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da
data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1Q Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de oficio ou mediante requerimento da
parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2' Quando o fato objeto da ação punitiva da administração
também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto
na lei penal.
Art. 2' Interrompe-se a prescrição:
I de edital;
II
III

pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
pela decisão condenatória recorrível.

Art. 3' Suspende-se a prescrição durante a vigência:
I - dos compromissos de cessação ou de desempenho, respectivamente, previstos nos arts. 53 e 58 da Lei n' 8.884, de 11 de junho
de 1994;
II - do termo de compromisso de que trata o § 5' do art. 11 da
Lei n? 6.385, de 7 de dezembro de 1976, com a redação dada pela Lei
n' 9.457, de 5 de maio de 1997.

Art. 4' Ressalvadas as hipótese de interrupção prevista no
art. 2Q , para as infrações ocorridas há mais de três anos, contados do
dia l' de julho de 1998, a prescrição operará em dois anos, a partir
dessa data.
Art. 5' O disposto nesta medida provisória não se aplica às infrações de natureza funcional.
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Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.708-3, de 28 de setembro de 1998.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8º Ficam revogados o art. 33 da Lei nº 6.385, de 1976, com
a redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997, e o art. 28 da Lei nº 8.884,
de 1994, e demais disposições em contrário, ainda que constantes de
lei especial.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cláudia Maria Costin

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.709-3, DE 29 DE OUTUBRO
DE 1998
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), para dispor sobre o trabalho a tempo parcial e ampliar o prazo
fixado no § 2º do art. 59, e altera a Lei
n' 6.321, de 14 de abril de 1976, para facultar a extensão do benefício do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
ao trabalhador dispensado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Acrescentem-se os seguintes arts. 58-A e 130-A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943):
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«Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo
parcial aquele cuj a duração não exceda a vinte e cinco horas
semanais.
§ 1º O salário a ser pago aos empregados sob o regime de
tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos
empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral.
§ 2º Para os atuais empregados, a adoção do regime de
tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a
empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva.» (NR)

«Art. 130-A. Na modalidade do regime de tempo parcial,
após cada periodo de doze meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
I - dezoito dias, para a duração do trabalho semanal
superior a vinte e duas horas, até vinte e cinco horas;
II - dezesseis dias, para a duração do trabalho semanal
superior a vinte horas, até vinte e duas horas;

III - quatorze dias, para a duração do trabalho semanal
superior a quinze horas, até vinte horas;
IV - doze dias, para a duração do trabalho semanal superior a dez horas, até quinze horas;

V - dez dias, para a duração do trabalho semanal superior a cinco horas, até dez horas;
VI - oito dias, para a duração do trabalho semanal igual
ou inferior a cinco horas.
Parágrafo único. O empregado contratado sob o regime de
tempo parcial que tiver mais de sete faltas injustificadas ao longo do periodo aquisitivo terá o seu periodo de férias reduzido à
metade.» (NR)

Art. 2º Os arts. 59 e 143 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 59.

.
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§ 2' Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por
força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de
horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo
de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas,
nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.

§ 4' Os empregados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar horas extras." (NR)

«Art. 143.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica aos empregados
sob o regime de tempo parcial.» (NR)

Art. 3' É acrescentado o seguinte § 2' ao art. 2' da Lei n' 6.321,
de 14 de abril de 1976, transformando-se o parágrafo único do artigo
mencionado em § 1'.
«§ 2' As pessoas jurídicas beneficiárias do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) poderão estender o benefício
previsto nesse programa aos trabalhadores por elas dispensados, no período de transição para um novo emprego, limitada a
extensão ao período de seis meses." (NR)

Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.709-2, de l' de outubro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.713-2, DE 29 DE OUTUBRO
DE 1998
Altera a redação do art. 34 da Lei
n' 6.368, de21 de outubro de 1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 34 da Lei n" 6.368, de 21 de outubro de 1976,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 34. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer
outros meios de transporte, assim como os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados
para a prática dos crimes definidos nesta lei, após a sua regular
apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de políciajudiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma da legislação específica.

§ 3' Feita a apreensão a que se refere o caput, e tendo recaído sobre dinheiro ou cheques emitidos como ordemde pagamento, a autoridade policial que presidir o inquérito deverá, de imediato, requerer ao juízo competente a intimação do Ministério
Público.
§ 4' Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo
a conversão do numerário apreendido em moeda nacional se for
o caso, a compensação dos cheques emitidos após a instrução do
inquérito com cópias autenticadas dos respectivos títulos, e o
depósito das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 1, p. 7169-7478, auto 1998

7467
§ 52 Recaindo a apreensão sobre bens não previstos nos
parágrafos anteriores, o Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar,
proceda à alienação dos bens apreendidos, excetuados aqueles
que a União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas
(Senad), indicar para serem colocados sob custódia de autoridade policial, de órgãos de inteligência ou militar federal, envolvidos nas operações de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e
uso indevido de substãncias entorpecentes ou que determinem
dependência física ou psíquica.
§ 62 Excluídos os bens que a União, por intermédio da
Senad, houver indicado para os fins previstos no parágrafo anterior, o requerimento de alienação deverá conter a relação de
todos os demais bens apreendidos, com a descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os tem sob
custódia e o local onde se encontram custodiados.

§ 72 Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição
será autuada em apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal.
§ 8 2 Autuado o requerimento de alienação, os autos serão
conclusos ao juiz que, verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo,
determinará a avaliação dos bens relacionados, intimando a
União, o Ministério Público e o interessado, este, se for o caso,
inclusive por edital com prazo de cinco dias.

§ 92 Feita a avaliação, e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o
valor atribuído aos bens, determinando sejam alienados mediante leilão.
§ 10. Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a
quantia apurada, a União será intimada para oferecer, na forma
prevista em regulamento, caução equivalente àquele montante
e aos valores depositados nos termos do parágrafo 42 , em certificados de emissão do Tesouro Nacional, com características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
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§ 11. Compete à Senad solicitar à Secretaria do Tesouro
Nacional a emissão dos certificados a que se refere o parágrafo
anterior.
§ 12. Feita a caução, os valores da conta judicial serão
transferidos para a União, mediante depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas (Funad), apensando-se os autos da alienação aos do processo principal.
§ 13. Na sentença de mérito, o juiz, nos autos do processo de conhecimento, decidirá sobre o perdimento dos bens e
dos valores mencionados nos §§ 4' e 5', e sobre o levantamento
da caução.
§ 14. No caso de levantamento da caução, os certificados
a que se refere o § 10 deverão ser resgatados pelo seu valor de
face, sendo os recursos para o pagamento providos pelo Funad.
§ 15. A Secretaria do Tesouro Nacional fará constar dotação orçamentária para o pagamento dos certificados referidos no § 10.
§ 16. No caso de perdimento, em favor da União, dos bens
e valores mencionados nos §§ 4' e 5', a Secretaria do Tesouro Nacional providenciará o cancelamento dos certificados emitidos
para caucioná-los.
§ 17. Não terão efeito suspensivo os recursos interpostos
contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto
neste artigo.
§ 18. A União, por intermédio da Senad, poderá firmar
convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos envolvidos na prevenção, repressão e no tratamento de tóxico-dependentes, com vistas à liberação de recursos por ela arrecadados nos termos deste artigo, para a implantação e execução de programas de combate ao tráfico ilícito e uso indevido de
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
§ 19. Nos processos penais em curso, O juiz, a requerimento do Ministério Público, poderá determinar a alienação dos
bens apreendidos, observado o disposto neste artigo.
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§ 20. A Senad poderá firmar convênios de cooperação, a
fim de promover a imediata alienação de bens não leiloados, cujo
perdimento já tenha sido decretado em favor da União.» (NR)
Art. 22 O art. 52da Lei n 2 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterado pela Lei n" 8.764, de 20 de dezembro de 1993, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 5º

.

VII - aos custos de sua própria gestão e para o custeio de
despesas decorrentes do cumprimento de atribuições da Secretaria Nacional Antidrogas;
VIII - ao pagamento do resgate dos certificados de emissão do Tesouro Nacional que caucionaram recursos transferidos
para a conta do Funad.
Parágrafo único. Observado o limite de quarenta por cento,
e mediante convênios firmados com as respectivas instituições,
serão destinados à Polícia Federal e às Polícias dos Estados e do
Distrito Federal, responsáveis pela apreensão a que se refere o
art. 4º, no mínimo vinte por cento dos recursos provenientes de
alienação de bens, cuja pena de perdimento tenha sido decretada em favor da União.» (NR).
Art. 32 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.713-1, de 12de outubro de 1998.
Art. 42 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 52 Fica revogado o § 12do art. 34 da Lei n? 6.368, de 21 de
outubro de 1976.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177 2da Independência e 1102da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Clovis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.714-2, DE 29 DE OUTUBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amaz6nia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 15.500.000,00,
para os fins que específica.

O PRESIDENTE DAREPÚPLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 15.500.000,00
(quinze milhões e quinhentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da incorporação de recursos provenientes de operação de
crédito firmada entre a União e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird)
II - de cancelamento de dotações do próprio órgão, conforme
indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), na forma indicada no Anexo III desta
medida provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.714-1, de l' de outubro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicado no DO de 30.10.1998, pág. 3.
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.715-2, DE 29 DE OUTUBRO
DE 1998
Dispõe sobre o Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária (Heccop), autoriza a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a implementar o
Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop), observadas às disposições desta medida provisória.
Art. 2Q As operações de crédito sob o amparo do Recoop obede-

cerão às condições previstas no anexo a esta medida provisória.
§ 1Q As operações de crédito de que trata este artigo terão
como limite, após a negociação de descontos com os respectivos credores, o saldo devedor, atualizado até 30 de junho de 1998, de operações ainda em ser existentes em 30 de junho de 1997, e os recursos
necessários para o pagamento de dívidas provenientes de aquisição
de insumos agropecuários, com cooperados ou trabalhistas e de obrigações fiscais e sociais, todas existentes em 30 de junho de 1997 e
ainda não pagas.
§ 2Q Ao montante apurado na forma do parágrafo anterior, serão acrescidos os valores destinados para capital de giro e investimentos essenciais e os recebíveis de cooperados, originários de créditos constituídos até 30 de junho de 1997, de acordo com o plano de revitalização da cooperativa.
§ 3Q O pagamento da primeira parcela de capital das operações

de crédito de que trata este artigo terá carência de vinte e quatro
meses e a primeira parcela de encargos financeiros será exigida no prazo de seis meses, quando se tratar de recursos para quitação de dívidas
com o sistema financeiro, com cooperados e oriundas da aquisição de
insumos agropecuários, de tributos e de encargos sociais e trabalhistas, bem como para financiamento de valores recebíveis de cooperados.
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§ 4' Quando se tratar de crédito para investimentos sob a égide do Recoop, o pagamento da primeira parcela da operação terá carência de prazo equivalente ao de manutenção do empreendimento
previsto no projeto, aplicável a capital e encargos financeiros.

Art. 3' Para habilitação às operações de crédito classificadas
como de Recoop, atendida à condição preliminar constante da parte
final do art. 5', caput, exigir-se-á parecer de auditoria independente
sobre a procedência dos valores relacionados a dívidas existentes,
bem como a apresentação do plano de desenvolvimento da cooperativa, aprovado em assembléia geral extraordinária pela maioria dos
cooperados, contemplando:
I - projeto de reestruturação demonstrando a viabilidade
técnica e econômico-financeira da cooperativa, com direcionamento
das atividades para o foco principal de atuação de uma cooperativa
de produção agropecuária e desimobilizações de ativos não relacionados com o objeto principal da sociedade, dentre outros aspectos;
H
projeto e capitalização;
IH - projeto de profissionalização da gestão cooperativa;
IV - projeto de organização e profissionalização dos cooperados;
V - projeto de monitoramento do plano de desenvolvimento
cooperativo.
Art. 4' A cooperativa interessada em financiamentos do Recoop
deverá comprovar a aprovação, pela assembléia geral, de reforma
estatutária, com a previsão das seguintes matérias:
I - fusão, desmembramento, incorporação ou parceria, quando necessário e conforme o caso;

H - auditoria independente sobre os balanços e demonstrações de resultados de cada exercício;
IH - garantia de acesso de técnicos designados pelo Governo
Federal a dados e informações relacionados com a execução do plano
de desenvolvimento da cooperativa;
IV - mandato do conselho de administração não superior a
quatro anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, um terço
dos membros;
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v - inelegibilidade, para o conselho de administração e
para o conselho fiscal:
a) do associado que estabelecer relação empregatícia com a cooperativa, do agente de comércio ou administrador de pessoa jurídica
que opere em um dos campos econômicos ou que exerça uma das atividades da sociedade, de seus respectivos cônjuges, bem como das pessoas impedidas por lei ou pelo estatuto social, além dos condenados
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade;

b) do cônjuge, ascendentes, descendentes ou colaterais até o segundo grau, por consangüinidade ou afinidade, dos integrantes dos
órgãos estatutários da cooperativa;

VI - inelegibilidade, para o conselho de administração, dos
membros do conselho fiscal em exercício nos seis meses anteriores à
data da assembléia de eleição;
VII - vedação aos administradores, assim entendidos os integrantes do conselho de administração e da diretoria executiva, de:
a) praticar ato de liberalidade

à custa da cooperativa;

b) tomar por empréstimo recursos ou bens da sociedade, ou
usar, em proveito próprio ou de terceiros, seus bens, serviços ou crédito, salvo em decorrência de atos cooperativos praticados entre eles
e a cooperativa;

c) receber de associados ou de terceiros qualquer benefício direta ou indiretamente em função do exercício de seu cargo;
d) participar ou influir em deliberação sobre assuntos de interesse pessoaI, cumprindo-lhes declarar os motivos de seu impedimento;

e) operar em qualquer um dos campos econômicos da cooperativa ou exercer atividade por ela desempenhada;
f) fornecer, sob qualquer pretexto, ainda que mediante tomada
de preços ou concorrência, bens ou serviços à sociedade, exceto aqueles referentes aos atos cooperativos praticados entre eles e a coope,rativa, estendendo-se tal proibição aos cônjuges, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, por consagüinidade ou
afinidade;
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VIII - responsabilidade pessoal do administrador pelos prejuízos que causar à cooperativa, inclusive com exigência de devolução dos valores recebidos, acrescidos de encargos compensatórios,
quando proceder:
a) com violação da lei ou do estatuto;

b) dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;

IX - responsabilidade dos membros do conselho fiscal pelos
danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e violação da lei ou do estatuto e pelos atos praticados com culpa ou dolo;
X - proibição de participação conjunta, nos órgãos de administração e no conselho fiscal, do cônjuge, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, por consangüinidade ou afinidade, dos administradores ou membros do conselho fiscal.
Art. 5' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir linha de crédito, até o limite de R$ 2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem milhões
de reais), destinada a financiar itens do Recoop de interesse das cooperativas cuja consulta prévia tenha sido acolhida, até 31 de julho
de 1998, pelo Comitê Executivo instituído mediante ato do Poder
Executivo, de 23 de janeiro de 1998.
§ F As operações de crédito do Recoop de que trata esta medida provisória e consoante discriminação constante do seu Anexo serão realizadas:

I - com recursos da linha de crédito de que trata o caput deste artigo, exceto para as situações enquadradas no inciso II subseqüente e no § 3' deste artigo;
II - com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste ou do Centro-Oeste (FNO, FNE e
FCO), no caso de cooperativas dessas regiões e conforme a sua locali'zação, excluídas as parcelas destinadas a novos investimentos e respeitado o disposto nos §§ 3' e 4' deste artigo;
III - em qualquer hipótese, sob risco da instituição financeira, incumbindo-se esta de comprovar a capacidade de pagamento e
de exigir as garantias necessárias, em consonância com as disposições do crédito rural.
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§ 2· O ônus fiscal dos empréstimos ao amparo do Recoop, ressalvados os realizados pelos fundos mencionados no parágrafo seguinte, será coberto mediante anulação de despesas destinadas a
outros programas incluídos no Orçamento Geral da União.

§ 3· Os contratos de repasse do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO),
quando estiverem lastreando operações de crédito ao abrigo do Recoop, terão seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados a estas operações, correndo o ônus à conta do respectivo fundo.
§ 4· No caso de cooperativas das regiões amparadas pelos
mencionados fundos constitucionais, aplicam-se às operações de crédito no ato da contratação, exceto sobre as parcelas destinadas a novos investimentos e sobre os valores da securitização, os encargos financeiros usualmente por eles praticados, se inferiores aos fixados
no anexo desta medida provisória.
Art. 6· Os retornos das operações de crédito, de que trata esta
medida provisória, quando lastreadas por recursos repassados pelo
Tesouro Nacional, serão destinados ao abatimento da dívida pública.
Art. 7· Fica autorizada a criação do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), com personalidade jurídica de direito privado, sem prejuízo da fiscalização da aplicação
de seus recursos pelo Tribunal de Contas da União, com objetivo de
organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção social do
trabalhador em cooperativa e dos cooperados.
Parágrafo único. Para o desenvolvimento de suas atividades,
Sescoop contará com centros próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados.
Art. 8· O Sescoop será dirigido por um Conselho Nacional,
com a seguinte composição:
I - um representante do Ministério do Trabalho;
II - um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social;
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IH - um representante do Ministério da Fazenda;
IV - um representante do Ministério do Planejamento e
Orçamento;
V - um representante do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento;
VI - cinco representantes da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), aí incluído o seu presidente;
VII - um representante dos trabalhadores em sociedades cooperativas.
§ l'

O Sescoop será presidido pelo Presidente da OCB.

§ 22 Poderão ser criados conselhos regionais, na forma que
vier a ser estabelecida no regimento do Sescoop.

Art. 92 Constituem receitas do Sescoop:
I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida, a partir de l' de janeiro de 1999, pela Previdência Social, de dois virgula
cinco por cento sobre o montante da remuneração paga a todos os
empregados pelas cooperativas;
H - doações e legados;
HI - subvenções voluntárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
IV - rendas oriundas de prestação de serviços, da alienação
ou da locação de seus bens;
V
receitas operacionais;
VI - penas pecuniárias.
§ 12 A contribuição referida no inciso I deste artigo será reco-

lhida pela Previdência Social, aplicando-se-lhe as mesmas condições, prazos, sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial, aplicáveis às contribuições para a Seguridade Social, sendo o seu produto posto à disposição do Sescoop.
§ 22 A referida contribuição é instituída em substituição às

contribuições, de mesma espécie, recolhidas pelas cooperativas e
destinadas ao:
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I
H
IH
IV V VI
VII -

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai);
Serviço Social da Indústria (Sesi);
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac);
Serviço Social do Comércio (Sesc);
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat);
Serviço Social do Transporte (Sest);
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

§ 3' A partir de l' de janeiro de 1999, as cooperativas ficam
desobrigadas de recolhimento de contribuições às entidades mencionadas no § 2', excetuadas aquelas de competência até o mês de dezembro de 1998 e os respectivos encargos, multas e juros.

Art. 10. O Poder Executivo, no prazo de até cento e oitenta
dias, estabelecerá condições para:
I - desenvolver sistemas de monitoramento, supervisão, auditoria e controle da aplicação de recursos públicos no sistema cooperativo;
H - avaliar o modelo de sistema cooperativo brasileiro, formulando medidas tendentes ao seu aperfeiçoamento.
Art. 11. A organização e o funcionamento do Sescoop constará
de regimento, que será aprovado em ato do Poder Executivo.
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1. 715-1, de l' de outubro de 1998.

Art. 14.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 29 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
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Anexo
I - Condições para Refinanciamento de Dívidas com o Sistema
Financeiro
Espécie

,!

Prazo

Cotas-partes

Até 15 anos

Securitização

Ampliação, para 10
anos, dos prazos das

I Encargos financeiros (*)
i

!

IGP-DI + 4% a.a.
Variação dos preços
mínimos + 3% a.a.

operações securitdaadas

Outras dívidas (após negociação
de descontos e troca de funding)

Até 15 anos

i

IGP-DI + 4% a.a.
I

H - Condições para Refinanciamento de Dívidas com Cooperados e Oriundas de Aquisição de Insumos Agropecuários e de Tributos e Encargos Sociais
Espécie

I

Prazo

Dívidas com cooperados e outras'
oriundas de aquisição de insumos agropecuários (após negocia: ção de descontos)

Até 15 anos

Tributos e encargos sociais e~ra

Até 15 anos

l

balhistas (após negociação de
descontos)

IGP-DI + 4% a.a

--------'------~

IH - Condições para Financiamento de Recebíveis de Cooperados
I

Espécie

Prazo

Encargos financeiros (*)

Valores a receber de cooperados

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

I

IV - Condições para Financiamento de Investimentos e Capital
de Giro
i

Prazo

Encargos financeiros (*)

Investimentos (inclusive capital \
de giro para início de atividade I
decorrente destes investimentos

Espécie

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

Capital de giro

Até 2 anos

8,75% a.a.

I

I

(*) Inclui-se aí epreaâ bancário de até três por cento ao ano.

NOTA: No caso de cooperativas das regiões amparadas por Fundos Constitucionais (FNO,
FNE e FCO), aplicam-se às operações de crédito, exceto sobre as parcelas destinadas a novos investimentos e sobre os valores da securitização, os encargos, financeiros usualmente por eles praticados, se inferiores aos níveis aqui estabelecidos.
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATNO N° 67, DE 1998
Aprova os textos dos Atos Finais da
Conferência de Plenipotenciários Adicional, da União Internacional de Telecomunicações (UIT), aprovados pelos países membros em Genebra, em 22 de dezembro de
1992, e dos Atos Finais da Conferência de
Plenipotenciários, da União Internacional
de Telecomunicações (UIT), aprovados pelos países-membros, em Quioto, em 13 de
outubro de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 10 São aprovados os textos dos Atos Finais da Conferência Adicional de Plenipotenciários de Genebra, ocorrida em 1992, e
da Conferência de Plenipotenciários de Quioto, ocorrida em 1994, da
União Internacional de Telecomunicações (UIT).
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacionai quaisquer atos que alterem os referidos protocolos, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 15 de outubro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente

o texto do tratado

acima citado está publicado no D8F, de 15.10.1998.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 68, DE 1998
Aprova a ato que renova a permissão
outorgada à FM Cidade Ilhéus Ltda. Para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Ilhéus,
Estado da Bahia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portarian' 757, de 4
de outubro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 2 de setembro de 1991, a permissão outorgada à FM Cidade Ilhéus Ltda,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Ilhéus, Estado da
Bahia.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 15 de outubro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 69, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Empresa São Borjenee de Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de São Barja, Estado do Rio
Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 102, de
22 de junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 5 de março
de 1992, a permissão outorgada à Empresa São Borjense de Comunicações Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de São
Borja, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 15 de outubro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONALL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 70, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda. Para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto sln', de l' de
agosto de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 5 de outubro
de 1992, a concessão deferida à Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda. Para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 15 de outubro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRElSSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 71, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Iguatemi FM Stéreo
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade
de Bebedouro, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 1.083, de
6 de dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de l' de julho de 1990, a permissão outorgada à Rádio Iguatemi FM Stéreo
Ltda. Para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Bebedouro,
Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de outubro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATNO NQ 72, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Fundação Frei João Batista Vogel (OFM)
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Catalão,
Estado de Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nQ, de 4 de
novembro de 1996, que renova, por dez anos, a partir de 1Qde maio
de 1994, a concessão da Fundação Frei João Batista Vogel (O.F.M.)
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Catalão, Estado de Goiás.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de outubro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATNO NQ 73, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Cultura de Cambará Ltda. Para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Cambará, Estado do
Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 27 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Cultura de Cambará Ltda. Para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Cambará, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de outubro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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1.693-41 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1998 - Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá
outras providências. Publicada no DO de 29 de outubro de 1998. ......

7379

1.694-11 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1998 - Dá nova redação
ao art. 1º da Lei n" 9.530, de 10 de dezembro de 1997. Publicada no DO
de 29 de outubro de 1998.

7389

1.695-41 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1998 - Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções de Confiança existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de outubro de
1998.

7390

1.696-27 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1998 - Dispõe sobre a
novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS), altera o Decreto-Lei n" 2.406, de 5 de
janeiro de 1988, e as Leis nes 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de
1990,5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 1993, respectivamente, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de outubro de
1998.

7394

1.698-50 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1998 - Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de 'outubro de
1998.

7412
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7492
1.699-41 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1998 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de outubro
de 1998.
1.700-19 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1998 - Dispõe sobre a
concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços nacionais, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de outubro de 1998.
1.701-15 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1998 - Autoriza a
União a receber em valores mobiliários os dividendos e juros sobre o
capital próprio a serem pagos por entidades de cujo capital o Tesouro
Nacional participe, e dá outras providências. Publicada no DO de 29
de outubro de 1998.
1.702-30 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1998 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatiaação de instituições financeiras, e dá outras providências. Publicada no
DO de 29 de outubro de 1998.
1.703-18 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1998 -Altera a redação
e acresce dispositivos às Leis nvs 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
8.437, de 30 de junho de 1992, e dá outras providências. Publicada no
DO de 29 de outubro de 1998.
1.704·4 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1998 - Estende aos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal a vantagem de vinte
e oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto da decisão do Supremo
Tribunal Federal, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de
outubro de 1998.
1.705-4 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1998 - Dá nova redação
ao art. 57 da Lei n" 4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe sobre o
regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da União e do
Distrito Federal, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de
outubro de 1998.
1.706-4 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1998 - Dispõe sobre a renegociação de dívidas no âmbito do Programa de Crédito Educativo, e
determina outras providências. Publicada no DO de 29 de outubro de
1998.
1.707-4 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1998 - Dispõe sobre critérios especiais para alienação de imóveis de propriedade do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) e dá outras providências. Publicada
no DO de 29 de outubro de 1998.
1.708-4 - Medida Provisória de 27 de outubro de 1998 - Estabelece prazo
de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração
Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências. Publicada
no DO de 29 de outubro de 1998.

7416

7432

7435

7437

7447

7452

7455

7456

7458

7461
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7493
1. 709-3 - Medida Provisória de 29 de outubro de 1998 - Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre o trabalho a
tempo parcial e ampliar o prazo fixado no § 22 do art. 59, e altera a Lei
n? 6.321, de 14 de abril de 1976, para facultar a extensão do benefício
do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) ao trabalhador
dispensado. Publicada no DO de 30 de outubro de 1998.

7463

1.713-2 - Medida Provisória de 29 de outubro de 1998 -Altera a redação
do art. 34 da Lei n'' 6.368, de 21 de outubro de 1976, que dispõe sobre
medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou
psíquica. Publicada no DO de 30 de outubro de 1998.

7466

1.714-2 - Medida Provisória de 29 de outubro de 1998 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
crédito extraordinário no valor de R$ 15.500.000,00, para os fins que
especifica. Publicada noDO de 30 de outubro de 1998.

7470

1.715-2 - Medida Provisória de 29 de outubro de 1998 - Dispõe sobre o
Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop), autoriza a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo (Sescoop), e dá outras providências. Publicada no
DO de 30 de outubro de 1998.

7471

DECRETOS LEGISLATIVOS
67 -

68 -

69 -

70 -

Decreto Legislativo de 1998 - Aprova os textos dos Atos Finais da
Conferência de Plenipotenciários Adicional, da União Internacional
de Telecomunicações (UIT), aprovados pelos países membros em Genebra, em 22·de dezembro de 1992, e dos Atos Finais da Conferência
de Plenipotenciários, da União Internacional de Telecomunicações
(UIT), aprovados pelos países membros, em Quioto, em 13 de outubro
de 1994. Publicado no DO de 16 de outubro de 1998.
Decreto Legislativo de 1998 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à FM Cidade Ilhéus Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Ilhéus, Estado da
Bahia. Publicado no DO de 16 de outubro de 1998.
Decreto Legislativo de 1998 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Empresa São Borjense de Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de São Borja, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de
16 de outubro de 1998.
Decreto Legislativo de 1998 - Aprova o ato que renova a concessão
deferida à Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo. Publicado no DO de 16 de outubro de 1998. .....

7479

7480

7481

7481
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7494
71 -

72 -

73 -

Decreto Legislativo de 1998 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Iguatemi FM Stéreo Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 30 de outubro de
1998.
Decreto Legislativo de 1998 - Aprova o ato que renova a concessão da
Fundação Frei João Batista Vogel (OFM) para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Catalão, Estado de Goiás. Publicado no DO de 30 de outubro de 1998.
Decreto Legislativo de 1998 - Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Cultura de Cambará Ltda. para explorar serv.iço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Cambará, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1998. .

7482

7483

7483
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE
(AFRMM)

Normas, alteração
Medida Provisória nl!1.693-41, de 27 de outubro de 1998

7379

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação punitiva; Prazo, prescrição
MedidaProvisória nº 1. 708-4, de 27 de outubro de 1998

7461

Cargo em comissão, quantitativo
Medida Provisória nº 1.695-41, de 27 de outubro de 1998

7390

Superávit, utilização; Entidades; Fundos; Lei ns 9.530/97, alteração
Medida Provisória nº 1.694-11, de 27 de outubro de 1998........................

7389

ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Exercício da profissão, normas
MedidaProvisória n Q 1. 722, de29 de outubro de 1998

7174

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO

Abastecimento nacional; Lei ns 9.478/97, criação, normas
Medida Provisória n Q 1.690-5, de 26de outubro de 1998

7361

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Organização; Lei n Q 8.742/93, alteração
Medida Provisória nº 1.599-50, de 22 de outubro de 1998

7227

ATIVIDADE FINANCEIRA BANCÁRIA

Setor público estadual, participação, redução
Medida Provisória nº 1.702-30, de 27 de outubro de 1998

7437
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7496
AUMENTO DE CAPITAL
Banco do Brasil S.A.; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória nº 1.615-34, de 22 de outubro de 1998

7251

AUTOMÓVEIS
Poluentes, redução; Lei n" 8.723/93, alteração
MedidaProvisórianº 1.661-8, de 22 de outubro de 1998
MedidaFrovis6rianº 1.662-5, de 22 de outubro de 1998

7261
7263

B
BANCO DO BRASIL S.A.
Aumento de capital; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória n!!1.615-34, de 22 de outubro de 1998

7251

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
(BNDES)
Operação financeira; Tesouro Nacional, dívida pública
Medida Provisória n!!1.682-7, de 26 de outubro de 1998

7325

c
CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS DE ÓRGÃOS DO SETOR
PÚBLICO FEDERAL NÃO-QUITADOS (CADIN)

Regulamentação, normas
MedidaProvisórianº 1.699-41, de 27 de outubro de 1998

7416

CADIN ver CADASTRO INFORMATNO DE CRÉDITOS DE ÓRGÃOS DO
SETOR PÚBLICO FEDERAL NÃO-QUITADOS
CARGO EM COMISSÃO
Quantitativo; Administração pública federal
Medida Provisória nº 1.695-41, de 27 de outubro de 1998

7390

CENTRAL DE CUSTÓDIA E DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE TÍTULOS
(CETILP)
Operação financeira; Tesouro Nacional, dívida pública, crédito securitizado
MedidaProvisória n Q 1.682-7, de 26 de outubro de 1998

7325

CÓDIGO FLORESTAL
Normas; Lei n" 4.771/65, alteração
Medida Provisória n Q 1.605-29, de 22 de outubro de 1998

7232
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7497
CONFERÊNCIA DE PLENIPOTENCIÁRIOS ADICIONAL DA UNIÃO
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES (UIT)
Atos finais, aprovação, países-membros, Genebra, 1992, Quioto, 1994
DecretoLegislativo n 2 67, de 15 de outubro de 1998..................................

7479

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Depósitos não-cadastrados; Recursos não-reclamados; Lei n'' 9.526/97,
alteração
Medida Provisória n" 1. 711-2, de Bdeoutubrode 1998

7206

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÊTICA
Agência Nacional do Petróleo; Lei n" 9.478/97, criação, normas
Medida Provisória nº 1.690-5, de 26 de outubro de 1998

7361

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT)
Trabalho a tempo parcial, prazo, ampliação; Lei nO;> 6.321176, alteração
Medida Provisória n>! 1. 709-2, de jvde outubro de 1998
Medida Provisória n Q 1. 709-3, de 29 de outubro de 1998

7190
7463

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); Lei n? 6.321176, alteração
Medida Provisória nº 1. 709-2, de Ivde outubro de 1998
Medida Provisória nº 1. 709-3, de 29 de outubro de 1998
Serviço público; Interesse público; Lei n" 8.745/93, alteração
MedidaProvisórianº 1.672-34, de 26 de outubro de 1998

7190
7463
7279

CONTRATO TEMPORÁRIO ver CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
CRÊDITO EXTRAORDINÁRIO
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Medida Provisória n 21.686-5, de 26 de outubro de 1998
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
MedidaProvis6ria nº 1.714-1, de 12 de outubro de 1998
MedidaProvisórianº 1.686-5, de 26 de outubro de 1998
MedidaProvisória nº 1. 714-2, de 29 de outubro de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória n 21.712-2, de 22 de outubro de 1998
Medida Provisória n Q 1.686-5, de 26 de outubro de 1998
Ministério dos Transportes
MedidaProvisórianº 1.678-29, de 26 de outubro de 1998 ..
Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal; Ministério da
Fazenda, supervisão
Medido Prcoisória n" 1.717-1, de 13 de outubro de 1998

7352
7195
7352
7470
7278
7352
7311

7210
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7498
CRÉDITO RURAL
Operações financeiras, renegociação; Leis nve 8.427/92 e 9.138/95,
alteração
MedidaProvisórianº 1.692-29, de27 de outubro de 1998

7375

D
DEFICIENTE FÍSICO
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção; Lei ns 8.989/95,
restauração, vigência
Medida Provisória n Q 1. 640-8, de 22 de outubro de 1998

7259

DISTRITO FEDERAL
Polícia Civil; Regime jurídico, normas; Lei ns 4.878/65, alteração
Medida Provisória n Q 1. 705-4, de 27 de outubro de 1998

7455

DÍVIDA PÚBLICA
Orçamento Fiscal, refinanciamento; Ministério da Fazenda, supervisão
MedidaProvis6rianº 1.717-1, de 13 de outubro de 1998
Responsabilidade; Haveres, recuperação; Leis nvs 7.986/89, 8.036/90,
8.212/91,8.213/91,8.742/93,9.639/98, alteração
Medida Provisória n/l 1.663-15, de 22 de outubro de 1998
Títulos, responsabilidade; Legislação, consolidação
Medida Provisória nº 1.697-59, de 26 de outubro de 1998

7210

7264
7372

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF)
Tributos e contribuições federais; Depósitos judiciais e extrajudiciais
Medida Provisória n Q 1.721, de 28 de outubro de 1998

7173

DROGAS
Substâncias entorpecentes, dependência; Lei nº 6.368/76, alteração
MedidaProvis6ria n'21.713-2, de 29 de outubro de 1998
Medida.Prooisória nr L.713-1, de Ivde outubro de 1998

7466
7192

E
EMPRESA
Trabalhador, participação nos lucros
MedidaProvis6rianº 1.698-50, de27 de outubro de 1998

7412

EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Juntas comerciais e de protesto de títulos, normas
MedidaProuisória n" 1.681-10, de 26 de outubro de 1998

7322
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7499
EMPRESA SÃO BORJENSE DE COMUNICAÇÕES LTDA., SÃO BORJA(RS)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
DecretoLegislativo n Q69, 15de outubro de 1998

7481

EMPRÉSTIMOS DO GOVERNO FEDERAL (EGF)

Crédito rural, renegociação, vencimento, prorrogação; Leis nss 8.427/92
e 9.138/95, alteração
Medida Provisória n Q 1.692-29, de 27 de outubro de 1998
"

7375

ENSINO
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, normas; Lei n'' 9.424/96, critérios, definição
Medida Provisória n Q 1.688-5, de 26 de outubro de 1998

7356

Pré-escolar, fundamental, médio e superior; Mensalidade escolar, normas
MedidaProvisória n Q 1.477-54, de 22 de outubro de 1998

7213

ENTORPECENTES

Tráfico ilícito, prevenção, repressão; Lei n" 6.368/76, alteração
Medida Provisória nº 1.713-1, de Ivde outubro de 1998
Medida Provisória nº 1.713-2, de 29 de outubro de 1998

7192
7466

EXPORTAÇÃO

Normas; Financiamento, concessão
Medida Provisória nº 1. 700-19, de 27 de outubro de 1998

7432

F
FM CIDADE ILHÉUS LTDA., ILHÉUS (BA)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 68, de 15 de outubro de 1998

7480

FUNDAÇÃO FREI JOÃO BATISTA VOGEL - OFM, CATALÃO (GO)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 72, de 29 de outubro de 1998

7483

FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)

Normas, alteração
Medida Provisória nº 1.693-41 , de 27 de outubro de 1998

7379

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)

Legislação; Lei n" 8.019/90, alteração
Medida Provisória nº 1.475-45, de 22 de outubro de 1998

7211
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7500
FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS)
Normas; Decreto-Lei ns 2.406/88, alteração; Leis nss 8.004/90, 8.100/90
e 8.692/93, alteração
MedidaProvisórian'11.696-27, deZ7 de outubro de 1998

7394

FUNDO DE GARANTIAÃEXPORTAÇÃO (FGE)
Criação
Medída.Prooísória n" 1.610-15, de 22 de outubro de 1998

7237

FUNDO DE INVESTIMENTO DA AMAZÔNIA (FINAN)
Incentivos fiscais, diretrizes
MedidaFrovisória n Q 1.614-24, de22 de outubro de 1998

7245

FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE (FINOR)
Incentivos fiscais, diretrizes
Medida Provisória n g 1.614-24, de 22 de outubro de 1998

7245

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Normas; Disposições Constitucionais Transitórias; Lei n" 9.424/96, critérios, definição
MedidaProvisória n Q 1.688-5, de 26 de outubro de 1998

7356

FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO (FUNRES)
Incentivos fiscais, diretrizes
Medida Provisória n 2 1.614-24 , de22 de outubro de 1998

7245

I
IMÓVEL
Alienação; Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Medida Provisória n 21. 707-4, de 27 de outubro de 1998

7458

IMPORTAÇÃO
Multas, critérios
MedidaProvisória nº 1.569-20, de 22 de outubro de 1998

7220

IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO
Normas; Decreto-Lei n'' 1.578177, alteração
Medida Provisória n" 1.725, de 29 de outubro de 1998

7188
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7501
IMPOSTO DE RENDA
Legislação, alteração
MedidaProvisórian'-' 1.673-32, de26 de outubro de 1998

7284

Pessoas física e jurídica; Beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, legislação, normas
MedidaProvis6rianº 1.680-11, de 26 de outubro de 1998

7316

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Isenção; Lei n" 8.989/95, restauração, vigência
Mediâa Provteórui n" 1.640-8, de 22 de outubro de 1998

7259

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Privatização, normas
Medida Provisória n'-' 1. 702-30, de 27 de outubro de 1998

7437

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Haveres, recuperação; Leis use 7.986/89, 8.036/90, 8.212/91, 8.213/91,
8.742/93 e 9.639/98, alteração
MedidaProvisórianº 1.663-15, de22 de outubro de 1998

7264

Imóvel, alienação, normas
Medida Provisória nº 1.707-4, de 27 de outubro de 1998

7458

INTERESSE PÚBLICO
Contrato por Tempo Determinado; Lei ns 8.745/93, alteração
Medida Provisória nº 1.672-34,de26 de outubro de 1998

7279

J
JUNTAS COMERCIAIS E DE PROTESTO DE TÍTULOS
Normas
Medido.Prouieóría n" 1.681-10, de 26 de outubro de 1998

7322

L
LEGISLAÇÃO TRIBUTÃRIA FEDERAL
Normas, alteração
Medida Provisória nl!1.724, de 29 de outubro de 1998

7181
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7502

M
MAGISTÉRIO
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, normas; Lei n'' 9.424196, critérios, definição
Medida Provisória n!!1.688-5, de 26 de outubro de 1998
Pré-escolar, fundamental, médio e superior; Mensalidade escolar, normas
Medida Provisória n!!1.477-54, de 22 de outubro de 1998

7213

MARINHA
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM)
e Fundo da Marinha Mercante (FMM), normas, alteração
MedidaProuis6ria n" 1.693-41, de 27 de outubro de 1998

7379

MEIO AMBIENTE
Conduta, atividades lesivas; Lei ns 9.605/98, alteração
Medida Provisória nº 1.710-2,deB de outubro de 1998

7204

MENSALIDADE ESCOLAR
Ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior; normas
MedidaProvis6ria nº 1.477-54, de 22 de outubro de 1998

.

MICROEMPRESA
Juntas comerciais e do protesto de títulos, normas
MedidaProvis6ria nº 1.681-10, de 26 de outubro de 1998
MILITARES
Pagamento, normas
Medida Provisória nº 1.684-47, de 26 de outubro de 1998
Previdência Social, organização, normas
Medida Provisória nº 1. 723, de 29 de outubro de 1998

7356

7213

7322

7336
7176

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n!!1.686-5, de 26 de outubro de 1998

7352

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA
AMAZÔNIA LEGAL
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1.714-1,de lºde outubro de 1998
Medida Provisória n" 1.714-2, de 29 de outubro de 1998

7195
7470
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7503
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1.686-5, de 26 de outubro de 1998
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito extraordinário
MedidaProvisória n Q 1. 712-2, de 22 de outubro de 1998
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº1.686-5, de 26 de outubro de 1998

7352

7278
7352

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
MedidaProvis6ria n 21.678-29, de 26 de outubro de 1998

7311

MINISTÉRIOS
Organização; Lei nl! 9.649/98, alteração
MedidaProvis6ria nº 1.689-5, de 26 de outubro de 1998

7358

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
Banco dó Brasil S.A., emissão
Medida Provisória n!!1.615-34, de 22 de outubro de 1998

7251

o
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Dívida pública; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES); Tesouro Nacional
Medida Provisória n'l 1.682-7, de 26 de outubro de 1998
Crédito rural, renegociação; Leis n'ls8.427/92 e 9.138/95, alteração
Medida Prooísória n" 1.692-29, de 27 de outubro de 1998
ORÇAMENTO
Diretrizes; Exercícios de 1996 e 1997; Leis nvs 9.082/95 e 9.293/96,
alteração
MedidaProvisória n Q 1.579-26, de 22 de outubro de 1998
Diretrizes; Exercício de 1998; Lei n'' 9.473/97, alteração
Medida Provisória n'l 1.661-8, de 22 de outubro de 1998
Diretrizes; Exercício de 1999; Lei ns 9.692/98, alteração
Medida Provisória n'l 1.716-1, de 8deoutubro de 1998
Poder Executivo; Organização, controle interno
Medida Provisória n'l 1.677-58, de 26de outubro de 1998
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7325
7375

7223
7261
7207
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ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Crédito extraordinário; Ministério do Planejamento e Orçamento
MedidaProvis6ria n'21.712-2,de22 de outubro de 1998

7278

ORÇAMENTO FISCAL

Crédito extraordinário
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
Medida Provisória n'l 1.714-1, de 1'2 de outubro de 1998
Medida Provisória nº 1. 714-2, de 29 de outubro de 1998
Ministério dos Transportes
MedidaProvis6ria n'21.678-29, de 26 de outubro de 1998

7195
7470

7311

Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal; Ministério da

Fazenda,supennsão
Medida Provisória nº 1.717-1, de 13 de outubro de1998

7210

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Crédito extraordinário
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Medida Provisória n 21.686-5, de 26 de outubro de 1998
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
Medida Provisória n 21.686-5, de 26 de outubro de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Prooisóiia n 21.686-5, de 26 de outubro de 1998

7352

7352
7352

p
PETRÓLEO

Política Energética Nacional, criação, normas
MedidaProuisória n 21.690-5, de 26 de outubro de 1998

7361

PIS ver PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
PLANO DE SAÚDE

Normas; Lei ns 9.656/98, alteração
Medida Provisória nº 1.685-5, de 26 de outubro de 1998

.

7337

.

7289

PLANO REAL

Medidas complementares
Medida Provisória n!!1.675-43, de 26 de outubro de 1998
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PODER EXECUTIVO
Crédito rural, renegociação, autorização; Leis nss
9.138/95, alteração
Medida Provisória n" 1.692-29, de 27 de outubro de 1998

8.427/929

e

7375

Orçamento; Organização, controle interno
Medida Provisória n!!.1.677-58, de 26 de outubro de 1998

7298

Reajuste, 28,86%, concessão; Supremo Tribunal Federal
MedidaProvisária ns L.704-4, de 27 de outubro de 1998

7452

Servidor público e militares, pagamento normas
Medida Provisória n fi 1.684-47, de 26 de outubro de 1998 .

7336

Sistemas de Planejamento e Orçamento Federal e de Controle Interno,
normas
MedidaProvis6ria nº 1.677-58, de 26 de outubro de 1998 ..

7298

PODER PÚBLICO
Medidas cautelares, concessão; Leis nss 8.437/92 e 8.629/93, alteração
Medido Prcvieório.n" 1.703-18, de 27 de outubro de 1998

7447

POLÍCIA CIVIL
Regime jurídico, normas; Lei n" 4.8-78/65, alteração

Medido Prcvieoria n" 1.705-4, de 27 de outubro de 1998

7455

POLUENTES
Redução, veículos automotores; Lei n" 8.723/93, alteração
Medida Provisória nº 1.661-8, de 22 de outubro de 1998

7261

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Organização; Lei n" 9.649/98, alteração
Medida Provieória n" 1.689-5, de 26 de outubro de 1998

.

7358

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Servidores públicos e militares, organização, normas
Medida Provisória no:! 1.723, de 29 de outubro de 1998

7176

Servidores públicos, contribuição, custeio
Medida Provisória n" 1. 720, de 28 de outubro de 1998

7172

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PATl
Benefício, trabalhador dispensado, extensão; Lei ns 6.321/76, alteração
MedidaProvisária n Q 1.709-2, de P de outubro de 1998
MedidaProvis6ria n Q 1.709-3, de 29 de outubro de 1998

7190
7463
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PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO
Dívidas, renegociação, normas
Medida.Prouieória n" 1. 706-4, de 27 de outubro de 1998

7456

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Contribuição, base de cálculo; Pessoa jurídica; Lei n" 8.212/91
MedidaProvis6ria n Q 1.674-57, de 26 de outubro de 1998

7285

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PISIPASEP)
Contribuição, normas
Medida Provisória n Q 1.676-38, de 26 de outubro de 1998

7294

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE COOPERATIVAS (RECOOP)
Normas
MedidaProvis6ria n Q 1. 715-1, de Ivde outubro de 1998
MedidaProvis6ria nº 1. 715-2, de 29 de outubro de 1998

7196
7471

PROGRAMA EMERGENCIAL DE FRENTES PRODUTIVAS (PEFP)
Criação
MedidaProuis6ria n Q 1.687-5, de26 de outubro de 1998

7354

PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO PARA COMBATE Ã
ESTIAGEM
Criação
MedidaProvis6ria n Q 1.683-6, de 26 de outubro de 1998 ....".....................

7333

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO Ã CULTURA (PRONAC)
Criação; Lei nl' 8.313/91, alteração
MedidaProvis6ria n '21.611-14, de 22 de outubro de 1998

7241

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
União Federal, bens e direitos, legislação
MedidaProvis6ria nº 1.682-7, de26 de outubro de 1998 "

"

"

"

7325

,,...

7483

,,....

7481

R
RÃDIO CULTURA DE CAMBARÃ LTDA., CAMBARÃ (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n" 73 ,de 29 de outubro de 1998 ..""..""

""

RÃDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA., SÃO PAULO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 70, de 15 outubro de 1998 "
"""
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RÁDIO IGUATEMI FM STÉREO LTDA., BEBEDOURO (SPl
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n Q 71, de 29 de outubro de 1998

7482

RADIODIFUSÃO

Serviço, concessão, renovação
Empresa São Borjense de Comunicações Ltda., São Borja (RS)
Decreto Legislativo nº 69, 15 de de outubro de 1998
FM Cidade Ilhéus Ltda., Ilhéus (BA)
Decreto Legislativo n Q 68, de 15 de outubro de 1998
Fundação Frei João Batista Vogel- üFM, Catalão (GO)
Decreto Legislativo n Q 72, de 29 de outubro de 1998
Rádio Cultura de Cambará Ltda., Cambará (PR)
Decreto Legislativo nº 73, de 29 de outubro de 1998
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., São Paulo (SP)
Decreto Legislativo nº 70, de 15 outubro de 1998
Rádio Iguatemi FM Stéreo Ltda., Bebedouro (SP)
Decreto Legislativo nº 71, de 29 de outubro de 1998

7481
7480
7483

7483
7481
7482

REFORMAAGRÃRIA
Normas; Capítulo IH, Título VII, Constituição Federal; Lei n" 8.629/93,
alteração
Medida Provisória nº 1. 703-18, de27 de outubro de 1998

7447

REGIME JURíDICO
Normas; Polícia Civil; Lei nº 4.878/65, alteração
Medida Provisória ne L. 705-4, de 27 de outubro de 1998

7455

s
SALÃRIO MíNIMO
Normas
Medida Provisória nº 1.463-31, de22 de outubro de 1998
Medida Provisória nº 1.609-19, de 22 de outubro de 1998
Medida Provisória nº 1.656-6, de 22 de outubro de 1998

7211
7237
7260

SALÃRIO-EDUCAÇÃO
Legislação, alteração
MedidaProvis6ria n 21.607-23 .de 22 de outubro de 1998

7234

SEGUROS PRIVADOS
Normas; Lei ns 9.656/98, alteração
MedidaProvis6ria nº1.685·5, de 26de outubro de 1998
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO
(SESCOOP)
Criação
Medida Provisória n" 1. 715-1, de I!!de outubro de 1998 .
Medida Provisória n" 1. 715-2, de 29 de outubro de 1998

7196
7471

SERVIÇO PÚBLICO
Interesse público; Contrato por Tempo Determinado; Lei n" 8.745/93,
alteração
MedidaProvis6ria n Q 1.672-34, de 26 de outubro de 1998

7279

Pagamento, normas
Medida.Prooieória n" 1.684-47, de 26 de outubro de 1998

7336

Previdência Social, contribuição, custeio
Medida Provisória n 2 1.720, de 28 de outubro de 1998..............................

7172

Previdência Social, organização, normas
Medida Provisória ni! 1. 723, de 29 de outubro de 1998..............................

7176

Reajuste, 28,86%, concessão; Supremo Tribunal Federal
Medida Prooieória.nê l. 704-4, de 27 de outubro de 1998

7452

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH)
Normas; Leis nss 4.380/64,8.036/90 e 8.692/93, alteração
Medida Provisória n!!1. 691-5, de 26 de outubro de 1998

.

7369

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Medidas de fortalecimento, normas
Medida Provisória n" 1.604-38, de 22 de outubro de 1998

7230

SOCIEDADES SEGURADORAS
Concordata, liquidação extrajudicial, crime falimentar; Decreto-Lei
n" 73166, Leis nss 5.627/70 e 6.435/77, alteração
MedidaProvis6ria n!!1. 719, de 13 de outubro de 1998

7170

SUDAM ver SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA
AMAZÔNIA
SUDENE ver SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO
NORDESTE
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
(SUDAM)
Empreendimentos comerciais e agrícolas; Isenção de impostos, prazo
Medida Provisória n Q 1.614-24, de 22 de outubro de 1998

7245
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7509
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
(SUDENE)
Empreendimentos comerciais e agrícolas; Isenção de impostos, prazo
MedidaProvis6ria n'21.614-24, de 22 de outubro de 1998

7245

Programa Especial de Financiamento para Combate à Estiagem, criação
Medida.Prouisóría.nr lBêõ-B, de 26 de outubro de 1998

7333

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Servidor público; Reajuste, 28,86%, concessão
Medida Prouisória nr 1. 704-4, de 27 de outubro de 1998

7452

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Empresa São Borjense de Comunicações Ltda., São Borja (RS)
Decreto Legislativo n'l 69,15 de de outubro de 1998
FM Cidade Ilhéus Ltda., Ilhéus (BA)
Decreto Legislativo n'2 68, de 15 de outubro de 1998
Fundação Frei João Batista Vogel- OFM, Catalão (GO)
Decreto Legislativo nº 72, de 29 de outubro de 1998
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., São Paulo (SP)
Decreto Legislativo nº 70, de 15 outubro de 1998
Rádio Iguatemi FM Stéreo Ltda., Bebedouro (SP)
Decreto Legíelatioo n Q 71, de 29 de outubro de 1998
Rádio Cultura de Cambará Ltda., Cambará (PR)
Decreto Legislativo nº 73, de 29 de outubro de 1998

.

7481

.

7480

..

7483

.

7481

.

7482
7483

TESOURO NACIONAL
Haveres, recuperação; Leis nvs 7.986/89, 8.036/90, 8.212/91, 8.213/91,
8.742/93 e 9.639/98, alteração
MedidaProvisória nº 1.663-15, de 22 de outubro de 1998

7264

Operação financeira; Dívida pública; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Medida Provisória n Q 1.682-7, de 26 de outubro de 1998

7325

Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, responsabilidades;
Legislação, consolidação
MedidaProvisória nº 1.697-59, de 26 de outubro de 1998
,..........

7372

Valores mobiliários, dividendos
Medida Provisória nº 1. 701-15, de 27 de outubro de 1998

7435
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TRABALHADOR
Participação nos lucros
MedidaProvis6ria nº1.698-S0, de27 de outubro de 1998

7412

TRABALHO PORTUÁRIO
Normas
Medida Provisória nº 1.679-18, de 26 de outubro de 1998

7312

TRANSPLANTE
Tratamento; Órgãos, tecidos, partes do corpo humano; Lei nº 9.434197,
alteração
Medida Provisória nº 1.718, de 6 de outubro de 1998

7169

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS
Documento de Arrecadação de Receitas Federais, depósitos judiciais e
extrajudiciais
MedidaProuisórianº 1.721, de28 de outubro de 1998

7173

u
UNIÃO
Banco Central do Brasil, conta única; Remuneração mínima mensal,
equivalência
Medida Provisória n!? 1.682-7, de26 de outubro de 1998

7325

Polícia Civil; Regime jurídico, normas; Lei nº 4.878/65, alteração
Medida Provisória nº 1. 705-4, de 27 de outubro de 1998

7455

Tesouro Nacional; Valores mobiliários, dividendos
Medida Provisória nº 1.701-15, de27 de outubro de 1998

7435

Tributos e contribuições; Depósitos judiciais e extrajudiciais
Medida Provisória nº 1.721, de 28 de outubro de 1998

7173

v
VALORES MOBILlÃRIOS
Contratos de investimento coletivo, normas
Medida Provisória nº 1.637-1 0, de 22 de outubro de 1998

7257

VEíCULOS AUTOMOTORES
Poluentes, redução; Lei us 8.723/93, alteração
Medida Provisória nº 1.661-8, de22 de outubro de 1998
Medida Provisória n" 1.662-5, de 22 de outubro de 1998

7261
7263
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DECRETOS

DECRETO N' 2.792, DE l' DE OUTUBRO DE 1998
Altera o Decreto nº 2.632, de 19 dejunho de 1998, que dispõe sobre o Sistema NacionalAntidrogas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3' da Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 1976,
DECRETA:
Art. I" Os arts. 3', 4', 5', 6' e 8' do Decreto n" 2.632, de 19 de
junho de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

IX - o órgão de Inteligência do Governo Federal;
X - os órgãos dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios que exercem atividades antidrogas e de recuperação
de dependentes, mediante ajustes específicos.
............................................................................................." (NR)
«Art. 4º

.

IX - propor a destinação e fiscalizar o emprego dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas (Funad);
•..••••...••••..•••..•••...••••..•••••..••••..••••...••••..••••...••••...••••...••••...••••..»

(NR)

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7511-7684, out. 1998

7512
«Art. 5'

.

III -

.

fJ um da Fazenda;
N - um representante, e respectivo suplente, do EstadoMaior das Forças Armadas, indicados por seu titular;
VII - um representante do órgão de Inteligência do Governo Federal.
§ 2' Os membros referidos nos incisos UI a VII serão designados pelo Presidente da República para mandato de dois
anos, permitida a recondução.
•...•••••.••••...•••..••.••..•••••..••••..••••.••••••..••••..•••••....••...••••.••••••..••••.» (NR)
«Art. 6º
.

UI - aprovar a destinação dos recursos do Funad;
N - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos do Funad e o desempenho dos planos e programas da Política Nacional Antidrogas;
V - propor alterações no regimento interno;
••••...•••...•••..•..•...••••..•••••..••••.••.••...••••.•••....••••...•••••..••••...••••..•••» (NR)
«Art. 8' O detalhamento das competências do Conselho
Nacional Antidrogas e suas condições de funcionamento serão
determinadas em regimento interno aprovado pelo Chefe da
Casa Militar da Presidência da República." (NR)
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Pullen Parente
Clovis de Barros Carvalho
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DECRETO NQ 2.793, DE l' DE OUTUBRO DE 1998
Dá nova redação aos arts. 2º, 4º, 5º, 19 e
22 do Decreto nº 1.646, de 26 de setembro de
1995, que regulamenta o controle e a fiscalização sobre produtos e insumos químicos
que possam ser destinados à elaboração da
cocaína em suas diversas formas e outras
substâncias entorpecentes, ou que determinem dependência física ou psíquica, de que
trata aLei nº9.017, de 30 de março de 1995.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n Q9.017, de 30 de março de 1995,
DECRETA:
Art. 1Q Os arts. 2Q, 4 Q, 5Q, 19 e 22 do Decreto n Q1.646, de 26 de
setembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 2º
VIII -

comprovante do recolhimento dos emolumentos;

(NR)
Q
"Art. 4 A licença de funcionamento será requerida pelo
proprietário, diretor ou responsável pelo estabelecimento interessado, em formulário próprio (Anexo II) instruído com o comprovante do recolhimento dos emolumentos, e somente será deferido às pessoas que estejam devidamente cadastradas no
DPF." (NR)
..••••...•••...•••...•••...•••....•••...•••..••••...•••...••••..••••...•.•...................»

«Art. 5º

III -

comprovante do recolhimento dos emolumentos.

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

(NR)
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«Art. 19. Os recolhimentos de que trata este decreto, com
os valores abaixo discriminados, serão efetuados na Conta Única do Tesouro Nacional, para crédito da Secretaria Nacional
Antidrogas (Senad), mediante depósito identificado pelo nome
do depositante e por códigos específicos a serem criados por
aquela secretaria:
.•••••....••...•••...••••...••••..••••..••.•..•••..••.....••••..•••......•...•••.........•••.»

(NR)

«Art. 22. Os emolumentos citados no art. 19 deste decreto e as multas aplicadas por infração ao disposto na Lei nº
9.017, de 1995, constituirão recursos do Fundo Nacional Antidrogas (Funad), na forma do art. 2º, inciso IV, da Lei nº 7.560,
de 19 de dezembro de 1986, com a redação dada pelo art. 10 da
Lei nº 8.764, de 20 de dezembro de 1993, devendo ser destinado
oitenta por cento do valor total arrecadado ao DPF, para o reaparelhamento e custeio das atividades de fiscalização, controle
e repressão ao uso e tráfico ilícito de drogas e produtos controlados.» (NR)
Art. 2º O Anexo II ao Decreto nº 1.646, de 26 de setembro de
1995, passa a vigorar na forma do anexo a este decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º
1996.

Fica revogado o Decreto n" 2.036, de 14 de outubro de

Brasília, 1º de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HERIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Clovis de Barros Carvalho
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Anexo
(Decreto n" 2.036, de 14 de outubro de 1996)
Anexo II
Requerimento para Expedição de Licença de Funcionamento
para exercer as Atividades Regulamentadas
pela Lei n'' 9.017/95 e Decreto n" 1.646/95
Oficial

i

1 - USO
01 _ PROTOC-O-Lo--------i 02 - MICROFILME

L-..I
03 -

I04

ÓRGÃO REQUERIDO

05 _
- CIDADE
______

~ 06
2 -

-

~~-

CEP

-

08 -

DF

CÓDIGO DO ÓRGAO
DATA

Tipo de Requerimento

I09-TIPO~

IT:J

I

EXPEDIÇÁO

l1I::J

RENOVAÇÁO

3 -

, 10 _ RAZÃO-S-O-CIA-L------=c--

11 -

:c-=c==
_
-----~

Dados Gerais

ENDEREÇO

1
-----------12 - CIDADE
r-r-

15 -

FONEIFAX

19 -

ATIVIDADE

21 -

NOME

: 22 -

CARGO

-'-T16 -

-r-r-

24 -

CPF

-L_ _

--,_~ 14 -

TELEX

16 -

CEP

.-.-,

INSCRIÇÃO ESTADUAL
20 -

4 !

uu:::::J _2'_V_IA_~.:::J

CÓDIGO

Dados do Representante
23 - N' IDENTIDADE/ÓRGÃOIUF

125 ~ TELEFONE

OBS.:

LOCAL, DATAE ASSINATURA
_ _ _ _, _DE_DE 19_

EM CASO D$ ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ANEXAR COPIA DE IDENTIDADE, CPF E FOLHAS
L?_ORRIGIDASDOS SÓCIOS, DIRETORES E REPRE~ENTANTES

Este protocolo não substitui a licença.
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DECRETO N' 2.794, DE l' DE OUTUBRO DE 1998
Institui a Política Nacional de Capacitação dos Servidores para a Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 87 e 95 da Lei n'' 8.112, de 11 de dezembro
de 1990,
DECRETA:
Art. 1Q Fica instituída a Política Nacional de Capacitação dos
servidores públicos federais, a ser implementada pelos órgãos e
pelas entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, com as seguintes finalidades:
I - melhoria da eficiência do serviço público e da qualidade
dos serviços prestados ao cidadão;
II - valorização do servidor público, por meio de sua capacitação permanente;

III - adequação do quadro de servidores aos novos perfis profissionais requeridos no setor público;
IV
tação;
V

divulgação e controle de resultados das ações de capaciracionalização e efetividade dos gastos com capacitação.

Art. 2' Para fins deste decreto, são consideradas ações de capacitação: cursos presenciais e à distância, treinamentos em serviço,
grupos formais de estudos, intercâmbios ou estágios, seminários,
congressos, desde que contribuam para a atualização profissional e o
desenvolvimento do servidor e que se coadunem com as necessidades institucionais dos órgãos e das entidades.
Art. 3' São diretrizes da Política Nacional de Capacitação dos
Servidores:
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I - tornar o servidor público agente de sua própria capacitação, nas áreas de interesse do respectivo órgão ou entidade;
II - possibilitar o acesso dos servidores a ações de capacitação, oferecendo, anualmente, pelo menos uma oportunidade de capacitação a cada servidor, otimizando os recursos orçamentários disponíveis;
III - priorizar as ações internas de capacitação, que aproveitem habilidades e conhecimentos de servidores da própria instituição, e programas de educação continuada que contemplem eventos de curta duração;
IV - incluir, entre os requisitos para a promoção nas carreiras da Administração Pública Federal, atividades de capacitação do
servidor;
V - utilizar a avaliação de desempenho e a capacitação
como ações entre si complementares;
VI - oferecer oportunidades de requalificação aos servidores redistribuídos;
VII - avaliar permanentemente os resultados advindos das
ações de capacitação;
VIII
implantar o controle gerencial dos gastos com capacitação.
Art. 4' São instrumentos da Política Nacional de Capacitação
dos Servidores:
I
II

III
IV
V

diretrizes bienais das ações de capacitação:
valores de referência de custo por hora, por treinamento;
Planos Anuais de Capacitação;
Relatórios de Execução dos Planos Anuais de Capacitação;
sistema de acompanhamento e informações gerenciais.

§ l' As diretrizes bienais deverão indicar as orientações estratégicas, os conteúdos prioritários e os respectivos públicos-alvo relativos às ações de capacitação para o período a que se referem, levando
em consideração os resultados alcançados no período anterior e os almejados para o subseqüente.
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§ 2' Os valores de referência de custo serão os balizadores dos
gastos com capacitação por hora, por treinando, de acordo com a natureza das ações implementadas, e serão calculados a partir de levantamento dos preços praticados em ações de capacitação por entidades públicas ou privadas.
§ 3' Os Planos Anuais de Capacitação, a serem encaminhados
ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado pelos
órgãos e pelas entidades, observarão as orientações da Comissão
Interministerial de Capacitação e definirão as metas a serem alcançadas em consonãncia com os resultados institucionais esperados,
as quais deverão contemplar:

I - ações de capacitação direcionadas aos públicos-alvo e ao
atendimento dos conteúdos prioritários, indicados na forma do § l'
deste artigo;
II - ações de capacitação direcionadas ao atendimento das necessidades específicas do órgão ou da entidade, ai incluídos o curso
de formação inicial para as carreiras e a pós-graduação.
§ 4' Para cada ação de capacitação prevista no Plano Anual de
Capacitação deverá ser explicitado:
I -

o universo dos servidores aos quais se destina;

II - o percentual de servidores, dentre o universo definido na
forma do inciso anterior, que será atendido anualmente;

III

a carga horária;

IV

a estimativa de custos;

V
os indicadores relativos aos resultados institucionais esperados em decorrência da implementação das ações de capacitação.
§ 5' Os Relatórios de Execução dos Planos Anuais de Capacitação, destinados a possibilitar o controle gerencial das ações
de capacitação, incluirão os resultados obtidos no cumprimento
das metas propostas com base nas informações definidas no parágrafo anterior.
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§ 6' O sistema de acompanhamento e informações gerenciais, tendo por fonte de dados o Relatório de Execução, contemplará
conjunto de indicadores que permita a avaliação permanente da
política Nacional de Capacitação, a publicidade das ações e os resultados dela decorrentes, bem como a atualização no cadastro funcionaI de cada servidor dos dados referentes à participação em
ações de capacitação.

Art. 5' Fica criada a Comissão Interministerial de Capacitação, composta por um representante de cada ministério a seguir descrito, indicados pelos respectivos titulares:
I - da Administração Federal e Reforma do Estado, que a
presidirá;
II
da Fazenda;

III
IV
V

do Planejamento e Orçamento;
da Educação e do Desporto;
do Trabalho.

§ l' Integram também a Comissão Interministerial de Capacitação um representante das unidades de recursos humanos
dos órgãos e das entidades e um das escolas de governo federal
responsáveis pela formação e capacitação de servidores públicos,
escolhidos pelo Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado.
§ 2' Os membros da Comissão Interministerial de Capacitação serão designados pelo Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 3' A Comissão Interministerial de Capacitação contará com
o apoio técnico e administrativo do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.

Art. 6' A comissão a que se refere o artigo anterior terá as seguintes atribuições:
I - fixar o cronograma de execução da Política Nacional de
Capacitação e as diretrizes bienais das ações de capacitação;
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U - definir a cada biênio o percentual mínimo a ser observado pelos órgãos e pelas entidades, na forma do art. 8";
UI - fornecer ao Ministério do Planejamento e Orçamento
subsídios técnicos e informações sobre as ações de capacitação realizadas pelos órgãos e pelas entidades federais, com vistas à consolidação da proposta orçamentária da União;
IV - avaliar os resultados da implementação da Política Nacional de Capacitação e propor os ajustes necessários;
V - fornecer subsídios ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo para avaliação da gestão dos órgãos e das entidades
quanto ao atendimento às diretrizes da Política Nacional de Capacitação e ao cumprimento das metas propostas nos Planos Anuais de
Capacitação.
Parágrafo único. No exercício das atribuições de que trata o
inciso I, a Comissão Interministerial de Capacitação ouvirá os órgãos centrais dos sistemas da Administração Pública Federal, bem
como os responsáveis por capacitação dos órgãos e das entidades,
podendo ouvir também as entidades representativas dos servidores públicos federais.
Art. 7" Na implementação da Política Nacional de Capacitação, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
deverá:
I - estabelecer e publicar valores de referência de custo por
hora, por treinando;
U - promover a disseminação da Política Nacional de Capacitação junto aos dirigentes dos órgãos e das entidades, aos titulares das unidades de recursos humanos, aos responsáveis pela capacitação, aos servidores públicos federais e às suas entidades representativas;
UI - elaborar e divulgar sínteses e estatísticas sobre os resultados alcançados e as despesas efetuadas com capacitação, bem
como encaminhá-Ias à Comissão Interministerial de Capacitação;
IV - orientar os órgãos e as entidades na elaboração do Plano
Anual de Capacitação;
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v - promover ações de formação de multiplicadores para os
conteúdos prioritários definidos pela Comissão Interministerial de
Capacitação;
VI - criar mecanismos de incentivo à atuação de servidores
dos órgãos e das entidades como facilitadores, instrutores e multiplicadores em ações de capacitação e de apoio às iniciativas de crescimento profissional do servidor;
VII - desenvolver e manter atualizado o sistema de acompanhamento e informações gerenciais.
Art. 8º Do total de recursos orçamentários aprovados e destinados à capacitação, os órgãos e as entidades devem reservar, no mínimo, o percentual fixado a cada biênio pela Comissão Interministerial de Capacitação para atendimento aos públicos-alvo e a conteúdos prioritários, ficando o restante para atendimento das necessidades específicas.
Art. 9º Amédia dos gastos anuais efetuados por hora, por treinando, de acordo com a natureza das ações de capacitação, não poderá ultrapassar os valores de referência de custo estabelecido pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
Parágrafo único. O limite de que trata este artigo só se aplica
às ações de capacitação custeadas pelos órgãos e pelas entidades,
nele não se incluindo os financiamentos por intermédio de bolsas ou
quaisquer outras formas de custeio.
Art. 10. Considera-se treinamento regularmente instituído
qualquer ação de capacitação contemplada no art. 2º deste decreto,
cuja temática esteja contida no Plano Anual de Capacitação do respectivo órgão ou entidade.
§ 1º Só serão autorizados afastamentos para treinamento regularmente instituído quando a ação de capacitação objeto do afastamento estiver contemplada no plano e o horário destinado à participação do servidor inviabilizar o cumprimento da jornada semanal
de trabalho.

§ 2º Aos afastamentos no País aplica-se o disposto no art. 1º do
Decreto nº 91.800, de 18 de outubro de 1985.
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§ 3º Quando os afastamentos envolverem concessão de bolsa por
agências de fomento ou organismos nacionais ou internacionais, prevalecerão quanto ao ônus, as normas daquelas agências e organismos.
§ 4º O prazo de afastamento a ser autorizado será de até vinte
e quatro meses, para mestrado, de até quarenta e oito meses para
doutorado, de até doze meses para pós-doutorado e especialização e
de até seis meses para intercâmbio ou estágio.
Art. 11. As despesas com as ações de capacitação de que trata
o § 4º do artigo anterior não excederão a quinze por cento dos recursos destinados no orçamento dos órgãos e das entidades às ações de
capacitação, aí computados a remuneração paga ao servidor e o custeio do curso, intercâmbio ou estágio quando pagos pelo órgão ou
pela entidade do servidor.
Parágrafo único. O limite de que trata este artigo não se aplica
às ações de capacitação destinadas aos professores de instituições
federais de ensino e aos integrantes das carreiras de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da área de Ciência e Tecnologia.
Art. 12. Os órgãos e as entidades poderão, respeitado o montante de recursos orçamentários aprovados e destinados à capacitação, substituir ou alterar as ações previstas nos respectivos Planos
até o limite de trinta por cento dos recursos destinados ao atendimento das suas necessidades específicas.
Art. 13. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor
poderá solicitar ao dirigente máximo do órgão ou da entidade em que
se encontre em exercício licença remunerada, por até três meses,
para participar de ação de capacitação, cuja concessão se condiciona
ao planejamento interno da unidade organizacional, à oportunidade
do afastamento e à relevância do curso para a instituição.
§ 1º A licença para capacitação poderá ser parcelada, não podendo a menor parcela ser inferior a cinco dias.
§ 2º A Administração Pública Federal poderá custear a participação do servidor em ações de capacitação durante a licença a que
se refere o caput deste artigo, limitado este custeio a cento e setenta
e seis unidades de valor de referência de custo a cada qüinqüênio, de
acordo com a natureza das ações realizadas, desde que incluídas no
Plano Anual de Capacitação.
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Art. 14. No biênio 1999-2000, as atribuições da Comissão
Interministerial de Capacitação referidas no art. 6' deste decreto serão exercidas pelo Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado, a quem compete expedir instruções específicas para o
cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 15. O não-cumprimento das metas estabelecidas nos Planos Anuais de Capacitação poderá implicar revisão da proposta orçamentária, nas rubricas da subatividade Capacitação de Recursos
Humanos, para o exercício subseqüente.
Art. 16. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17. Revoga-se o Decreto n' 2.029, de 11 de outubro de 1996.
Brasília, l' de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
DECRETO N' 2.795, DE l' DE OUTUBRO DE 1998 (*)
Dispõe sobre o remanejamento dos caro
gos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e Funções Gratificadas
que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam remanejados na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG),
oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Instituto Nacional do Seguro Social, um DAS 101.4 e
dezessete DAS 101.2;
(*l Retificado naDO de 22.10.1998 (pág. 7801 desta obra).
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II - do Ministério da Previdência e Assistência Social para o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS
102.4, um DAS 102.3, uma FG-2 e seis FG-3;
III - do Instituto Nacional do Seguro Social para o Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 101.1, onze
FG-1, vinte e duas FG-2 e trinta e cinco FG-3.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, o Anexo II ao Decreto n' 2.663, de 9 de julho de 1998, e o Anexo LXXV ao Decreto n" 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passam a
vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos II e III a este decreto.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Ficam revogados o Decreto n" 2.746, de 24 de agosto de
1998, e o art. 4' do Decreto n'' 2.663, de 9 de julho de 1998.
Brasília, l' de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
Cláudia Maria Costin
Anexo I
Remanejamento de Cargos
Do Mare para o

101.4
101.2
101.1
102.4
102.3

f----,!",N",Sc:cS (a)
DAS
Unitário
t de.
Valor
Q
Total
,
._..
3,0 8
1
3,08
1,1 1
17
18,87
1,0 O
3,0 8
1,2 4

Subtotal I
FG·l
FG·2
FG-3

0,3 1
0,2 4
0,1 9
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Total

z

.. 18
I

-

18

21,95

21,95

r
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Mare (b)
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e.

tb-cs-a

I

i
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Do INSS para o
Mare (ê:"J---'---1

-

1
1

3,08
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-

2

4,32

1

-

11

1
6

0,24
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35

7
9

1,38

-

-

5,70
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Qtde.

-

-
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Remanejamento

'--o-Valor

o'l

Total

,

1,00

1

!

-

68 ...
69
~

I

1,00
3,41
5,28
6,65
15,34
16,34

I

60

-

-

-

-
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Anexo II
(Decreto n? 2.663, de 9 de julho de 1998)
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Previdência e Assistência Social
Unidade

Cargo!
Função

n"

Denominação
CargolFunção

NE!
DAS!
FG
102.5

5

Assessor Especial
Assessor do
Ministro
Assessor do Ministro

Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Social

1
1
2
S
1

Chefe
Assistente
Chefe
Chefe
Chefe da

101.5
102.2
101.2
101.1

Divisão
Assessoria de Assuntos Parlamentares

2
1

Assessoria
Chefe
Chefe da

101.4
101.2

Divisão
Assessoria de Assuntos Internacionais

2
1

Divisão
Secretaria Executiva

2
1

Gabinete

1
2

3
4

Gabinete do Ministro

4
74
78
94

Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão

1
2
1
1
1
2
4

Assessoria
Chefe
Chefe da
Assessoria
Chefe
Secretário
i Executivo
Chefe
Assessor do
Secretário Executivo
Assessor

102.4
102.3

I

I

101.4
101.2
101.4
101.2
NE
101.4
102.4
102.3
FG-1
FG-2
FG-S

Subsecretário
101.5
Assistente
102.2
Chefe
101.1
Coordenador-Geral
101.4
Auxiliar
' 102.1
Coordenador
101.3
, 101.2
i Chefe
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~-

Umdade

Coordenação-Geral de Recursos Humanos

Cargo/
Função

n'
1

2
Serviço
Coordenação
Divisão

1

2
8

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2

1
1

Coordenação
Divisão

2
4

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial

1
1
1

Subsecretário
Coordenador-Geral
Auxiliar

101.5
101.4
102.1

Coordenação
Divisão

2
4

Coordenador
Chefe

101.3
101.2

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças

1
1

Coordenação
Divisão

2
4

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

Ouvidor-Geral
Chefe

101.4
101.2
FG-1

Consultor Jurídico
Assistente
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.2
101.1

2
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Coordenação
Serviço

1
1
4
1
3

Secretário
Chefe
Assistente
Coordenador
Chefe

101.6
101.4
102.2
101.3
101.1

Departamento doRegime Geral da Previdência Social
Serviço

1
1

Diretor
Chefe

101.5
101.1

Consultoria Jurídica

1

2
4

1
2

Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Direito Previdenciário
Coordenação

Divisão
Coordenação-Geral de Direito Administrativo
Coordenação

Divisão
Secretaria da Previdência Social
Gabinete
i

NE/
DAS/
FG

Coordenação-Geral de Modernizaçãoe Informática

Ouvídoría-Geral
Divisões

i

Denominação
CargolFunção

1

2
1
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Unidade

I:o~p~",,_~,_"._~

iarg~!
unçao
nQ

L

Denominação
_
Cargo/Função

.

Coordenação

1
1
3

Serviço

2

Coordenação-Geral de Serviços Previdenciários

1
1
3

.

!I

DAS!

FG

Coordenação-Geral
Auxiliar
: Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

Coordenação
Serviço

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

Departamento dos Regimes de Previdência
dos Estados e Municípios
Serviço

1
1

Diretor
Chefe

101.5
101.1

Coordenação-Geral de Acompanhamento
Estatístico e Previdenciário
Coordenação

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Coordenação-Geral de Acompanhamento
Legal-Institucional
Coordenação

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1
1
4
1
4

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Assistente
Coordenador
Chefe

101.6
101.5
101.4
101.2
101.3
101.1

1
1
2
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
2
7

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
, Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Estatística e Atuária
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Legislação e Narmas

Secretaria da Previdência Complementar
Gabinete
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Contabilidade e Estudos
Técnicos
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Orientação e Fiscalização
Coordenação
Servi o

I
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L

Unidade

--------

Coordenação-Geral de Acompanhamento
e Sistemas de Informação

Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Atuária e Regimes Especiais
Coordenação
Serviço

Secretaria da Assistência Social
Gabinete
Serviço
Departamento de Planejamento e Normas

Serviço
Coordenação-Geral da Política Nacional de
Assistência Social
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Descentralização da
Assistência Social
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de Gestão do Fundo Nacional
de Assistência Social
Serviço
Coordenação-Geral de Orçamento e Contabilidade
Coordenação

Serviço
Coordenação-Geral de Finanças
Divisão
Serviço
Departamento de Desenvolvimento da
Assistência Social
I

Cargo/

Função
n"
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1

I

• i

I

'.

Denommaç".o
CargolFunçao

:l
NE/l

~DAS/

Coordenador-Geral ' 101.4
Auxiliar
102.1
Coordenador
101.3
Chefe
101.1
Coordenador-Geral
101.4
Auxiliar
102.1
Coordenador
101.3
Chefe
101.1

Secretario
Secretário Adjunto
Chefe
Auxiliar
Chefe
Diretor
Assistente
Chefe

Coordenador-Geral

101.6
101.5
101.4
102.1
101.1
101.5
102.2
101.1

Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Diretor
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.1
101.4
101.3
102.1
101.1
101.4
101.2
101.1

I

Coordenador-Geral
Coordenador
Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

Diretor
1
1
I Assistente
Chefe
Serviço
2
------------.--'---

101.5
102.2
101.1
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Unidade

IFunção
Cargo!

Denominação
Cargo/Função

ns
Coordenação-Geral de Cadastro
Serviço
Coordenação-Geral de Ação Integrada
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Ações Continuadas,
Acompanhamento e Controle
Coordenação
Serviço

1
1

Coordenador-Geral
Chefe

I
I

101.4
101.1

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.1

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.1

1

4

Inspetor-Geral
Coordenador
Assistente
Chefe

101.5
101.3
102.2
101.1

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Coordenação-Geral de Inspeção em Arrecadação
e Assuntos Normativos
Coordenação

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Coordenação-Geral de Inspeção de Perícias Médicas
Coordenação

1

2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
3
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Assistente

101.4
101.3
102.2

1

2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
3
4
1
10

Secretário Executivo
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.2
101.3
101.2
101.1

Conselho de Recursos da Previdência Social

1

Câmara

8

Presidente do
Conselho
Presidente de
Câmara
Auxiliar
Chefe
Presidente de Junta
Chefe
, Chefe

Inspetoria-Geral da Previdência Social
Coordenação

10
1

Serviço
Coordenação-Geral de Coleta e Análise
de Dados
Coordenação

Coordenação-Geral de Administração
Coordenação

Coordenação-Geral de Inspeção de Beneficios
Coordenação
Conselho Nacional de Assistência Social
Secretaria Executiva
Coordenação
Divisão
Serviço
I

!

, NE!
DAS!
FG

Serviço
Junta
! Divisão
Serviço

I

1
4

20
2
1

101.4
101.2
102.1
101.1
101.1
101.2
101.1
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Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Previdência e Assistência Social

b)

DAS
Unitário
6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
Subtotal 1

0,31
0,24
0,19
Total (1+2)

Anexo UI
Remanejamento de Cargos
(Decreto n' 1,351, de 28 de dezembro de 1994)
Anexo LXXV
Quadro-Resumo Quantitativo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções de Confiança do Instituto Nacional do Seguro Social
Código
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

DAS-Unitário

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.2
102.1
Subtotal (1)

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
1,11
1,00

I

Qtde.
1
6
19
44
460
490
31
17
1.068

L
I
I

I
I
I

Valor Total
6,52
29,64
58,52
54,56
510,60
490,00
34,41
17,00
1.201,25
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Código

.

DAS-Unitário

FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

l
I

Subtotal (2)

i
i

Total (1+2)

I

-..
1.114
2.769
4.823
8.706

9.774

I

--

ValorTot~~

345,34
664,56
916,37

-

1.926,27
3.127,5~

DECRETO Nº 2.796, DE 5 DE OUTUBRO DE 1998
Promulga o Acordo sobre Serviços Aéreos
entre 08 seus respectivos Territórios e Além,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Malásia, em
Kuala Lumpur, em18 de dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Malásia celebraram, em Kuala Lumpur, em18 de dezembro de 1995, um Acordo sobre Serviços Aéreos entre os seus respectivos Territórios e Além;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo nº 104, de 30 de outubro de 1996,
publicado no Diário Oficial da União nº 212, de 31 de outubro de
1996;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 6 de agosto de
1998, nos termos de seu artigo 21;
DECRETA:

Art. 1º O Acordo sobre Serviços Aéreos entre os seus respectivos Territórios e Além, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Malásia, em Kuala Lumpur, em 18
de dezembro de 1995, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO

de 6.10.1998, págs. 1/4.

DECRETO N' 2.797, DE 8 DE OUTUBRO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG)
que menciona, altera dispositivos do Decreto n!21.745, de 13 de dezembro de 1995, que
aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e Funções Gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Fazenda, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, um DAS 102.4, cinco DAS
102.3, noventa DAS 102.2, cinco DAS 102.1 e trinta e uma FG-1;
II - do Ministério da Fazenda para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 101.5, dois DAS 101.4,
nove DAS 101.3, noventa e sete DAS 101.2, cento e trinta e seis DAS
101.1, cento e quarenta e uma FG-2 e cento e quinze FG-3.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
II ao Decreto n" 1.745, de 13 de dezembro de 1995, passa a vigorar na
forma do Anexo II a este decreto.
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Art. 3' O art. 2' do Anexo I ao Decreto n'' 1.745, de 13 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

III -

órgãos colegiados:

a) Conselho Monetário Nacional;

b) Conselho Nacional de Política Fazendária;

c) Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;
d) Conselho de Controle de Atividades Financeiras;
e) Conselho Nacional de Seguros Privados;

fJ Câmara Superior de Recursos Fiscais;
g) Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;

h) 1',2' e 3' Conselhos de Contribuintes;
i) Comitê Brasileiro de Nomenclatura;

j) Junta de Programação Financeira;
l) Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior;
...•.....•••...••.....•...•••.........•••...•••.........••........•••....•.....••....•••.....» (NR)
Art. 4' O Anexo I ao Decreto n" 1.745, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte artigo:
«Art. 20-A. As competências do Conselho de Controle de
Atividades Financeiras são as definidas no art. 14 da Lei nº
9.613, de 3 de março de 1998." (NR)
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Ficam revogados o Decreto n? 2.772, de 8 de setembro
de 1998, o inciso Il, art. 5' do Decreto n" 2.280, de 24 de julho de
1997, e o art. 6' do Decreto n" 2.258, de 20 de junho de 1997.
Brasilia, 8 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Cláudia Maria Costin
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Anexo I
Remanejamento de Cargos
r--,-.--I~~ Do Mare pIM-F-(a-)--~----D-O-M-F-plM--a-re-(b)
Código

I

c
I

I

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

- - - - ------, - - Unitári~ Qtde.
ValorTotal
Qtde.
ValorTotal
10~~
1-----~1-~-1-4,94
101.4
3,08
2
6,16
101.3
1,24
9
11,16
101.2
1,11
97
107,67
101.1
1,00
136
136,00
102.4
3,08
1
3,08
102.3
1,24
5
6,20
102.2
1,11
90
99,90
5'-,0-'0_ +102.1
1,00
5_-4
+-,

'_------+-

~_al__

:

FG-1
FG-2
FG-3

I

.
I

0,31
0,24
0,19

I

101
31
-

114,18
I

---+- - ----l--

9,61
-

-

--+--~1
I

-

I

141
115

~. SU~:::12_T.~II ~HlF-I'
I.
-.L.-

I

Saldo do Remanej.amento..
_ _ _(~a_-b_)_

-369

265,93

3:iij

I

-197,83

I

.

Anexo II
(Decreto n' 1.745, de 13 de dezembro de 1995)
Anexo II
Ministério da Fazenda
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas
Unidade
I

Cargo/l-------INE/l
Denominação
Função
!
Cargo/Função
I
I
n''
FG
I

DAS/

7
I

2
1

I

2

L

7
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Cargo!
Unidade

Função

n'
Gabinete do Ministro
Coordenação-Geral

Divisão
Assessoria para Assuntos Parlamentares
Coordenação

Coordenadoria de Comunicação Social
Coordenação
Divisão

Secretaria Executiva

1
1
5
6
1
3
7
1
3
4
7
4
3
1
1
13
7

Gabinete

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Serviço
Coordenação-Geral de Gestão de Serviços
Coordenação

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Coordenação
Coordenação-Geral de Recursos Humanos

2
1
4
15
6
10
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1

NE/
DAS/
FG

Denominação

CargolFunção
._-,_.,--,---.-

- o ••

,,_

Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar

Chefe
Chefe da Assessoria
Coordenador
Assistente
Chefe da Assessoria
Coordenador

Chefe

Secretário Executivo

-~

101.5
101.4
102.1
101.2
101.4
101.3
102.2
101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-S
NE

Secretário Executivo

Adjunto
Assessor do

101.6

Secretário Execuitvo

102.4

Assistente do
Secretário Executivo
Assistente

Chefe
Assistente
Auxiliar

Subsecretário
Secretário Adjunto
Assessor

Assistente
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Assistente
Auxiliar
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Assistente
Coordenador-Geral
Auxiliar

102.3
102.2
101.4
102.2
102.1
FG-1
FG-2
101.5
101.4
102.3
102.2
102.1
101.1
101.4
102.1
101.3
102.2
102.1
101.4
102.1
101.3
102.2
101.4
102.1
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Unidade

I~arg~/

I·

Denominação

~:~argOIFUnção

- - - - - - -

Coordenação

Coordenação-Geral de Projetos

Coordenador
Assistente
Auxiliar
Coordenador-Geral

101.3
102.2
102.1
101.4

1
4
4

Auxiliar
Gerente de Projeto
Assistente

102.1
101.3
102.2
FG-l
FG-3

Delegado
Delegado Ajunto
Assistente
Gerente
Assistente
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
101.3
102.2
101.3
102.2
102.1
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

3

1
1

2
2
1

3
Divisão
Serviço

4
3
21
6

3
AM, BA, CE, MG, MT, PA, PE, PR, RJ,
RSeSP

FG

2
4
1
1

14
Delegacias de Administração do Ministério
da Fazenda
a) no DF

NE!
DAS!

b) no

11
22
11

33

I

Chefe

I

Representante
Auxiliar
Chefe

101.3
102.1
101.2
FG-l
FG-3

Assistente

102.2
FG-l
FG-3

22
Divisão

99
Representações das Delegacias de
Administração do Ministério da Fazenda
a) no AC, AP, RO e RR
Divisão

101.4
102.2
101.3
102.2
101.2
FG-l

Delegado
Assistente
Gerente
I Assistente

4
4
4
4
4

b) no AL, ES, GO, MA, MS, PB, PI, RN, SC, SE

eTO

L

11
11
11

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v, 190, n. 10, t. 2, p. 7511-7684, out, 1998

7537
Unidade

Cargo!, I

Função

n"
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

1
1

Denominação
Cargo/Função

I
,

Subsecretário
' Subsecretário

I

Adjunto
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Coordenação-Geral de Planejamento

Coordenação

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Coordenação
Coordenação-Geral da Representação
Extrajudicial da Fazenda Nacional
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral da Representação Judicial
da Fazenda Nacional
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Operações Financeiras
da União
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Tributários
Divisão
Serviço

1
1
1
6
1
1
6
1
10
13
7
1
4
4
4
1
1

Auxiliar
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Gerente de Projeto

Procurador-Geral
Procurador-Geral
Adjunto
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Procurador

I

NE!
DAS!

I FG
!

101.5
101.4
102.1
101.4
102.1
101.3
101.4
102.1
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

NE
101.5
102.2
102.1
101.3
101.3

1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Procurador

Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2
1
1
1
2
1

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

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2
1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
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.._-

, - - - - - - - - - - - - - -~-----,_.
Cargo!
FunçãoDenommaç:o
Unidade
•. n''
CargolFunçao

I

I

TT·

Coordenação-Geral Jurídica

Coordenação-Geral Patrimonial

1

Coordenador-Geral

1
1

Assessor
Assistente

, Divisão
Serviço

I

Coordenador-Geral

101.4

1
1

Assessor
Assistente

102.3
102.2

1

Coordenador-Geral
Assessor
Assistente
Coordenador
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.3
102.2
101.3
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1

5

·

5
10

Procuradorias Estaduais da Fazenda Nacional
a) em SP e RJ

2
2

Divisão
Serviço

12

16
12
20
3
3

noDF,MGeRS

Divisão
Serviço

101.4

1

19

b)

l

102.3
102.2

12
14
Procuradorias Regionais da Fazenda Nacional
(DF, PE, RJ, R8 e 8P)
Divisão

I·

1

1
1
1
3
2
3

Coordenação

NE/ .
DAS!
FG

'I'

Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Diversos

·1'

Coordenador-Geral lÜ1. 4
Assessor
, 102.3
Chefe
101.2
.Chefe
1101.1

1
2
1

Coordenação-Geral de Assuntos Financeiros

I

. -

I

·1

9
6
6
I
9
9
-------.1.-_
1

I

1

Procurador Regional 101.4
Chefe
. 101.2
FG-1
I.

Procurador-Chefe
SubprocuradorChefe
Chefe
Chefe

Procurador-Chefe
SubprocuradorChefe
Chefe
Chefe

1

101.3
101.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
101.3

101.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2

._ _ ---.l!..~
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7539
,----I

Unidade

i

Cargo/
Função,
nQ

c)

na BA, CE, GO, PR, PE e

se

Serviço

d) no AC, AL, AM, AP, ES, MA, MT, MS, PA,
PE, PI, RN, RO, RR, SE e TO
i Serviço

Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional
Serviço

Secretaria da Receita Federal
Gabinete

6
6
12
12
18
24
16
16
16
16
16
62
62
62
1
3
I
7

Assessoria Especial
Assessoria de Assuntos Internacionais

Coordenação-Geral de Estudos EconômicoTributários
Coordenação
Divisão
Coordenação de Atendimento ao Contribuinte
Divisão
Corregedoria-Geral

Divisão
Escritório de Corregedoria
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação
Coordenação
Divisão
Serviço

1
8
1
2
1
1
1
2
2
4
1
2
1
1
1
3
10
1
2
3
6
2

,i

Denominação
CargolFunção
I

Procurador-Chefe

NE/
DAS/
FG
101.3

SubprocuradorChefe
Chefe

101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

101.3
101.1
FG-I
FG-2
FG-3
Procurador-Seccional 101.2
Chefe
101.1
FG-3
Secretário
101.6
Secretário Adjunto
101.5
Chefe
101.4
Assistente
102.2
Chefe
101.4
Assessor
102.3
Chefe
101.4
Assessor
102.3
Assistente
102.2
Auxiliar
102.1

Procurador-Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Coordenador

Chefe
Corregedor-Geral
Corregedor Adjunto
Auxiliar
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
! Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.3
101.2
101.4
101.3
102.1
101.2
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
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7540
-~----~--_.

I~---

~ _ _..

,

Cargo/
Unidade

--

Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação
e Cobrança

Fu~~ão

,i

I

__. _ NE! I

Denominação
CargolFunção

I. DAS!

FG

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
, Auxiliar
I Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
3
2
6
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação
Coordenação
Divisão
Escritório de Pesquisa e Investigação

1
1
2
10
58
54
56

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

Superintendência Regional da Receita Federal

10

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral do Sistema de Fiscalização
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro

1
1
1
5
3
1
1
1
5
1
1
1
3
6
1

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Tecnologia e de Sistemas
de Informação
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Programação e Logística
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
1
4
2

11

Divisão
Serviço
_ _ _'.

61
8
'.

I

I

Superintendente
Superintendente
Adjunto
I Chefe
Chefe

~_2~xiliar

101.4
101.3
101.2
101.1

~._~
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7541

I

Cargo!
Funcão
nQ

Unidade

I

Unidades Locais da Receita Federal
(Delegacia, Inspetoria, Alfândega, Agência
e Centro de Atendimento ao Contribuinte

.

35

Denominaç~o

Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

IDelegado e-In-'-p-e-to-r----..,
101.3

108

283

2

625

'Delegado, Delegado
Adjunto, Inspetor e
Chefe de Divisão
Delegado, Agente,
Inspetor, Chefe de
Centro de
Atendimento ao
Contribuinte, de
Serviço e de Equipe
de Fiscalização
Auxiliar

101.2

101.1
102.1

Chefe de Inspetoria,
de Agência, de
Seção, de Centro de
Atendimento ao
Contribuinte e de
Equipe de

1
4
1
5
4
3

Fiscalização e
Assistente
Chefe de Inspetoria,
de Agência, de
Centro de
Atendimento ao
Contribuinte, de
Setor e de Equipe e
Assistente
Chefe de Equipe e
Assistente
Delegado
Chefe
Auxiliar
Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Assessor
Assistente
Auxiliar

FG-3
101.3
101.2
102.1
101.6
101.5
101.4
102.3
102.2
102.1

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

605

772

Delegacia da Receita Federal de Julgamento

18
84
120

Divisão

Secretaria do Tesouro Nacional
Gabinete

Coordenação-Geral de Estudos Econômico
Fiscais
Coordenação
-----

L ·

----~

...

FG-1

FG-2
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7542
Unidade

I

Carg~/

Função
n"

I

Denominação

Cargo/Função

NE/
DAS/

FG

1
1
4
4

Coordenador-Geral
I Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Serviço

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Assuntos Externos
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Programação Financeira
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Controle de
Responsabilidades Financeiras e Haveres
Mobiliários do Setor Público
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Haveres Financeiros
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral das Operações de Crédito
do Tesouro Nacional
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Normas e Avaliação
da Execução da Despesa
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Sistemas de Informática
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.3
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Planejamento Técnico
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Administração da Dívida

Pública
Coordenação
Divisão

Chefe
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7543
Unidade

Cargo! I
Função •

n'
Coordenação-Geral de Contabilidade
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento
dos Estados
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Análise e Estatísticas
Fiscais dos Estados e Municípios
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Assunção
e Reestruturação de Passivos
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Política Econômica

Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de
Coordenação
Coordenação-Geral de
Coordenação
: Coordenação-Geral de
I Coordenação
Coordenação-Geral da
Coordenação
Corodenação-Geral de
, Coordenação
Coordenação-Geral de
Coordenação

Política Fiscal
Política Monetária
Política Financeira
Área Externa
Conjuntura Econômica
Questões Estruturais

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/
FG

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
3
3
14
12
18

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
2
1

Secretário
Secretário Adjunto
Assessor
do Secretário
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenação-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador

101.6
101.5

1
1
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ll

I

102.4
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
10~
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7544
Cargol "
FunnÇ,ãO
,
II

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!

FG

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Coordenação

1
1

Coordenação-Geral de Assuntos Institucionais
Coordenação

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Coordenação-Geral de Assuntos de Empresas
Estatais
Coordenação

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Coordenação-Geral de Mercado de Capitais
Coordenação

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Coordenação-Geral de Política Setorial

1
9
2
3

Coordenador-Geral

101.4

1

Secretário
Secretário Adjunto
Assessor
do Secretário
Chefe
Assistente
Coordenador
Auxiliar
Chefe
Chefe

Secretaria de Acompanhamento Econômico

1

FG-1
FG·2
FG-S

2

2
Gabinete

1

2
Coordenação

1
6

Divisão
Serviço

2
3

Coordenação-Geral de Defesa da Concorrência

Coordenador-Geral
Assistente

1

3
Coordenação-Geral de Comércio e Serviços

1
1

Coordenação
Divisão
Serviço

4
3
2

Coordenação-Geral de Produtos Agrícolas

1
1

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Públicos
e Infra-Estrutura

2
7
3
1
1

5
4
3

101.6
101.5

1

Coordenador-Geral
Assistente
Coordenador
, Chefe
Chefe
I

1

Coordenador-Geral
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Assistente
· Coordenador
Chefe
I
Chefe
,

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7511-7684, out. 1998

7545
NE!

DAS!
FG

Unidade
Coordenação-Geral de Acompanhamento
de Mercados

101.4
102.2
101.3
101.2
101.1

Coordenação
Divisão
Serviço

101.4
102.2
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Coordenação-Geral de Produtos Industriais
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria do Patrimônio da União
Coordenação
Coordenação-Geral de Engenharia

1
1

Divisão

4

Coordenação-Geral de Legislação Aplicada

1
1

Divisão

4

Coordenação-Geral de Administração
Patrimonial

1
1

Divisão

3

Coordenação-Geral de Receitas Patrimoniais

1
1

Divisão

3

Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Organizacional e Informática
Divisão

2

Coordenação-Geral de Programação Técnica
e Logística
Divisão

2

1

1

Secretário
Secretário Adjunto
Assistente
Coordenador

101.6
101.5
102.2
101.3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
FG-1
FG-2 .
FG-3J

ili

I
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7546
I

Unidade
I

Delegacias do Patrimônio da União
a) no PE, RJ e SP

Divisão
Serviço

b) no AM, BA, CE, DF, MG, MT, PA, PR e RS

Divisão
Serviço

Representações das Delegacias do Patrimônio
da União: em AL, ES, GO, MA, MS, PB, PI, RN
se e SE

Secretaria Federal de Controle
Gabinete
Corregedoria-Geral do Controle Interno

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento
Técnico-Operacional
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Sistemas de Informática

ICoordenação

Divisão
I Coordenação-Geral de Articulação Externa das
Ações do Controle Interno

ICoordenação
Divisão

.

, Cargo/ I
I, Função
I n'' I
3
3
9
3
3
6
9
9
18
18
9
9
9

10
10
10

I

Denominação
Cargo/Função

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

Delegado
Chefe
Chefe

.'NE7'
I

DAS/I
FG

I

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

Assistente

102.2
FG-l
FG-3

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe

1

1

1
2
1
8
1
1
1
1
3

Assistente

101.6
101.5
101.4
102.2

Corregedor-Geral
Corregedor-Adjunto
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.5
101.3
102.1 \
101.3
101.2

1
1
1
5
1
1
1
3

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

101.4
1021
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
1
2

I Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.3
101.2

Auxiliar
I Coordenador
i Chefe

1

1

1

1

1
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1

I
I
1

I
I
I

7547
Unidade

I

carg~!1

Função

n'
Coordenação-Geral de Avaliação da Execução
do Orçamento
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Acompanhamento
e Avaliação da Execução de Programas
Divisão

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

1
1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
3

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Coordenação-Geral de Fiscalização
Divisão
Coordenação-Geral de Orientação e Controle
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento, Avaliação
e Sistematização das Ações de Fiscalização
e Controle
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento
e Articulação das Ações de Auditoria
Governamental
Divisão
Serviço

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Normas e Programas
de Auditoria
Divisão

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
4

Coordenador-Geral
, Assistente

101.4
102.2
101.2

Coordenação-Geral de Auditorias Integradas
e de Recursos Externos
Divisão
Coordenação-Geral de Supervisão e Avaliação
de Desempenho de Auditorias
Divisão
Coordenação-Geral para Assuntos
de Inventariança
Divisão
, Coordenação-Geral para Fiscalizações
e Auditorias Especiais
Divisão

1
1
4
12
1

I

Chefe
Coordenador-Geral

IAssistente
Chefe

101.4
101.2

101.4
102.2
101.2
FG-1
FG-3
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7548
·--lCargol
Unidade
I

f-:---.~----

F~~gão

I

I

Denominação
CargolFunção

Secretarias de Controle Interno

a) no MJ, MT, MAA,MinC, MTb, MPAS, MS,
MICT, MME, MPü, MC, MARE, MCT e MMA

NE/

I

I

DAS/

IF~
I

14
14
28

Secretário
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.2

Coordenação-Geral de Auditoria

14

Divisão

56

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Coordenação-Geral de Fiscalização e Controle
Divisão

14
56

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.5
102.21
102.1

Divisão

b)noID

1

Divisão

2

Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe

Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão

1
4

Coordenador-Geral
Chefe

Coordenação-Geral de Fiscalização e Controle
Divisão

1
6

Coordenador-Geral
Chefe

101.21
101.4
101.2

c) no MEC

1
1
1

Divisão
Coordenação-Geral de Auditoria

2
1

Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe

101.5
102.2
102.1
101.2

Divisão

4

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Coordenação-Geral de Fiscalização e Controle
Divisão

1
5

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

9
9

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1

Delegado
Auxiliar

101.4
102.1

Chefe
Chefe

101.2
101.1

1

1

101.21
101.4

Delegacias Federais de Controle
a) no AM, BA, CE, DF, MT, PA, PE, PR e RS

Divisão
Serviço
b) emMGeSP

36
9
2
2
8
6

Divisão
Serviço
c) no RJ

Divisão
I Serviço
·

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

Delegado
Auxiliar
Chefe
3 _LChefe
_ _~_
1
1
6

-----~

101.4
102.1
101.2

1

~_10_~
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7549
NE!
DAS!
FG

Denominação
Cargo/Função

Unidade

~Represe~taçõesdas Delegacias Fede;ais de

I

Controle no AC, AL, ES, GO, MA, MS, PB, PI,
RN, RO, SC e SE

Secretaria de Assuntos Internacionais

Coordenação-Geral de Créditos Externos
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Integração
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos
Econômico-Financeiros
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos
Econômico-Comerciais
Coordenação
Divisão

Escola de Administração Fazendária

12
12
12
1
2
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1

Secretário
Secretário Adjunto
Assessor
Assistente
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Corodenador-Geral
I Coordenador
Chefe

101.5
102.3
102.2
101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2

Coordenador-Geral

101.4
101.3
101.2

I Coordenador

Chefe

: Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.5

1
4
1
1

Diretor

101.3

1
1
1
2

Diretor
Diretor
Diretor
Chefe
o
prefe'_·t_

101.3
101.3
101.3

7

~------

102.2
FG-1
FG-3
101.6

Diretor-Geral
Diretor-Geral
Adjunto
Auxiliar
Gerente
Coordenador
Chefe
Diretor

5

Coordenação
Centro Estratégico
Diretoria de Cooperação Técnica e Pesquisa
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento
Institucional
Diretoria de Atendimento e Coordenação
de Programas
Diretoria Técnica de Educação
Diretoria Técnica de Administração
Divisão

Assistente

___11 ;

101.4
102.1
101.2
101.3
101.1
101.3

101'U

101.1
_
, FG-2
1
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7550
Unidade

I

ICentros Regionais de Treinamento

I Cargo/

'NEI'

Denominação
CargolFunção

Função
n'
10

I DAs/I

~

. 101.2

Diretor-Regional

Conselhos de Contribuintes
lI! Conselho de Contribuintes

2º Conselho de Contribuintes

1
7
1

Presidente de Câmara
Secretário Executivo

Presidente

1

Presidente

2

Presidente de Câmara
Secretário Executivo

1
3" Conselho de Contribuintes

Conselho de Controle de Atividades Financeiras

1
2
1
6
7
8
1
1
6
2
2

101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1

Presidente
Presidente de Câmara
Secretário Executivo

I

1

101.4
101.2
101.1
FQ..1
FG·2
FG-3

, Presidente
' 101.5
101.4
I Secretário Executivo
' Assessor
' 102.3
102 1
I Auxiliar
.
FG-1
1

1

1

I

Anexo II
b) Quadro.Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Fazenda
Situação Nova

Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.5
102.4
102.3
102.2
~DAS 102.1 I

"

Subtotall

Valor Total

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

52,16
207,48
526,68
305,ü4
1.007,88
571,00
34,58
55,44
44,64
173,16
231,00
3.209,06
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--'--1
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L----•
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.
I

FG'l~

U itári
_ m an~

I

Situação Nova

~~~_ Valor ~_ Qtde~

"T"
991
'
989

1.022
848
1.106

3.201

776,56'

2.976------t---- 730,48

~=Total(l~_ _,_.5.739

~~

•

L.

I

FG·2
FG·3

'

i

Subtotal 2

0221
I

.
.

I'~
: Valor Total

307,21.
237,36 I
231,99.

1

0,31
0,24
0,19

- I

5.370

I

.

I,

316,82
203,52
210,14

I~~~

DECRETO NO 2.798, DE 8 DE OUTUBRO DE 1998
Estabelece limites para o provimento
de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Até 31 de dezembro de 1999, o provimento de cargos
efetivos do Poder Executivo fica limitado a um sexto do total de vagas provenientes de aposentadorias e demais hipóteses de vacãncia,
ocorridas ou que venham a ocorrer, no âmbito do quadro geral de
pessoal civil, entre l' de janeiro e 31 de dezembro de 1998.
§ l' Observado o limite estabelecido no caput, somente poderão ser preenchidas vagas para os cargos constantes do anexo a este
decreto.
§ 2' O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado publicará no Diário Oficial da União, no mês de janeiro de
1999, relação com a denominação dos cargos, quantitativos e modalidades de vacância ocorridas até 31 de dezembro de 1998.

Art. 2' Caberá ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado adotar as medidas necessárias para o cumprimento
do limite estabelecido no caput do artigo anterior, inclusive rever as
autorizações concedidas e o número de vagas a serem preenchidas.
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Art. 3' O Sistema Federal de Controle fiscalizará o cumprimento das disposições contidas neste decreto.
Art. 4' O disposto neste decreto não se aplica aos concursos
públicos autorizados, cujos editais já se encontrem publicados até 6
de outubro de 1998.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
Anexo
RELAÇÃO DOS CARGOS QUE PODERÃO SER PROVIDOS
ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1999
Advogado da União
Agente de Polícia Federal
Analista de Comércio Exterior
Analista de Finanças e Controle
Analista de Orçamento
Assistente Jurídico da União
Auditor Fiscal do Tesouro Nacional
Delegado de Polícia Federal
Diplomata
Escrivão de Polícia Federal
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Fiscal do Trabalho
Papiloscopista de Polícia Federal
Patrulheiro Rodoviário Federal
Perito Criminal Federal
Pesquisador em Ciência e Tecnologia
Procurador da Fazenda Nacional
Procurador e Advogado de Fundações e Autarquias
Supervisor Médico Pericial
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7511-7684, out. 1998

7553
DECRETO Nº 2.799, DE 8 DE OUTUBRO DE 1998
Aprova o Estatuto do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA;
Art. 1º Fica aprovado, na forma do anexo a este decreto, o
Estatuto do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf),
criado pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Cláudia Maria Costin
Anexo
ESTATUTO DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES
FINANCEIRAS (COAF)
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. 1º O Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(Coaf), órgão de deliberação coletiva com jurisdição em todo território nacional, criado pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com sede no Distrito
Federal tem por finalidade disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas em sua lei de criação, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.
Parágrafo único. O Coaf poderá manter núcleos descentralizados, utilizando-se da infra-estrutura das unidades regionais dos órgãos que pertencem os conselheiros, objetivando a cobertura adequada de todo o território nacional.
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CAPÍTULO II
Da Organização

Seção I
Da Composição do Plenário
Art. 2 2 O plenário será presidido pelo presidente do Coaf e integrado por representante de cada um dos seguintes órgãos ou entidades:
I
II III IV V VI sidência da
VII VIII -

Banco Central do Brasil;
Comissão de Valores Mobiliários;
Superintendência de Seguros Privados;
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
Secretaria da Receita Federal;
Subsecretaria de Inteligência da Casa Militar da PreRepública;
Departamento de Polícia Federal;
Ministério das Relações Exteriores.

Parágrafo único. Os conselheiros serão integrantes do quadro
de pessoal efetivo de suas organizações, designados pelo Ministro de
Estado da Fazenda, atendendo, no caso dos incisos VI, VII e VIII, à
indicação dos respectivos Ministros de Estado.
Art. 3º O conselho contará com o apoio de uma Secretaria
Executiva, dirigida por um Secretário Executivo, nomeado pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Seção II
Do Cargo de Presidente
Art. 4º O cargo de Presidente do Coaf é de dedicação exclusiva, não se admitindo qualquer acumulação, salvo as constitucionalmente permitidas.
§ l' Aplicam-se ao cargo de presidente, no que couber, o disposto nos arts. 5º e 6º.
§ 2º O Presidente do Conselho será nomeado pelo Presidente
da República, mediante indicação do Ministro de Estado da Fazenda.
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Seção lII
Do Mandato de Conselheiro
Art. 5º O mandato de conselheiro será de três anos, permitida
a recondução.
§ 1º A perda de mandato de conselheiro se dará nos casos de:
I
incapacidade civil absoluta;
n - condenação criminal em sentença transitada em julgado;
In - improbidade administrativa comprovada mediante processo disciplinar de conformidade com o que prevê a Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992;
IV - perda do cargo efetivo no órgão de origem ou aposentadoria;
V - infração ao disposto no art. 6º.
§ 2º Também perderá o mandato, automaticamente, o membro do Coaf, que faltar injustificadamente a três reuniões ordinárias
consecutivas, ou dez intercaladas.
§ 3º Ocorrendo a perda de mandato ou a renúncia de conselheiro será designado substituto, que cumprirá mandato regular, observado o disposto no caput deste artigo.
§ 4º A função de conselheiro será exercida sem prejuízo das
atribuições regulares nos órgãos de origem do membro do Coaf.

SeçãoN
Das Vedações
Art. 6º Ao Presidente, aos conselheiros e aos servidores da Secretaria Executiva do Coaf, ou à sua disposição, é vedado:
I - participar, na forma de controlador, administrador, gerente preposto ou mandatário, das pessoas jurídicas com atividades relacionadas no art. 9º, caput, e parágrafo único da Lei nº 9.613, de 1998;
n - emitir parecer sobre matéria de sua especialização, fora de
suas atribuições funcionais, ainda que em tese, ou atuar como consultor de qualquer das pessoas jurídicas a que se refere o inciso anterior;
In - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião
sobre processo pendente de julgamento no conselho.
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CAPÍTULO UI
Das Competências e Atribuições

Seção I
Da Competência do Plenário
Art. 7º Ao Plenário do Coaf, compete:
I - zelar pela observância da legislação pertinente, do seu
Estatuto e do Regimento Interno do Conselho;
II - disciplinar a matéria de sua competência, nos termos
da Lei nº 9.613, de 1998;
IH - receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas
de atividades ilícitas, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998;
IV - decidir sobre infrações e aplicar as penalidades administrativas previstas no art. 12 da Lei nº 9.613, de 1998, às pessoas
jurídicas de que trata o art. 9º da referida lei, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador;
V - expedir as instruções destinadas às pessoas jurídicas a
que se refere o inciso anterior;
VI - elaborar a relação de transações e operações suspeitas,
nos termos do § lº do art. 11 da Lei nº 9.613, de 1998;
VII - coordenar e propor mecanismos de cooperação e de
troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes na
prevenção e na repressão à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores;
VIII - solicitar informações ou requisitar documentos às pessoas jurídicas, para as quais não exista órgão fiscalizador ou regulador, ou por intermédio do órgão competente, quando for o caso;
IX - determinar a comunicação às autoridades competentes, quando concluir pela existência de crimes, de fundados indícios
de sua prática, ou de qualquer outro ilícito;
X - manifestar-se sobre propostas de acordos internacionais, em matéria de sua competência, ouvindo, quando for o caso, os
demais órgãos ou entidades públicas envolvidas com a matéria.
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Seção II
Da Competência da Secretaria Executiva
Art. 8º À Secretaria Executiva compete:
I - receber das instituições discriminadas no art. 9º da Lei
n' 9.613, de 1998, diretamente ou por intermédio dos órgãos fiscalizadores ou reguladores, as informações cadastrais e de movimento
de valores considerados suspeitos, em conformidade com os arts. 10
e 11 da referida lei;
II - concentrar as solicitações encaminhadas às unidades
descentralizadas;
III - receber relatos, inclusive anônimos, referentes a operações consideradas suspeitas;
IV - catalogar, classificar, identificar, cotejar e arquivar as
informações, relatos e dados recebidos e solicitados;
V - solicitar informações mantidas nos bancos de dados
dos órgãos e entidades públicas e privadas.
VI - analisar os relatos, os dados e as informações recebidas e solicitadas, elaborar e arquivar dossiês contendo os estudos
realizados;
VII - solicitar investigações aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal quando houver indícíos de operações consideradas suspeitas, nas informações recebidas ou solicitadas ou em
decorrência das análises procedidas;
VIII manente;

secretariar os trabalhos do conselho, em caráter per-

IX - preparar, para decisão do Ministro de Estado da Fazenda, os recursos contra decisões das autoridades competentes
mencionados no artigo anterior;
X - exercer outras atribuições conferidas pelo plenário ou
pela presidência.
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Seção II!
Das Atribuições do Presidente
Art. 9º Ao Presidente do Coaf incumbe:
I - presidir, com direito a voto, inclusive o de qualidade, as
reuniões do Plenário do Conselho;
II - editar os atos normativos e regulamentares necessários
ao aperfeiçoamento dos trabalhos do conselho;
III - convocar reuniões e determinar a organização da respectiva pauta;
IV - assinar os atos oficiais do Coaf, bem como as decisões
do plenário;
V - determinar a intimação dos interessados;
VI - orientar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas do conselho e da Secretaria Executiva;
VII - oficiar as autoridades competentes, sempre que os exames concluírem pela existência de fortes indícios de irregularidades;
VIII - designar perito, para auxiliar nas atividades do conselho, quando a matéria reclamar conhecimentos técnicos específicos;
IX - convidar representante de órgãos ou entidades pública
ou privada para participar das reuniões, sem direito a voto.

Seção IV
Das Atribuições dos Conselheiros
Art. 10. Aos conselheiros incumbe:
I plenário;

emitir votos nos processos e questões submetidas ao

II - proferir despachos e lavrar decisões nos processos em
que forem relatores;
UI - submeter ao plenário a requisição de informações e documentos que interessem ao processo, observado o sigilo legal, bem
como determinar as diligências que se fizerem necessárias ao exercicio de suas funções;
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IV - desincumbir-se das demais tarefas que lhes forem cometidas no Regimento Interno do Conselho;
V - exercer outras atribuições conferidas pelo plenário ou
pela presidência.
CAPÍTULO IV
Do Intercâmbio de Informações
Art. 11. O Banco Central do Brasil, a Comissâo de Valores
Mobiliários, a Superintendência de Seguros Privados, o Departamento de Polícia Federal, a Subsecretaria de Inteligência da Casa
Militar da Presidência da República e os demais órgâos e entidades
públicas com atribuições de fiscalizar e regular as pessoas sujeitas
às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 da Lei n' 9.613, de 1998,
prestarão as informações e a colaboração necessárias ao cumprimento das atribuições do Coaf e sua Secretaria Executiva.
§ l' A troca de informações sigilosas entre o Coaf e os órgãos
referidos no caput, quando autorizada judicialmente, implica transferência de responsabilidade pela preservação do sigilo.

§ 2' Os pedidos de informação de que trata o caput serão encaminhados mediante formulário específico, assinados por autoridade
administrativa competente, ou acessados os dados armazenados em
banco de dados eletrônico, por servidor ou funcionário devidamente
cadastrado.
§ 3' As solicitações de informações dos órgãos que compõem o
Coaf e deste aos referidos órgãos serão atendidas prioritariamente.
§ 4' As informações solicitadas ao Coaf serão encaminhadas
ao solicitante, na forma de formulários ou relatórios específicos, caracterizando o seu encaminhamento a transferência da responsabilidade pela preservação do sigilo legal, quando for o caso.
§ 5' Os órgãos referidos no caput estabelecerão mecanismos de
compatibilização de seus sistemas de dados, para facilitar a troca de
informações eletrônicas, que não estejam protegidas pelo sigilo legal.

Art. 12. O Coaf poderá compartilhar informações com autoridades pertinentes de outros países e de organismos internacionais,
com base na reciprocidade ou em acordos.
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Art. 13. Recebida solicitação de informação referente aos crimes previstos no art. l' da Lei n' 9.613, de 1998, procedente de autoridade ou órgão competente de outro país, o Coaf atenderá ou encaminhará, se for o caso, a solicitação aos órgãos competentes, para que sejam tomadas as providências cabíveis objetivando o atendimento da
solicitação.
CAPÍTULO V
Do Processo Administrativo

Art. 14. As infrações administrativas previstas na Lei n' 9.613,
de 1998, serão apuradas e punidas mediante processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil, a Comissão de
Valores Mobiliários, a Superintendência de Seguros Privados e demais órgãos ou entidades responsáveis pela aplicação de penas administrativas previstas no art. 12 da Lei n' 9.613, de 1998, observarão seus procedimentos e, no que couber, o disposto neste estatuto.

Art. 15. O Coaf e os órgãos fiscalizadores e reguladores das
pessoas a que se refere o art. 9' da Lei n' 9.613, de 1998, poderão promover averiguações preliminares, em caráter reservado.
Parágrafo único. Nas averiguações preliminares, a autoridade
competente, nos termos das normas internas do respectivo órgão ou
entidade, poderá requerer esclarecimentos às pessoas físicas oujurídicas, diretamente relacionadas com o objeto da averiguação.

Art. 16. Concluídas as averiguações preliminares, a autoridade responsável proporá a instauração do processo administrativo
ou determinará o seu arquivamento, submetendo, neste último caso,
a decisão à revisão superior.
Art. 17. O processo administrativo será instaurado em prazo
não superior a dez dias úteis, contado do conhecimento da infração,
do recebimento das comunicações a que se refere o inciso II do art. 11
da Lei n' 9.613, de 1998, ou do conhecimento das conclusões das averiguações preliminares, por ato fundamentado da autoridade competente, que especificará os fatos a serem apurados.
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Art. 18. O acusado será intimado para apresentar defesa no
prazo de quinze dias, devendo apresentar as provas de seu interesse,
sendo-lhe facultado apresentar novos documentos a qualquer momento, antes de encerrada a instrução processual.
§ 1º A intimação conterá inteiro teor do ato de instauração do
processo administrativo.

§ 2º A intimação do acusado será feita pelo correio, com aviso
de recebimento, ou, não tendo êxito a intimação postal, por edital publicado uma única vez no Diário Oficial da União, contando-se os prazos do recebimento da intimação, ou da publicação, conforme o caso.
§ 3º O acusado poderá acompanhar o processo administrativo,
pessoalmente ou por seu representante legal, quando pessoa jurídica,
ou por advogado legalmente habilitado, sendo-lhes assegurado amplo
acesso ao processo, que permanecerá nas dependências do órgão ou
entidade processante, e a obtenção de cópias das peças dos autos.

Art. 19. Será considerado revelo acusado que, intimado, não
apresentar defesa no prazo a que se refere o artigo anterior, incorrendo em confissão quanto à matéria de fato, contra ele correndo os
demais prazos, independentemente de nova intimação.
Parágrafo único. Qualquer que seja a fase em que se encontre
o processo, nele poderá intervir o revel, sem direito à repetição de
qualquer ato já praticado.
Art. 20. Decorrido o prazo de apresentação da defesa, a autoridade responsável pela condução do processo poderá determinar a realização de diligências e a produção de provas de interesse do processo,
sendo-lhe facultado requisitar do acusado novas informações, esclarecimentos ou documentos, a serem apresentados no prazo fixado pela
autoridade requisitante, mantendo-se o sigilo legal, quando for o caso.
Art. 21. A decisão será proferida no prazo máximo de sessenta
dias após o término da instrução.
Art. 22. Os órgãos e entidades responsáveis pela aplicação
das penas administrativas previstas na Lei nº 9.613, de 1998 fiscalizarão o cumprimento de suas decisões.
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§ 12 Descumprida a decisão, no todo ou em parte, será o fato comunicado à autoridade competente, que determinará providências
para sua execução judicial.
§ 22 Quando se tratar de decisão do Coafa representaçãojudicial será feita por advogado da Advocacia-Geral da União.
Art. 23. Das decisões do Coaf caberá recurso para o Ministro
de Estado da Fazenda no prazo de quinze dias da ciência da decisão.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais e Transitórias
Art. 24. As despesas com a instalação e funcionamento do Coaf
e da Secretaria Executiva correrão por conta do orçamento do Ministério da Fazenda.
Art. 25. O Advogado-Geral da União designará advogado da
Advocacia-Geral da União, que atuará junto ao Coaf.
Art. 26. O Regimento Interno do Coaf será aprovado mediante
ato do Ministro de Estado da Fazenda.
DECRETO Nº 2.800, DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Revoga dispositivos dos Decretos
n "s 60.459, de 13 de março de 1967, e
81.402, de 23 de fevereiro de 1978.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 1.719, de 13 de outubro de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Ficam revogados o art. 58 do regulamento aprovado
pelo Decreto nº 60.459, de 13 de março de 1967, e o § 3 2 do art. 12 do
Decreto nº 81.402, de 23 de fevereiro de 1978.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasi!ia, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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DECRETO Nº 2.801, DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Revoga o inciso N do art. 2 2 do Decreto
nº 99.525, de 14 de setembro de 1990, que
institui, no Ministério das Relações Exteriores, o Programa Complementar de Assistência Médica do Serviço Exterior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 13 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o inciso IV do art. 2º do Decreto nº 99.525,
de 14 de setembro de 1990.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
DECRETO Nº 2.802, DE 13 DE OUTUBRO DE 1998 (*)
Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Justiça, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Justiça, na forma dos Anexos I e Il, a este decreto.
(") Retificado no DO de 22.10.1998 (pág. 7808 desta obra).
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Art. 2º Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam
remanejados os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG):
I do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Justiça, um DAS 102.4, dois DAS 102.3,
três FG-1, cinco FG-2, e oito FG-3, oriundos da extinção de órgãos da
Administração Pública Federal;
II - do Ministério da Justiça para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 101.5, um DAS 101.3, um
DAS 101.2 e dois DAS 102.1
Art. 3º Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão ocorrer
no prazo de vinte dias contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado da Justiça fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste
decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere o
Anexo Il, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 4º O Ministro de Estado da Justiça fará publicar no prazo
de noventa dias, a contar da data de publicação deste decreto, os regimentos internos dos órgãos do Ministério da Justiça com as alterações impostas por este decreto.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Ficam revogados os Decretos nOs 1.796, de 24 de janeiro
de 1996,2.193, de 7 de abril de 1997,2.315, de 4 de setembro de 1997,
2.351, de 17 de outubro de 1997, e 2.686, de 23 de julho de 1998.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Cláudia Maria Costin
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Anexo I
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
ESTRUTURA REGIMENTAL
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. 1º O Ministério da Justiça, órgão da Administração direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:
I - defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das
garantias constitucionais;
II - política judiciária;
III - direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos índios e das minorias;
IV - segurança pública, trânsito, Polícias Federal, Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
V - defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e promoção da sua integração à vida comunitária;
VI - defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do
consumidor;
VII - planejamento, coordenação e administração da política
penitenciária nacional;
VIII - nacionalidade, imigração e estrangeiros;
IX - documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
X - ouvidoria-geral;
XI - assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e
gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional
Art. 2º O Ministério da Justiça tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
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Secretaria Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
3. Departamento Nacional de Trânsito;
II - órgão setorial: Consultoria Jurídica;
III - órgãos específicos singulares:
a) Secretaria Nacional dos Direitos Humanos:
1. Departamento dos Direitos Humanos;
2. Departamento da Criança e do Adolescente;
3. Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência;
b) Secretaria Nacional de Justiça:
1. Departamento Penitenciário Nacional;
2. Departamento de Classificação Indicativa;
3. Departamento de Estrangeiros;
c) Secretaria Nacional de Segurança Pública:
1. Departamento de Assuntos de Segurança Pública;
2. Departamento de Polícia Ferroviária Federal;
d) Secretaria de Direito Econômico:
1. Departamento de Proteção e Defesa Econômica;
2. Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor;
e) Secretaria de Assuntos Legislativos:
1. Departamento de Análise e de Elaboração Legislativa;
2. Departamento de Estudos e Acompanhamento Legislativo;
fJ Departamento de Polícia Federal;
g) Departamento de Polícia Rodoviária Federal;
h) Arquivo Nacional;
i) Imprensa Nacional;
j) Ouvidoria-Geral da República;
l) Defensoria Pública da União;
b)
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IV -

órgãos colegiados:

a) Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana;

b) Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;

c) Conselho Nacional de Trãnsito;
d) Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;

e) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;

fJ Conselho Nacional de Segurança Pública;
g) Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos
Difusos;

V -

entidades vinculadas:

a) autarquia: Conselho Administrativo de Defesa Econômica;

b) fundação pública: Fundação Nacional do Índio.

Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa
(Somad), de Administração de Recursos da Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais (Sisg) e de Planejamento e Orçamento,
por intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de
Planejamento e Orçamento a ela subordinadas.
CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos

Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro de
Estado
Art. 3º Ao Gabinete do Ministro compete:
I - coordenar e desenvolver as atividades concernentes à relação do Ministério da Justiça com o Congresso Nacional, especialmente no acompanhamento de projetos de interesse do ministério,
em articulação com a Secretaria de Assuntos Legislativos e no atendimento às consultas e requerimentos formulados;
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II - assistir o Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho
do seu expediente pessoal;
III - coordenar e desenvolver atividades, no âmbito internacional, que auxiliem a atuação institucional do Ministério da Justiça, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores e outros
órgãos da Administração Pública;
IV - planejar, coordenar e desenvolver as atividades da Ouvidoria-Geral da República;
V - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
VI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4º À Secretaria Executiva compete:
I - assistir o Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das secretarias integrantes da estrutura do ministério e das entidades a ele vinculadas;
II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com
os sistemas federais de planejamento e orçamento, de organização e
modernização administrativa, de recursos de informação e informática, de recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
III - auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e
na implementação das ações da área de competência do ministério.
Art. 5' ÀSubsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e modernização administrativa, de recursos de informação e informática,
de recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais, referidos no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
III - promover a elaboração e consolidação dos planos e programas das atividades de sua área de competência e submetê-los à
decisão superior.
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Art. 6º À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento e orçamento, no âmbito do ministério;
H - promover a articulação com o órgão central do sistema
federal, referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
ministério, quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
IH - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas do ministério, e submetê-los à decisão superior;
IV - promover a implementação, acompanhar e fornecer elementos para a avaliação de projetos e atividades.
Art. 7º Ao Departamento Nacional de Trânsito cabe exercer
as competências estabelecidas no art. 19 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Seção II
Do Órgão Setorial

Art. 8º À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, compete:
I - assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza
jurídica;
H - exercer a coordenação das atividades dos órgãos juridicos das entidades vinculadas ao ministério;
HI - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida, em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir o Ministro de Estado no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgãos ou entidades sob sua coordenação jurídica;
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VI nistério:

examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do mi-

a) os textos de edital de licitação, como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa, de licitação.

Seção III
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 9º À Secretaria Nacional dos Direitos Humanos compete:
I - promover e defender os direitos da cidadania, da criança, do adolescente, da mulher e das minorias;
II - promover e defender os direitos humanos e encaminhar providências em casos de violações;
III - desenvolver estudos e encaminhar providências referentes às liberdades públicas;
N - atuar junto às instituições que representam os direitos
da cidadania, na comunidade;
V - adotar medidas de defesa dos interesses difusos em articulação com o Ministério Público;
VI - formular, normatizar e coordenar, em todo o território
nacional, a política de defesa dos direitos da criança e do adolescente, bem como prestar assistência técnica a órgãos e entidades que
executam esta política;
VII - defender os direitos das pessoas portadoras de deficiência e promover sua integração à vida comunitária;
VIII - fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente;
IX - prestar os serviços de secretaria executiva dos conselhos não providos destes serviços por outras unidades do Ministério
da Justiça;
X - coordenar a execução do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), dando coerência às políticas setoriais das diCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7511-7684, out. 1998
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versas áreas governamentais em matéria de direitos humanos e cidadania, em articulação com a sociedade civil;
XI - promover interface e cooperação com os organismos internacionais, em matéria de direitos humanos;
XII - coordenar os Conselhos de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Nacional dos Direitos da Mulher e o Núcleo de Acompanhamento do Programa Nacional de Direitos Humanos;
XIII - auxiliar o Ministro de Estado da Justiça nos assuntos
relacionados às atividades de apoio à Comissão Especial criada pela
Lei n' 9.140, de 4 de dezembro de 1995;
XIV - coordenar as atividades necessárias à concessão do
Prêmio de Direitos Humanos.
Art. 10. Ao Departamento dos Direitos Humanos compete:
I - assistir o Secretário Nacional dos Direitos Humanos no
trato de assuntos que envolvam a defesa dos direitos da cidadania;
II - desenvolver estudos e promover diligências com a finalidade de instruir processos relativos às pendências referentes à defesa das liberdades públicas;
III - apoiar tecnicamente as instituições representativas da
comunidade nas questões referentes aos direitos da cidadania;
IV - estudar e desenvolver projetos relativos aos direitos da
cidadania;
V - incentivar as instituições representativas da comunidade, na realização e promoção de seminários e reuniões;
VI - promover a execução do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH);
VII - administrar, supervisionar e gerenciar os acordos, protocolos e convênios já assinados para implementação do PNDH e
para o desenvolvimento da cidadania;
VIII - elaborar os relatórios sobre a implementação do
PNDH, face à situação dos direitos humanos no Brasil;
IX - promover e incentivar campanhas de conscientização
da opinião pública para criação de uma cultura de direitos humanos
e cidadania.
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Art. 11. Ao Departamento da Criança e do Adolescente compete:
I - acompanhar e avaliar a implementação do Estatuto da
Criança e do Adolescente;
II - promover o processo de descentralização do atendimento
à criança e ao adolescente em situação de risco, conforme o preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente;
III - promover a produção, a sistematização e a difusão de conhecimentos, dados e informações relativos às questões da criança e
do adolescente;
IV - assistir, sempre que solicitado, aos órgãos dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como o Ministério Público,
nas questões afetas aos direitos da criança e do adolescente;
V - propor ao órgão competente a formação, a especialização e o
aperfeiçoamento de recursos humanos necessários à execução da política de atendimento e garantia dos direitos da criança e do adolescente.
Art. 12. À Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência cabe exercer as competências estabelecidas
no art. 12 da Lei n" 7.853, de 24 de outubro de 1989.
Art. 13. À Secretaria Nacional de Justiça compete:
I - propor e encaminhar as resoluções do Conselho N acionaI de Política Criminal e Penitenciária;
II - tratar dos assuntos relacionados à classificação indicativa das diversões públicas e dos programas de rádio e televisão;
III - tratar dos assuntos relacionados à nacionalidade e naturalização e ao regime jurídico dos estrangeiros;
IV - processar e encaminhar aos órgãos competentes expedientes de interesse do Poder Judiciário e da Defensoria Pública;
V - instruir cartas rogatórias;
VI - opinar sobre a solicitação e concessão de títulos de utilidade pública, medalhas, e sobre a instalação de sociedades civis estrangeiras no território nacional, na área de sua competência;
VII - registrar e fiscalizar as entidades que executam serviços de microfilmagem;
VIII - dirigir e coordenar os estudos relativos ao direito da integração e as atividades de cooperação jurisdicional, nos acordos internacionais em que o Brasil seja parte.
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Art. 14. Ao Departamento Penitenciário Nacional compete:
I - acompanhar a fiel aplicação das normas de execução
penal em todo o território nacional;
U - inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais;
Hl - assistir tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras da execução penal;
IV - colaborar com as unidades federativas, mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais;
V - colaborar com as unidades federativas na realização de
cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado;
VI - coordenar e supervisionar os estabelecimentos penais
e de internamento federais;
VII - processar, estudar e encaminhar expedientes de interesse do Poder Judiciário e da Defensoria Pública;
VIU - desenvolver estudos e projetos relacionados com o Poder Judiciário e a Defensoria Pública;
IX - manter articulação como Ministério Público visando à
adoção de medidas de defesa dos interesses difusos e de controle da
atividade policial;
X - gerir os recursos do Fundo Penitenciário Nacional
(Funpen), criado pela Lei Complementar n' 79, de 7 de janeiro de 1994.
Art. 15. Ao Departamento de Classificação Indicativa compete analisar as diversões públicas e transmissões de rádio e televisão
e recomendar as faixas etárias e os horários das mesmas.
Art. 16. Ao Departamento de Estrangeiros compete processar, opinar e encaminhar os assuntos relacionados com a nacionalidade, a naturalização e o regime jurídico dos estrangeiros, além das
medidas compulsórias a eles aplicáveis.
Art. 17. À Secretaria Nacional de Segurança Pública compete
assessorar o Ministro de Estado da Justiça na definição e implementação da política nacional de segurança pública, e, em todo o território nacional, acompanhar as atividades dos órgãos responsáveis pela
segurança pública, por meio das seguintes ações:
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I - apoiar a modernização do aparelho policial do País;
II - ampliar o Sistema Nacional de Informações de Justiça
e Segurança Pública (Infoseg):

III - efetivar o intercâmbio de experiências técnicas e operacionais entre os serviços policiais federais e estaduais;
IV - implementar o regístro de identidade civil;
V - estimular a capacitação dos profissionais da área de segurança pública;
VI - gerir os fundos federais dos órgãos a ela subordinados;

VII - incentivar a atuação dos conselhos regíonais de segurança pública;
VIII - realizar estudos e pesquisas e consolidar estatísticas
nacionais de crimes.
Parágrafo único. Compete, ainda, à Secretaria Nacional de Segurança Pública, assistir o Ministro de Estado da Justiça nos assuntos referentes a:
I - segurança;
II - órgãos de segurança pública da União, exceto os Departamentos de Polícia Rodoviária Federal e de Polícia Federal;
III - órgãos de segurança pública do Distrito Federal:
Art. 18.
compete;

Ao Departamento de Assuntos de Segurança Pública

I - gerenciar as atividades relacionadas à área de segurança pública da secretaria;
II - dar apoio técnico, administrativo, orçamentário e financeiro ao gabinete da secretaria;

III - prover os serviços de Secretaria Executiva do Conselho
Nacional de Segurança Pública.
Art. 19. Ao Departamento de Polícia Ferroviária Federal
compete propor a política de segurança ferroviária e supervisionar o
policiamento e a fiscalização das ferrovias federais, de acordo com a
legislação específica.
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Art. 20. À Secretaria de Direito Econômico cabe exercer as
competências estabelecidas nas Leis nºs 8.078, de 11 de setembro de
1990,8.884, de 11 de junho de 1994, 9.008, de 21 de março de 1995, e
9.021, de 30 de março de 1995.
Art. 21. Ao Departamento de Proteção e Defesa Econômica
cabe exercer, coordenadamente com a Secretaria de Direito Econômico, as competências estabelecidas na Lei nº 8.884, de 1994, assim
como articular políticas pertinentes à defesa da concorrência junto
às agências reguladoras.
Art. 22. Ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor cabe exercer, coordenadamente com a Secretaria de Direito Econômico, as competências estabelecidas na Lei nº 8.078, de 1990.
Art. 23. À Secretaria de Assuntos Legislativos compete:
I - supervisionar e auxiliar as comissões e grupos especiais
de juristas constituídos pelo Ministro de Estado, com o objetivo de
alterar códigos e consolidar diplomas legais;
H - coordenar, em conjunto com a Consultoria Jurídica, a
elaboração de decretos e outros atos de natureza normativa de interesse do ministério;
HI - acompanhar a tramitação e as votações no Congresso
Nacional e compilar os pareceres emitidos pelas comissôes permanentes das duas Casas;
IV - coordenar o encaminhamento dos pareceres enviados à
Subchefia para Assuntos Parlamentares da Casa Cívil da Presidência da República.
Art. 24. Ao Departamento de Análise e de Elaboração Legislativa compete:
I - elaborar e sistematizar os anteprojetos de lei e respectivas exposições de motivos de interesse das demais áreas do Ministério da Justiça;
H - elaborar e examinar, em conjunto com a Consultoria Jurídica, a constitucionalidade, ajuridicidade e a técnica legislativa de
decretos e de outros atos legais;
IH - apoiar às comissões e aos grupos especiais de trabalho
que têm por finalidade a elaboração de proposições legislativas.
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Art. 25. Ao Departamento de Estudos e Acompanhamento
Legislativo compete:
I - examinar os projetos de lei em tramitação na Cãmara
dos Deputados e no Senado Federal;
H - elaborar pareceres, em conjunto com a Consultoria Jurídica, a respeito da constitucionalidade e dajuridicidade dos projetos
de lei em fase de sanção;
IH - manter documentação destinada ao acompanhamento
do processo legislativo e das alterações do ordenamento jurídico.
Art. 26. Ao Departamento de Polícia Federal cabe exercer as
competências estabelecidas no § 1º do art. 144, da Constituição.
Art. 27. Ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal cabe
exercer as competências estabelecidas no art. 20 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, e no Decreto nº 1.655, de 3 de outubro de 1995.
Art. 28. Ao Arquivo Nacional, órgão central do Sistema Nacional de Arquivos, compete implementar a política nacional de arquivos
por meio da gestão, do recolhimento, da preservação e da divulgação
do patrimônio documental do País, garantindo pleno acesso à informação com a finalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativas, o cidadão na defesa de seus direitos e
de incentivar a produção de conhecimento científico e cultural.
Art. 29. À Imprensa Nacional compete publicar e divulgar os
atos oficiais e executar trabalhos gráficos para a Administração PÚblica Federal.
Art. 30. ÀOuvidoria-Geral da República cabe exercer as competências definidas em lei.
Art. 31. À Defensoria Pública da União cabe exercer as competências estabelecidas na Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro
de 1994.
Seção IV
Dos Órgãos Colegiados
Art. 32. Ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
(CDDPH) cabe exercer as competências estabelecidas na Lei nº 4.319,
de 16 de março de 1964.
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Art. 33. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária compete:
I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de segurança;
II - contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e
penitenciária;
III - promover a avaliação periódica do sistema criminal
para a sua adequação às necessidades do Pais;
IV - estimular e promover a pesquisa criminológica;
V - elaborar programa nacional penitenciário de formação
e aperfeiçoamento do servidor;
VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de
estabelecimentos penais e casas de albergados;
VII - estabelecer os critérios para a elaboração da estatística
criminal;
VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecímentos penaís,
bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos Estados e Distrito Federal, propondo
às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento;
IX - representar ao Juiz da Execução ou à autoridade admínistrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução penal;
X - representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecímento penal.
Art. 34. Ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran) cabe exercer as competêncías estabelecidas no art. 12 da Lei n' 9.503, de 1997.
Art. 35. Ao Conselho Nacíonal dos Direitos da Mulher (CNDM)
cabe exercer as competências estabelecídas na Lei n" 7.353, de 29 de
agosto de 1985.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7511-7684, out. 1998

7578
Art. 36. Ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda) cabe exercer as competências estabelecidas
na Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991.
Art. 37.
compete:
I -

Ao Conselho Nacional de Segurança Pública (Conasp)

formular a Política Nacional de Segurança Pública;

II - estabelecer diretrizes, elaborar normas e articnIar a coordenação da Política Nacional de Segurança Pública;

III - estimular a modernização de estruturas organizacionais
das polícias civil e militar dos Estados e do Distrito Federal;
IV - desenvolver estudos e ações visando a aumentar a eficiência dos serviços policiais, promovendo o intercâmbio de experiências;
V tinente.

estudar, analisar e sugerir alterações na legislação per-

Art. 38. Ao Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos
Direitos Difusos (CFDD) cabe exercer as competências estabelecidas
na Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995.
CAPÍTULürv
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário Executivo
Art. 39.

Ao Secretário Executivo incumbe:

I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado
o plano de ação global do ministério;

II - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do ministério;

III - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
ministéric com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
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Seção 11

Do Defensor Público-Geral
Art. 40.

Ao Defensor Público-Geral incumbe:

I - dirigir a Defensoria Pública da União, superintender e
coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação;
II - representar a Defensoria Pública da União judicial e
extrajudicialmente;
III - velar pelo cumprimento das finalidades da Instituição;
IV - integrar, como membro nato, e presidir o Conselho Superior da Defensoria Pública da União;
baixar o Regimento Interno da Defensoria Pública da
V
União;
VI
autorizar os afastamentos dos membros da Defensoria
Pública da União;
VII - estabelecer a lotação e a distribuição dos membros e
dos servidores da Defensoria Pública da União;
VIII - dirimir conflitos de atribuições entre membros da Defensoria Pública da União, com recurso para seu Conselho Superior;
IX - proferir decisões nas sindicâncias e processos administrativos disciplinares promovidos pela Corregedoria-Geral da Defensoria Pública da União;
X - instaurar processo disciplinar contra membros servidores da Defensoria Pública da União, por recomendação de seu
Conselho Superior;
XI - abrir concursos públicos para ingresso na carreira da
Defensoria Pública da União;
XII
determinar correições extraordinárias;
XIII
praticar atos de gestão administrativa, financeira e de
pessoal;
XIV
convocar o Conselho Superior da Defensoria Pública da
União;
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xv - designar membro da Defensoria Pública da União
para exercício de suas atribuições em órgãos de atuação diverso do
de sua lotação, em caráter excepcional, perante juízos, tribunais ou
ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria;
XVI - requisitar de qualquer autoridade pública e de seus
agentes, certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à atuação da Defensoria Pública;
XVII - aplicar a pena da remoção compulsória, aprovada
pelo voto de dois terços do Conselho Superior da Defensoria Pública
da União, assegurada ampla defesa;
XVIII - delegar atribuições a autoridade que lhe seja subordinada, na forma da lei.
Seção lII
Dos Secretários
Art. 41. Aos secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades dos órgãos
das suas respectivas secretarias, e exercer outras atribuições que
lhes forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos secretários exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação a autoridade diretamente subordinada.

SeçãoN
Dos Demais Dirigentes
Art. 42. Ao Chefe de Gabinete do Ministro de Estado, ao Consultor Jurídico, aos subsecretários, aos diretores de departamento, aos
diretores-gerais, aos presidentes dos conselhos, ao Coordenador Nacional, aos coordenadores-gerais, aos superintendentes e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das
atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que
lhes forem cometidas, em suas respectivas áreas de competência.
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CAPÍTULO V
Disposições Gerais
Art. 43. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Justiça
r Cargo!

'Unidade

i

I

Fun~ão ,

Denominação
Cargo/Função.

NE!
DAS!
FG

--f-="'--i

n-

1--3---~ssessorEspecial
2
3
5
4

Gabinete do Ministro

do Ministro
102.5
Assessor do Ministro 102.4
Assessor
102.3
Assistente
102.2
Auxiliar
102.1
101.5

4

Chefe
Assessor do Chefe
de Gabinete
Assistente

Coordenação-Geral do Gabinete
Divisão
Serviço

1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Assessoria de Comunicação Social
Coordenação
Serviço

1
1
1

Chefe da Assessoria
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.1

Assessoria de Assuntos Parlamentares

1
1
1

Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
1
1
3
4

Chefe da Assessoria
Chefe

101.4
101.2
101.1
FG·1

Divisão
Serviço

Assessoria Internacional
Divisão
Serviço

1
2

3

IChefe

102.4
102.2

~
FG·3
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~

- - - - - - - - - - - - - - Cargo/

L

Unidade

I

Secretaria Executwa - - - - - - - - -

Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço

NE/l

- .-_-·~I

I

Fun ão

n~

Denommaç,:o
Cargo/Funçao

3

Assessor do
Secretário Executivo
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe

1
2
1
3
2

5
1

Divisão
Serviço

3
3
2
2
5
1
1
1
1

Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação
Divisão
Serviço

4
4
3
1
4
1
1
2

5
2
7
4

Subsecretário
Assessor
· Assistente
IIChefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
I Chefe
Chefe
,

, Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

7

Coordenação-Geral de Modernização
e Informática
Coordenação
Divisão

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

DAS!
FG'

!

~SecretánoExecUhVo~-I

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Coordenação-Geral de Serviços

I

1
1

4
11
4

9
1
1

102.4
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
101.5
102.3
102.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Coordenador-Geral
Gerente de Programa
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.3
101.2
FG-1
FG-2

Subsecretário
Gerente de Programa

101.5
101.3
FG-1
FG-3

~ __._ _ ._ _ ~i__

---

-----'----
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1---

Unidade--- . - - - .

___________..

';:~~~~enomina~~:Il

.-pº__., __

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Divisão
Serviço

CargOIFUnçaO

'.
.
'

1
3
5
2
2
2
2

Coordenador-Geral
Coordenador
' Chefe
Chefe

I

I

I

.

F5/

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Coordenação-Geral de Planejamento Setorial
Coordenação
Divisão
Serviço

1
2
3
2
3
2
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Departamento Nacional de Trânsito

1
6
1
2
2

Diretor

101.5

Assessor
Auxiliar
Chefe
Chefe

102.3
102.1
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Planejamento Operacional
do Sistema Nacional de Trânsito

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Informatização e Estatística

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Qualificação do Fator
Humano no Trânsito

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Infra-Estrutura de
Trânsito

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento Normativo
e Estratégico do Sistema Nacional de Trânsito

Coordenação-Geral de Instrumental Jurídico e
da Fiscalização

I

Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1

Coordenador-Geral

101.4

Consultoria Jurídica

1
1

Coordenação
Divisão
Serviço

4

Consultor Jurídico
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-S

L _ _.

6
1
4
3
6

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

Unidade

I,

Secretaria Nacional dos Direitos Humano-s---'

Gabinete
Serviço

Cargo/l--,'-_-'~I
Denommaça_o
DASI "
CargolFunçao
FG

Função.
I~
1
1

, Secretério
Assessor do
Secretário
Assistente
Chefe
Chefe

1
1
1
4
5
9

101.61

102.41
102.2
101.4
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Coordenação-Geral de Projetos Especiais

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral dos Direitos da Pessoa

1
2

Coordenador-Geral
Assistente

101.4
102.2

Coordenação-Geral da Igualdade de Gênero
Coordenação

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Departamento dos Direitos Humanos

1
1

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

Coordenação-Geral dos Direitos Humanos
Coordenação
Divisão

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Coordenação-Geral de Gestão do Programa
Nacional de Direitos Humanos
Coordenação
Divisão

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Departamento da Criança e do Adolescente

1
1

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

Coordenação-Geral da Criança e do Adolescente
Coordenação
Divisão

1
3
2

Coordenadoria Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência

1

I

I·

Coordenador-Geral
Coordenador
I Chefe

,

1
Coordenação-Geral de Articulação Institucional
e Desenvolvimento
Divisão

1
2

Coordenação-Geral de Planejamento e
P,r ogramação
DiViSã O
Serviço

1
2
1

l

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

I

I

J

I

101.4
101.3
101.2

Coordenador
Nacional
Auxiliar

101.5
102.1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Coordenador-Geral I01
Chefe
I ~~1.2
Chefe
~1.1

W4
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_0'Unidade

Secr etaria Nacional de Justiça
Gab inete
Coa rdenação-Geral de Justiça, Outorgas e Títulos
DiVI são
Serviço

Cargo/
Função
n?

1
1
1
1
1
2
1

Denominação
CargolFunção

101.6
102.1
101.4
101.4
Gerente de Programa 101.3
101.2
Chefe
Chefe
101.1

Secretário
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral

4
7

6
1
Diretor
1
Auxiliar
Coordenador-Geral
1
Coa rdenação-Geral de Assuntos Penitenciários
Coordenador
1
Coa rdenação
4
Chefe
DiV1isão
1
Chefe
Serviço
1
Diretor
Dep artamento de Classificação Indicativa
1
Auxiliar
1
Coordenador
Coardenação
Chefe
Serviço
3
Diretor
1
Departamento de Estrangeiros
1
Auxiliar
1
Coordenador
Coordenação
4
Chefe
Divisão
1
Chefe
Serviço
Secretário
1
Secretaria Nacional de Segurança Pública
Assessor
3
1
Chefe
Gabinete
1
Assistente
1
Coordenador
Coordenação
2
Chefe
Divisão
Chefe
3
Serviço
2
2
4
Diretor
1
Departamento de Assuntos de Segurança Pública
Auxiliar
1
Coordenador
2
Coordenação
2
Chefe
Divisão
1
Chefe
Serviço
2'--'---=---.J-=c.CC--_
_
Dep artamento Penitenciário Nacional

NE!
DAS!
FG
,

FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.5
102.1
101.3
101.1
101.5

102.1
101.3
101.2
101.1
101.6
102.3
101.4
102.2
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.1
101.3 ,

UlliJ
101.1
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I

Cargo!
Função,

i

ns

Unidade

Departamento de Polícia Ferroviária Federal
Secretaria de Direito Econômico
Gabinete
Coordenação
Serviço

Inspetoria-Geral
Inspetoria Regional
Departamento de Proteção e Defesa Econômica

Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Divisão

Coordenação-Geral de Controle de Mercado
Divisão
Coordenação-Geral de Análise de Infrações da
Ordem Econômica
Divisão

Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor

Coordenação-Geral de Supervisão e Controle
Divisão

:

Denominação
CargolFunção

NE!
DAS!
FG

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.2
101.6
102.3
102.1
101.4
101.3
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.2
FG-1
101.5
102.2
102.1
FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
1
1
3
1
1
1
2

Diretor
Assistente
Auxiliar

101.5
102.2
102.1
FG-2
FG-S
101.4
102.1
101.2

2
2
2
1
1
1
2
1
1
3
2
5
2
2
1
2
5
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
3

Diretor
Assistente
Secretário
Assessor
Auxiliar
Chefe
Coordenador
Chefe

Inspetor-Chefe
Auxiliar
Inspetor Regional
Diretor
Assistente
Auxiliar

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
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I

Unidade

Cargo!
Função
nv

Coordenação-Geral de Políticas e Relações de
Consumo
Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos

Divisão
Secretaria de Assuntos Legislativos
Gabinete
Coordenação

Serviço
Departamento de Análise e de Elaboração
Legislativa
Divisão

Departamento de Estudos e Acompanhamento
Legislativo
Divisão

Departamento de Polícia Federal
Coordenação
Divisão

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

1
1
2
1
1
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral

1
1
1
2
1
1
2
2

Secretário
Assessor
Chefe
Coordenador

1
2
1
1

Diretor
Auxiliar
Chefe

101.5
102.1
101.2
FG-2

1
2
1
1

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1
101.2
FG-2

1
3

Diretor-Geral
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe
Diretor
Diretor
Diretor
Corregedor-Geral
Superintendente
Regional
Superintendente
Regional

7

Serviço
Academia Nacional de Polícia
Instituto Nacional de Identificação
Instituto Nacional de Criminalística
Corregedoria-Geral da Polícia Federal
Superintendência Regional- Classe A

21
25
1
1
1
1
14

Superintendência Regional- Classe B

13
209
251
328

Auxiliar

Chefe

Auxiliar
Gerente de Projeto

Chefe

Chefe

101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2
101.6
102.3
101.4
101.3
101.2
102.2
101.1
FG-2

101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
101.3
101.3
101.3
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
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Unidade

Cargo!
Função

n'
Departamento de Polícia Rodoviária Federal

Divisão

Coordenação-Geral de Operações
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Administração
Coordenação
Divisão
Superintendência Regional
Delegacia
Distrito Regional

Arquivo Nacional
Coordenação

Imprensa Nacional

Divisão
Coordenação-Geral de Produção Industrial
Divisão

1
2
3
99
271
384
1
2
6
1
2
6
22
156
5
1
2

8
25
1
2
1
1
1
4
6

NE/
DAS/
FG

Denominação
Cargo/Função

Diretor
Assistente
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Superintendente
Chefe
Chefe
Diretor-Geral
Assistente
Coordenador
Diretor-Geral
Assistente
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

7
7
Coordenação-Geral de Administração
Divisão

1
5
5
5

Defensoria Pública da União

8
1

Subdefensoria Pública da União

1
1

Coordenação
Divisão

2
3

Coordenador-Geral
Chefe

Defensor
Público-Geral da
União

101.5
101.2
101.2
FG-1
FG-2
FG-S
101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2
101.3
FG-1
101.1
101.5
102.2
101.3
FG-1
101.5
102.2
101.2
FG-3
101.4
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

NE

Subdefensor
Público-Geral da
União
Assessor do
Defensor
Público-Geral da
União
Coordenador
Chefe

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

.. -

NE

102.4
' 101.3 ,

~
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Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Justiça

b)

b.I) Situação Atual e Nova

I

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

Si;uação Nova~_-.--.-

Situação Atual
c--------,--

Código

DAS
Unitário

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.5
102.4
102.3
102 2

--+--:-;~~

Qtde.

6,52
4.94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11

I"'" ,ro ,

5
22
42
86
153
81
3
8
16
29
33

FG-1
FG-2
FG-3

o;; , i":l

752,60

476

748,87

5 51
58 8
77 1

170,81
141,12
146,49

554
593
779

171.74
142,32
148,01

1.910

458,42

-~-----i--

(1~?)

V~lor

I

129,36
105,40
168,72
81,00
14,82
27,00
22.00
32,19
31,00

0,31
0,24
0,19

C="Total

I

.-

42
85
152
81
3
9
18
29
31

_--+__.::.478

Subtotal z (+)

I

129,36
106,64'
169,83
81,00
14.82
24,64
19,84
32,19
33,00

MO

Subtotal 1 (+)

Valor

2.388

1.211,02JL·

462,07
---f--1.210,94
_

b.2) Remanejamento de Cargos
DAS
Unitário

I

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.5
101.3
101.2
102.4
102.3
102.1

{'"

1----

Subtotal (1)

4,94
1,24
1,11
3,08
1,24
1,00

Do Mare plMJ (a)
Qtde.

I

Valor
Total

Do MJ p/o Mare (b)

If1ThW
;

1
1
1

1
2

4,94
1,24
1,11

3,08
2,48
I

:;:

"

5

I

.

3

5,56

,

Valor

2~0

---

9,29
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,--------,-

:
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~'"

I -

I

I

1,62

I

3,65

1
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I

=-------i

I

~~~:~:
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DECRETO NO 2,803, DE 20 DE OUTUBRO DE 1998
Regulamenta o art. 32 daLei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, com redação dada pela
Lei n" 9.528, de 10 de dezembro de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o art. 32,
inciso IV e parágrafos, da Lei n'' 8,212, de 24 de julho de 1991, com a
redação dada pela Lei n' 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. l' A empresa é obrigada a informar mensalmente ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por intermédio da Guia
de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), na forma por ele estabelecida,
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele instituto.
§ l' Na requisição de mão-de-obra de trabalhador avulso
em conformidade com a Lei n" 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, o
órgão gestor de mão-de-obra é o responsável pelo preenchimento e
entrega da GFIP.
§ 2' A empresa tomadora ou requisitante dos serviços de trabalhador avulso, cuja contratação de pessoal não for abrangida pela
Lei n" 8.630, de 1993, é a responsável pelo preenchimento e entrega
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da GFIP em relação aos segurados que lhe prestem serviços, observadas as normas fixadas pelo INSS.
§ 32 As informações prestadas na GFIP servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo INSS, comporão a base de
dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários,
bem como constitui-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese
do não-recolhimento.
§ 42 Os valores das contribuições incluídos na GFIP, não recolhidos ou não parcelados, serão inscritos na Dívida Ativa do
INSS, dispensando-se o processo administrativo de natureza contenciosa.
§ 52 A entrega da GFIP deverá ser efetuada em meio magnético, conforme estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, ou mediante formulário, na rede bancária, até o dia sete
do mês seguinte àquele a que se referirem as informações.

§ 62 A GFIP será exigida relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir de janeiro de 1999.
§ 72 O preenchimento, as informações prestadas e a entrega
da GFIP são de inteira responsabilidade da empresa.
§ 82 O INSS e a Caixa Econõmica Federal estabelecerão
normas para disciplinar a entrega da GFIP, nos casos de rescisão
contratual.
§ 92 Independentemente das disposições do art. 85 do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social (ROCSS),
aprovado pelo Decreto n'' 2.173, de 5 de março de 1997, o descumprimento do disposto neste artigo é condição impeditiva para expedição
do documento comprobatório de inexistência de débito.

Art. 22 A infração ao disposto no artigo anterior sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art. 106 do ROCSS, em função do número de segurados, pela não-apresentação da GFIP, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo:
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,---o

a 5 segurados

1/2 valor mínimo

F~-~-=--~----,------6 a 15 segurados

r-

16 a 50 segurados

51 a 100 segurados

101 a 500 segurados

501 a 1000 segurados
1001 a 5000 segurados

I

.~

Acima de 5000 segurados

1 x o valor mínimo

r=

I

~

2 x o valor mínimo

fi x o valor mínimo

10 x o valor mínimo
20 x o va-j-or-m-fn-im-o-----1
35 x o valor mínimo
------,
50 x o valor mínimo

j

H - cem por cento do valor devido relativo à contribuição
não declarada, limitada aos valores previstos no inciso anterior,
pela apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores;

IH - cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 106 do
ROCSS, por campo com informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da
GFIP com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores.
§ 1º A multa de que trata o inciso I, a partir do mês seguinte
àquele em que o documento deveria ter sido entregue, sofrerá acréscimo de cinco por cento por mês calendário ou fração.
§ 2º O valor mínimo a que se refere o inciso I será o vigente na
data da lavratura do auto-de-infração.

Art. 3º Para efeito do disposto no art. 33 do ROCSS, a pessoa
jurídica apresentará, ainda, os recibos de entrega da GFIP.
Art. 4º Para efeito do disposto nos arts. 42 e 43 do ROCSS, observar-se-á, ainda:
I - o cedente de mão-de-obra deverá elaborar GFIP específica
para cada empresa tomadora de serviço, devendo esta exigir do cedente de mão-de-obra, quando da quitação da nota fiscal ou fatura,
cópia da referida guia, com comprovante de entrega;
H - o executor da obra deverá elaborar GFIP específica para
cada empresa contratante, devendo esta exigir do executor da obra,
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quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia da referida guia
com comprovante de entrega.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas

DECRETO Nº 2.804, DE 20 DE OUTUBRO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona, da
nova redação ao art. 12 da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto n" 820, de 13
de maio de 1993, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma deste artigo, os seguintes cargos em comissão:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para a Secretaria-Geral da Presidência da República: trinta
e seis DAS 101.1, onze DAS 102.3 e oito DAS 102.1;
II - da Secretaria-Geral da Presidência da República para o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado: um DAS
101.3, quatro DAS 101.2, quatro DAS 102.4 e dois DAS 102.2.
§ 1º Em decorrência do disposto neste artigo, o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Subsecretaria-GeraI da Presidência da República, passa a ser o constante do Anexo I a este decreto.
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§ 2º Para fins de compensação financeira, permanecerão sem
provimento na Secretaria-Geral da Presidência da República 81
Gratificações de Representação-GR, sendo 29 GR-H e 52 GR-I.

Art. 2º O art. 12 da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto
nº 820, de 13 de maio de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 12. Integram a Subsecretaria-Geral a Diretoria-Geral de Administração e a Diretoria de Modernização e Informática.
§ I' A Diretoria-Geral de Administração tem a seguinte
composição:

I
H
niais;

Departamento de Recursos Humanos;
Departamento de Recursos Financeiros e Patrimo-

IH

Departamento de Recursos Logísticos;

IV

Departamento de Engenharia e Telecomunicações.

§ 2º Integram, ainda, a Diretoria-Geral de Administração
a Coordenação de Planejamento e Orçamento, a Divisão de Apoio
Administrativo, a Seção de Apoio Regíonal à Presidência da República, a Seção de Apoio e Segurança aos ex-Presidente da República (Lei nº 7.474, de 8 de maio de 1986) e a Seção de Pessoal
Militar, esta última até que seja incorporada à estrutura da
Casa Militar da Presidência da República.
§ 3º O Chefe da Seção de Pessoal Militar vincula-se, para
fins administrativos militares, ao Subchefe Executivo da Casa
Militar da Presidência da República.
§ 4º A Diretoria de Modernização e Informática tem a seguinte composição:

I
H

Departamento de Modernização e Informação;
Departamento de Informática.

§ 5º Integra, ainda, a Diretoria de Modernização e Informática a Seção de Apoio Administrativo.
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§ 6' Compete à Diretoria-Geral de Administração executar, por meio de suas unidades, as atividades administrativas
da Presidência da República, especialmente:
I - conservação e manutenção dos palácios e residências oficiais;
II -

controle de material e do patrimônio;

III - administração e manutenção dos serviços elétricos, eletrônicos e eletromecânicos;
IV e cozinhas;

administração dos refeitórios e dos serviços de copas

V - operação, manutenção e execução, inclusive contramedidas eletrônicas, dos serviços de comunicações, das redes
de telefonia, rádio e telex;
VI - administração da comunicação administrativa,
compreendendo recepção, expedição o arquivo de documentos,
numeração, registro e publicação dos atos oficiais;
VII -

administração das bibliotecas e de seus acervos;

VIII - gestão dos imóveis funcionais administrados pela
Secretaria-Geral da Presidência da República, elaboração de
projetos arquitetônicos e fiscalização das obras e instalações a
serem executadas;
IX humanos;

administração e desenvolvimento dos recursos

X - processo de planejamento, elaboração, execução,
acompanhamento, controle e avaliação orçamentária;
XI - processo de planejamento, execução, controle e
avaliação financeira;
XII - administração das compras e aquisições de materiais, contratação de serviços, realização de licitações, a formalização da dispensa e da inexigibilidade de licitação e elaboração
dos contratos e ajustes;
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XIII - prestação da assistência médica, odontológica, laboratorial e farmacêutica ao Presidente e ao Vice-Presidente da
República, aos titulares dos órgãos essenciais, aos servidores
em exercício na Presidência da República 8, subsidiariamente,
aos seus dependentes, incluindo realização de perícias médicas;
XN - provimento de meios de locomoção e de transporte
ao Presidente da República e ao pessoal dos órgãos essenciais da
Presidência da República, quando em serviço, bem como a manutenção e conservação da frota de veiculos;
XV - prestação de apoio aos servidores, quando integrarem comitivas de viagens presidenciais e outros eventos principalmente nas áreas de assistência médica, de comunicação, de
transporte, de integridade de ambientes físicos e de alimentação e hospedagem;
XVI - administração do funcionamento de escritórios regionais de representação da Presidência da República;
XVII - coordenação das atividades de segurança, apoio
pessoal e transporte dos ex-Presidentes da República;
§ 7" Compete à Diretoria de Modernização e Informática
executar, por meio de suas unidades, as atividades de modernização e informática da Presidência da República, especialmente:
I - estudo e execução de projetos de modernização da
estrutura, dos métodos e dos processos de trabalho, em articulação com os demais órgãos da Presidência da República;
II - promoção e avaliação dos programas de treinamento em informática;
III - planejamento, projeção, desenvolvimento e execução do
tratamento eletrônico de informações, visando ao incremento quantitativo e qualitativo e à racionalização dos fluxos de informação;
N - especificação e supervisão da contratação, instalação e manutenção de bens e serviços de informática;
V - elaboração e encaminhamento à Diretoria-Geral de
Administração da previsão da despesa anual de informática e de
modernização, para inclusão na proposta orçamentária anual da
Presidência da República;
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VI - articulação com outros órgãos do Executivo e dos demais Poderes da União, quanto à viabilização de fluxos de informações, interligações de redes de comunicação de dados e de outros assuntos ligados à área de modernização e informática, necessários à Presidência da República.» (NR)

Art. 3' Os regimentos internos que definirão o detalhamento dos órgãos integrantes da Estrutura Regimental da Subsecretaria-Geral, as competências das respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes serão aprovados pelo Secretário-Geral
da Presidência da República e publicados no Diário Oficial da
União, no prazo de sessenta dias contados da data de publicação
deste decreto.
Art. 4' Em decorrência do disposto no art. l' deste decreto, o
Anexo lU ao Decreto n" 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar na forma do Anexo U a este decreto.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se os arts. 12 a 64 do Decreto n? 115, de 13 de
maio de 1991.
Brasília, 20 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Castin
Silvana Gianni
Anexo I
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
da Subsecretaria-Geral da Presidência da República
I

!caros~
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~bsecretaria-Geral

~
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-- ----
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I
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101.4 .
A s s e s s o r , 1Ü2ill4'
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I------~n~dade

---

--Tca~~OSr~::minação~o Carg~

. Diretoria-Gemi de Administmção

11 I

Coordenação de Planejamento
e Orçamento
Divisão de Apoio Administrativo
Seção
Departamento de Recursos Humanos
Divisão

Seção
Departamento de Recursos Financeiros
e Patrimoniais
Divisão

Seção
Departamento de Recursos Logísticos
Divisão
Seção
Departamento de Engenharia
e Telecomunicações
Divisão

Seção
Diretoria de Modernização e Informática

Divisão
Departamento de Informática
lDivisãO

.

~[l

Diretor-Gera-j--------

Fj

de Administração
Direto-Geral Adjunto
Adjunto
Oficial de Gabinete In
Oficial de Gabinete II
Assesor de ex-Presidente
Assistente de ex-Presidente
Auxiliar de ex-Presidente

101.5
101.4
101.4
102.3
102.2
102.4
102.2
102.1

Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe
Assessor
Chefe
I Chefe

101.3
101.2
101.1
101.4
102.3
101.2
101.1

1
1
3
7
1
1
4
13

Chefe
Assessor
Chefe
Chefe
Chefe
Assessor
Chefe
Chefe

101.4
102.3
101.2
101.1
101.4
102.3
101.2
101.1

1
1
3
10

Chefe
Assessor
Chefe
Chefe

101.4
102.3
101.2
101.1

Diretor
Diretor Adjunto
Oficial de Gabinete I
Chefe

101.5
101.4
102.1
101_1

1
2
6
2
8
8
8

Seção de Apoio Administrativo
Departamento de Modernização
e Informação

\

1
1
2
1
1
3
10

1
1
6
1
1
1
2
1
1

I

Chefe
Assessor
Chefe
Chefe de Departamento
Assessor
~~hefe
__

J

101.4
102.3
101.2
101.4
102.3
101.2J
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Anexo II
(Decreto nº 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Anexo II
Quadro-Resumo Quantitativo dos Custos dos Cargos em Comissão
e Funções de Confiança da Secretaria-Geral
da Presidência da República
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~
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DECRETO Nº 2.805, DE 21 DE OUTUBRO DE 1998
Dá nova redação ao art. 66 do Decreto
nº 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, que regulamenta, para o Exército, a Lei nº 5.821,
de lOde novembro de 1972, que dispõe sobre
a promoção dos oficiais da ativa das Forças
Armadas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O art. 66 do Decreto n" 71.848, de 16 de fevereiro de
1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíl.ia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7511-7684, out. 1998

7600
«Art. 66. O recurso referente à composição do Quadro de
Acesso ou direito de promoção será dirigido ao Ministro do Exército, conforme o disposto na Lei n' 5.821, de 1972.
§ l' Antes de encaminhar o recurso previsto neste artigo, o
oficial que se julgar prejudicado deverá requerer, também no prazo de quinze dias, recontagem de pontos ao Presidente da CPO.
§ 2' Para fins de início de contagem do prazo de que trata o
§ F do art. 17 da Lei n' 5.821, de 1972, o oficial que interpôs o recur-

so é considerado notificado na data de publicação da decisão do Presidente da CPO sobre a respectiva recontagem de pontos, no Boletim Interno da Organização Militar em que serve o requerente.
§ 3' O Ministro do Exército baixará as instruções necessárias à execução do disposto neste artigo.» (NR)

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Fica revogado o Decreto n" 88.778, de 30 de setembro
de 1983.
Brasília, 21 de outubro de 1998; 177'; da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO N' 2.806, DE 21 DE OUTUBRO DE 1998
Fixa os preços mínimos básicos para os
produtos agrícolas da safra de verão 1998199.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei n' 79, de 19 de dezembro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Os preços mínimos básicos para os produtos agrícolas
da safra de verão 1998/99 são os relacionados no anexo a este decreto, com seus respectivos valores, especificações e vigência.
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Art. 2' Os preços mínimos serão assegurados aos produtores
e às cooperativas de produtores, livres da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e da contribuição
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), observadas as normas operacionais divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Parágrafo único. Nas Aquisições do Governo Federal (AGF)
deverão ser observadas as especificações constantes da classificação
oficial.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Anexo
Preços Mínimos - Safra de Verão - 1998/99
1. Produtos amparados por AGF e EGF/SOV
Unidades da
Produtos

Algodão
em caroço

Federação e
Regiões
Amparadas

Início

Tipo/Classe
Básico

Unido

6~30/32

15kg

de

Preço Mínimo
Básico

Vigência

R$lkg

R$/unid.

fev.l99

0,4667

7,00

1,6334

24,50

0,2106

10,53

0,1550
0,1495
0.1410

9,30
8,97
8,46

Sul, Sudeste,
Centro-Oeste

e Bahia-Sul

Tipo

Algodão

em pluma
Arroz

TodoTerritório

longo fino
em casca

Nacional

Arroz

Sul, Sudeste,

longo em
casca

Nordeste
e Centro-Oeste
(exceto MT)

MTeTO
Norte (exceto TO)

Tipo 2-49/51

50kg

fev.l99

Tipo 3-39/41

60kg

fev.lgg(2)

(l)
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Produtos
- - ----

Feijão

preto,
branco
e cores

Unidades da
Federação e

Tipo/Classe

Regiões

Básico

Unido

Amparadas
Sul, Sudeste,
Centro-Oeste
e Bahia-Sul
Rondônia

Sul, Sudeste,
Centro-Oeste
variedades e Bahia-Sul
Rondônia

Preço Mínimo
Básico

Início
de
Vigênci a

R$/kg

R$/unid.

Tipo 3

60kg

nov.l9 8
abr.lg9

0,4334
0,4000

26,00
24,00

Tipo 3

60kg

nov.l9 8
abr.lgg

0,3467
0,3467

20,80
20,80

Único
Fina t3

t

50kg

jan./99
jan.l99

0,0250
0,1540

25,00
7,70

60kg

fev./99(:l)

0,1117
0,1084
0,1000

6,70
6,50
6,00

Feijão

demais

Mandioca:
-Raiz

Sul, Sudeste
e Centro-Oeste

- Farinha
Milho

i

Sul, Sudeste, TO,
BA-Sul, Sul do MA
Único
e Sul do PI
GO, MS eDF
MT,AC eRO
----

Areas irrigadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste Jan./g9.
(2) Roraima - Set./98.
(3) se e RS - Jan.l99.

(1)

Set./98; MS, PR,

se e SP-

2. Produtos amparados por EGF/SOV
--

Produtos

Fécula in
natura
Soja em
grãos

Unidades da
Federação e
Regiões
Amparadas
Sul, Sudeste
e Centro-Oeste
Sul, Sudeste
e Centro-Oeste
(exceto MT)
MT,PA,TOe
! Nordeste

,----

Início

Tipo/Classe
Básico

Unido

de

Vigência:

,

: Sul, Sudeste,
Centro-Oeste
e BA-Sul

Preço Mínimo
Básico
R$/kg

R$/unid.

,

2-B

i

1kg

jan./99

i

0,2300

0,2300

60kg

fev./99

I

0,1584

9,50

•

Único

0,1500
0,1417

AM.AC e RO

Sorgo

.

9,00
8,50

---

I

Único
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I

60kg

fev./99

0,0781

4,69
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DECRETO N' 2.807, DE 21 DE OUTUBRO DE 1998
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam aprovadas a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), na
forma dos Anexos I e II a este decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), dois DAS 101.4 e um DAS 101.2;
II - do Instituto do Patrimônio Históricoe ArtísticoNacional(Iphan)
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, dois
DAS 101.3, dois DAS 101.1, um DAS 102.1, cinco FG-l e uma FG-2.
Art. 2' O Regimento Interno do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) será aprovado pelo Ministro de
Estado da Cultura e publicado no Diário Oficial da União, no prazo
de noventa dias contados da data de publicação deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se os Decretos n's 99.602, de 13 de outubro
de 1990, 335, de 11 de novembro de 1991, e o Anexo XL do Decreto
n' 1.351, de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 21 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOS
Francisco Weffort
Cláudia Maria Costin
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Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAL DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN)
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. l' O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), autarquia federal constituída pelo Decreto n' 99.492, de
3 de setembro de 1990, com base na Lei n' 8.029, de 12 de abril de
1990, vinculado ao Ministério da Cultura, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, terá duração indeterminada e gozará de autonomia técnica, administrativa e financeira.
Art. 2' O Iphan tem por finalidade pesquisar, promover, fiscalizar e proteger o patrimônio cultural brasileiro, nos termos da Constituição e, especialmente:
I - formular e coordenar a execução da política de preservação, promoção e proteção do patrimônio cultural, em consonância
com as diretrizes do Ministério da Cultura;
II - formular e promover programas de cooperação técnica e
aperfeiçoamento de recursos humanos para conservação e preservação do patrimônio cultural;
III - desenvolver estudos e pesquisas, visando à geração e incorporação de metodologias, normas e procedimentos para conservação e preservação do patrimônio cultural;
IV - promover a identificação, o inventário, a documentação,
o registro, a difusão, a vigilância, o tombamento, a desapropriação, a
conservação, a restauração, a devolução, o uso e a revitalização do
patrimônio cultural;
V - exercer os poderes discricionário e de polícia administrativa para proteção do patrimônio cultural brasileiro;
VI - aplicar as penalidades previstas na legislação de proteção ao patrimônio cultural;
VII - exercer as competências estabelecidas no Decreto-Lei
n" 25, de 30 de novembro de 1937, no Decreto-Lei n? 3.866, de 29 de
novembro de 1941, na Lei n'' 4.845, de 19 de novembro de 1965 e na
Lei n" 3.924, de 26 de julho de 1961.
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CAPÍTULO II
Da Organização e Direção

Seção I
Da Estrutura Básica
Art. 3'
I -

O Iphan tem a seguinte estrutura básica:

órgãos colegiados:

a) Diretoria;

b) Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural;

II - órgão de assistência direta e imediata ao Presidente:
Gabinete;
III -

órgãos seccionais:

a) Procuradoria Jurídica;

b) Departamento de Planejamento e Administração;

IV -

órgãos específicos singulares:

a) Departamento de Identificação e Documentação;

b) Departamento de Proteção;

c) Departamento de Promoção;
V -

unidades descentralizadas:

a) Superintendências Regionais;
b) Unidades Especiais: Museus, Arquivo e Centros Culturais.

Seção II
Da Direção e Nomeação
Art. 4' O Iphan será dirigido por uma Diretoria, os Departamentos por diretor, o Gabinete por chefe, a Procuradoria Jurídica por
procurador jurídico, as Coordenações por coordenador, as Superintendências Regionais por superintendente, as Unidades Especiais por diretor,
as Divisões e os Serviços por chefe.
§ 1" O Presidente do Iphan será nomeado pelo Presidente da
República.
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§ 2' Os demais cargos em comissão e funções gratificadas serão providos na forma da legislação vigente.
CAPÍTULO III
Da Diretoria
Art. 5' O Iphan será dirigido por Diretoria composta pelo presidente e pelos diretores dos Departamentos de Planejamento e Administração, de Identificação e Documentação, de Proteção, e de Promoção.
§ I" As reuniões da Diretoria serão ordinárias e extraordinárias, estando presentes, pelo menos, o presidente e dois membros.
§ 2' As reuniões ordinárias serão convocadas pelo presidente
e as extraordinárias pelo presidente ou pela maioria dos membros
da diretoria, a qualquer tempo.
§ 3' A Diretoria deliberará por maioria de votos, cabendo ao
presidente, além do voto pessoal, o de qualidade.
§ 4' Das reuniões de Diretoria, participará o Procurador Jurídico, sem direito a voto.
§ 5º A critério do presidente, será facultada a participação de
um representante das Superintendências Regionais e das Unidades
Especiais, todos sem direito a voto.

CAPÍTULO IV
Do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural
Art. 6' O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural será
presidido pelo Presidente do Iphan, que o integra como membro nato,
e composto pelos seguintes membros:
I - um representante e respectivo suplente, de cada uma das
seguintes entidades: Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icemos), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lhama) e
Museu Nacional, que serão indicados pelos dirigentes das mesmas;
II - dezoito representantes da sociedade civil, com notórios
conhecimentos nos campos de atuação do Iphan.
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§ 1º Os membros referidos nos incisos I e II serão designados
pelo Ministro de Estado da Cultura para o mandato de quatro anos,
permitida uma recondução.
§ 2º A participação no conselho, na qualidade de membro, não
será remunerada, sendo considerada prestação de serviço público
relevante.
§ 3º O Gabinete, os órgãos seccionais e os específicos singulares, e unidades descentralizadas prestarão apoio técnico e administrativo ao conselho.
CAPÍTULO V
Da Competência das Unidades Organizacionais
Art. 7º À Diretoria compete:
I - formular diretrizes e estratégias do Iphan;
II - deliberar sobre:
a) remuneração relativa a serviços, aluguéis, produtos, permissões, cessões, operações e ingressos;
b) questões propostas pelo presidente ou pelos membros da diretoria;
c) o Plano Anual ou Plurianual de Ação do Iphan e a proposta
orçamentária;
d) o relatório anual e a prestação de contas;
e) proposta de criação, na área de atuação das Superintendências Regionais, de escritórios técnicos e unidades possuidoras de
acervos bibliográficos, arquivisticos e museológicos específicos;
III - formular diretrizes programáticas relativas às atividades das unidades descentralizadas;
IV - examinar, decidir e opinar sobre questões relacionadas à
proteção e à defesa dos bens culturais.
Art. 8º Ao Conselho Consultivo do Patrimõnio Cultural compete
examinar, apreciar e opinar sobre questões relacionadas ao tombamento.
Art. 9º Ao gabinete compete assistir ao presidente em sua representação social e política e incumbir-se do preparo e despacho do
seu expediente pessoal, bem assim das atividades de comunicação
social e de relações públicas.
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Art. 10. À Procuradoria Jurídica compete:
I - representar o Iphan judicial e extrajudicialmente;
H - exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídico aos órgãos do Iphan, aplicando-se no que couber, o disposto no
art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993;
IH - a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às atividades do Iphan, inscrevendo-os em
dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 11. Ao Departamento de Planejamento e Administração
compete propor diretrizes, gerenciar programas, elaborar e coordenar projetos e a execução das atividades de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade, de recursos humanos, serviços gerais,
modernização administrativa e informática.
Art. 12. Ao Departamento de Identificação e Documentação
compete:
I - propor diretrizes, gerenciar programas, estabelecer critérios, métodos e procedimentos que orientem a abordagem de questões
referentes à identificação e documentação do patrimônio cultural;
H - elaborar e coordenar projetos e incentivar ações de pesquisa, estudos e referenciamento, voltados para a identificação do
patrimônio cultural, visando o cadastramento, o registro, a documentação e a proteção de bens culturais.
Art. 13. Ao Departamento de Proteção compete:
I - estabelecer diretrizes, gerenciar projetos e programas
nas áreas de conservação e proteção de bens culturais;
H - estabelecer critérios, métodos e procedimentos que orientem a abordagem de questões referentes à proteção e à conservação
dos bens móveis e imóveis, nos termos da legislação pertinente.
Art. 14. Ao Departamento de Promoção compete formular diretrizes, gerenciar programas propor e implementar ações, visando
à promoção, organização e circulação de informações do patrimônio
cultural.
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Art. 15. Às Superintendências Regionais compete dirigir, coordenar, controlar e executar as ações de promoção e proteção do patrimônio cultural, no âmbito de suas áreas de atuação, em interação
com os demais órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, com representantes da sociedade civil e
com a colaboração de entidades privadas, devendo, para tanto:
I - executar o controle e a fiscalização dos conjuntos e núcleos tombados;
II
elaborar e propor o tombamento de bens culturais;
III - exercer a fiscalização e a liberação de bens culturais;
IV - determinar o embargo de ações que contrariem a legislação em vigor e aplicar as sanções legais;
V - executar a identificação, o cadastramento, o controle e a
fiscalização do patrimônio cultural, em sua área de atuação;
VI - contribuir para formulação da politica de preservação do
patrimônio cultural, propor normas e procedimentos e desenvolver metodologias, refletindo a pluralidade e diversidade cultural brasileira.

Art. 16. Às Unidades Especiais compete desenvolver as ações
voltadas para preservação e difusão dos respectivos acervos culturais,
desenvolver atividades educacionais e culturais e manter intercâmbio no País e no exterior, de acordo com as diretrizes e políticas estabelecidas pela diretoria.
CAPÍTULüVI
Das Atribuições dos Dirigentes
Art. 17.

Ao Presidente incumbe:

I - representar o Iphan em juízo ou fora dele, com poderes
para constituir mandatários;
II - praticar os atos relativos aos recursos humanos e à administração patrimonial e financeira;
III - presidir as reuniões do Conselho Consultivo e da Diretoria;
IV - submeter ao Conselho Consultivo e à Diretoria as matérias que dependem de sua apreciação e aprovação;
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v - baixar atos ad referendum da Diretoria nos casos de
comprovada urgência;
VI - assinar os atos de tombamento de bens culturais e submetê-los ao Ministro de Estado da Cultura para homologação;
VII - delegar atribuições, especificando a autoridade delegada e os limites da delegação;
VIII - constituir comissões para desenvolver tarefas de interesse institucional;
IX - extinguir e estabelecer a área de jurisdição das Superintendências Regionais.
Art. 18. Aos Diretores, ao Chefe de Gabinete, ao Procurador
Jurídico, aos Coordenadores, aos Superintendentes, aos Diretores
das Unidades Especiais, aos Chefes de Divisão e de Serviço incumbe
planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades afetas às suas respectivas unidades, bem como exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pelo presidente.
CAPÍTULO VII
Do Patrimônio e dos Recursos Financeiros
Art. 19.

Constituem patrimônio do Iphan:

I - os acervos das extintas Secretarias do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) e Fundação Nacional Pró-Memória
(Pró-Memória);
II - os bens e direitos que adquirir ou os que lhe forem doados.
Art. 20.

Os recursos financeiros do Iphan são provenientes de:

I
União;

dotações orçamentárias consignadas no Orçamento da

II
serviços;

rendas de qualquer natureza derivadas dos próprios

III - produto da arrecadação das multas estabelecidas na legislação de proteção ao patrimônio cultural;
IV - outras receitas, inclusive doações.
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Art. 21. O patrimônio e os recursos do Iphan serão utilizados
exclusivamente na execução de suas finalidades.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Às Superintendências Regionais, em suas áreas de
atuação, cabe a administração dos bens considerados como integrantes
do patrimônio histórico e artístico nacional, que estej am sob sua guarda.
Art. 23. O detalhamento das unidades organizacionais integrantes da estrutura básica, suas competências e as atribuições dos
dirigentes serão estabelecidas em Regimento Interno, aprovado pelo
Ministro de Estado da Cultura.
Art. 24. Em caso de extinção do Iphan, seus bens e direitos
passarão à União, depois de satisfeitas as obrigações assumidas com
terceiros.
Art. 25. As contas do Iphan, após apreciação pelo Ministro de
Estado da Cultura, serão encaminhadas ao Tribunal de Contas da
União.
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico
Nacional (Iphan)
---

Cargo!
Função

n'

'-----e-o

Procuradoria Jurídica

Departamento de Planejamento e
Administração
Coordenação
Divisão
~erviço

D enommaçao
Cargo/Função
-

1
1
1
1
1
1

Presidente
Assistente
Chefe
Auxiliar
Procurador
Auxiliar

1
1
3
8
2

Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

.

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

G~!'
,
DAS!
FG

: 101.6
102.2 '
101.4
102.1
101.4
102.1

i~~Üi
101.2
101.2
101.1
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,ca~go/·D

Unidade

f----------------I

-+

F Un ão
. _ n

f

Departamento de Identificação e ,
Documentação

_---rNEIl
I,.DD.JAS/
, _ CargolFunçao· ~
.

enOmlllaç~~

1

1
1
2
1
1
1
2
5
1
3

Coordenação
Divisão

Departamento de Proteção

Coordenação
Divisão
Departamento de Promoção
Coordenação
Divisão
Superintendências Regionais
Divisão
Subregional
Unidades Especiais
'I Museu, Arquivo e Centro Cultural

1
14
28
19

'""

Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Diretor
Coordenador

101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
101.3

Chefe
Superintendente
Chefe
Diretor

101.2
101.3
101.2

I

101.1

Diretor

Chefe
Chefe

Divisão

Serviço

L
b) Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan)
b.l) Situação Atual e Nova

-~C---S-i-tU:rOva

'--C-Ód-i-g-O--Cl------S'-.t-u-a-çã-o'-A-tual
' DAS Unitári'o'
DAS 101.6
DAS 101.4
DAS 101.3.
DAS 101.2.
DAS 101.1
DAS 102.2
DAS 102.1
1

1

Subtotal (1)

6,52
3,08
1,24
I
1,11
1,00
1,11,
1,00

Qtde.

~.
Valor Total

1
4·
38

43
47
1
6

Qtde. _

6,52.
12,32
47,12
47,73
47,00
MH,11'
6,00

1
6'
36
44
45
1
5

167,80

138

i

Valor Total
6,52
18,48'
44,64
48,84
45,00
1,11
5,00
169,59
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'n

~'

Código

I

L

---

Situação Atual

FFGQ-'21

IDAS 0ou,,32nI4itáriO

FG-3

;

L--.

'I;

0,19

Subtotal (2)

1_

I

-,----:-

QD5~:7e.
75

I

Situ;~ão Nova

---+

'
lli
Val::,:~tal

182'-

13,44
14,25

75

4 3 , 4 3 " 176

~, '211,23'

Total (1+2)

Q::e. .- - Val::,::t~l

,'~56
'

13,68
14,25

~

314

-

'

41,6~_,

211,23 ~

b.2) Remanejamento de Cargos

,-

. -----'I--DAS
CÓdIgO

h

,

I"
'

,

Unitário

DAS 101.4T-3,08
DAS 101.3 I
1,24
DAS 101.2'
1,11
DAS 101.1 I'
1,00

l ,
-

I.

Do Mareplo Iphan
Qtde.

2

I'

Valor

I

'

1

I

0,24

'

-

I

Qtde.
-

Valor Total
-

,

2

2,48

2

2,00

i

1,55
0,24

1.11

10~~bto~al (1) I~O-+- ~ I
FG·l
,
O~- FG·2

T~

6.16

DAS

~

(U-D-o-IP-h-a~pIo Mare (b)

7,27

_

~
.'~1
I

I

~:~~l

,,-"-_.' ~~:~~:~~; ~ -;- ~ ---'-E--'-I~-----'--~-'-:~~
[&ilil~ do r.emanejame_~to (a-b)

I

--l-~

I

S'---_L._

DECRETO N' 2.808, DE 21 DE OUTUBRO DE 1998
Fixa os preços mínimos básicos para
os produtos regionais e para as sementes ~
safra 1998/99.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei n' 79, de 19 de dezembro de 1966,
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DECRETA:
Art. 1º Os preços mínimos básicos para os produtos regionais
e para as sementes - safra 1998/99 são os relacionados nos anexos a
este decreto, com seus respectivos valores, especificações e vigência.
Art. 2º Os preços mínimos serão assegurados aos produtores e
às cooperativas de produtores, livre da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e da contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), observadas as normas operacionais divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Parágrafo único. Nas Aquisições do Governo Federal (AGF) deverão ser observadas as especificações constantes da classificação oficial.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Anexo I
Preços Mínimos - Produtos Regionais - Safra 1998/99

~-'---

~ unidades,' da
i

P roUDS
d t

______ L L
~.t?lho
nobre. cu,rado _

I

I

~.
'

Federação

Regiões Amparadas

Sul" Sudeste,

~tanha de caju
I,

Girassol em grão

'

Guaraná

g
,

0.970H
'dez.l98" 0,2800

-Nordeste

~, Sudeste e Centro-Oeste ---~-~~~~--J
',_

I

, Norte e Nordeste
- ' , Nordeste . - - - - - -

---'---"------,,---

Uva in~ustrial

.

I

Sul, Sudeste e.Nordeste

0,141'7J,

4'36~00

--+ r

Norte, Nordeste e Centro-Oeste _

~,Juta e Malva/embonecada \ Todo o território nacional ,

Mamona em baga
, Sísal

I set.l~5000 ,
~98~ ~

~ Narte ~ N ordest_e__

'

I

centr~-O,este e Nordes~,' a 0.198'

Am~ndoim e~ casca ~ Sudeste e Centro-Oeste

LCera de Carnaúba

I

\ P Mínimo
Básico
,1ge~CIa R$lkg
Início de
'V'ft
.

e

I

set./98

!

[ev.l9B tÕ'5000

i

juV.98

_ 0,2334

ago.l98

0,3400

, , - - -

~y.l99

0,1800
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Anexo II
Preços Mínimos - Sementes - Safra - 1998/99

I--I'--'~~, Semente-~
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li

. Unidades da F.ederaçã.o e
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Regiões Amparadas
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I _____

:, Algodão
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I'

e

I

'

l "eSul,Bahia-Sul,
Sudeste, Centro-Oeste

~SUl,Sude~te

Amendoim

B~S;.'oad

Grão!
se.mente ; R
Caroço Fiscalizada I egre ra a

.1'

,

I

'I

(L::lRflR

I

0,7880

'.

Inloio
. e .
vigencia

Fiscalizada

.

~"

O'8576~Ut.l98

0,1458~, 0,4091,__

e Centro-Oeste! 0,3900 -,

1

A

fev.!99

Arm' lOngO '---~-I ----:-I--~·

~
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_

i

Todo o territó~io nacion~,2519
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~--,-----l:- Bahia Sul
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I

~

~l
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'~
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ISoja
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,

I

~AM..
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.1

~

.

~3651

-I·----,---_._-

Sul, Sudeste, Centro-Oeste
,-------.l?'0780

Sorgo
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1.

0,1584, . 0,3381

.

_0'~feV./991

0,3486___0,8683

I

Sui Sudeste, centro-'oe;Fte
'.
e Bahia-Sul
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---.--'

I

I'

I Sul, Sudeste, Centro-Oeste
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.~SUl
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I
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I

I

I

1
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"
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__
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'.

I
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0,6588

~
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__

'.

0,6748

rev./991
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DECRETO Nº 2.809, DE 22 DE OUTUBRO DE 1998
Dispõe sobre a aquisição e utilização de
passagens aéreas pelos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 15, inciso IH, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º A aquisição de passagem para transporte aéreo, nacional e internacional, pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional fica subordinada às mesmas condições praticadas pelo setor privado,
conforme dispõe o inciso IH do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 dejunho de 1993.
Art. 2º Para efeito da aplicação do disposto no artigo anterior,
os órgãos e as entidades ali mencionados deverão:
I - adquirir a passagem pelo menor preço dentre aqueles oferecidos pela companhias aéreas, inclusive os decorrentes da aplicação de tarifas promocionais ou reduzidas para horários compatíveis
com a programação da viagem;
H - adotar as providências necessárias ao atendimento das
condições preestabelecidas para aplicação das tarifas promocionais
ou reduzidas.
Art. 3º Os órgãos e as entidades abrangidos por este decreto
poderão reduzir a taxa de desconto oferecida pelas agências de viagens por eles contratadas para fornecimento de passagem aéreas,
quando aplicada sobre o valor dos bilhetes emitidos com tarifas
promocionais ou reduzidas, conforme dispuser regulamentação
complementar.
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Art. 4º Sem prejuizo das demais cláusulas, o instrumento
convocatório de licitação, relativo à prestação de serviços de fornecimento de passagens aos órgãos e as entidades de que trata o art. 1º,
deverá conter, obrigatoriamente, cláusula que:
I - preveja o compromisso de utilização de tarifas promocionais para o serviços prestados, sempre que colocadas à disposição
pelas companhias aéreas;
II - permita o julgamento das propostas com base no maior
desconto oferecido pelas agências de viagens sobre o valor de suas
comissões.
Art. 5º Sem prejuízo das demais formas de pagamento previstas na legislação, as passagens aêreas emitidas com tarifas promocionais ou reduzidas poderão ser pagas mediante a utilização de cartão de crédito corporativo ou, excepcionalmente, de suprimento de
fundos.
Parágrafo único. É vedada a aceitação de qualquer acréscimo
em função do pagamento na forma prevista no caput, ínclusive taxas
de adesão, de manutenção, anuidades ou qualquer outro decorrente
da obtenção e do uso de cartão de crédito corporativo.
Art. 6º O ordenador de despesas é a autoridade pelo uso do
cartão de crédito corporativo, pela definição e pelos controles dos limites de créditos rotativo, sendo vedada a sua utilização em finalidade diversa da prevista neste decreto.
Parágrafo único. É vedado a aquisição de passagem aérea mediante a utilização de cartão de crédito corporativo quando não houver saldo suficiente para o atendimento da despesa na correspondente nota de empenho.
Art. 7º Independentemente da forma de pagamento, nos bilhetes de passagens aéreas deverá constar a seguinte informação:
"Pagamento à conta de recursos públicos. Reembolsável exclusivamente ao órgão requisitante ou comprador».
Art. 8º O art. 27 do Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de
1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 27. A passagem via aérea, para o militar, o servidor
público e seus dependentes será adquirida pelo órgão competente, observadas as seguintes categorias:
I - primeira classe: Presidente e Vice-Presidente da República e pessoas por eles autorizadas.
II - classe executiva: Ministros de Estado e titulares de
cargos equivalentes na Presidência da República, ocupantes de
cargos de Natureza Especial, Oficiais-Generais, titulares de representações diplomática brasileira e dirigentes de empresas
estatais;
III -

classe econõmica:

a) demais militares e servidores públicos não abrangidos
nos incisos I e II deste artigo e seus dependentes;
b) colaboradores eventuais sem vínculo com o serviço público nomeados ou designados pelo Presidente da República;

c) acompanhantes de que trata o art. 29, § 1', a, da Lei
n" 5.809, de 10 de outubro de 1972, de servidor público ou militar designado para missão permanente ou transitória, com mudança de sede, por período superior a seis meses.
Parágrafo único. Ao servidor ocupante de cargo do GrupoDireção e Assessoramento Superiores, nível DAS-6, de Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, ao dirigente máximo de autarquia ou fundação pública e aos militares, dos postos de Capitão-de-Mar-e-Guerra ou Coronel, poderá ser concedida passagem em classe executiva nos trechos em que o tempo de
vôo entre a origem e o destino for superior a oito horas." (NR)
Art. 9' Compete aos órgãos do Sistema de Controle Interno
zelar pelo cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 10. Os Ministérios da Administração Federal e Reforma do
Estado e da Fazenda nos seus respectivos âmbitos de atuação, poderão
instituir normas complementares para cumprimento deste decreto.
Art. 11. O disposto no art. 27 do Decreto n? 71. 733, de 1973,
aplica-se às viagens de que tratam os Decretos n's 91.800 de 18 de
outubro de 1995, e 986, de 12 de novembro de 1993.
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Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Ficam revogados o art. 10 do Decreto nº 91.800, de 18
de outubro de 1985, o inciso II do art. 21 do Decreto nº 986, de 12 de
novembro de 1993, e os Decretos nOs 79.391, de 14 de março de 1977,
84.363, de 3 de janeiro de 1980, 89.893, de 2 de julho de 1984.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Cláudia Maria Costin
DECRETO Nº 2.810, DE 22 DE OUTUBRO DE 1998
Dá nova redação ao art. 2 2 do Decreto
nº 1.415, de 10 de março de 1995, que cria a
Assessoria de Estudos e Atividades Especiais no Estado-Maior das Forças Armadas,

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O art. 2º do Decreto nº 1.415, de 10 de março de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º O Chefe da Assessoria de Estudos e Atividades
Especiais é um Oficial-General, preferencialmente com um dos
cursos da Escola Superior de Guerra.» (NR)
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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DECRETO Nº 2.811, DE 22 DE OUTUBRO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG) que
mencionar e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA;
Art. 1a Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG), da
Fundação Escola Nacional de Administração Pública para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, cinco DAS
101.1, dois DAS 102.2 e cinco FG-2.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
II ao Decreto n' 1.949, de 4 de julho de 1996, passa a vigorar na forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
Anexo I
Remanejamento de Cargos

I,
I

I

c.,

Código
DAS 101.1
DAS 102.2

~
-+--

DAS Unitário

I

I

Da Enap p/o Mare
Quant.
!Valor Totai~'

I

5
2
FG-2~~--I--- _ _5
I

To-'-'.,ta_l

1,00
,1,11

\

I

~

12

i
I

.

5,00
2,22
1,20.

.

I
I

I __8.4_2_ _"""J
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Anexo II
(Decreto nº 1.040, de 4 de julho de 1996)
Anexo III
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas da Fundação Escola Nacional de Administração
Pública (Enap)

I

Unidade

Cargos!
Funções
ns

Gabinete
Serviço

Assessoria de Cooperação Técnica
Procuradoria Jurídica

Auditoria-Geral

1
1
1
1
1
2
25
20
10
1
1
1
2
1
2

Denominação

Presidente
Assessor
Chefe de Gabinete

Assistente
Auxiliar
Chefe

Chefe da Assessoria

Assessor
Procurador
Gerente de Unidade

Auditor-Geral
Gerente de Unidade

DAS/
FG
101.6
102.3
101.4
102.2
102.1
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
102.3
101.4
101.2
101.4
101.2

Diretoria de Administração e Finanças

Coordenação-Geral de Planejamento e
Orçamento
Coordenação-Geral de Organização e
Recursos Humanos

1
3
1
1

Assessor
Assistente
Auxiliar

101.5
102.3
102.2
102.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral
Gerente de Unidade
'; Chefe

Coordenador-Geral

101.4
101.2
101.1
101.5
102.3
101.4

Coordenador-Geral

101.4

11
Serviço
Diretoria de Pesquisa e Difusão

Coordenação-Geral de

pe,qUi~

~oordenação-Geral de

Difus.ão

6
1
5
1
1

Diretor

Diretor
Assessor

J
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. r::==-.

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

~

, Dnida.d_e_ _ .___

' Coordenação-Geral de Apoio Técnico

I

Coordenação
I
'I

Serviço
Diretoria de Educação Continuada

Coordenação-Geral de Qualidade de
Ensino
Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Didático
Coordenação-Geral de Programas
Especiais
Coordenação-Geral de Apoio Logístico
Coordenação

Serviço
Centro de Documentação e Informação
I

~~,ordenação

~viço

I

----.--~--,

I DAS/
I FU~;~ DenOminaçãO~~
Cargos/

,!

I

1
3
3
1
1

I Coordenador-Geral

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1
4
3
6
3
3
1
3

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral
Coordenador
Assessor
Assistente
Gerente de Unidade
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.3
102.3
102.2
101.2
101 1
101.4
101.3

' Coordenador
Gerente de Unidade
Chefe
Diretor

I
I'

I

I

I

__ ~~e~

101.4
101.3
101.2
101.1
101.5

I

l~

b) Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão

e Funções Gratificadas da Fundação Escola Nacional
de Administração Pública

I-~-'-!' DAS

I

Situação Atual

~COd,gO l~n;táriO__re;;;;;;-_.
Qtde. ~

DAS
DAS
DAS
I DAS
DAS
DAS
. DAS
DAS
DAS
I
·

I

U

I

101.6.
101.5 I
101.4
101.3'
101.2
101.1
102.3 I
102.2
102.1.
1

Subtotal1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
1,24
1,11
1,00

lI!
'I

3
I
14
10.
21
19
13·
10
2

1

I

.
I

';'

I Valor Total~

1

6,52'
14,82
I
43,12.
12,40
23,31
19,00
16,12
11,10.
2,00

SituaçãoNov~~

Qtde.

I Valor Total

1
I
3
14
10
21
14
I
13
8.
2---+
I

l

6,52
14,82
43,12
12,40
23,31
14,00
16,12
8,88,
2'OH

---r----g;--1148,39--1-----s6141,i7
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DAS
Unitário

25
25
10

60
153

DECRETO Nº 2.812, DE 22 DE OUTUBRO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art.
1ª do Decreto nº 2.353, de 20 de outubro de
1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado, até 31 de março de 1999, o prazo estabelecido no art. 1º do Decreto nº 2.353, de 20 de outubro de 1997.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Cláudia Maria Costin
Clovis de Barros Carvalho
DECRETO Nº 2.813, DE 22 DE OUTUBRO DE 1998
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso N e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I" Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, na forma
dos Anexos I e II a este decreto.
Art. 2' Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o artigo anterior deverão ocorrer no
prazo de vinte dias, contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, O
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado
fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias,
contados da data de publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS) a que se refere o Anexo lI, indicando, inclusive, o
número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 3' Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado serão aprovados pelo
Ministro de Estado e publicados no Diário Oficial da União, no prazo
de noventa dias contados da data de publicação deste decreto.
Art. 42 Em decorrência do disposto neste decreto, ficam excluídos da Estrutura Regimental do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado os cargos constantes do Anexo lI, Quadro b.2.
Art. 52 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revoga-se o Decreto n'' 2.415, de 8 de dezembro de
1997.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177 2 da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Castin
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Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA
DO ESTADO
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. l' O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, órgão da Administração direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:
I - políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
U - política de desenvolvimento institucional e capacitação
do servídor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
Hl - reforma administrativa;
IV - supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil,
de organização e modernização administrativa, de administração de
recursos de informação e informática e de serviços gerais;
V - modernização da gestão e promoção da qualidade do Setor Público;
VI - desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec),
CAPÍTULO U
Da Estrutura Organizacional
Art. 2' O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
c) Secretaria Executiva:
1. Subsecretaria de Gestão Interna;
2. Departamento de Extinção e Liquidação;
U - órgão setorial: Consultoria Jurídica;
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IH - órgãos específicos singulares:
a) Secretaria da Reforma do Estado:
b) Secretaria de Tecnologia da Informação;
1. Departamento de Serviços de Rede;
2. Departamento de Gestão da Informação;
c) Secretaria de Logística e Projetos Especiais:
1. Departamento de Serviços Gerais;
d) Secretaria de Recursos Humanos:
1. Departamento de Carreiras e Remuneração;
2. Departamento de Normas;
3. Departamento de Sistemas e Controle de Cadastro e Pagamentos;
IV - entidade vinculada: Fundação Escola Nacional de Administração Pública.
Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec),de Organização e Modernização Administrativa (Somad),
de Administração de Recursos de Informação e Informática (Sisp), de
Serviços Gerais (Sisg) e de Planejamento e Orçamento, por intermédio da Subsecretaria de Gestão Interna a ela subordinada.
CAPÍTULO IH
Da Competência dos Órgãos
Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro de
Estado
Art. 32 Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho
do seu expediente pessoal;
H - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do minístério, em tramitação no Congresso N acionaI;
IH - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
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N - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - promover programas e projetos de cooperação técnica internacional, no âmbito do ministério;
VI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4' À Secretaria Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das secretarias integrantes da estrutura do ministério e da entidade a ele vinculada;
II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas
com os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização
e modernização administrativa, recursos da informação e informática, recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
III - auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes
e na implementação das ações da área de competência do ministério.
Art. 5º À Subsecretaria de Gestão Interna compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de recursos humanos,
de serviços gerais, planejamento e orçamento, de organização e modernização administrativa, e de recursos da informação e informática
no âmbito do ministério;
II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
III - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior.
IV - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalisticas do ministério, e submetê-los à decisão superior;
V - acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades.
Art. 6' Ao Departamento de Extinção e Liquidação compete:
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I - exercer as funções de planejamento, coordenação e controle relativas aos processos de extinção de órgãos e entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e
de liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista;
II - implementar as atividades relacionadas com a conservação, a manutenção e o acesso ao acervo documental dos órgãos, entidades e empresas submetidos a processos de extinção ou de liquidação, no decorrer do processo;
III - promover o acompanhamento e a orientação dos procedimentos dos inventariantes e dos liquidantes nos processos em que
atuem, consolidando as instruções expedidas em manuais específicos;

IV - representar, por delegação expressa, em todas as instâncias administrativas, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, nos assuntos inerentes a encargos de pessoal e
obrigações sociais trabalhistas, exclusivamente restrita ao universo
dos órgãos e entidades extintos e na liquidação de empresas públicas
e sociedades de economia mista.

Seção II
Do Órgão Setorial

Art. 72 À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, administrativamente subordinada ao Ministro
de Estado, compete:
I - assessorar o Ministro de Estado e secretários em assuntos de natureza jurídica;
II - exercer a coordenação e orientação técnica das unidades
jurídicas vinculadas ou descentralizadas do ministério;
III - exercer a coordenação e orientação técnico-jurídica das
Delegacias de Administração Federal;
IV - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
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v - elaborar, após manifestação da unidade jurídica do órgão ou entidade de origem, pareceres jurídicos sobre questões, dúvidas ou conflitos submetidos ao reexame do ministério, em matérias
relativas à operacionalização dos sistemas de sua competência;
VI - opinar sobre atos a serem submetidos ao ministro com
vistas à vinculação administrativa;
VII - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação do ministro e dos secretários;
VIII - assistir ao ministro e aos secretários no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por eles praticados
ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua
coordenação jurídica;
IX - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do ministério:
a) os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa de licitação;
c) os projetos de lei, decreto 8, sempre que necessário, outros
atos normativos expedidos pelo ministério.
X - fornecer às unidades jurídicas vinculadas ou descentralizadas e à Advocacia-Geral da União, subsídios jurídicos a serem
utilizados nas defesas judiciais e administrativas em matéria de interesse do ministério;
Seção Ill
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 8º À Secretaria da Reforma do Estado compete:
I - formular e propor políticas e diretrizes de reforma e modernização do Estado;
II - elaborar, propor, coordenar e apoiar a execução de programas e projetos de reforma e modernização do aparelho do Estado,
voltados para:
a) a incorporação de mecanismos de controle social ao processo
de gestão;
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b) a regulamentação e desregulamentação de órgãos e atividades;

c) a redefinição e aperfeiçoamento de normas e critérios de natureza jurídico-institucional que condicionam as atividades administrativas de órgãos e entidades que integram a Administração PÚblica Federal;
d) a modernização da gestão;
e) o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de sistemas de informações institucionais;
j) a análise e a proposição de parâmetros para subsidiar a avaliação de desempenho de órgãos e atividades;
g) a racionalização de atividades e a eliminação de competências concorrentes nas diversas esferas de governo;
UI - supervisionar o Somad;
IV - promover, coordenar e apoiar a implementação de projetos de atividades de reforma administrativa.
Art. 9' À Secretaria de Tecnologia da Informação compete planejar, coordenar, supervisionar e orientar, normativamente, as atividades do Sisp, propondo políticas e diretrizes, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Art. 10.

Ao Departamento de Serviços de Rede compete:

I - exercer a coordenação central do Sisp, definindo políticas,
diretrizes, normas e padrões para a gestão dos recursos de informação e informática na Administração Pública Federal;
U - promover a infra-estrutura tecnológica, rede de comunicação do Governo Federal, necessária à:
a) integração e operação dos sistemas estruturadores das atividades administrativas do Governo Federal;
b) comunicação eletrônica oficial entre os órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) disseminação de informações públicas;
d) viabilização do acesso, fácil e em tempo real, de informações
existentes em entidades públicas ou privadas e nacionais ou internacionais.
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III - definir programas de capacitação para os gestores de recursos de informação e informática e para os usuários dos serviços
da rede de comunicação do Governo Federal;
IV - gerir o orçamento e os contratos de prestação de serviços
da secretaria.
Art. 11. Ao Departamento de Gestão da Informação compete:
I - interagir com os órgãos centrais do Sipec, Somad, Sisg, e
dos Sistemas Nacional de Arquivos (Sinar), e de Planejamento,
Orçamento e Finanças, visando garantir a uniformização e a integração dos procedimentos e das informações;
II - promover o desenvolvimento e a implantação de soluções, na Administração Pública Federal, que subsidiem a tomada de
decisões e o planej amento de políticas públicas;
III - promover o desenvolvimento e a implantação de soluções, na Administração Pública Federal, que possibilitem o incremento da produtividade.
Art. 12. À Secretaria de Logística e Projetos Especiais compete planejar, coordenar, supervisionar e orientar normativamente as
atividades relativas ao Sisg, bem como propor as políticas e diretrizes a ele relativas, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, assim como coordenar as atividades
de articulação institucional, técnica e financeira, no âmbito do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
Parágrafo único. Cabe à Secretaria de Logística e Projetos
Especiais prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho da
Reforma do Estado, criado no âmbito do ministério, pelo Decreto nO 1.738,
de 8 de dezembro de 1995.
Art. 13. Ao Departamento de Serviços Gerais compete:
I - formular e promover a implementação de políticas e diretrizes relativas às atividades de administração de materiais, de
obras e serviços, de transportes, de comunicações administrativas e
de licitações e contratos, adotadas na Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional;
II - gerenciar e operacionalizar o funcionamento sistêmico
das atividades do Sisg, por intermédio da implantação, supervisão e
controle do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais.
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Art. 14. À Secretaria de Recursos Humanos, órgão central do
Sipec, compete formular e propor as políticas relativas à administração de recursos humanos, bem assim planejar, coordenar, controlar e
supervisionar as atividades de recrutamento e seleção, capacitação
e desenvolvimento, carreiras, remuneração, cadastro e lotação, folha de pagamentos, seguridade social e benefícios, dirigidas aos servidores da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, observando, ainda, ao atendimento a outros encargos pertinentes às suas áreas de competência no que se refere às empresas
públicas e sociedades de economia mista que recebam dotações à
conta do Orçamento Geral da União e à cooperação técnica com outras esferas de governo.
Art. 15. Ao Departamento de Carreiras e Remuneração compete:
I - propor políticas e diretrizes relativas à classificação e reclassificação de cargos, à organização de carreiras, à remuneração e
à seguridade social e benefícios dos servidores da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem assim supervisionar a sua aplicação;
II - propor políticas e diretrizes relativas ao recrutamento e
seleção, à capacitação, ao desenvolvimento e à avaliação de desempenho dos servidores da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem assim supervisionar a sua aplicação, intervindo, se necessário, quando da realização de concursos públicos,
para resguardar os princípios da moralidade, legalidade, publicidade e impessoalidade;
UI - promover o permanente acompanhamento, por intermédio de sistema próprio de informações gerenciais, da evolução quantitativa e qualitativa da força de trabalho dos órgãos que compõem o
Sipec, bem assim da remuneração e das despesas de pessoal, com o
objetivo de orientar a proposição das políticas e diretrizes;
IV - produzir e divulgar mensalmente, através do Boletim
Estatístico do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, informações sobre a evolução da força de trabalho, remuneração e despesas de pessoal da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
V - promover estudos e pesquisas sobre os assuntos de sua
competência.
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Art. 16.

Ao Departamento de Normas compete:

I - propor, elaborar e implementar atos e normas complementares e procedimentos decorrentes de políticas e diretrizes definidas para a administração de recursos humanos;
H - promover pesquisas e estudos relacionados com a legislação de recursos humanos e sugerir, permanentemente, ações destinadas à revisão e consolidação da legislação referida;
IH - opinar sobre questões de aplicação de normas operacionais relativas à administração de recursos humanos:
a) formuladas mediante processos de interesse de servidor ou
servidores, após manifestações do órgão seccional e respectivo setorial do Sipec, em se tratando de servidor da administração autárquica e fundacional, e somente do órgão setorial do Sipec, no caso de servidor da administração direta;

b) encaminhadas mediante consulta formal de órgão setorial do
Sipec e, em se tratando do respectivo órgão seccional, precedidas de
suas manifestações;

IV - manter atualizado acervo e oferecer subsídios de legislação, doutrina e jurisprudência às unidades do órgão central do
Sipec, bem como promover sua permanente sistematização, para
proporcionar meios de consulta e acesso informatizado aos órgãos
que compõem o Sipec.
V - examinar e orientar, juntamente com a Consultoria Jurídica, as unidades do órgão central do Sipec quanto ao correto e uniforme cumprimento de ordens e decisões judiciais que envolvem matéria relativa à administração de recursos humanos, bem como promover orientação de caráter operacional geral aos órgãos setoriais e
seccionais, quando as mesmas acarretarem ampla repercussão;
VI - elaborar informações e atender diligências requeridas
pela autoridade judiciária aos dirigentes do órgão central do Sipec
sobre matérias relativas à administração de recursos humanos.
Art. 17. Ao Departamento de Sistemas e Controle de Cadastro e Pagamentos compete:
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I - desenvolver, implantar e administrar sistemas informatizados de gestão de recursos humanos no âmbito do Sipec, que permitem o tratamento automático dos procedimentos para a aplicação
da legislação e cumprimento das orientações relativas administração de recursos humanos, bem como a produção de informações gerenciais a partir de suas bases de dados;
à

II - executar o controle sistêmico, coordenar e supervisionar
as operacões de processamento de dados para a produção da folha de
pagamento dos servidores da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, bem assim dos empregados das empresas
públicas e das sociedades de economia mista que recebem dotações à
conta do Orçamento Geral da União para despesas com pessoal;
IH - coordenar e supervisionar as operações de processamento de dados para a formação e atualização dos cadastros dos servidores referidos no inciso anterior, bem assim para o controle da sua lotação e movimentação no âmbito do Sipec;
IV - verificar a exatidão dos parâmetros de cálculos de quaisquer pagamentos processados pelo Sistema Integrado de Administração
de Recursos Humanos (Siape) e seus sucedâneos, no âmbito do Sipec;
V - cooperar com outras esferas de governo no desenvolvimento e na implementação de sistemas informatizados de controle
da folha de pagamento e de gestâo de recurso humanos;
VI - realizar estudos e pesquisas para o aprimoramento dos
conhecimentos técnicos na sua área de competência.

CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I
Do Secretário Executivo
Art. 18.

Ao Secretário Executivo incumbe:

I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado o
plano de ação global do ministério;
H - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do ministério;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7511-7684, out. 1998

7635

IH - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Seção 11
Dos Secretários e Demais Dirigentes
Art. 19. Aos secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das unidades que integram suas respectivas secretarias, e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos secretários exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.

Art. 20. Ao Chefe de Gabinete do Ministro, ao Consultor Jurídico, aos subsecretários, aos diretores, aos coordenadores-gerais,
aos coordenadores e aos demais dirigentes incumbe planej ar, dirigir,
coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em suas
áreas de competência.

Seção III
Dos Diretores de Programa

Art. 21. Aos diretores de programas incumbe planejar, coordenar e avaliar o desenvolvimento de estudos e projetos no âmbito das secretarias, quanto à melhoria dos serviços públicos, modernização da
gestão, modernização institucional e profissionalização do servidor.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
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Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado

I,

Unidade

Cargos/
Funções

n'
3

2
2

6
Gabinete do Ministro
Coordenação-Geral de Apoio Administrativo
Coordenação
Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Social

Divisão
Serviço
Assessoria Parlamentar
Divisão
Serviço
Asessoria de Informações Institucionais

Secretaria Executiva
Gabinete

1
2
1
1
1

3
1
1
2
1
1

1
1
3
2
1
1
2
1
1
1

3

·

102.4
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1

Coordenação
Divisão
Serviço

~g:~

I

I

Subsecretaria de Gestão Interna

~------

101.5
102.3
102.2
- -
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Carg;~1l

I

Unidade

Funções
n"

Coordenação-Geral de Recursos Humanos

1
1
1

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão
Serviço

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Imóveis Funcionais

Divisão
Serviço
Consultoria Jurídica
Coordenação-Geral de Legislação
Administrativa
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria da Reforma do Estado

~~.r.ViÇO

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
102.1
FG-1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Diretor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Assistente
Chefe
Chefe
Consultor Jurídico

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

1
1
4
8
3
3
2
1
5
1
4
9
2

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral
Coordenador
Assistente
Auxiliar
Chefe
Chefe
Secretário
Assessor
Assistente
Diretor de Programa
Gerente de Projeto
Chefe

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

3
1
2
4
8
1
5

Coordenação
Departamento de Extinção e Liquidação
Coordenação-Geral de Extinção
Coordenação

L

DAS/
FG

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

3

Coordenação-Geral de Modernização,
Informática e Informação
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças

Denominação
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I--I

-1--

Cargos!
Funções

Unidade

-----

.
_
Denominação

ns

DAS!
FG

- - - - - - -

Coordenação-Geral de Análise e
Informações Organizacionais
Coordenação

Secretaria de Tecnologia da Informação

Coordenador-Geral
Coordenador
Assistente
Auxiliar

101.4
101.3
102.2
102.1

Secretário
Assessor do Secretário
Diretor

101.6
102.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1

101.4
102.2

1

2
4
2
1
1

Departamento de Serviços de Rede
Coordenação-Geral de Infra-Estrutura
Tecnológica
Coordenação-Geral de Serviços de Rede

1

Coordenação-Geral de Narmas e Padrões

1
1

Departamento de Gestão da Informação
Coordenação-Gerai de Sistemas
Estruturadores

1

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral
Assistente
Diretor

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1

Coordenador-Geral
Assistente

101.4
102.2

1
1
3

Secretário
Assistente
Auxiliar
Diretor de Programa
Gerente de Projeto
Coordenador
Diretor
Auxiliar
Chefe
Gerente de Programa
Gerente de Projeto
Secretário
Secretário Adjunto
Assessor do
Secretário
Assessor
Auxiliar
Gerente de Projeto

101.6
102.2
102.1
101.5
101.4
101.3

Coordenação-Geral de Informações
Gerenciais
Coordenação-Geral de Incremento da
Produtividade

Secretaria de Logística e Projetos Eepeciaie

2
3

Coordenação
Departamento de Serviços Gerais

1

Serviço

2
3
8

Secretaria de Recursos Humanos

1
1

1
1

1

1
1
1
1

Divisão

~~rviço,

..

I

~~e~e

,~_~e

101.5

101.4

101.5

101.5
102.1
101.1
101.4
101.2
101.6
101.5

102.4
102.3
102.1
101.4
101.2

~~
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Cargos!
Unidade

Funções

Denominação

n"

DAS!
FG

1
3
2
2

Auditor-Chefe
Assistente
Auxiliar
Coordenador

101.4
102.2
102.1
101.3

1
1
1
2

Diretor

Gerente de Projeto
Assistente
Auxiliar

101.5
101.4
102.2
102.1

Coordenação-Geral de Carreiras
Divisão

1
1

Chefe

101.4
101.2

Coordenação-Geral de Recrutamento e
Desenvolvimento
Divisão

1
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Informações Gerenciais
Divisão

1
1

Coordenador-Geral

Chefe

101.4
101.2

Departamento de Normas

1
1
1

Diretor
Assistente
Auxiliar

101.5
102.2
102.1

Coordenação-Geral de Estudos e
Elaboração de Narmas
Divisão

1
1

Coordenador-Geral

Chefe

101.4
101.2

Coordenação-Geral de Sistematização e
Aplicação da Legislação
Divisão

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Coordenação-Geral de Procedimentos
Judiciais
Divisão

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Departamento de Sistemas e Controle de
Cadastro e Pagamentos

1

1
2
1

Diretor
Gerente de Projeto
Assistente
Auxiliar

101.5
101.4
102.2
102.1

Coordenação-Geral de Operações e Produção
Divisão

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Coordenação-Geral de Cadastro e Controle
da Lotação
Divisão

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Auditoria de Recursos Humanos

Coordenação
Departamento de Carreiras e Remuneração

Coordenador-Geral

Coordenação-Geral de Estudos e

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p- 7511-7684, auto 1998

7640
b) Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado

b.I) Situação: Atual e Nova
----,- - - - ' - -

b.2) Remanejamento de Cargos
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DECRETO N' 2.814, DE 22 DE OUTUBRO DE 1998
Regulamenta o art. 99 da Lei n Q 9.504,
de 3D de setembro de 1997, para efeito de
ressarcimento fiscal pela propaganda eleitoral gratuita relativa às eleições de 4 de outubro de 1998.

O PRESIDENTE DA REPAÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 99 da Lei n' 9.504, de 30 de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Aplicam-se às eleições de 4 de outubro de 1998 as normas constantes do Decreto nº 1.976, de 6 de agosto de 1996, com as
seguintes alterações:
I - o preço do espaço comercializável é o preço de propaganda
da emissora comprovadamente vigente em 18 de agosto de 1998, que
deverá guardar proporcionalidade com os praticados trinta dias antes e trinta dias após essa data;
II - o valor apurado de conformidade com o Decreto nº 1.976,
de 1996, com as alterações deste decreto, poderá ser deduzido da
base de cálculo dos recolhimentos mensais de que trata o art. 2' da
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem assim da base de cálculo do Lucro Presumido.
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3'

Fica revogado o art. 2' do Decreto n" 1.976, de 1996.

Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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DECRETO Nº 2.815, DE 22 DE OUTUBRO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre os Governos dos Estados-Partes do Mercosul e o
Governo da República do Chile, de 30 de julho de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição;
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, como Estados-Partes do Mercado
Comum do Sul (Mercosul), e da República do Chile, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de julho de 1998, em
Montevidéu, o Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica nº 35, entre os Governos dos EstadosPartes do Mercosul e o Governo da República do Chile;
DECRETA:
Art. 1º Fica promulgado, para todos os efeitos, o Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
nº 35, entre os Governos dos Estados-Partes do Mercado Comum do
Sul (Mercosul) e o Governo da República do Chile, apenso por cópia
ao presente decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO

de 23.10.1998, pág. 20.
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DECRETO N' 2.816, DE 23 DE OUTUBRO DE 1998
Promulga o Tratado Constitutivo da Conferência de Ministros da Justiça dos Países
Ibero-Americanos, assinado em Madri, em
7 de outubro de 1992.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Tratado Constitutivo da Conferência de Ministros da Justiça dos Países Ibero-Americanos foi assinado em Madri, em 7 de outubro de 1992;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do
Decreto Legislativo n' 41, de 3 de abril de 1995;
Considerando que o tratado em tela entrou em vigor internacional em I" de setembro de 1998;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação do referido tratado, em 12 de março de 1997, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em l' de setembro de 1998;
DECRETA:
Art. l' O Tratado Constitutivo da Conferência de Ministros
da Justiça dos Países Ibero-Americanos, assinado em Madri, em 7 de
outubro de 1992, apenso por cópia a este decreto, deverá ser executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o tratado está publicado no DO de 26.10.1998, págs. 1/2.
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DECRETO Nº 2.817, DE 23 DE OUTUBRO DE 1998
Promulga o Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Namíbia, em Brasília, em 7 de
março de 1995.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República do Brasil e o Governo
da República da N amíbia firmaram, em Brasília, em 7 de março de
1995, um Acordo de Cooperação Técnica;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio de Decreto Legislativo nº 35, de 28 de março de 1996, publicado no Diário Oficial da União nº 63, de 1º de abril de 1996;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 18 de setembro
de 1998, nos termos do § 1º de seu artigo XI;
DECRETA:
Art. 1º O Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Namíbia, em Brasília, em 7 de março de 1995, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO

de 26.10.1998, pág. 3.
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DECRETO N' 2.818, DE 23 DE OUTUBRO DE 1998
Promulga o Mordo de Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Italiana celebraram, em Roma, em 12 de
fevereiro de1997, um Acordo de Cooperação Cultural;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio de Decreto Legislativo n' 62, de 4 de novembro de 1997, publicado no Diário Oficial da União n" 214, de 5 de novembro de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 9 de outubro de
1998, nos termos do § l' de seu artigo 23;
DECRETA:
Art. l' O Acordo de Cooperação Cultural, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997, apenso por cópia
ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
Repúblíca.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO

de 26.10.1998, págs. 3/4.
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DECRETO Nº 2.819, DE 23 DE OUTUBRO DE 1998
Dá nova redação ao art. 5 12 do Regulamento de Movimentação para Oficiais e
Praças do Exército (R·50), aprovado pelo
Decreto nº 2.040, de 21 de outubro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O art. 5º do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército (R-50), aprovado pelo Decreto nº 2.040, de
21 de outubro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º
.
§ 1e O trânsito tem início no dia imediato à data de desligamento do militar da OM, devendo o mesmo seguir destino na
primeira condução, marcada com a antecedência devida, logo
após o término do trânsito, podendo, entretanto, se assim o desejar, seguir destino durante aquele período.
....••......•..........••....•••.....••................•••...•••.....••......•..........•••..»

(NR)

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO Nº 2.820, DE 27 DE OUTUBRO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 4'1
do Decreto nº 2.352, de 20 de outubro de 1997,
que cria o Grupo Executivo para a Conclusão
do Projeto de Reassentamento de Populações
da Usina Hidrelétrica de Itaparica.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado, até 30 de abril de 1999, o prazo estabelecido no art. 4º do Decreto nº 2.352, de 20 de outubro de 1997.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Clovis de Barros Carvalho
DECRETO Nº 2.821, DE 27 DE OUTUBRO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1 ª
do Decreto n" 2.567, de 28 de abril de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 31 de março de 1999, o prazo estabelecido no art. l' do Decreto nº 2.567, de 28 de abril de 1998.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
DECRETO N' 2.822, DE 27 DE OUTUBRO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1ª
do Decreto n ª 2.419, de 15 de dezembro de
1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. F Fica prorrogado, até 31 de março de 1999, o prazo estabelecido no art. l' do Decreto n' 2.419, de 15 de dezembro de 1997.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n'' 2.603, de 22 de maio de 1998.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
Raul Belens Jungmann Pinto
DECRETO N' 2.823, DE 27 DE OUTUBRO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1!2
do Decreto n!!. 2.015, de 26 de setembro de
1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1998, o prazo
estabelecido no art. F do Decreto n" 2.015, de 26 de setembro de
1996.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n" 2.694, de 29 de julho de 1998.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Cláudia Maria Costin
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DECRETO Nº 2.824, DE 27 DE OUTUBRO DE 1998
Aprova o Regimento Interno do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguro Privados, de Previdência Privada
Aberta e de Capitalização.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1e Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência
Privada Aberta e de Capitalização, na forma do anexo a este decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Anexo
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE RECURSOS
DO SISTEMA NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS,
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E DE CAPITALIZAÇÃO
CAPÍTULO I
Da Finalidade
Art. 1º O Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização, órgão colegiado integrante da estrutura básica do Ministério da Fazenda, tem por finalidade o julgamento, em última instância administrativa, dos recursos de decisões da Superintendência de Seguros
Privados (Susep) e do IRB - Brasil Resseguros S.A., nos casos especificados nos Decretos-Leis nº 73, de 21 de novembro de 1966, e 261,
de 28 de fevereiro de 1967, e na Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1997,
na parte em que dispõe esta última sobre entidades abertas de previdência privada.
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CAPÍTULO II
Da Organização

Seção I
Da Composição
Art. 2º O conselho será integrado por seis conselheiros, titulares
e respectivos suplentes, de reconhecida competência e possuidores de
conhecimentos especializados em assuntos relativos ao mercado securitário, de capitalização e de previdência privada e de crédito imobiliário e poupança, representando os seguintes órgãos e entidades:
I
Ministério da Fazenda;
II
Superintendência de Seguros Privados (Susep);
III
IRB - Brasil Resseguros S.A.;
IV
Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados
e de Capitalização (Fenaseg);
V - Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados
e de Capitalização (Fenacor);
VI - Associação Nacional das Entidades Abertas de Previdência Privada (Anapp),
§ 1º Os membros do conselho serão designados pelo Ministro
de Estado da Fazenda, com mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
§ 2º O conselho terá como presidente o representante do Ministério da Fazenda e como vice-presidente o representante da Susep.
§ 3º Os representantes das entidades de classe mencionadas
nos incisos IV a VI deste artigo, serão por estas indicados em lista
tríplice, por solicitação do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 4º Junto ao conselho funcionará um Procurador da Fazenda
Nacional, designado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
com a atribuição de zelar pela fiel observância das leis, dos decretos,
dos regulamentos e dos demais atos normativos.
§ 5º Os membros do conselho não farão jus a qualquer remuneração, por dele participarem.
§ 6º A Secretaria Executiva do Conselho será exercida pela
Susep.
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Seção II
Do Funcionamento
Art. 3 9 O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês 8, extraordinariamente, mediante convocação do presidente ou
de dois terços de seus membros.

Parágrafo único.

As reuniões do conselho serão públicas e rea-

lizadas com a presença de, no mínimo, dois terços de seus membros.

Art. 4' A ausência injustificada do conselheiro titular a três
sessões consecutivas ou cinco alternadas implicará a perda do mandato e simultânea designação de novo conselheiro.
Art. 5' As decisões do conselho, observado o quorum estabelecido no parágrafo único do art. 3', serão tomadas pela maioria simples de seus membros, por meio de acórdãos.
Parágrafo único.
voto de qualidade.

No caso de empate, caberá ao presidente o

CAPÍTULO III
Da Competência e das Atribuições
Seção I
Do Colegiado
Art. 6' Além da competência assinalada no art. l' deste regimento interno, cabe ainda ao conselho:
I - representar, por intermédio do seu presidente, ao Ministro de Estado da Fazenda sobre irregularidade constatada nos autos, ou ocorrida nos órgãos ou entidades recorridas, avocando, se for
o caso, os respectivos processos;
II
propor modificação do regimento interno;
IH - mandar riscar ou retirar dos autos expressões injuriosas;
IV - corrigir, de ofício ou mediante provocação do interessado,
erro material cometido no julgamento de recurso de sua competência;
V - deliberar sobre outros assuntos de seu interesse.
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Seção II
Do Presidente
Art. 7' Ao Presidente do Conselho incumbe:
I - presidir, supervisionar, coordenar e orientar as atividades do conselho;
U - praticar atos administrativos, de caráter normativo,
nos assuntos de competência do conselho;
Hl - autorizar o desentranhamento e a restituição de documentos, a expedição de certidões, a devolução dos autos à repartição
de origem, quando manifestada desistência do recurso, ou após a formalização do acórdão;
IV - distribuir, entre os conselheiros, para estudo e relatório, os assuntos submetidos ao conselho;
V - adotar providências, quando esgotados os prazos legais, para andamento imediato dos processos em, poder dos conselheiros, ou do Procurador da Fazenda Nacional;
VI - designar outro relator, se o acórdão não houver sido
apresentado no prazo estabelecido;
VII - convocar os suplentes dos conselheiros, nos casos de
ausências previamente justificadas ou comunicadas por escrito à Secretaria Executiva do Conselho, e nos casos de impedimento, assim
reconhecidos pelo colegiado, quando o recurso, por esse motivo, não
for apreciado;
VIU - apreciar os pedidos dos conselheiros relativos à justificação de ausência às sessões ou à prorrogação de prazos para retenção de processos;
IX - dar «vista», em sessão, ao Procurador da Fazenda Nacional, dos acórdãos assinados;
X - determinar o não-seguimento de pedido ou solicitação
feita diretamente ao conselho em que se verifique, desde logo, a incompetência do órgão para conhecê-lo;
XI - determinar a devolução ao órgão de origem de recurso
manifestamente incabível ou que não se enquadre na competência
do conselho;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7511-7684, ont. 1998

7653
XII -

dirimir as dúvidas e resolver os casos omissos quanto ao

encaminhamento e ao processamento dos recursos de sua competência;

XIII - expedir os demais atos necessários ao exercício de suas
atribuições.

Seção Ill
Dos Membros do Conselho
Art. 8º Aos membros do conselho, inclusive ao seu presidente
e ao seu vice-presidente, incumbe:
I - comparecer às reuniões do conselho;
II - relatar ou revisar os recursos que lhes forem submetidos,
conforme o caso;
III
redigir ementas e acórdãos;
N - participar das deliberações do conselho.

SeçãoN
Do Procurador da Fazenda Nacional
Art. 9' Ao Procurador da Fazenda Nacional junto ao conselho
incumbe:

I - comparecer às reuniões do conselho, zelando pela fiel observância das leis, dos decretos, dos regulamentos e dos demais atos
normativos;
II - prestar assessoramento jurídico ao Presidente do Conselho;
III - opinar sobre os recursos apresentados na forma do art.
l' e do inciso II do artigo anterior;
N - requerer o que for necessário à realização da justiça ou à
defesa dos interesses da Fazenda Nacional.

Seção V
Da Secretaria Executiva
Art. 10.

À Secretaria Executiva do Conselho compete:

I - executar os trabalhos administrativos necessários ao funcionamento do conselho;
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II - receber, preparar, numerar, dar tramitação, expedir e arquivar documentação relativa às matérias de competência do conselho;
III - dar carga dos processos aos conselheiros e ao Procurador da Fazenda Nacional;
N - elaborar, fazer publicar no Diário Oficial da União e
arquivar as pautas e atas das sessões do conselho;
V - manter arquivo atualizado da legislação ejurisprudência de interesse do conselho;
VI - anotar e catalogar as decisões do conselho, para efeito
de orientação normativa;
VII - promover a elaboração de relatório das atividades do
conselho;
VIII
expedir certidões;
IX - devolver os autos, após ojulgamento, aos órgãos de origem;
X - cumprir as demais atribuições que lhe forem fixadas
em ato do Presidente do Conselho.

CAPÍTULON
Do Procedimento

Art. 11. Observados os prazos e efeitos previstos na legislação
pertinente, o recurso será interposto pela parte, em petição dirigida
ao Presidente do Conselho e apresentada perante o órgão ou entidade que houver aplicado a penalidade.
Parágrafo único. Na ausência de dispositivo legal expresso, o
prazo para interposição de recurso, sem efeito suspensivo, será de
quinze dias.
Art. 12. O recurso, juntado ao processo respectivo, será encaminhado ao conselho, no prazo de cinco dias, sob pena de responsabilidade do dirigente do órgão ou da entidade recorridos.
Art. 13. Autuado e numerado o recurso e antes de sua distribuição, os autos serão encaminhados ao Procurados da Fazenda Nacional, que terá o prazo de vinte dias para requerer diligências e esclarecimentos necessários à sua completa instrução, bem assim para
oferecer razões.
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Art. 14. Os autos serão ordinariamente distribuídos na ordem cronológica de seu ingresso no conselho.
Art. 15. Os autos a distribuir serão sorteados, em sessão, a
um relator e a um revisor.
§ 1º A ausência do conselheiro não impede que lhe sejam distribuídos autos mediante sorteio.
§ 2º Não poderá ser relator membro do conselho que houver
sido indicado representante do órgão ou da entidade recorridos.
§ 3º O relator e o revisor terão o prazo de vinte dias para, sucessivamente, elaborar o relatório e proceder à revisão, podendo,
nesse prazo, solicitar a realização de diligências.
§ 4º Dentro do período estabelecido no parágrafo anterior, o
conselheiro poderá declarar seu impedimento ou suspeição, sendo
que, na primeira hipótese, deverá declinar o motivo.
§ 5º Se o Procurador da Fazenda Nacional houver requerido
diligência, esta somente será cumprida depois de sorteados o relator
e o revisor, que poderão solicitar outros esclarecimento, no prazo,
respectivamente, de dez e cinco dias.
§ 6º Cumprida a diligência, serão os autos encaminhados ao
Procurador da Fazenda Nacional, ao relator e ao revisor que, no prazo de quinze dias, para cada um, deverão devolvê-los à secretaria
para serem conclusos ao presidente.
§ 7º Os prazos fixados neste artigo poderão ser prorrogados
pelo presidente, mediante requerimento formal nesse sentido.

Art. 16. Devolvidos, os autos relatados e revisados serão conclusos ao presidente, que determinará a sua inclusão em pauta.
Art. 17. Os conselheiros e o Procurador da Fazenda Nacional
estarão impedidos de participar do julgamento dos recursos quando
tiverem:
I
II

aplicado a penalidade;
interesse econômico ou financeiro, direto ou indireto;

UI
cônjuge e parentes, consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, interessados no litígio;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7511-7684, out. 1998

7656
IV - percebido, nos dois anos anteriores à interposição do recurso, remuneração paga pelo recorrente ou por firma ou escritório
que preste assistência técnica ou jurídica, em caráter eventual ou
permanente, qualquer que seja a razão ou título da percepção.
§ 1º É suspeito o conselheiro que tenha interposto recurso
análogo ao objeto do julgamento quer em nome próprio, quer em favor de pessoa jurídica a que seja ou tenha sido vinculado ou a sua entidade controladora, controlada ou coligada, independentemente de
o recurso já ter sido julgado.
§ 2º Os conselheiros e o Procurador da Fazenda Nacional poderão se declarar suspeitos também por motivo de foro íntimo.
§ 3º O impedimento ou suspeição deverão ser declarados pelo
conselheiro ou pelo Procurador da Fazenda Nacional, ou poderão ser
alegados por qualquer interessado, cabendo, neste caso, ao argüido,
pronunciar-se oralmente sobre a alegação que, se não reconhecida a
sua procedência, será submetida a votação.
§ 4º A argüição será examinada após a leitura do relatório e
da revisão, devendo sempre ser ouvido o argüido e o Procurador da
Fazenda Nacional. Da votação para exame do impedimento ou suspeição não participará o argüido.
§ 5º No caso de impedimento ou suspeição do relator ou do revisor, o processo será redistribuído a outro membro do conselho.
§ 6º No caso de impedimento ou suspeição do Procurador da
Fazenda Nacional, será solicitado à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional a indicação de substituto para atuar no feito.
§ 7º O presidente será substituído, nas suas ausências ou em
casos de impedimento ou suspeição, pelo Vice-Presidente do Conselho.

Art. 18. A pauta, indicando dia, hora e local da sessão e do julgamento, será afixada em lugar visível e acessível ao público, na
sede do conselho, e publicada no Diário Oficial da União, com oito
dias de antecedência, no mínimo.
§ 1º O presidente poderá ex officio ou por solicitação de conselheiro, do Procurador da Fazenda Nacional ou do recorrente, por motivo justificado, determinar o adiamento do julgamento com a retirada dos autos da pauta.
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§ 2º Os processos cujo julgamento for adiado serão incluídos
na próxima sessão, independentemente de nova publicação.
§ 3º Nos casos em que se tornar impossível julgar todos os processos da pauta, fica facultado ao presidente suspender a sessão e
reiniciá-la no dia útil subseqüente, independentemente de nova convocação e publicação.
§ 4º A sessão que não se realizar, por motivo de força maior, ficará automaticamente transferida para o primeiro dia útil seguinte,
na hora anteriormente marcada, independentemente de nova convocação e publicação.
Art. 19. Será observada a seguinte ordem nos trabalhos:
I
verificação de quorum regimental;
II
leitura, discussão e aprovação de ata da sessão anterior;
III
expediente;
IV
distribuição dos recursos aos conselheiros relatores e revisores;
V - análise de questões submetidas ao conselho, pelo presidente, por qualquer dos conselheiros ou pelo Procurador da Fazenda
Nacional;
VI - relatório, discussão e votação dos recursos constantes da
pauta.
Art. 20. Anunciado o julgamento, o presidente dará a palavra
ao relator para leitura do relatório, finda a qual, se o recorrente ou o
seu representante legal e o Procurador da Fazenda Nacional não
quiserem fazer uso da palavra, far-se-á a leitura do voto.
§ 1Q A leitura do relatório poderá ser dispensada se tiver sido
anteriormente distribuída cópia aos conselheiros e desde que não
haja oposição de qualquer conselheiro, do Procurador da Fazenda
Nacional, do recorrente ou do seu representante legal.
§ 2º Se o recorrente ou o seu representante legal desejar fazer
sustentação oral, o presidente, terminado o relatório, franquear-Ihe-á
a palavra, por quinze minutos, prorrogável por igual período.
§ 3º O Procurador da Fazenda Nacional intervirá oralmente,
por quinze minutos, prorrogável por igual período, após a sustentação oral do recorrente, ou da leitura do relatório, conforme o caso.
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§ 4' Após manifestação do Procurador da Fazenda Nacional, o
presente tomará o voto do relator, do revisor e dos demais, a partir
do primeiro conselheiro sentado à sua esquerda, e votará por último,
anunciando, em seguida, o resultado do julgamento.
§ 5' A qualquer conselheiro é facultado, após o voto do relator,
pedir vista dos autos para apresentá-los na próxima sessão de julgamenta com o seu voto.
§ 6' Os conselheiros que se julgarem habilitados a proferir
voto, antes da vista concedida, poderão fazê-lo.
§ 7' Concluída a votação, se algum dos conselheiros desejar
fundamentar seu voto, poderá fazê-lo no prazo de cinco dias, com vista dos autos na Secretaria Executiva, passando esse voto a integrar
o acórdão.
§ 8' Na votação de proposta de conversão do julgamento em
diligência, aplicar-se-á, no que couber, o disposto no § l' do art. 18.
§ 9' A sessão de julgamento será pública.
§ 10. O presidente poderá advertir ou determinar que se retire do
recinto que, de qualquer modo, perturbar a ordem, bem como advertir o
orador ou cassar-lhe a palavra, quando usada de forma inconveniente.
§ 11. O voto escrito do relator será apresentado na sessão de
julgamento, facultado ao presidente permitir que seja entregue à Secretaria Executiva no prazo de dez dias após o julgamento.
§ 12. Se vencido o relator, o conselheiro que proferir o primeiro
voto vencedor redigirá o acórdão, no prazo de dez dias da data da sessão.

Art. 21. A decisão, em forma de acórdão, será assinada pelo
relator, pelo presidente e pelo Procurador da Fazenda Nacional,
mencionados os conselheiros presentes 8, quando for o caso, especificando os vencidos, impedidos e suspeitos.
Art. 22.

O resumo da ata de cada sessão será publicado no

Diário Oficial da União, destacando o nome dos interessados, o número dos autos sorteados e dos submetidos ajulgamento, a decisão e
outros fatos relevantes.
Parágrafo único. A ata será assinada pelo representante da Secretaria Executiva e pelos membros do conselho presentes à sessão.
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Art. 23. O recorrente pode desistir do recurso em andamento
no conselho, contanto que se manifeste neste sentido, por escrito, em
petição que deverá ser entregue ao Presidente do Conselho ou à Secretaria Executiva antes de iniciado o julgamento do recurso.
Parágrafo único. A desistência será manifestada em petição
ou termo no processo ou reconhecida tacitamente, se a parte ingressar em juízo ou pagar o débito.
Art. 24. Existindo contradição entre a decisão e os fundamentos, ou omissão no acórdão, qualquer conselheiro, o Procurador da
Fazenda Nacional, a parte ou a autoridade encarregada da execução
poderá requerer ao presidente que a elimine ou a esclareça.
Parágrafo único. O despacho do presidente será definitivo se
declarar que inexiste contradição ou omissão, sendo submetido à deliberação do conselho em caso contrário.
Art. 25. Os erros e inexatidões materiais existentes na decisão serão corrigídos mediante requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão, do Procurador da Fazenda Nacional, de
conselheiro ou do recorrente.
Parágrafo único. Será rejeitado, de plano, por despacho do
presidente, o requerimento que não demonstrar, com precisão, a inexatidão ou erro.
Art. 26. Findo o julgamento, os autos serão remetidos ao órgão
de origem, para implementação da decisão proferida pelo conselho.
CAPÍTULO V
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 27. Ressalvada a faculdade conferida ao Poder Judiciário,
somente o Ministro de Estado da Fazenda e o Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, conforme o disposto no Decreto-Lei nº 147, de 3 de
fevereíro de 1967, poderão fazer requisição dos autos ao conselho.
Art. 28. Instalado o conselho, os recursos pendentes de julgamento no Conselho Nacional de Seguros Privados ser-Ihe-ão remetidos para o devido processo e julgamento.
Art. 29. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação
deste regímento serão dirimidos pelo presidente, ouvido o colegíado.
Art. 30. O presente regímento interno poderá ser alterado
mediante proposta do Ministério da Fazenda.
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DECRETO NO 1.825, DE 28 DE OUTUBRO DE 1998

n

Promulga o Acordo para o Estabelecimento da Representação da UIT em Brasília, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a União Internacional de Telecomunicações, em Genebra, em 8
de outubro de 1991.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e a União Internacional de Telecomunicações celebraram, em Genebra, em 8 de outubro de 1991, um Acordo para o Estabelecimento da
Representação da UIT em Brasília;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n" 35, de 3 de abril de 1995, publicado no Diário Oficial da União n" 71, de 12 de abril de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 26 de julho de
1995, nos termos do parágrafo l' de seu artigo VI;
DECRETA:
Art. l' O Acordo para o Estabelecimento da Representação da
UIT em Brasília, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a União Internacional de Telecomunicações, em Genebra, em 8 de outubro de 1991, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO de 29.10.1998, págs. 17/18.
(*) Retificado no DO de 30.10.1998 (pág. 7808 desta obra).
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DECRETO Nº 2.826, DE 29 DE OUTUBRO DE 1998
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas do Ministério de Minas e Energia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério de Minas e Energia, na forma dos Anexos I e II a este decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e Funções Gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério de Minas e Energia, oriundos da extinção
de órgãos da Administração Pública Federal, um DAS 102.5, sete
DAS 102.4, nove DAS 102.2 e vinte e seis DAS 102.1;
II - do Ministério de Minas e Energia para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, oito DAS 101.3, dezesseis DAS 101.2, setenta e três DAS 101.1, um DAS 102.3, sete FG-1,
sessenta e cinco FG-2 e oitenta FG-3.
Art. 2' Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado de Minas e Energia fará publicar no Diário
Oficial da União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que
se refere o Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos vagos,
sua denominação e respectivo nível.
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Art. 3º Os regimentos internos dos órgãos do Ministério de
Minas e Energia serão aprovados pelo Ministro de Estado e publicados no Diário Oficial da União, no prazo de sessenta dias contados
da data de publicação deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se os Decretos n-s 507, de 23 de abril de
1992, e 732, de 25 de janeiro de 1993, e o Anexo XXV ao Decreto
nº 1.351, de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Cláudia Maria Costin
Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. lº O Ministêrio de Minas e Energia, órgão da administração direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:
I - geologia, recursos minerais e energéticos;
U - aproveitamento da energia hidráulica;
UI - mineração e metalurgia;
IV - petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear.
CAPÍTULO U
Da Estrutura Organizacional
Art. 2' O Ministêrio de Minas e Energia tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
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a) Gabinete;

b) Secretaria Executiva:

1.

Subsecretaria de Assuntos Administrativos;

2.

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;

H IH -

órgão setorial: Consultoria Jurídica;
órgãos específicos singulares;

a) Secretaria de Minas e Metalurgia;

b) Secretaria de Energia:

1.

Departamento Nacional de Política Energética;

2.

Departamento Nacional de Desenvolvimento Energético;

IV -

entidades vinculadas:

a) autarquias:

1.

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM);

2.

Agência Nacional do Petróleo (ANP);

3.

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

b) empresa pública: Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM);

c) sociedade de economia mista:
1.

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás);

2.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás);

3. Companhia Siderúrgica da Amazônia (Siderama) (em liquidação).
Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa
(Somad), de Administração de Recursos de Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais (Sisg) e de Planejamento e Orçamento,
por intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de
Planejamento e Orçamento a ela subordinadas.
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CAPÍTULO IH
Da Competência dos Órgãos
Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado
Art. 3º Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho do seu expediente pessoal;
U - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
ministério, em tramitação no Congresso N acionaI;
UI - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4º À Secretaria Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das secretarias integrantes da estrutura do ministério e das entidades a ele vinculadas;
U - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas
com os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização
e modernização administrativa, recursos de informação e informática, recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
UI - auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes
e na implementação das políticas e ações da área de competência do
ministério.
Art. 5' À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e modernização administrativa, recursos de informação e informática,
recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
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H - promover a articulação com o órgão central dos sistemas
federais, referidos no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos
do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas
estabelecidas;

IH - promover a elaboração e consolidação dos planos e programas das atividades de sua área de competência e submetê-los à
decisão superior.
Art. 6º À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete;

I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o Sistema Federal de Planejamento e Orçamento, no âmbito do ministério;
H - promover a articulação com o órgão central do sistema
federal referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
IH - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas do ministério, e submetê-los à decisão superior;
IV dades.

acompanhar e promover a avaliação de projetos e ativi-

Seção 11
Do Órgão Setorial
Art. 7º À Consultoria Juridica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, compete;
I - assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza jurídica;
H - firmar orientações jurídicas aos órgãos internos do Ministério de Minas e Energia, e exercer a coordenação dos órgãos jurídicos das entidades vinculadas ao ministério;
IH - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
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IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação;
VI - opinar sobre atos a serem submetidos ao Ministro de
Estado, com vistas à vinculação administrativa;
VII - elaborar, após manifestação da unidade jurídica do órgão ou entidade de origem, pareceres jurídicos sobre questões, dúvidas e conflitos, submetidos à apreciação do ministério, nas áreas de
sua atuação;
VIII - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do ministério:
a) os textos de edital de licitação, como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa de licitação;

c) os projetos de leis, decreto e, sempre que necessário, outros
atos normativos a serem expedidos pelo ministério;
IX - fornecer à Advocacia-Geral da União subsídios jurídicos para as defesas judiciais, em matéria de interesse do ministério.

Seção III
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 8' À Secretaria de Minas e Metalurgia compete:
I - formular e coordenar a política do setor minero-metalúrgico, bem como acompanhar e superintender a sua execução;
II - supervisionar o controle e a fiscalização da exploração de
recursos minerais no País;
III - promover e supervisionar a execução de estudos e pesquisas geológicas em todo o território nacional;
IV - coordenar a coleta e a análise de informações sobre a
evolução e o desempenho:
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a) da exploração e da explotação de recursos minerais, em especial
aquelas referentes a autorizações e concessões de direitos minerários;

b) dos setores metalúrgico e mineral interno e externo;

V - promover o desenvolvimento e o uso de tecnologias limpas e eficientes nos diversos segmentos do setor mineral brasileiro.
Art. 9' À Secretaria de Energia compete:
I - elaborar estudos e consolidar proposições com vistas à
formulação de políticas e diretrizes do setor energético nacional,
bem como coordenar, supervisionar e acompanhar a sua execução,
visando estabelecer racionalidade na matriz de consumo dos diversos energéticos e garantir o suprimento das necessidades do Pais, a
partir das disponibilidades de recursos internos e externos;
II - propor critérios para o apoio governamental à organização, expansão, modernização e aumento da eficiência e da produtividade do setor energético, bem como sua compatibilização com o
meio ambiente;

III - coordenar o planejamento, no nível estratégico, do desenvolvimento energético brasileiro, em articulação com os objetivos
das demais políticas públicas nacionais;
IV - analisar, avaliar e acompanhar as demandas dos energéticos consumidos no território nacional, bem como os custos decorrentes da matriz de consumo vigente e suas alternativas;
V - promover e coordenar a manutenção do sistema nacional
de medições hídrometeorológicas dos recursos hídricos do Pais, para
atender às demandas de dados e informações das diversas entidades
envolvidas ou co-participantes de seu uso e de sua administração;
VI - promover a execução de estudos, pesquisas e desenvolvimento tecnológico relativos aos recursos energéticos, bem como O
uso racional de energia, em todo território nacional;
VII - coordenar e orientar a implantação de mecanismos
destinados ao desenvolvimento da aplicação de recursos energéticos
provenientes de fontes novas e renováveis;
VIII - assistir, técnica e administrativamente, o Conselho Nacionai de Politica Energética (CNPE), em assuntos de sua área de atuação;
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IX - estabelecer e manter o sistema nacional de informações energéticas;
X - elaborar e divulgar o Balanço Energético Nacional;
XI - coordenar os processos de integração energética e de
cooperação técnica com outros países, visando o desenvolvimento
energético nacional.
Art. 10. Ao Departamento Nacional de Política Energética
compete:
I - fornecer subsídios à formulação de propostas da política
energética nacional, compatibilizando-as com as demais políticas
públicas do País;
II - coordenar o planejamento integrado do desenvolvimento energético, formulando diretrizes de política global para o abastecimento nacional e setorial de energia, observados os aspectos de
meio ambiente, os regionais e os de integração com outros países;
III - coordenar a elaboração do planejamento energético nacional, orientando-o para apoiar o crescimento econômico do País e o
atendimento das demandas sociais básicas das comunidades;
IV - elaborar a Matriz Energética Nacional, contendo as diretrizes de política e as metas energéticas, para o curto, médio e longo prazos;
V - elaborar e aperfeiçoar continuamente o Balanço Energético Nacional, contendo estatísticas de ofertas e demanda de energia;
VI - coordenar o sistema nacional de informações energéticas, assegurando o livre acesso a órgãos governamentais, investidores e consumidores;
VII - apoiar os trabalhos e estudos a serem realizados no âmbito do CNPE.
Art. 11. Ao Departamento Nacional de Desenvolvimento Energético compete:
I - planejar, coordenar e promover atividades que apoiem o
processo decisório relativo ao desenvolvimento energético do País, e
de suas regiões, no curto e no longo prazos, visando o crescimento econômico e o desenvolvimento social de todos os setores da sociedade;
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II - articular parcerias entre entidades governamentais,
federais, estaduais, municipais e do setor privado, visando analisar
e formular propostas para o desenvolvimento energético nacional;
III - apoiar o desenvolvimento energético estadual e regional,
colaborando para o equacionamento e solução de questões envolvidas;
IV - promover, articular e apoiar a política e os programas
de desenvolvimento energético dos espaços regionais de menor desenvolvimento;
V - apoiar, nos níveis federal e estadual, a capacitação permanente de recursos humanos na área de desenvolvimento energético;
VI - planejar e coordenar as ações relativas à conservação e
ao uso racional de energia, bem como coordenar os programas nacionais

de conservação e uso racional da energia elétrica e dos combustíveis;
VII - promover e acompanhar os programas de pesquisas e
desenvolvimento nos campos da produção e do uso de energia, incentivando a utilização de fontes energéticas novas e renováveis;
VIII - promover, apoiar e acompanhar os programas voltados
para o desenvolvimento energético nacional.

CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário Executivo
Art. 12.

Ao Secretário Executivo incumbe:

I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado
o plano de ação global do Ministério;
II - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do ministério;
III - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
ministério com os órgãos centrais dos sistemas, afetos à área de competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
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Seção II
Dos Secretários

Art. 13. Aos secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades de suas
respectivas unidades e exercer as demais atribuições que lhes sejam
cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos secretários, exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.

Seção II!
Dos demais Dirigentes
Art. 14. Ao Chefe de Gabinete do Ministro, ao Consultor JurÍdico, aos subsecretários, aos diretores de departamento, aos coordenadores-gerais e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes sejam cometidas em suas
áreas de competência.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 15. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissões e Funções
Gratificadas do Ministério de Minas e Energia
'_._--.-.---_._,-;-;-,_._._----,-. 1 Carg.?! .

Denominação

I NE/ I

~-.---umdade . ---.-fu~?a~.~rgO!FUnç~-1 D:g/~,
I 1 Assessor Especial do I
I·
I
101 .4
Ministro
I 4 "IAssessor do Ministro ,102.4
I

I

1

I

~

'

I

L 3_1 Assistente do Ministro~02.3 ,_

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Braaília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7511-7684, ont. 1998

7671

I
I

I

Unidade

Gabinete do Ministro

Cargo!
Função
n'
1
3
6

Coordenação
Assessoria Parlamentar
Divisão
Assessoria de Comunicação Social
Divisão

1
2
1
2
2
1
2
2

Secretaria Executiva

1
4

Gabinete

1
1

Chefe
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Auxiliar
Chefe da Assessoria
Auxiliar
Chefe
Chefe da Assesoria
Auxiliar
Chefe
Secretário Executivo
Assessor do Secretário
Executivo
Chefe
Assistente
Auxiliar
Chefe

Serviço
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Modernização e
Informática
Coordenação
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Coordenação-Geral de Planejamento Setorial
Coordenação

101.5
102.2
102.1
101.3
102.1
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

NE

1
1
2
7
1

Subsecretário
Assistente
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

1
2
3
7
1
2
5
1
1
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Gerente de Projeto
Subsecretário
Assistente
Auxiliar
Gerente de Programa
Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
102.1
101.3
101.2
101.5
102.2
102.1
101.4
101.4
101.3

1

98
Subsecretaria de Assuntos Administrativos

NE!
DAS!
FG

102.4
101.4
102.2
102.1
101.2
FG-1
101.5
102.2
102.1
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

9
Divisão

Denominação
Cargo/Função

1
2
1
1
1
1
2
9
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,-----------

L

----

~nidade

------ua~D

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Divisão
Coordenação-Geral de Acompanhamento de
Gestão, Investimentos e Dispêndios Globais

Consultoria Jurídica

Divisão

Secretaria de Minas e Metalurgia
Gabinete

I

Divisão
Coordenação-Geral de Geografia e Recursos

Minerais
I

I

Coordenação-Geral de Economia e Política
Mineral

Coordenação-Geral de Mineração

Coordenação-Geral de Metalurgia e
I Transformação de Minerais Não Metálicos

-

.

-

F~ C:~:~~~~~
-1
1
5

I

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

1
2
2
1
4

Coordenador-Geral
Auxiliar
Gerente de Projeto
Consultor Jurídico
Assessor do Consultor
Jurídico

8
1
1
1
4
1
2
3
1

Assistente
Chefe

1
2
1

Coordenador-Geral
Auxiliar

1
2
1
1
2
1

Coordenador-Geral
Auxiliar

Secretário
Secretário-Adjunto
Assessor
Chefe

Assistente
Auxiliar
Chefe

Gerente de Projeto

Gerente de Projeto
Coordenador-Geral
Auxiliar

Gerente de Prejeto

Coordenador-Geral
1
2
Auxiliar
1
Gerente de Projeto
Secretaria de Energia
1
Secretário
Gabinete
1
Chefe
Divisão
1
Chefe
1
I Assistente
2
Auxiliar
, Departamento Nacional de Política Energética
1
. Diretor
1
I Auxiliar
1
Coordenador-Geral
I, Coordenação-Geral de Assuntos de Eletricidade
L_,
.
.__3__ ~ ~ de Proj~

1

NE/
DAS/

~
I

101.4
102.1
101.2

101.4
102.1
101.2
101.5
102.4
102.2
101.2
101.6
101.5
102.3
101.4
102.2
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

101.4
102.1
101.2
101.6
101.4
101.2
102.2
102.1
101.5
102.1
101.4
101.2
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1-

-----rc;;;g-Ol-IUnidade

I. F
F~u~n ão

!

Coordenação-Geral de Assunto-'-d-e-Combustíveis
Coordenação-Geral de Estudos e
Planejamento Energético

nF

1

Coordenação-Geral de Integração
Departamento Nacional de
Desenvolvimento Energético
Coordenação-Geral de Eficiência Energética

1
3
1
3
1
1
1

2
Coordenação-Geral de Energias Renováveis

Coordenação-Geral de Tecnologia da Energia
Coordenação-Geral de Programas Energéticos

1
3
1
3
1
3

!

CargolFunçao.

-----'----------1
Coordenador-Geral
2
Gerente de Projeto

õ

Coordenação-Geral de Informações Energéticas

--.~NE/l

Denommaç~o

DAS!

'

-~'
1014
101:2

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto
Coordenador-Geral
Gerente de Projeto
Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

101.4
101.2
101.4
101.2
101.4
101.2

Diretor
Auxiliar
Coordenador-Geral
Gerente de Projeto
Coordenador-Geral
Gerente de Projeto
Coordenador-Geral
Gerente de Projeto
Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

101.5
102.1
101.4
101.2
1014
101.2
101.4
101.2
101.4
i..1ü 1.2

--

!

FG

1

b) Quadro-Resumo dos Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério de Minas e Energia
b.l) Situação Atual e Nova
DAS
Unitário

I---Situação No,,-~
i

Q~lor Total
2
7

I

h

25
10
69
2
2
12
7
19
49
204

I

_'

13,04
34,58
77,00
12,40
76,59
2,00
9,88
36,96
8,68
21,09
49,00
--'-----j
341,22
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!~-.-'-'--DAS

.~ Cod,g~

UnitáÓo

FG-l
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

'1

'1

-------r-------situação Atual
I

I

Qtde.

I

-----i-------situação Nova

105
I
65
.
80.
I
250 _ _

32,55
1
15,60
.
15,20
63,35 - , -

----+I--Totall+~-!------SOg--I------:M4,oo

.

L

.

Subt~tal2

.

o

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

r

I

30,38

I
I

'.

.

----j- 30,38 - j
l--m-_. _ _:.--m,~
_---.98

I

b.2) Remanejamento de Cargos

CÓdigo--·-I---~A~. -~l)oMareP/oMME(a;)

l----oAs
DAS
DAS
DAS
DAS
I
DAS
I
DAS
L...EAS

'
Unitário
" Qtde.
; Valor Total
1013-1- ~24----~ ~
101.2'
1,11
101.1
1,00
102.5
4,94
1
4,94
102.4.
3,08
7
21,56
102.3
I
1,24
102.2.
1,11
9
9,99
10~
1,00
---"---- 26 .+-26,00

.1

I

D?MME_p/oM~re(b)_l,
Qtde.

I, Valor 'Ibtal

16
73

17,76
73,00

=----S------g:g21

I~ ~g:~ SUbttl Hi

I

o

Total(I+2)--'

I.

1
1,24
I
- ~ =-~

:
=t

~I 62'~: ~i 1~i:rl

1---------subtotaI2----I-=-~--=-i
-'I

98

I.

I

J Valor Totalj

Valor T~ . Qtde.·

~ 43

: Saldo de Re:manejamento,' (a)-(b)_I_', -

.

I'

62,49T

152
250

32,97=1

: 134,89

1._.' - _ i -2~L72,40

j
-

DECRETO N' 2.827, DE 29 DE OUTUBRO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1 Q
do Decreto n 21.858, de 10 de abril de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1998, o prazo
estabelecido no art. l' do Decreto n' 1.858, de 10 de abril de 1996.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revoga-se o Decreto n Q2.627, de 15 de junho de 1998.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel l1argas
Cláudia Maria Costin
DECRETO NQ 2.828, DE 29 DE OUTUBRO DE 1998
Prorroga o prazo de remanejamento do
Cargo em Comissão que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1998, o prazo de
remanejamento de um Cargo em Comissão, DAS 101.5, alocado ao
Ministério da Justiça, pelo Decreto n Q1.778, de 9 de janeiro de 1996.
Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, o cargo será restituído ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerado exonerado o titular nele investido.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Fica revogado o art. I" do Decreto n? 2.641, de 29 de junho de 1998.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177 Qda Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Cláudia Maria Costin
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DECRETO NO 2.829, DE 29 DE OUTUBRO DE 1998
Estabelece normas para a elaboração e
execução do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. lº Para elaboração e execução do Plano Plurianual
2000-2003 e dos Orçamentos da União, a partir do exercício financeiro do ano 2000, toda ação finalística do Governo Federal deverá ser
estruturada em programas orientados para a consecução dos objetivos estratégicos definidos para o período do plano.
Parágrafo único. Entende-se por ação finalística aquela que
proporciona bem ou serviço para atendimento direto a demandas da
sociedade.
Art. 2' Cada programa deverá conter:
I
II
III
IV

objetivo;
órgão responsável;
valor global;
prazo de conclusão;

fonte de financiamento;
V
VI
indicador que quantifique a situação que o programa
tenha por fim modificar;
VII - metas correspondentes aos bens e serviços necessários
para atingir o objetivo;
VIII - ações não integrantes do Orçamento Geral da União
necessárias à consecução do objetivo;
IX - regionalização das metas por Estado.
Parágrafo único. Os programas constituídos predominantemente de ações continuadas deverão conter metas de qualidade e de
produtividade, a serem atingidas em prazo definido.
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Art. 3º A classificação funcional-programática deverá ser
aperfeiçoada de modo a estimular a adoção, em todas as esferas de
governo, do uso do gerenciamento por programas.
Parágrafo único. Os programas serão estabelecidos em atos
próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, respeitados os conceitos definidos no âmbito federal, em portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento, a ser publicada
até 30 de novembro de 1998.
Art. 4º Será adotado, em cada programa, modelo de gerenciamento que compreenda:
I - definição da unidade responsável pelo gerenciamento,
mesmo quando o programa seja integrado por projetos ou atividades
desenvolvidas por mais de um órgão ou unidade administrativa;
II - controle de prazos e custos;
III - sistema informatizado de apoio ao gerenciamento, respeitados os conceitos a serem definidos em portaria do Ministério do
Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. A designação de profissional capacitado para
atuar como gerente do programa será feita pelo Ministro de Estado,
ou pelo titular de órgão vinculado à Presidência da República, a que
estiver vinculado a unidade responsável do programa.
Art. 5º Será realizada avaliação anual da consecução dos objetivos estratégicos do Governo Federal e do resultado dos programas, para subsidiar a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias
de cada exercício.
Art. 6º A avaliação física e financeira dos programas e dos
projetos e atividades que os constituem é inerente às responsabilidades da unidade responsável e tem por finalidade:
I - aferir o seu resultado tendo como referência os objetivos
e as metas fixadas;
II - subsidiar o processo de alocação de recursos públicos, a
política de gastos públicos e a coordenação das ações de governo;
III - evitar a dispersão e o desperdício de recursos públicos.
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Art. 7' Para fins de gestão da qualidade, as unidades responsáveis pela execução dos programas manterão, quando couber, sistema de avaliação do grau de satisfação da sociedade quanto aos bens
e serviços ofertados pelo Poder Público.
Art. 8' Os programas serão formulados de modo a promover,
sempre que possível, a descentralização, a integração com Estados e
Municípios e a formação de parcerias com o setor privado.
Art. 9' Para orientar a formulação e a seleção dos programas
que deverão integrar o Plano Plurianual e estimular a busca de parcerias e fontes alternativas de recursos, serão estabelecidos previamente, para o período do plano;
I Ir -

os objetivos estratégicos;
previsão de recursos.

Art. 10. As Leis de Diretrizes Orçamentárias conterão, para o
exercício a que se referem e dentre os Programas do Plano Plurianual,
as prioridades que deverão ser contempladas na Lei Orçamentária
Anual correspondente.
Art. 11. A alteração da programação orçamentária e do fluxo
financeiro de cada programa ficará condicionada à informação prévia pelos respectivos gerentes, por meio de sistema informatizado,
do grau de alcance das metas fixadas.
Art. 12. O Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento
deverá instituir um comitê gestor para orientar o processo de elaboração do Plano Plurianual para o período 2000-2003.
Parágrafo único. A elaboração do Plano Plurianual 2000-2003
será precedida de um inventário das ações do Governo Federal em
andamento, bem como do recadastramento de todas as atividades e
projetos.
Art. 13.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paioa
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DECRETO Nº 2.830, DE 29 DE OUTUBRO DE 1998
Dispõe sobre o Certificado Financeiro
do Tesouro (CFT), definindo-lhe as características, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Medidas Provisórias nOs 1.697-59, de 26 de outubro de 1998,
1.682-7, de 26 de outubro de 1998, e 1.713-1, de l'de outubro de 1998,
DECRETA:
Art. L" O Certificado Financeiro do Tesouro (CFT), criado pelo
Decreto n'' 2.766, de 2 de setembro de 1998, para atender a operações
com finalidades específicas definidas em lei, poderá ser emitido em
séries distintas.
§ l'

O CFT Série A- CFT-Aterá as seguintes características:
I
prazo: até trinta anos;
data de emissão: dia 15 de cada mês;
II
III
forma de colocação: direta em favor de interessado específico;
IV - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
V -, atualização do valor nominal: mensalmente, pela variação do Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) do mês anterior, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas;
VI
modalidade: nominativa e negociável;
VII - taxa de juros: até seis por cento ao ano;
VIII - pagamento de juros: na data de resgate do certificado;
IX - resgate do certificado: em parcela única, na data do seu
vencimento.
§ 2' O CFT SérieB -CFT-B terá as seguintes características:
I - prazo: até trinta anos;
II - forma de colocação: direta em favor do interessado específico;
III - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
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IV - atualização do valor nominal: mensalmente, com base
na Taxa Referencial (TR) do mês anterior, divulgada pelo Banco
Central do Brasil;
V
modalidade: nominativa e inegociável;
VI
taxa de juros: até seis por cento ao ano;
pagamento de juros: na data de resgate do certificado;
VII
VIII
resgate do certificado: em parcela única, na data do seu
vencimento, sem prejuízo de resgate antecipado.
§ 3º

I
II
pecífico;

O CFT Série D - CFT-D terá as seguintes caracteristicas:
prazo: até trinta anos;

forma de colocação: direta em favor do interessado es-

III

valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
IV
atualização do valor nominal: pela variação da cotação
de venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de
cãmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as taxas médias do último dia imediatamente anterior às datas de emissão e do vencimento do certificado;
V
modalidade: nominativa e negociável;
VI - taxa de juros: até seis por cento ao ano;
VII - pagamento de juros: semestralmente, com ajuste no
primeiro periodo de fluência se couber;
VIII - resgate do certificado: em parcela única, na data do seu
vencimento.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 2.766, de 2 de setembro de
1998.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO Nº 2.831, DE 29 DE OUTUBRO DE 1998
Promulga o Acordo sobre Serviços Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Nova Zelândia, em Brasília, em 18 dejunho de 1996.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Nova Zelândia celebraram, em Brasília, em 18 de junho de 1996, um Acordo sobre Serviços Aéreos;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo nº 27, de 12 de junho de 1997, publicado no Diário Oficial da União n" 111, de 13 de junho de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 17 de setembro
de 1998, nos termos do seu art. 22;
DECRETA:
Art. 1º O Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Nova Zelândia, em Brasília, em 18 de junho de 1996, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO

de 30.10.1998, págs. 10113.
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DECRETO Nº 2.832, DE 29 DE OUTUBRO DE 1998
Promulga a Emenda nº 3 ao Convênio
Constitutivo do Fundo Monetário Internacional, assinada na Cidade do Panamá, República do Panamá, em 30 dejaneiro de 1975.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que a Emenda nº 3 ao Convênio Constitutivo do
Fundo Monetário Internacional, foi assinada na Cidade do Panamá,
República do Panamá, em 30 de janeiro de 1975;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do
Decreto Legislativo nº 31, de 4 de julho de 1997;
Considerando que a emenda em tela entrou em vigor internacional em 11 de novembro de 1992;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação da Emenda em apreço, em 25 de fevereiro de 1998, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 25 de fevereiro de 1998;
DECRETA:
Art. l' A Emenda nº 3 ao Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional, assinada na Cidade do Panamá, República do
Panamá, em 30 de janeiro de 1975, apensa por cópia a este decreto deverá ser executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lamprea
A emenda está publicada no DO de 30.10.1998, pág. 13.
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DECRETO N' 2.833, DE 29 DE OUTUBRO DE 1998
Promulga o Acordo de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República de El Salvador, em 20 de maio de 1986.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República de EI Salvador celebraram, em Brasília,
em 20 de maio de 1986, um Acordo de Cooperação Técnica, Científica
e Tecnológica;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo nº 64, de 27 de outubro de 1989, publicado no Diário Oficial da União nº 208, de 31 de outubro de 1989;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 15 de fevereiro
de 1990, nos termos do parágrafo I de seu artigo XIII;
DECRETA:
Art. 1º O Acordo de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República de EI Salvador, em Brasília, em 20 de maio
de 1986, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lamprea

o acordo está publicado no DO de 30.10.1998, págs.

13/14.
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DECRETO Nº 2.834, DE 30 DE OUTUBRO DE 1998
Dá nova redação ao art. 5º do Decreto
nº 2. 773, de 8 de setembro de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O art. 5º do Decreto nº 2.773, de 8 de setembro de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º O montante do empenho de despesas, por órgão,
não poderá ultrapassar noventa e cinco por cento dos limites autorizados nos Anexos I, II e III ao Decreto nº 2.451, de 1998, com
as alterações introduzidas por este decreto.
§ 1º Ficam vedados os empenhos de despesas dos órgãos
quejá tenham alcançado o limite fixado no caput, excetuando-se
da vedação a emissão de novos empenhos, sem aumento de
valor, concomitantemente ao cancelamento de empenhos já
emitidos.
§ 2º Os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento
e Orçamento, em ato conjunto, ouvida a CCF, poderão elevar o
percentual fixado no caput deste artigo.» (NR)

Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1)

DECRETO DE l' DE OUTUBRO DE 1998
Institui o Comitê Organizador do Ano
Internacional do Idoso e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica instituído O Comitê Organizador do Ano Internacional do Idoso, sob a coordenação e articulação do Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de organizar e implementar as comemorações relativas ao Ano Internacional do Idoso,
que será celebrado em 1999, conforme Resolução 47/5, de 1992, da
Organização das Nações Unidas (ONU).
Art. 2'

Compete ao Comitê Organizador:

I - definir e organizar programas e eventos relativos ao Ano
Internacional do Idoso;
II - mobilizar os meios necessários à implantação dos programas e eventos relativos ao Ano Internacional do Idoso;
III - articular com a ONU e com a Organização Mundial de
Saúde (OMS) a programação do evento.
Art. 3' A Secretaria de Assistência Social do Ministério da
Previdência e Assistência Social funcionará como Secretaria
Executiva do Comitê.
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Art. 4º O comitê será integrado por um representante de cada
órgão e entidade a seguir indicados:
I -

Ministérios:

a) da Previdência e Assistência Social, que o presidirá;

b) da Justiça;

c) da Educação e do Desporto;
d) da Cultura;

e) do Trabalho;
f) da Saúde;
g) da Indústria, do Comércio e do Turismo;
h) do Planejamento e Orçamento;

II - Conselho Nacional de Assistência Social do Ministério
da Previdência e Assistência Social;
III - Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp);
IV - Programa Comunidade Solidária da Casa Civil da Presidência da República;
V - Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República;
VI - Escritório de Coordenação do Sistema das Nações Unidas no Brasil;
VII
Escritório Regional da Repartição Sanitária Pan-Americana;
VIII
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia;
IX - Associação Nacional de Gerontologia;
X - Pastoral da Terceira Idade da Confederação Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB);
XI - Serviço Social do Comércio (Sesc);
XII - Serviço Social da Indústria (Sesi),
§ 1a Os membros do comitê e respectivos suplentes serão designados pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social.
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§ 2º A participação no comitê será considerada serviço público
relevante e não enseja remuneração de qualquer espécie.
§ 3º Eventuais despesas de locomoção dos membros do comitê
correrão à conta dos órgãos e entidades indicados nos incisos I a V.

Art. 5º O comitê poderá convidar representantes de outros órgãos da Administração Pública Federal, estadual e municipal, de
entidades privadas, de organizações não-governamentais e de agências da ONU, bem como especialistas cuja participação nas reuniões
do colegiado seja relevante.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Paulo Renato Souza
Francisco Weffort
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
José Serra
Paulo Jobim Filho
Paulo Paiva

(2) DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1998
Cria o Parque Nacional da Serra das
Confusões, nos Municípios de Caracol, Guaríbas, Santa Luz e Cristina Castro, no Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e de acordo com o art. 225, § 1º, inciso UI,
ambos da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º da Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e no Decreto nº 84.017, de 21 de
setembro de 1979,
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DECRETA:
Art. l' Fica criado o Parque Nacional da Serra das Confusões,
abrangendo terras dos Municípios de Caracol, Guaribas, Santa Luz e
Cristina Castro no Estado do Piauí, com o objetivo de proteger e preservar amostra dos ecossistemas ali existentes, e possibilitar o desenvolvimento de pesquisa científica e programas de educação ambiental.
Art. 2' O Parque Nacional da Serra das Confusões possui
área aproximada de quinhentos e dois mil, quatrocentos e onze hectares, com delimitação, apresentada a seguir, dada a partida das seguintes Cartas Topográficas, em escala de 1:100.000: Peixe, Folha
SC.23-X-D-I; Guaribas, Folha SC.23-X-C-III; Chapada dos Gerais.
Folha SC.23-X-B-IV; Japecanga, Folha SC.23-X-A-VI, editadas pela
Diretoria de Serviços Geográficos do Exército e pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), apresentando o seguinte memorial descritivo: a área se inicia no Ponto P01, de coordenadas geográficas aproximadas de 9'15'46"8 e 43"32'36"WGr, situado na 8erra das Confusões; deste, segue em linha reta até o Ponto
P02, de coordenadas geográficas aproximadas de 9"12'39"8 e
43"23'36"WGr; deste segue em linha reta até o Ponto P03, com coordenadas geográficas aproximadas de 9"08'28"8 e 43'18'51"WGr; deste,
segue em linha reta até o Ponto P04, com coordenadas geográficas
aproximadas de 9"05'55"8 e 43"lT21"WGr; deste, segue em linha
reta até o Ponto P05, com coordenadas geográficas aproximadas de
9"06'01"8 e 43"14'40"WGr; deste, segue em linha reta até o Ponto
P06, com coordenadas geográficas aproximadas de 8"58'37"8 e
43'12'42WGr; deste, segue em linha reta até o Ponto P07, com coordenadas geográficas aproximadas de 8'52'14"8 e 43'13'20"WGr; deste,
segue em linha reta até o Ponto P08, com coordenadas geográficas
aproximadas de 8'51'11"8 e 43'09'21"WGr; deste, segue em linha
reta até o Ponto P09, com coordenadas geográficas aproximadas de
8'40'48"8 e 43'05'29"WGr, deste, segue em linha reta até o Ponto
PIO, com coordenadas geográficas aproximadas de 8'34'51"8 e
43'06'09"WGr; deste, segue em linha reta até o Ponto Pll, de coordenadas geográficas aproximadas de 8'32'31"8 e 43'12'29"WGr; deste,
segue em linha reta até o Ponto P12, com coordenadas geográficas
aproximadas de 8'31'08"8 e 43"2T35"WGr; deste, segue em linha
reta até o Ponto P13, com coordenadas geográficas aproximadas de
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8°33'54"8 e 43"42'37"WGr; deste, segue em linha reta até o Ponto
P14, com coordenadas geográficas aproximadas de 8°41'33"8 e
43"53'00"WGr; deste, segue em linha reta até o Ponto P15, com coordenadas geográficas aproximadas de 8"54'31"8 e 43°43'09"WGr; deste, segue em linha reta até o Ponto P16, com coordenadas geográficas aproximadas de 8'56'46"8 e 43"51'31''WGr; deste, segue em linha reta até o Ponto P17, com coordenadas geográficas aproximadas
de 9°00'17"8 e 43"48'00"WGr; deste, segue em linha reta até o Ponto P18, com coordenadas geográficas aproximadas de 9"06'54"8 e
43"48'26''WGr; deste, segue em linha reta até o Ponto P19, com coordenadas geográficas aproximadas de 9"06'51"8 e 43"51'26"WGr; deste, segue em linha reta até o Ponto P20, com coordenadas geográficas aproximadas de 9°10'44"8 e 43°52'09"WGr; deste, segue em linha reta, até o Ponto P21, com coordenadas geográficas aproximadas de 9"13'50"8 e 43"51'25"WGr; deste, segue em linha reta, até o
Ponto P22, com coordenadas geográficas aproximadas de 9"20'14"8 e
43°52'26"WGr; deste, segue em linha reta, até o Ponto P23, com coordenadas geográficas aproximadas de 9"16'11"WGr; deste, segue em
linha reta, até o Ponto P24, com coordenadas geográficas aproximadas de 9"09'29"8 e 43"35'02"WGr; deste, segue em linha reta, até o
Ponto P25, com coordenadas geográficas aproximadas de 9°11'22"8 e
43'31'20"WGr, deste, segue em linha reta, até o Ponto P1, perfazendo um perímetro aproximado de trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e três metros e trinta e um centímetros.
Art. 3º O Parque Nacional da 8erra das Confusões será administrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), que adotará as medidas necessárias
para a sua efetiva implantação.
Art. 4º As terras e benfeitorias localizadas dentro dos limites
descritos no art. 2º deste decreto, ressalvadas as da União, ficam
declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo
lbama, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
Parágrafo único. Os bens imóveis de dominio da União, inseridos nos limites do parque, serão objeto de cessão de uso ao Ibarna,
por intermédio da 8ecretaria do Patrimõnio da União, do Ministério
da Fazenda.
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Art. 5' Fica estabelecido o prazo de cinco anos, a partir da
data de publicação deste decreto, para elaboração do Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra das Confusões.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Laudo Bernardes
(3) DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1998
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental dos Meandros do Rio Araguaia, nos Estados de Goiás, Mato Grosso e
Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o art. 8' da Lei n" 6.902, de 27 de abril de 1981 a Lei n'' 6.938,
de 31 de agosto de 1981, e o Decreto n" 99.274, de 6 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. I" Fica criada a Área de Proteção Ambiental (APA), denominada Meandros do Rio Araguaia, compreendendo as várzeas situadas nos Rios Araguaia, Crixás-Açu, Verde e Cristalino, as águas interiores e áreas lagunares e lacustres, bem como as planícies de
inundação e demais sítios especiais situados em suas margens, nos
Estados de Goiás, Mato Grosso e Tocantins, nos respectivos Municípios de Nova Crixás e São Miguel do Araguaia, Cocalinho e Araguaçu, com o objetivo de:
I - proteger a fauna e flora, especialmente a Tartaruga-daAmazônia (Podocnemis expansa) e o Boto-cinza (Sotalia fluuiatilis), em
desaparecimento na região, e as espécies ameaçadas de extinção, tais
como o Cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus), e o Veado-campeiro (Ozotecerus bezoarticus), o Bugio (Alouatta fusca), a Lontra (Lutra longicaudis), a Jaguatirica (Loepardus pardalis), Onça-pintada
(Panthera onca) e o Jacaré-açu (Melanosuchus niger);
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II - garantir a conservação dos remanescentes da Floresta
Estacional Semidecidual Aluvial e Submontana, Cerrado Típico,
Cerradão e Campos de Inundação, dos ecossistemas fluviais, lagunares e lacustres e dos recursos hídricos;

III - ordenar o turismo ecológico, as atividades científicas e
culturais, bem assim as atividades econômicas compatíveis com a
conservação ambiental;
IV -

fomentar a educação ambiental;

V - assegurar o caráter de sustentabilídade da ação antrópíca na região, com particular ênfase na melhoria das condições de sobrevivência e qualidade de vida das comunidades da APA e entorno.
Art. 2º A delimitação da APAfoi baseada nas cartas topográficas de escala 1:100.000 do IBGE, folhas SD-22-X-A-lI-Lagoa Grande, SD-22-X-A-IV-Corixão da Mata Azul, SD-22-X-A-V-Baianópolis,
SD-22-X-C-I-Luís Alves e SD-22-X-C-IV-Bandeirantes, tendo o seguinte memorial descritivo: inicia na confluência do Rio Verde no Rio
Javaés (braço menor do Rio Araguaia), Ponto 01, de coordenadas geográficas 12"23'43,66" de latitude sul e 50°08'34,41" de longitude
oeste, deste ponto, segue pela calha maior do Rio Verde, a montante,
incluindo suas lagoas marginais e área de preservação permanente,
percorrendo uma distância de 26.131m, até a confluência com o Córrego Lagoa Grande, Ponto 02, de coordenadas geográficas
12°30'00,93" de latitude sul e 50°13'09,88" de longitude oeste; deste
ponto, segue pela calha maior do Córrego Lagoa Grande, a montante, íncluindo suas lagoas marginais e área de preservação permanente, percorrendo uma distância de 43.088m, até o encontro com a
estrada da Fazenda Pirapitinga, Ponto 03, de coordenadas geográficas 12°38'13,13" de latitude sul e 50°23'27,48" de longitude oeste;
deste ponto, segue por essa estrada, na direção sudeste, percorrendo
uma distância de 1.110m, até o Ponto 04, nesta estrada, de coordenadas geográficas 12°38'39,96" de latitude sul e 50"23'04,23" de longitude oeste; deste ponto, segue por essa estrada, na direção sudoeste, percorrendo uma distância de 9.058m, até o Ponto 05, nesta estrada, de coordenadas geográficas 12"43'14,23" de latitude sul e
50°24'53,04" de longitude oeste; deste ponto, segue por essa estrada,
na direção noroeste, percorrendo uma distância de 875m, até a Lagoa do Bezerra, Ponto 06, de coordenadas geog-ráficas 12°42'55,39"
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de latitude sul e 50°25'14,33" de longitude oeste; deste ponto, segue
na direção geral sudoeste, pelos limites das áreas de preservação
permanente das Lagoas do Bezerra, Grande e da Areia e respectivos
canais, até a estrada da Fazenda Pirapitinga, Ponto 07, de coordenadas geográficas 12°46'10,18" de latitude sul e 50°26'38,82" de longitude oeste; deste ponto, segue por uma linha seca e reta, na direção
sudoeste, com azimute geográfico de 219°, percorrendo uma distância de 6.577m, até a estrada da Fazenda Pirapitinga, Ponto 08, de
coordenadas geográficas 12°48'58,76" de latitude sul e 50028'53,29"
de longitude oeste; deste ponto, segue por esta estrada, percorrendo
uma distância de 17.210m, até o clube de pesca da Benvinda, na
margem direita do Rio Araguaia, Ponto 09, de coordenadas geográficas 12°56'53,98" de latitude sul e 50°31'24,92" de longitude oeste;
deste ponto, segue pela calha maior do Rio Araguaia, a montante, incluindo suas lagoas marginais e área de preservação permanente,
percorrendo uma distância de 58.938m, até a confluência como Rio
Crixás-Açu, Ponto 10, de coordenadas geográficas 13"19'15,19" de
latitude sul e 50"36'39,25" de longitude oeste; deste ponto, segue
pela calha maior do Rio Crixás-Açu, incluindo suas lagoas marginais e área de preservação permanente, percorrendo uma distância de
33.573m, até defronte a Fazenda Reunidas, Ponto 11, de coordenadas geográficas 13°31'03,66" de latitude sul e 50°31'38,27" de longitude oeste; deste ponto, adentra na Fazenda Reunidas e depois segue pela estrada de acesso a esta fazenda, percorrendo uma distância de 10.036m, até o divisor de águas bacia do Córrego Sangradorzinho, Ponto 12, de coordenadas geográficas 13°36'02,63" de latitude
sul e 50"32'98,32" de longitude oeste; deste ponto, segue por este divisor de águas, percorrendo uma distância de 16.902m, até a
nascente de um córrego sem denominação, Ponto 13, de coordenadas
geográficas 13"34'05,49" de latitude sul e 50°38'54,56" de longitude
oeste; deste ponto, segue por uma linha seca e reta, com azimute geográfico de 261', percorrendo uma distância de 12.476m, até a margem direita do Rio Araguaia na Fazenda Barreira da Piedade, Ponto
14, de coordenadas geográficas 13°35'03,87" de latitude sul e
50°45'45,39" de longitude oeste; deste ponto, segue pela calha maior
do Rio Araguaia, a montante, incluindo suas lagoas marginais e
área de preservação permanente, percorrendo uma distância de
24.332m, até defronte ao canal que dá acesso à Lagoa do Cocal, Ponto 15, de coordenadas geográficas 13"44'05,90" de latitude sul e
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50°52'35,49" de longitude oeste; deste ponto, segue por este canal,
passando pela Lagoa do Cocal, e seguindo na direção geral norte/nordeste por um sistema de lagoas e canais, incluindo as áreas de preservação permanente, percorrendo uma distância de 51.478m, até a confluência com o Ribeirão das Piabas, Ponto 16, de coordenadas geográficas 13'24'14,92" de latitude sul e 50'53'40,97" de longitude oeste;
deste ponto, segue, a jusante, pela calha maior deste ribeirão, incluindo suas lagoas marginais e área de preservação permanente, percorrendo uma distância de 9.537m, até a confluência como Rio Cristalino, Ponto 17, de coordenadas geográficas 13°20'56,21" de latitude sul
e 50°54'41,21" de longitude oeste; deste ponto, segue, a jusante, pela
calha maior do Rio Cristalino, incluindo suas lagoas marginais e área
de preservação permanente, percorrendo uma distância de 86.498m,
até defronte a Fazenda Cristalino, Ponto 18, de coordenadas geográficas 12'48'24,53" de latitude sul e 50°46'13,58" de longitude oeste; deste ponto, segue por um canal que dá acesso ao Rio Corixão da Mata
Azul e depois, ajusante, por este rio, incluindo suas lagoas marginais
e área de preservação permanente, percorrendo uma distância de
25.385m, até a confluência com o Rio Araguaia, Ponto 19, de coordenadas geográficas 12°36'29,00" de latitude sul e 50°42'31,03" de longitude oeste; deste ponto, segue, a montante, pelo Rio Araguaia, incluindo
suas lagoas marginais e área de preservação permanente, percorrendo uma distância de 58.105m, até o início do seu braço menor (Rio Javaés), Ponto 20, de coordenadas geográficas 12°51'08,75" de latitude
sul e 50°30'27,34" de longitude oeste; deste ponto, segue pela calha
maior do Rio J avaés, a jusante, incluindo suas lagoas marginais e
área de preservação permanente, percorrendo uma distância de
102.235m, até a confluência como Rio Verde, Ponto 01, início desta
descrição, totalizando um perímetro aproximado de seiscentos mil,
seiscentos e setenta e oito metros, e uma área aproximada de trezentos e cinqüenta e sete mil, cento e vinte e seis hectares.
Art. 3º Na implantação e manejo da APA Meandros do Araguaia serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas:
I - elaboração do zoneamento ecológico-econômico, a ser regulamentado por instrução normativa do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), definindo as atividades a serem permitidas ou incentivadas em cada
zona e as que deverão ser restringidas e proibidas;
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II - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais, para assegurar a proteção da biota, o uso
racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos recursos ambientais;
Hl - aplicação de medidas legais destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras de degradação da qualidade
ambiental;
IV - divulgação das medidas previstas neste decreto, objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a APAe suas fiualidades;
V - incentivo ao reconhecimento de Reservas Particulares
do Patrimônio Natural (RPPN), instituída pelo Decreto nº 1.922, de
5 de junho de 1996, junto aos proprietários, cujas propriedades
encontram-se inseridas, no todo ou em parte, nos limites da APA.
Art. 4º Ficam proibidas ou restringidas na APA, entre outras,
as seguintes atividades:

r - implantação de atividades industriais potencialmente
poluidoras, que impliquem danos ao meio ambiente e afetem os mananciais de água;
II - realização de obras de terraplenagem e a abertura de
canais, quando essas iniciativas importarem alteração das condições ecológicas locais, principalmente nas zonas de vida silvestre;
III - exercício de atividades capazes de provocar acelerada
erosão das terras, o assoreamento das coleções hídricas ou o comprometimento dos aquiferos;
IV - exercício de atividades que impliquem matança, captura
ou molestamente das espécies da biota regional;
V - despejo, nos cursos d'água abrangidos pela APA, de
efluentes, resíduos ou detritos, capazes de provocar danos ao meio
ambiente.
Art. 5º A APA Meandros do Rio Araguaia será implantada,
administrada e fiscalizada pelo lbama, em articulação com os demais
órgãos federais, estaduais e municipais e organizações não-governamentais.
Parágrafo único. O Ibama, nos termos do § 1º do art. 9' da Lei
nº 6.902, de 27 de abril de 1981, poderá firmar convênios e acordos
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com órgãos e entidades públicas ou privadas, sem prejuízo de sua
competência, para gestão da APA.
Art. 6' O Ibama poderá criar conselho gestor ou grupos técnicos para apoiar a implantação das atividades de administração, a
elaboração do zoneamento ecológico-econômico e do plano de gestão
ambiental.
Art. 7' Serão estabelecidas na APA Meandros do Rio Araguaia
zonas de vida silvestre, de acordo com a Resolução Conama n" 10, de
14 de dezembro de 1988 (publicada no Diário Oficial da União, de 11
de agosto de 1989).
Parágrafo único. As Zonas de Vida Silvestre, de que trata o
caput deste artigo, compreenderão as reservas ecológicas locais, mencionadas no art. 18 da Lei n" 6.938, de 31 de agosto de 1981, e nas Resoluções Conama n" 4, de 18 de setembro de 1985 (publicada no Diário Oficial da União de 20 de janeiro de 1986) e n' 10, de 1988, e aquelas a serem definidas no zoneamento, as quais ficarão sujeitas às restrições de
uso para utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, nos termos do art. 225 da Constituição.
Art. 8' Os investimentos e financiamentos a serem concedidos por órgãos e entidades da Administração Pública, direta e indireta, da iniciativa privada e organismos internacionais, destinados
à região compreendida pela APA, serão previamente compatibilizados com as diretrizes estabelecidas neste decreto.
Art. 9' As autorizações concedidas pelo Ibama não dispensarão outras exigências legais cabíveis.
Art. 10. As penalidades previstas na legislação em vigor serão aplicadas pelo Ibama para preservação da qualidade ambiental
do complexo da biorregião da APA.
Art. 11. O Ibama expedirá os atos normativos complementares ao cumprimento deste decreto.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Laudo Bernardes
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(4) DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de utilidade pública o Abrigo
São Vicente de Paulo, com sede na Cidade
de Manhumirim (MG) e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Abrigo São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de
Manhumirim, Estado de Minas Gerais, portador do CGC n'
22.296.149/0001-00 (Processo MJ n" 17.193/97-09);
II - Associação Metodista de Ação Social (AMAS), com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n"
51.727.949/0001-29 (Processo MJ n'' 3/97-89);
III - Associação Amiga das Crianças e Adolescentes de Juruti (ACA), com sede na Cidade de Juruti, Estado do Pará, portadora
do CGC n" 84.545.151/0001-15 (Processo MJ n" 323/98-19);
IV - Associação Beneficente e Cultural dos Aposentados e
Pensionistas do Paraná, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, portadora do CGC n" 76.778.992/0001-44 (Processo MJ n?
14.787/95-05);
V - Associação de Apoio e Desenvolvimento da Criança e
Gestante (ADCG), com sede na Cidade de Carmo da Cachoeira,
Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n'' 41.774.035/0001-65
(Processo MJ n' 10.663/96-23);
VI - Associação da Caridade de São Vicente de Paulo, com
sede na Cidade de Carneirinho, Estado de Minas Gerais, portadora
do CGC n' 20.058.657/0001-17 (Processo MJ n'' 10.122/98-85);
VII - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Céu Azul, com sede na Cidade de Céu Azul, Estado do Paraná, portadora do CGC n' 77.292.753/0001-42 (Processo MJ n' 16.591198-07);
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VIII - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Fênix, com sede na Cidade de Fênix, Estado do Paraná, portadora do
CGC nº 77.438.844/0001-43 (Processo MJ nº 2.668/94-20);
IX - Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Velhice
(Apromiv), com sede na Cidade de Betim, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 16.697.088/0001-82 (Processo MJ nº 11.775/96-92);
X - Associação dos Idosos Esperança, com sede na Cidade
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC nº
73.278.129/0001-30 (Processo MJ nº 21.534/97-23);
XI - Associação dos Menores de Arroio do Meio, com sede na
Cidade de Arroio do Meio, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do
CGC nº 87.296.950/0001-93 (Processo MJ nº 25.872/97-06);
XII - Associação Minasnovense de Promoção ao Lavrador e a
Infância da Área Rural (Ampliar), com sede na Cidade de Minas Novas,
Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 21.248.877/0001-76 (Processo MJ nº 15.476/98-25);
XIII - Associação Positiva de Brasília (APB), com sede na Cidade
de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC nº 03.637.022/0001-55
(Processo MJ nº 7.821/94-32);
XIV - Associação Promocional Kolping Nossa Senhora dos
Prazeres de Itapecerica da Serra, com sede na Cidade de Itapecerica da
Serra, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 51.252.336/0001-82
(Processo MJ nº 3.796/94-45);
XV - Associação Vida Nova, com sede na Cidade de São
Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC nº
92.931.765/0001-63 (Processo nº 58/98-51);
XVI - Centro de Assistência Social de Venâncio Aires, com
sede na Cidade de Venâncio Aires, Estado do Rio Grande do Sul, portador do CGC nº 88.223.268/0001-33 (Processo MJ nº 20.318/97-42);
XVII - Centro Espírita Jerônimo Ribeiro, com sede na Cidade de Cachoeira de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, portador
do CGC n" 27.192.574/0001-65 (Processo MJ nº 26.017/97-69);
XVIII - Conselho Central de Natal da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do
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Norte, portador do CGC nº 08.565.624/0001-68 (Processo MJ nº
26.914196-09);
XIX - Creche Assistencial São Bernardo, com sede na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº
19.177.567/0001-66 (Processo MJ nº 23.286/97-64);
XX - Creche e Maternal Abelhinha, com sede na Cidade de
Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº
51.252.492/0001-43 (Processo MJ nº 3.763/94-96);
XXI - Fraterno Auxílio Cristão, com sede na Cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, portador do CGC nº 60.239.94410001-48
(Processo MJ nº 24.612/96-61);
XXII - Fundação Hermínio Ometto, com sede na Cidade de
Araras, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 44.701.688/0001-02
(Processo MJ nº 27.109/97-11);
XXIII - Fundação Primeiro Mundo, com sede na Cidade de Cravinhos, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 64.921.653/0001-96
(Processo MJ n'' 7.465/94-20);
XXIV - Hospital Nossa Senhora da Saúde, com sede na Cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, portador do CGC
nº 81.161.697/0001-84(Processo MJ nº 14.519/93-96);
XXV - Instituto São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de
Campina Grande, Estado da Paraíba, portador do CGC nº
08.854.226/0001-61 (Processo MJ nº 37.568/71);
XXVI - Lar de Velhinhos Irmã Marieta, com sede na Cidade
de Cambuquira, Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº
19.071.083/0001-38 (Processo MJ nº 27.768/97-57);
XXVII - Limiar - Associação de Apoio à Criança e Família-Substituta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 53.852.687/0001-50 (Processo MJ nº
18.904/97-72);
XXVIII - Retiro dos Pobres de Santo Antonio, com sede na Cidade de Angatuba, Estado de São Paulo, portador do CGC nº
43.601.012/0001-84 (Processo MJ nº 15.305/94-17);
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XXIX - Serviço de Obras Sociais, com sede na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, portador do CGC n? 77.397.149/0001-80
(Processo MJ n" 16.917/93-10);
XXX - Serviço Social Francano Frei Gregório Gil, com sede
na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, portador do CNPJ n"
47.968.342/0001-63 (Processo MJ n" 15.914/93-96).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e aLei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(5) DECRETO DE 5 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Lagoa João de SálBatoque/Cumbuco, situado no Município de Marco, Estado
do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa
João de SálBatoquelCumbuco, com área de um mil, trinta e seis
hectares e trinta e dois ares, situado no Município de Marco, objeto
dos Registros n's R-1-34, fi. 34, Livro 2 e R-2-95, fi. 116, Livro 2-3, do
Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de Marco, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmarui Pinto
(6) DECRETO DE 5 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Quebra Anzol, situado no Município de Serra do Salitre, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998

7701
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Quebra
Anzol, com área de um mil, duzentos e oitenta e quatro hectares, setenta e três ares e sessenta e quatro centiares, situado no Município
de Serra do Salitre, objeto dos Registros nQs 27.844, fi. 206, Livro
3-AE e 27.846, fi. 206, Livro 3-AE, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Patrocínio, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar O assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de outubro de 1998; 177 Qda Independência e 110Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(7)

DECRETO DE 5 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda SegredolMangaJMutuca/Ponte
Alta/São José, situado no Município de João
Pinheiro, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n"
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Segredo/Manga/Mutuca/Ponte Alta/São José, com área de
seis mil, duzentos e quarenta e três hectares, oitenta e sete ares e
cinqüenta centiares, situado no Município de João Pinheiro, objeto do Registro n'' R-1-22.225, 11. 125, Livro 2-AAAH, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de João Pinheiro, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agcária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998

7703
(8)

DECRETO DE 5 DE OUTUBRO DE 1998
Outorga à EBE - Empresa Bandeirante de Energia S.A. concessões para distribuição de energia elétrica em Municípios
do Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84. inciso rv, da Constituição, nos termos da Lei nº 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, dos arts. 27, 28 e 30 da Lei nº 9.074, de
7 de julho de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº
48500.002383/98-51,
DECRETA:
Art. 1º Ficam outorgadas à EBE - Empresa Bandeirante de
Energia S.A. concessões para distribuição de energia elétrica nos seguintes Municípios do Estado de São Paulo, nas áreas rsagrupadas
nos termos da Resolução Aneel nº 72, de 25 de março de 1998: Area I:
Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Boituva, Campo Limpo Paulista, Capela do Alto, Ibiúna, Indaiatuba, Iperó, Itu, Itupeva,
Jundiaí, Louveira, Mairinque, Porto Feliz, Salto de Pírapora, São
Roque, Sorocaba, Várzea Paulista, Vinhedo e Votorantim; Area H:
Aparecida, Biritiba-Mirim, Caçapava, Cachoeira Paulista, Canas,
Cruzeiro, Cubatão, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guaratinguetá, Guarulhos, Itaquaqueetuba, J acareí, J ambeiro, Lorena,
Mogi das Cruzes, Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, Poá, Potim,
Roseira, Salesópolis, Santa Branca, Santos) São José dos Campos,
São Vicente, Suzano, Taubaté e Tremembé; Area IH: Caraguatatuba
e São Sebastião; Área IV: Guarujá, somente parte do Distrito de Vicente de Carvalho, na área compreendida e definida pelo seguinte
perímetro: Rodovia Piassaguera - Guarujá, desde o cruzamento
com o Canal de Bertioga até o ponto de encontro com a Avenida Adriano Dias dos Santos; Avenida Adriano Dias dos Santos, desde o cruzamento com a Rodovia Piassaguerra - Guarujá até o cruzamento
com a Avenida Santos Dumont; Avenida Santos Dumont, desde o
cruzamento com a Avenida Adriano Dias dos Santos até o cruzamento com a Rua Antõnio Monteiro da Cruz; perpendicular traçada a
partir da Avenida Santos Dumont no ponto de encontro da mesma
com a Rua Antõnio Monteiro da Cruz até a margem do Estuário de
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Santos, e deste ponto, seguindo a orla marítima até o ponto de cruzamento do canal de Bertioga com a Rodovia Piassaguera - Guarujá;
Área V: Praia Grande, somente na área compreendida à leste da linha divisória, que se inicia no Ponto 01, de coordenadas latitude
23"56'50" e longitude 45"31'42", situado no limite dos Municípios de
Praia Grande e São Vicente do Estado de São Paulo; deste ponto, segue em linha reta com o rumo de 25"1l'34"SW e distância de
649,298m até o Ponto 02, de coordenadas latitude 23"57'09" e longitude 46"31'52", situado na nascente do Rio Branco ou Vargem Grande; deste ponto, segue pelo leito do referido Rio Branco ou Vargem
Grande no sentido de jusante até o ponto de encontro com o Rio Preto; deste ponto, segue no sentido de montante do Rio Preto até encontrar O Ponto 03, de coordenadas latitude 24"01'54" e longitude
46"32'35", situado na margem direita deste rio; daí, deflete à direita
e segue com rumo de 44"54'40"SE e distância de 1.259,234m até o
Ponto 04, de coordenadas latitude 24"02'20" e longitude 46"32'00",
deflete à esquerda e segue com o rumo de 36"54'23"NE e distância de
68,602m até o Ponto 05, de coordenadas latitude 24"02'18" e longitude 46"31'58"; deflete à direita e segue com o rumo de 52"53'39"SE e
distância de 711,142m até o Ponto 06, de coordenadas latitude
24"02'32" e longitude 46"31'39", situado à direita da Rodovia Estadual Padre Manuel da Nóbrega (SP-55); daí, deflete à direita e segue
com o rumo de 47"1l'55"SE e distância de 95,809m, atravessa a referida rodovia (SP-55) e a Ferrovia Ramal Santos-Juquiá até encontrar o Ponto 07, de coordenadas latitude 24"02'34" e longitude
46"31'36", situado à esquerda da referida ferrovia; daí, deflete à esquerda e segue com o rumo de 52"12'10"SE e distância de 952,092m
até encontrar o Ponto 08, de coordenadas latitude 24"02'54" e longitude 46"31'10", situado na orla marítima de Praia Grande, compreendido entre a Rua São José e a Rua Santo Antônio, onde termina
esta descrição.
Parágrafo único. As concessões de que trata este artigo não
conferem à EBE - Empresa Bandeirante de Energia S.A. exclusividade de fornecimento aos consumidores alcançados pelos arts. 15 e
16 da Lei n' 9.074, de 1995.
Art. 2' Fica autorizada a EBE - Empresa Bandeirante de
Energia S.A. a promover a implantação de linhas de transmissão asCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Braeília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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sociadas aos serviços de distribuição de energia elétrica em suas
áreas de concessão, compreendidas pelos Municípios indicados no
artigo anterior.
Art. 3º A exploração dos serviços de distribuição de energia
elétrica constitui concessão inidividualizada para as localidades
relacionadas no art. 1º, reagrupadas nos termos da Resolução Aneel
n'' 72/98, para todos os efeitos legais e contratuais, em especial para
fins de eventual declaração de caducidade, intervenção, encampação
ou extinção.
Art. 4º As concessões ora outorgadas vigorarão pelo prazo de
trinta anos, somente tendo eficácia a partir da data de assinatura do
respectivo contrato de concessão.
Parágrafo único. O contrato de concessão deverá conter cláusula de renúncia, por parte da concessionária, a direitos preexistentes que contrariem a Lei nº 8.987, de 1995.

Art. 5º A EBE - Empresa Bandeirante de Energia S.A. deverá:
I - assinar o contrato de concessão no prazo determinado
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Anssl);
U - cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos;

UI - caso pretenda a prorrogação, requerê-Ia ao poder concedente até trinta e seis meses antes do término do prazo fixado no art. 4'
deste decreto, mediante as condições que vierem a ser estabelecidas.
Art. 6º Os bens e instalações existentes em função do serviço
de distribuição de energia elétrica são vinculados aos serviços públicos concedidos, vedada sua alienação, cessão, transferência ou dação
em garantia, sem prévia e expressa autorização do poder concedente.
Parágrafo único. Findo o prazo das concessões, os bens e instalações que no momento existirem em função dos serviços concedidos
reverterão à União, na forma prevista em lei.

Art. 7º Ficam declaradas extintas as concessões e autorizações
anteriormente outorgadas à Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo
S.A., e transferidas à EBE - Empresa Bandeirante de Energia S.A.,
bem como eventuais direitos reconhecidos de exploração dos serviços
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públicos de energia elétrica preexistentes a este decreto, renunciando
a União, de conformidade com o art. 28 da Lei nº 9.074, de 1995, à
reversão dos bens e instalações vinculados a essas concessões.
Art. 8º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(9) DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1998
Homologa o resultado final do Programa de Formação e Aperfeiçoamento - Fase
I, do Instituto Rio Branco, do Ministério das
Relações Exteriores, referente à turma de
1996/1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 10, parágrafo 2º, alínea e, do Decreto n? 93.325, de 1º de
outubro de 1986, com a redação modificada, pelo Decreto de 14 de
setembro de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica homologado, na forma do anexo a este decreto, o
resultado final do Programa de Formação e Aperfeiçoamento Fase I, do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, referente à turma de 1996/1997.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 7.10.1998, pág.

1.
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DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio da Aldeia/Santo
Antonio da Volta Grande/Touro/Aldeia, situado no Município de Poxoréo, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio
da Aldeia/Santo Antônio da Volta Grande/Touro/Aldeia, com área de
um mil, oitocentos e quarenta e sete hectares, oito ares e setenta e oito
centiares, situado no Município de Poxoréo, objeto dos Registros nOs
R-4-377, fi. 10, Livro 2-Al; R-1-8.291, fi. 11, Livro 2-AI; R-1-8-292,
fi. 12, Livro 2-Al e R-1-8.290, fi. 9, Livro 2-Al, do Cartório de Registro de
Imóveis do 1s Ofício da Comarca de Poxoréo, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p- 7685-7799, out. 1998
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(11) DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Recreio/Canta Galo, situado
nos Municípios de Rondonópolis e Juscimeira. Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Recreio/Canta
Galo, com área de três mil, setenta e cinco hectares, sete ares e sessenta e cinco centiares, situado nos Municípios de Rondonópolis e
Juscimeira, objeto dos Registros n's R-1-22.067, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do I" Ofício da Comarca de Rondonópolis
e R-1-3.721, fi. 114v, Livro 2-M, do Cartório de Registro de Imóveis do
I" Ofício da Comarca de Poxoréo, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998

7709
(12)

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho São Jorge, situado no Municipio de Lagoa dos Gatos, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho São Jorge,
com área de um mil, novecentos e vinte hectares, situado no Município de Lagoa dos Gatos, objeto do Registro n" R-12-441, fi. 98v, Livro
2-F, do Cartório de Registro de Imóveis Eudina Alves Viana, Comarca de Lagoa dos Gatos, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, ont. 1998
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DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Barro Branco, situado no Município de Belém de Maria, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
daLei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Barro Branco,
com área de quatrocentos e vinte e dois hectares e vinte ares, situado
no Município de Belém de Maria, objeto do Registro nº R-I0-161, fi. 1,
Livro 2-F, do Cartório de Registro de Imóveis Durval Hermenegildo
Ferreira, Comarca de Belém de Maria, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bela VistaiRiacho da Cruz/Lagoa
de Pedras/Outeiros, situado no Município de
São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bela Vista/Riacho da Cruz/Lagoa de Pedras/Outeiros, com área de setecentos
e setenta e três hectares e trinta e dois ares, situado no Município de
São Pedro, objeto dos Registros n's R-l-14, fi. 14, Livro 2-A; R-1-430, fi.
30, Livro 2-C; R-1-210, fi. 10, Livro 2-.E!; 398, fis. 95v/96, Livro 3-A e
712, fls. 49v/50, Livro 3-B, do Cartório Unico Judiciário de São Pedro,
Comarca de São Paulo do Potengi, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 6 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar lW valor de R$ 1.116.000,00,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso IV, alínea c, da Lei n" 9.598, de 30 de
novembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 1.116.000,00 (um milhão, cento e dezesseis mil reais), para atender à programação indicada no Anexo 1 deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são oriundos de operação de crédito externa, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO

de 9.10.1998, pág. 11.
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DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1998
Modifica fontes de recursos de dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 1998,
no que concerne ao Ministério de Minas e
Energia.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', § 7', inciso I, da Lei n' 9.473, de 22 de julho
de 1997, e, ainda, considerando a necessidade de adequar as fontes
de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 1998 às exigências
da execução orçamentária do exercício,
DECRETA:
Art. 1º Ficam modificadas, na forma dos Anexos I e n deste
decreto, as fontes de recursos de dotações constantes do Orçamento
Fiscal da União (Lei n'' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), no que
concerne à Agência Nacional de Energia Elétrica e à Agência NacionaI do Petróleo, autarquias vinculadas ao Ministério de Minas e
Energia.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica
alterada a receita da Agência Nacional do Petróleo, conforme indicado
nos Anexos In e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa

Os anexos estão publicados no DO de 9.10.1998, págs. 11/12.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998

7714
(17)

DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Pernambuquinho, situado no Município
de Parazinho, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o iroóvel rural denominado Pernambuquinho, com área
de setecentos e setenta hectares, situado no Município de Parazinho,
objeto do Registro nº 1.383, fls.99v/100, Livro 3-A, do Primeiro Cartório
Judiciário da Comarca de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda São Lucas, situado nos Municípios de Sampaio e Carrasco Bonito, Estado
do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda São Lucas,
com área de novecentos e quarenta e cinco hectares, quatro ares e cinqüenta e oito centiares, situado nos Municipios de Sampaio e Carrasco Bonito, objeto dos Registros n-s R-2-492, fi. 192, Livro 2-A, R-1-649,
fi. 49, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de São Sebastião do Tocantins, Comarca de Augustinópolis;
R-5-03, fi. 108, Livro 2-B e R-1-259, fi. 158, Livro 2-B, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungnuinn Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda J aracatiara, situado no Município de Colméia, Estado do Tocantins, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Jaracatiara, com área de dois mil, seiscentos e cinqüenta e seis hectares e quarenta e cinco ares, situado no Município de Colméia, objeto dos Registros nOs R-2-2.161, fi.228, Livro 2-H; R-2-2.156, fi. 223, Livro 2-H;
R-2-2.157, fi. 224, Livro 2-H, R-2-2.158, fi. 225, Livro 2-H; R-2-2.159,
fi. 226, Livro 2-H e R-2-2.16ü, fi. 227, Livro 2-H, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colméia, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Manchete III, situado nos
Municípios de Caseara e Marianápolis do
Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Manchete III, com área de dez mil, duzentos e oitenta e quatro hectares,
noventa e sete ares e vinte e sete centiares, situado nos Municípios de
Caseara e Marianópolis do 'Ibcantins, objeto dos Registros nOs R-1-199,
fls. 199, Livro 2-A; R-1-215, fi. 215, Livro 2-A; R-1-202, fi. 202, Livro
2-A; R-1-213, fi. 213, Livro 2-A; R-1-214, fi. 214, Livro 2-A; R-1-211, fi.
211, Livro 2-A; R-1-204, fi. 204, Livro 2-A; R-1-212, fi. 212, Livro 2-A;
R-1-205, fi. 205, Livro 2-Ae R-1-206, fi. 206, Livro 2-A, do Cartório de
Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de Marianópolis do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(21) DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda São Leopoldo, situado no
Município de Pequizeiro, Estado do Tocan·
tins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda São
Leopoldo, com área de um mil, cento e trinta e quatro hectares,
situado no Município de Pequizeiro, objeto do Registro n" R-01-2.978,
fI. 232, Livro 2-L, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Colméia, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, auto 1998
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(22)

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Renova a concessão da Multisom-Rádio
Jornal Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso N, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50710.000930/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo como art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117,
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio de 1994,
a concessão da Multisom-Rádio Jornal Ltda., outorgada pela Portaria MVOP nº 974, de 22 de novembro de 1945, e renovada pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Carlos Mendonça de Barros
(23)

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Paulista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 29103.000327/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117,
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de novembro de
1993, a concessão outorgada à Rádio Paulista Ltda., pelo Decreto nº 415,
de 22 de dezembro de 1961, renovada pelo Decreto nº 89.472, de 21
de março de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(24)

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Globo de São Paulo Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50830.000070/93,
DECRETA:
Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de
maio de 1993, a concessão outorgada à Rádio Globo de São Paulo
Ltda., conforme Decreto nº 253, de 31 de julho de 1935, renovada
nos termos do Decreto nº 88.252, de 25 de abril de 1983, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, auto 1998
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros

(25)

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação societária estrangeira no capital de companhia hipotecária a ser constituída pela Brascan Imobiliária S.A., e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:

Art. 1º É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira, até cem por cento, no capital social de companhia hipotecária a ser constituída no País pela Brascan Imobiliária S.A., empresa pertencente ao grupo canadense Brascan.
Art. 2º O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, ont. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Dispõe sobre o cancelamento da autorização para funcionamento da Banco Comercial
Paraguayo S.A., e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 10, § 2', e 18 da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
DECRETA:
Art. l' Fica cancelada a autorização para funcionamento no
País do Banco Comercial Paraguayo S.A., para a realização de operações bancárias, inclusive câmbio.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Fica revogado o Decreto n' 96.674, de 12 de setembro
de 1988.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(27)

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Dispõe sobre o registro de imóvel em
nome da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto na Lei n' 5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterada pelas
Leis n's 6.282, de 9 de dezembro de 1975, 6.584, de 24 de outubro de
1978, e 7.699, de 20 de dezembro de 1988,
DECRETA:
Art. l' Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a requerer o registro em nome da União do imóvel constituído
por terreno urbano sem benfeitorias, situado no Município do Rio de
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, mantido em sua posse ininterruptamente desde o ano de 1947, sem qualquer contestação ou reclamação administrativa feita por terceiros quanto ao domínio e posse,
com as seguintes dimensões e confrontações: partindo do Ponto
Ol, limítrofe com o Posto BR do Touring Club do Brasil no Castelo,
desenvolve uma reta com 60,03m, confrontando com a Avenida Presidente Antônio Carlos até atingir o Ponto 02; deste ponto, com um
ângulo interno de 116"48'39", desenvolve uma reta com 2,50m, confrontando com a esquina da Avenida Presidente Antônio Carlos com
a Ladeira da Misericórdia, até o Ponto 03; deste ponto, com um ângulo interno de 122"02'21", por uma reta com 81,65m, atinge o Ponto
04, confrontando com a Rua Marechal Aguinaldo Caiado de Castro;
deste ponto, com ângulo interno de 214"41'39", faz uma reta com
9,83m, confrontando com a Rua Marechal Aguinaldo Caiado de Castro, até atingir o Ponto 05; deste ponto, com ângulo interno de
106"54'35", desenvolve uma reta com 2,89m, confrontando com a
Rua Marechal Aguinaldo Caiado de Castro, até o Ponto 06; deste
ponto, com ângulo interno de 97"03'40", desenvolve uma reta com
68,17m, confrontando com a Santa Casa da Misericórdia do Rio de
Janeiro, até o Ponto 07; deste ponto, com ângulo interno de
62"52'01", por uma reta com 14,88m, confrontando com os fundos do
Posto BR do Tourig Club do Brasil no Castelo, atinge o Ponto 08; deste ponto, com ângulo interno de 270"09'05", desenvolve uma reta
com 22,38m, confrontando com o Posto BR Touring Club do Brasil no
Castelo, atinge o Ponto 01, inicial, fazendo com este ponto um ângulo interno de 89'29'01", perfazendo a área de 3.073,2449m2 (três mil
e setenta e três metros quadrados e dois mil quatrocentos e quarenta e nove centímetros quadrados), de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n"
0768.004337/80.
Art. 2' O imóvel referido no art. l' deste decreto pertence à
circunscrição judiciária do Cartório do 7' Ofício do Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Dispõe sobre o registro de imóvel em
nome da União.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto na Lei nº 5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterada pelas
Leis nOs 6.282, de 9 de dezembro de 1975,6.584, de 24 de outubro de
1978 e 7.699, de 20 de dezembro de 1988,
DECRETA:
Art. 1º Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a requerer, em nome da União, o registro do imóvel constituído por terreno com área de 8.367,4255m 2 , situado no prolongamento da Rua Bem-te-vi, nº 44, no Bairro da Canabrava, no Município de Salvador, no Estado da Bahia, mantido na sua posse há mais
de vinte anos, sem qualquer contestação ou reclamação administrativa feita por terceiros quanto ao domínio e posse, de acordo com os
elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o nº 10580.008987/91-55.
Art. 2' O imóvel referido no art. 1º deste decreto pertence à
circunscrição judiciária no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(29)

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Dispõe sobre o registro de imóvel em
nome da União.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterada pelas Leis
nOs 6.282, de 9 de dezembro de 1975, 6.584, de 24 de outubro de 1978,
e 7.699, de 20 de dezembro de 1988,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. la. t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETA:
Art. 1Q Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a requerer, em nome da União, o registro do imóvel constituído
por terreno urbano, sem benfeitorias, situado na Avenida Duque de
Caxias, no Bairro Amambaí, Município de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul, mantido em sua posse há mais de vinte anos, sem
qualquer contestação ou reclamação administrativa feita por terceiros
quanto ao domínio e posse, com as seguintes dimensões e confrontações: o Ponto Dl é um marco localizado a sudoeste (SW) do imóvel, distando 10,OOmdo eixodaRua dosAndradas e 10,OOm do eixoda via férrea, em
frente ao Quartel da 14' Companhia de Comunicações; partíndo do Ponto 01, com o azimute magnético de 102"50'14", medindo 52,39m, encontra-se o Ponto 02; partindo do Ponto 02, com o azimute magnético de
109"17'30", medindo 33,20m, encontra-se o Ponto 03, com o azimute
magnético de 108'20'09", medindo 82,24m, encontra-se o Ponto 04; os
alinhamentos compreendidos entre os Pontos 01 e 04 confrontam com
terras da própria RFFSA.; partindo do Ponto 04, com o azimute magnético de 298°42'49", medindo 48,31m, encontra-se o Ponto 05; partindo do Ponto 05, com o azimute magnético de 08°59'42", medindo
48,31m, encontra-se o Ponto 05; partindo do Ponto 05, com o azimute
magnético de 08°59'42", medindo 14,71m, encontra-se o Ponto 06; partindo do Ponto 06, com o azimute magnético de 282'42'02", medindo
120,96m, encontra-se o Ponto 07; os alinhamentos compreendidos entre os Pontos 04 e 07 confrontam com área da 14' Companhia de Comunicações; partindo do Ponto 07, confrontando com a Rua dos Andradas,
com o azimute magnético de 188' 37'35", medindo 16,00m, encontra-se o
Ponto 01, início desta demarcação e confrontação, fechando um polígono de forma irregular, perfazendo a área de 2.406,37m 2 , de acordo com
os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o nº 0187.000105/80.
Art. 2º O imóvel referido no art. 1e deste decreto pertence à
circunscrição judiciária do Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Retifica o art. 1 º do Decreto de 5 de março de 1997, que declara de interesse social,

para fins de reforma agrária, o imóvel rural
denominado Fazenda -Iuliana, Gleba Loteamento Fazenda Serra, Gleba K, situado no
Município de Axixá do Tocantins, Estado do
Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica retificado o art. l' do Decreto de 5 março de 1997
publicado no Diário Oficial da União do dia seguinte, Seção 1, página
4248, que declara de interesse social, para fms de reforma agrária, nos
termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei n? 4.504, de
30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
o imóvel rural denominado Fazenda Juliana, Gleba Loteamento Fazenda Serra, Gleba K, com área de três mil, novecentos e trinta e cinco
hectares, vinte e sete ares e noventa e dois centiares, situado no Município de Axixá do Tocantins, objeto da Matrícula n" 312, fi. 23v, Livro
2-A, do Cartório do l' Ofício e Notas da Comarca de Axixá do Tocantins,
Estado do Tocantins, a fim de nele fazer constar que o referido imóvel
possui a área de dois mil, novecentos e cinqüenta e nove hectares, sessenta e três ares e vinte e três centiares.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Canal, situado no Município de
Caiapônia, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Canal, com
área de um mil, seiscentos e sessenta e nove hectares, sessenta e sete
ares e noventa e cinco centiares, situado no Município de Caiapônia,
objeto dos Registros n-s R-2-7.458, fi. 15, Livro 2-AK; R-1-7.365, fi. 21,
Livro 2-M; R-1-9.183, fi. 29, Livro 2-AR e R-1-7.366, fi. 211, Livro
2-M, todos do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato I" de Notas da Comarca de Caiapânia, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Tamboril, situado no Município de Araguanã, Estado do Tocantins, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Tamboril, com área de dois mil, sessenta e nove hectares, oitenta e um ares
e oitenta e sete centiares, situado no Municipio de Araguanã, objeto
dos Registros nºs R-1-20.490, Ficha 1, Livro 2; R-1-13.793, Ficha 1,
Livro 2 e Matricula nº 20.488, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Manchete lI, situado no Município de Marianópolis do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e2º daLei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Manchete lI, com
área de sete mil, novecentos e vinte e dois hectares, dois ares e vinte e
um centiares, situado no Município de Marianópolis do 'Ibcantins, objeto dos Registros nOs R-1-207, fi. 207, Livro 2-A; R-1-208, fi. 208, Livro
2-A; R-1-269, fi. 269, Livro 2-Ae R-1-209, fi. 209, Livro 2-A, do Cartório
de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de Marianópolis do
Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins, Estado do 'Ibcantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1988; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998

7731
(34)

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Faxinal dos Mineiros, situado no Município de Fernandes Pinheiro,
Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Faxinal dos
Mineiros, com área de cento e vinte e um hectares, vinte e um ares e
vinte e nove centiares, situado no Município de Fernandes Pinheiro,
objeto do Registro nºR-6-3.008, Ficha 3, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Teixeira Soares, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Serraria, situado no Município
de Moreno, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Serraria,
com área de quatrocentos e trinta e nove hectares e trinta e seis ares,
situado no Município de Moreno, objeto da Matrícula n' 2.033, fi. 25v.,
Livro 2-J, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Moreno, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Marta, situado no Município de Caiapônia, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Marta, com área de dois mil, oitocentos e um hectares e vinte ares,
situado no Municipio de Caiapônia, objeto da Matrícula nº 9.185,
fl. 33, Livro 2-AR, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato
I" de Notas da Comarca de Caiapônia, Estado de Goiás.
Art. 2º Exluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Marta, lugar denominado
Varjão situado no Município de Caiapônio,
Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santa Marta, lugar denominado Varjão, com área de um mil, quatrocentos e cinqüenta
e seis hectares e dez ares, situado no Município de Caiapônia, objeto da
Matrícula n" 9.539, fl. 146, Livro 2-AS, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas da Comarca de Caiapônia, Estado de Goiás.
Art. 2' Exluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficíados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Três Pontes, situado no Município de Perolândia, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Três Pontes, com área de dois mil e sessenta e dois hectares, situado no Município de Perolândia, objeto do Registro n" R-01-24.073, fi. 286, Livro
2-BAI, do Serviço Registral de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos,
Documentos e Protestos da Comarca de J ataí, Estado de Goiás.
Art. 2' Exluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda Cachoeira, lugar denominado Morrinhos, situado no Município de Caiapônio,
Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n" 8.629, e 2' da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cachoeira,
lugar denominado Morrinhos, com área de um mil, seiscentos e setenta e nove hectares e quarenta e oito ares, situado no Município de
Caiapõnia, objeto da Matrícula n? 1.301, fi. 109, Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1e de Notas da Comarca de
Caiapônia, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cachoeira ou Acanjarana, situado no Município de Vila Propício, Estado
de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n' 8.629, e 2' da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cachoeira
ou Acanjarana com área de um mil, setecentos e quinze hectares, setenta e sete ares e noventa e três centiares, situado no Município de
Vila Propício, objeto dos Registros n's R-17 -0007, fi. 91, Livro 2-AC;
R-I0-2.934, fi. 82, Livro 2-Z e R-12-1.614, fi. 83, Livro 2-Z, do Cartório do Tabelião l' de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Pirenópolis, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Agropecuária Soledade, situado no
Município de Guaraí, Estado do Tocantins,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Agropecuária
Soledade, com área de dois mil, quatrocentos e cinqüenta e seis hectares, noventa e dois ares e cinqüenta centiares, situado no Município de Guaraí, objeto dos Registros nOs R-1-4.733, fi. 254, Livro 2-L;
R-1-4.734, fi. 255, Livro 2-L e R-1-4.735, fi. 256, Livro 2-L, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Manchete I, situado no Município de Marianópolis do 1bcantins, Estado
do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras, a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Manchete I,
com área de seis mil, setecentos e noventa e seis hectares, cinqüenta e
sete ares e cinqüenta e quatro centiares, situado no Município de
Marianópolis do Tocantins, objeto dos Registros n's R-1-268,
fi. 268, Livro 02-A; R-1-201, fi. 201, Livro 2-A; R-1-203, fi. 203, Livro
2-A e R-1-200, fi. 200, Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis
do Distrito Judiciário de Marianópolis do Tocantins, Comarca de
Paraíso do Tocantins, Estado do 'Iocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Santana, situado no Município
de Jaboatão dos Guararapes, Estado de
Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Santana, com área
de duzentos e trinta e sete hectares e dezesseis ares, situado no Município de Jaboatão dos Guararapes, objeto do Registro nº 5.233, fl. 70, Livro 3-L, do Cartório de Registro de Imóveis, José Eduardo Loyo Malta,
Comarca de J aboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens JungmannPinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pedras, situado no Município
de Piranhas, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pedras,
com área de um mil, novecentos e quarenta e um hectares, noventa e
seis ares e quatro centiares, situado no Município de Piranhas, objeto dos Registros nOs R-12-2.751, fi. 5922; R-07-2.351, fi. 4796;
R-02-3.807, fi. 1 e R-11-2.750, fi. 6377, todos do Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Piranhas, Estado de Goiás.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4. 771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998, 177" da Independência e 110" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out, 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda DinamarcaIFronteiras e Firmamento, situado no Município de Lages,
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Dinamarca/Fronteiras e Firmamento, com área de dois mil, duzentos e dezessete hectares e dez ares, situado no Município de Lages, objeto dos
Registros n's R-3-1.346, fi. 189, Livro 2L e R-3-1.367, fi. 190 Livro
2-L e R-3-1.365, fi. 192, Livro 2-L, do Primeiro Cartório Judiciário
da Comarca de Lages, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Exluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4 2 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177 2 da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, I. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Santa Marta, lugar denominado Varjão, situado no Município de Caiapônia, Estado de Goiás, e dá outras prouidênciae.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santa
Marta, lugar denominado Varjão, com área de um mil, quatrocentos
e vinte e seis hectares, dezesseis ares e quarenta centiares, situado
no Município de Caiapõnia, objeto da Matrícula nº 9.182, fi. 28, Livro
2-AR, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas
da Comarca de Caiapõnia, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Padre Zezinho, situado no
Município de Pequizeíro, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Padre
Zezinho, com área de três mil, setenta e seis hectares e oitenta ares,
situado no Município de Pequizeiro, objeto do Registro n' R-6-436,
fl. 247, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Colméia, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, auto 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rochedo, situado no Município
de Professor Jamil, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rochedo,
com área de novecentos e sessenta e sete hectares, cinqüenta e sete
ares e sessenta e cinco centiares, situado no Município de Professor
Jamil, objeto da Matrícula n? 560 (remanescente), fi. 243, Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato l' de Notas da Comarca de Piracanjuba, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma, agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Aliança, situado no Município
de Muqui, Estado do Espírito Santo, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Aliança, com área
de oitocentos e oitenta e sete hectares, trinta e oito ares e oitenta e oito
centiares, situado no Município de Muqui, objeto dos Registros n-os
R-2-231, fl. 31; R-2-232, fl. 32;R-2-233, fl. 33; R-2-234, fl. 34; R-I-336,
fl. 136; R-I-337, fl. 137; R-I-348, fl. 148; R-I-338, fl. 138; R-I-339,
fi. 139;R-I-340, fi. 140; R-I-341, fi. 141; R-I-342, fi. 142; R-I-343, fi. 143;
R-I-344, fi. 144; R-I-345, fi. 145; R-I-346, fi. 146; R-I-347, fi. 147;
R-I-349, fi, 149; R-I-350,fI. 150; R-I-351, fi. 151; R-I-352, fi. 152 e
R-I-353, fi. 153, todos do Livro 2-B, do Cartório de Registro de imóveis
do l' Ofício da Comarca de Muqui, Estado do Espírito Santo.
Art. 2' Excluem-se dos efeítos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(50)

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Globo Eldorado Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vísta o que consta do Processo Administrativo nº 53770.000268/93,
DECRETA:
Art. L" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117,
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de novembro de
1993, a concessão outorgada à Rádio Globo Eldorado Ltda., conforme
Decreto nº 28.289, de 22 de junho de 1950, renovada nos termos do
Decreto nº 88.584, de 2 de agosto de 1983, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exc1usivídade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 233 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1998; 177ºda Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Globo S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6º, inciso I do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50770.000046/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117,
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio de 1993,
a concessão outorgada à Rádio Globo S.A., conforme Decreto nº 1.304,
de 28 de dezembro de 1936, renovada nos termos do Decreto nº 88.253,
de 25 de abril de 1983, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Carlos Mendonça de Barros
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. la, t. 2, p. 7685-7799, auto 1998
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Paulista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Paulista, Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6º, inciso I do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 29103.000328/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo como art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117,
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de novembro de
1993, a concessão outorgada à Rádio Paulista Ltda., pelo Decreto
nº 46.226, de 16 de janeiro de 1959, renovada pelo Decreto nº 89.4 72,
de 21 de março de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Paulista, Estado de Pernambuco.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, ont. 1998
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Excelsior Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV; e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n" 50830.000839/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo como art. 33, § 3', da Lei n"4.117,
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de novembro de
1993, a concessão da Rádio Excelsior Ltda., originariamente Rádio
Excelsior S.A., outorgada conforme Decreto n" 31.486, de 19 de setembro de 1952, renovada nos termos do Decreto n" 89.472, de 21 de
março de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Renova a concessão da Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda media, na Cidade de Wenceslau Braz, Estado
do Paraná.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 62 , inciso I do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n" 53740.000384193,
DECRETA:
Art. 1 2 Fica renovada, de acordo como art. 33, § 32, daLein24.117,
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a
concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Wenceslau Braz,
Estado do Paraná, outorgada originariamente à Rádio Sociedade Guairacá Ltda., pela Portaria MVOP n 2 493, de 12de junho de 1948, renovada e transferida para a Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, pelo Decreto n? 89.360, de 7 de fevereiro de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3 2 do art. 223 da Constituição.
Art. 3 2

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de outubro de 1998; 177 2 da Independência e 110 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Carlos Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Marta situado no Município de Caiapônia. Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Marta com área de três mil, noventa e um hectares e treze ares, situado no Município de Caiapõnia, objeto da Matrícula n" 9.188, fi. 37,
Livro 2-AR, do Cartório de Registro de Imóvel e Tabelionato 1s de
Notas da Comarca de Caiapônia, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, auto 1998
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Palma da Babilônia, situado no
Município de Uberlondia, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Palma da Babilônia
com área de quatrocentos e cinqüenta e oito hectares, trinta e dois ares
e doze centiares, situado no Município de Uberlândia, objeto do Registro n' R-2-10.225, Ficha 1, Livro 2, do Cartório do 2' Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Uberlándia, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacíonal de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t, 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Itambé ou Airão situado no
Município de Nova Ponte, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda ltambé ou
Airão com área de quatrocentos e trinta e quatro hectares e quarenta e três ares, situado no Município de Nova Ponte, objeto do Registro nº R-1-90, fi. 90 Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Betânia, situado no Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Betânia com área de um mil e
um hectares e cinqüenta ares, situado no Município de Quixeramobim,
objeto da Matricula n' 683, fi. 244, Livro 2-B, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóuel rural denominado Padre Cícero, situado no Município de
Senador Pompeu, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Padre Cícero com
área de um mil, cinqüenta e oito hectares, quatorze ares e cinqüenta
centiares, situado no Município de Senador Pompeu, objeto da Matrícula nº Av-06-nO, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Senador Pompeu, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1998; 177º da Independência e Ll O" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Córrego Verde, situado no Município de
Senador Sá, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Córrego Verde com
área de um mil, seiscentos e trinta hectares, vinte e três ares e dezesseis centiares, situado no Município de Senador Sá, objeto da Matrícula n' Av-11-115, fi. 115, Livro 2-A, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Massapé, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inera), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda da Divisa, situado no Município de ltuiutaba, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda da Divisa
com área de um mil, cento e sessenta e um hectares e sessenta ares,
situado no Município de Ituíutaba, objeto dos Registros nOs R-1-14.817,
Ficha 1 e R-2-14.817, Ficha 1, Livro 2, do Cartório do 2º Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Ituíutaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cardan I/Santo Antônio/Cha_
padãoJEstrela/Samambaia, conhecido por
Fazenda Santo Antônio, situado no Munietpio de Guiratinga, Estado de Mato Grosso e
dá outras providências.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cardan
I/Santo Antônio/Chapadão/Estrela/Samambaia, conhecido por Fazenda Santo Antônio com área de cinco mil, trezentos e setenta e oito
hectares, noventa e três ares e trinta e oito centiares, situado no Município de Guiratinga, objeto da Matrícula n'' 6.695, fl. 1, Livro 2 e
Registros n's R-3-5.394, fl. 1, Livro 2; R-2-5.791, fl. 1, Livro 2;
R-1-5.332, fl. 1, Livro 2; R-1-767, fl. 179, Livro 2-C; R-1-6.410, fl. 1,
Livro 2 e R-1-3.300, fl. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
do l' Ofício da Comarca de Guiratinga, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(63)

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Morada Nova, Salão e Oiti, situado no Município de Mombaça, Estado do
Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
daLei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas Morada
Nova, Salão e Oiti, com área de três mil, duzentos e vinte e quatro
hectares e oitenta e seis ares, situado no Município de Mombaça,
objeto do Registro nº 3.034, fi. 15, Livro 2-1, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Mombaça, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(64)

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Arizona, situado no Município
de Iretama, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Arizona,
com área de quatrocentos e vinte e sete hectares, quarenta e quatro
ares e dez centiares, situado no Município de Iretama, objeto dos
Registros nº R-4-2.269, Ficha Lv; R-3-S.697 (remanescente), Ficha
Iv; R-I0-9.380, Ficha 2v; R-6-6.099, Ficha 2v; R-1.726 e R-I-727
(remanescente), todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
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nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente
em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(65)

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Taperivá, situado no Município de São João do Caiuá, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Taperivá, com
área de setecentos e vinte e seis hectares, situado no Município de São
João do Caiuá, objeto dos Registros n's R-12-173, Ficha 2v; R-23-174,
Ficha 3v e R-23-175, Ficha 3v, todos do Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Alto Paraná, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(66)

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Pedrãc ou Ilha das Flores II,
situado no Município de Cândido de Abreu,
Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso IV,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Pedrão
ou Ilha das Flores II, com área de duzentos e dezessete hectares e oitenta ares, situado no Município de Cândido de Abreu, objeto dos Regístros nº R-2-3.251, Fícha 1, R-4-3.251, Ficha Iv e R-5-3.251, Ficha
2, todos do Livro 2, do Cartório de Regístro de Imóveis da Comarca
de Cândido de Abreu, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998

7764
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(67)

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Sumatra, situado no Município
de Amaporã, Estado do Paraná, e dá ouiras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Sumatra,
com área de setecentos e oitenta hectares e cinqüenta e quatro ares,
situado no Município de Amaporã, objeto do Registro nº R-2-5.767,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa
Isabel do Avaí, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias exisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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tentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(68)

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Ouro Verde, situado no Município de Altamira do Paraná, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Ouro
Verde, com área de oitocentos e setenta e três hectares, vinte e três
ares e vinte e oito centiares, situado no Município de Aitamira do Paraná, objeto das Matrículas n's 6.773, 6.774, 6.775, 6.776, 6.778,
6.779,6.780,6.781,6.782,6.783,6.785,6.786,6.787, 6.788, 6.789,
6.790,6.935 e 6.936, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná.
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto N aciona! de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(69)

DECRETO DE 19 DE OUTUBRO DE 1998
Institui o Dia Nacional do Design e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso n, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Design, que será
comemorado no dia cinco de novembro de cada ano.
Art. 2º Caberá ao Comitê Executivo do Programa Brasileiro
de Design (PBD) a coordenação das atividades relacionadas à comemoração do Dia Nacional do Design.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Jobim Filho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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(70)

DECRETO DE 19 DE OUTUBRO DE 1998
Autoriza a empresa Gás Natural 8DG,
S.A., a estabelecer sucursal na República
Federativa do Brasil, sob a denominação
social de Gás Natural SDG, S.A., e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 64 do Decreto-Lei n" 2.627, de 26 de setembro de 1940,
mantido pelo art. 300 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o
que consta no Processo MICT nº 52700-000189/98-33,
DECRETA:
Art. 1º Fica a empresa Gás Natural SDG, S.A, com sede à Av.
Portal de I'Angel, 20-22, Barcelona, Espanha, autorizada a funcionar
no Brasil, por intermédio da sucursal Gás Natural SDG, SA., tendo
como objeto social a transferência de tecnologia, controle e qualidade
e treinamento de pessoal em matéria de produção, transporte, distribuição, abastecimento, liquefação, regasificação e armazenamento de
gases combustíveis, com capital destacado de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), para o desempenho das suas atividades em território nacional, obrigando-se a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre o objeto da presente
autorização.
Art. 2º Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
I - a empresa Gás Natural SDG, S.A., é obrigada a ter permanentemente um representante legal no Brasil, junto à sucursal
Gás Natural SDG, S.A., com plenos e ilimitados poderes para tratar
quaisquer questões e resolvê-Ias definitivamente, podendo ser demandado e receber citação inicial pela sociedade;
H - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos às leis e
aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa a referida
empresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus estatutos:
IH - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus estatutos vedadas as sociedades estrangeiras e
somente poderá exercer as que dependam de aprovação prévia de
órgão governamental, sob as condições autorizadas;
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IV - dependerá de aprovação do Governo brasileiro qualquer
alteração nos estatutos da empresa, que implique na mudança de
condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada
a providenciar o arquivamento, na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar, das folhas do Diário Oficial da União e
dos documentos que instituíram o requerimento desta autorização;
VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresentar à Junta Comercial da Unidade Federativa onde estiver localizada, para anotação dos registros, folha do Diário Oficial da União,
do Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso, e do jornal de
grande circulação, contendo as publicações obrigatórias por força do
art. 70 do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido
pelo art. 300 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VII - a infração de qualquer das obrigações para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade da falta, com cassação da autorização.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Jobim Filho
(71)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1998
Modifica fontes de recursos de dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 1998,
no que concerne a Encargos Financeiras da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, § 7º, inciso I, da Lei nº 9.4 73, de 22 de julho
de 1997, e, ainda, considerando a necessidade de adequar as fontes
de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 1998 às exigências
da execução orçamentária do exercício,
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DECRETA:
Art. 1º Ficam modificadas, na forma dos Anexos I e II deste
decreto, as fontes de recursos de dotações constantes do Orçamento
Fiscal da União de que trata a Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de
1997, no que concerne à unidade orçamentária Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 2º O ingresso de recursos, de que trata o Anexo I deste decreto, decorrerá da incorporação de excesso de arrecadação de Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional, no montante
especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 21.10.1998, págs. 3/4.

(72)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar uo valor de R$ 43.635.872,00,
em favor de Encargos Financeiros da União
- Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, para reforço de dotação consig-

nada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997) crédito suplementar no valor de
R$ 43.635.872,00 (quarenta e três milhões, seiscentos e trinta e
cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 21.10.1998, pág. 4.

(73)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1998
Modifica as fontes de recursos de dotações aprovadas na Lei Orçamentária de
1998, no que concerne a diversos órgãos do
Poder Executivo Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', § 7', inciso I, da Lei n' 9.473, de 22 de julho
de 1997, e, ainda, considerando a necessidade de adequar as fontes
de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 1998 às exigências
de execução orçamentária do exercício,
DECRETA:
Art. I" Ficam modificadas, na forma dos Anexos I e II deste
decreto, as fontes de recursos de dotações constantes do Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de
1997), no que concerne a diversos órgãos do Poder Executivo Federal.
Art. 2' Em decorrência do disposto no art. 1', ficam alteradas
as receitas das entidades da Administração indireta, conforme indicado nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 20 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 21.10.1998, págs. 5/22.
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(74)

DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1998
Autoriza a transferência para o Estado
do Rio Grande do Sul dos imóveis que menciona pertencentes à Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 1º a Lei nº 6.120, de 15 de outubro de 1974,
DECRETA:
Art. I" É autorizada a transferência ao Estado do Rio Grande
do Sul do Hospital Walter Galassi, localizado à Rua Goiânia, nº 590,
na Cidade de Bento Gonçalves (RS), registrado no Registro de Imóveis da Comarca de Bento Gonçalves sob as Matrículas de nºs 7.067,
7.068 e 7.069, do Livro 2, folha 1, do Registro Geral, com a área total
dos terrenos de vinte e dois mil, duzentos e sessenta metros quadrados, e a área edificada de quatro mil, sessenta e oito metros quadrados e quarenta e seis decímetros quadrados, com a ampliação da
área física do imóvel em duzentos e cinqüenta e três metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados; do terreno urbano, localizado em rua ainda sem denominação, no lado oeste do Laboratórío
de Enologia do Estado do Rio Grande do Sul, na Cidade de Bento
Gonçalves (RS), registrado no Registro de Imóveis da Comarca de
Bento Gonçalves sob a Matrícula de n" 7.066, do Livro 2, folha 1, do
Registro Geral, medindo cinqüenta e oito metros de frente, aproximadamente, por dezesseis metros de fundos, confrontando, ao norte,
com rua sem denominação, ao sul, com o Grupo Escolar General
Bento Gonçalves da Silva, ao leste, com o Laboratório de Enologia do
Estado do Rio Grande do Sul e, a oeste, com propriedade da Prefeitura Municipal; e do terreno urbano, localizado à Rua Benjamim Constant, esquina com a Rua Marechal Deodoro, fundos, na Cidade de
Bento Gonçalves, registrado no Registro de Imóveis da Comarca de
Bento Gonçalves sob a Matrícula de nº 7.070, do Livro 2, folha 1, do
Registro Geral, medindo vinte metros de frente ao atual prolongamento da Rua Barão do Rio Branco, por cinqüenta e oito metros, de
frente aos fundos, confrontando ao norte, com propriedade da donatáría, ao sul e leste, com propríedade do Estado do Rio Grande do
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Sul, ao oeste, com o futuro prolongamento da Rua Barão do Rio
Branco; em permuta pelos serviços de engenharia destinados à construção da via central do Anel Viário do Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos termos do convênio firmado
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, datado de 25 de março de 1998.
Art. 2º A Universidade Federal do Rio Grande do Sul providenciará a formalização da transferência dos imóveis de que trata
este decreto, quando concluída, pelo Estado do Rio Grande do Sul, a
construção da via central do Anel Viário do Campus do Vale a que se
refere o art. 1º.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patricia
(75)

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 1.121. 742.223,00,
em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, IV, alínea b, e VI, da Lei
nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor de diversos Órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, crédito suplementar
no valor global de R$ 1.121.742.223,00 (um bilhão, cento e vinte e um
milhões, setecentos e quarenta e dois mil, duzentos e vinte e três
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são oriundos de:
I - anulação parcial de dotações orçamentárias, de acordo
com o Anexo U deste decreto nos montantes especificados;
U - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do
exercício de 1997 da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes e da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., vinculadas ao Ministério dos Transportes.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas das Entidades da Administração indireta, conforme indicado nos Anexos UI e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 22 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa
Os anexos estão publicados no DO de 23.10.1998, págs. 21/55.

(76)

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de
R$ 17.062.621,00, em favor da Justiça Federal e dos Ministérios Públicos da União,
da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia, dos Transportes e do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso U, da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
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DECRETA:
Art. F Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n 2 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor da Justiça Federal e dos Ministérios Público da União, da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia, dos
Transportes e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito suplementar no valor global de R$ 17.062.621,00 (dezessete milhões, sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e um reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2 2 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3 2 Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas do Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb)
e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), na
forma indicada nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de outubro de 1998; 1772 da Independência e 1102 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 23.10.1998, páge. 56/63.

(77)

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 600.000,00, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso IV, alínea d, da Lei n? 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de doação do governo japonês.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO
(78)

de 23.10.1998, pág. 63.

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de utilidade pública o Asilo
dos Velhos de Guopiaçu, com sede na Cidade de Guapiaçu (SP), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. L" da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. I" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Asilo dos Velhos de Guapiaçu, com sede na Cidade de Guapiaçu, Estado de São Paulo, portador do CGC nº 53.209.862/0001-95
(Processo MJ nº 4.758/97-34);
II - Asimd - Assistência Social Irmã Maria Dolores, com sede
na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 50.938.877/0001-04 (Processo MJ nº 25.142/94-72);
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III - Associação Beneficente Ana Beatriz, com sede na
Cidade de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC
n' 30.407.795/0001-18 (Processo MJ n" 16.320/96-08);
IV - Associação Beneficente e Cultural Os Mentores, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n" 67.977.637/0001-03 (Processo MJ n' 26.951/96-27);
V - Associação Cerqueirense da Vital Idade, com sede na
Cidade de Cerqueira César, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n' 57.264.046/0001-35 (Processo MJ n" 16.501/97-25);
VI - Associação Cultural e Recreativa de Fernão, com sede
na Cidade de Gália, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº
48.360.150/0001-32 (Processo MJ nº 5.922/94-79);
VII - Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte,
com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 21.950.068/0001-01 (Processo MJ nº 14.555/98-64);
VIII - Associação Espírita Lar Caminho da Verdade, com
sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portadora do
CGC nº 46.081.873/0001-77 (Processo MJ n' 7.286/94-19);
IX - Associação Pró-Menor de Primavera, com sede na
Cidade de Rosana, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº
57.320.632/0001-50 (Processo MJ n? 5.803/94-80);
X - Centro Assistencial à Família Rural, com sede na
Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, portador do CGC nº
73.754.160/0001-08 (Processo MJ n'' 20.869/97-14);
XI - Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do
CNPJ nº 66.518.267/0001-83 (Processo MJ n' 7.406/98-94);
XII _ Centro de Investigações e Ação Social de Barretos, com
sede na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, portador do CGC
n' 44.790.509/0001-50 (Processo MJ n'' 14.903/97-68);
XIII - Clube de Mães e Voluntários do Conjunto São Lourenço, com sede na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, portador do
CGC nº 85.412.328/0001-78 (Processo MJ n" 11.517/98-69);
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XIV - Creche Santa Fé, com sede na Cidade de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do CGC nO
03.732.286/0001-98 (Processo MJ nº 25.171/97-13);
XV - Escola São Rafael 1º e 2º Graus, com sede na Cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará, portadora do CGC nº 07.472.632/0001-05
(Processo MJ nº 2.138/95-17);
XVI - Instituto Pró-Cidadania de Curitiba, com sede na
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador do CNPJ nº
78.416.450/0001-57 (Processo MJ nº 17.647/96-25);
XVII - Jovens com uma Missão, com sede na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº 19.518.174/0001-79
(Processo MJ nº 24.980/96-54);
XVIII - Lar Irmã Izolina, com sede na Cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo, portador do CGC nº 50.735.968/0001-34
(Processo MJ nº 13.272/94-81);
XIX - Lar São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Piedade, Estado de São Paulo, portador do CNPJ nº 45.919.362/0001-19
(Processo MJ n" 17.779/96-66);
XX - Lar Vicentino de Paraibuna, com sede na Cidade de
Paraibuna, Estado de São Paulo, portador do CGC n'' 53.692.216/0001-21
(Processo MJ nº 8.301197-81);
XXI - Leais - Lar Espirito Assistencial Irmã Scheila de
Quatá, com sede na Cidade de Quatá, Estado de São Paulo, portador
do CNPJ nº 49.125.149/0001-96 (Processo MJ nº 14.230/94-76);
XXII - Obra de Promoção e Assistência à Criança - Célula
Viva - Creche, com sede na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, portadora do CGC n' 00.590.498/0001-90 (Processo MJ n' 17.399/97-76);
XXIII - Obras Sociais da Igreja do Evangelho Quadrangular no Paraná, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 77.951.580/0001-27 (Processo MJ nº
9.783/95-05);
XXIV - Serviço de Assistência Social Ibirá, com sede na Cidade
de Ibirá, Estado de São Paulo, portador do CGC nº 51.839.462/0001-38
(Processo MJ nº 13.066/94-99);
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xxv - Sociedade Musical Santa Cecília, com sede na Cidade
de Senhora dos Remédios, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC nº 19.558.774/0001-60 (Processo MJ nº 4.511/97-81).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(79)

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1998
Restabelece os títulos de utilidade pública federal do Abrigo do Salvador, com
sede na Cidade de Salvador (BA), e outra
entidade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1º São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal das seguintes instituições:
I - Abrigo do Salvador, com sede na Cidade de Salvador,
Estado da Bahia, portador do CGC nº 15.230.493/0001-23 (Processo
MJ nº 20.653/95-15);
II - Fundação Olívia Pereira de Souza, com sede na Cidade de
Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do CGC
nº 15.435.985/0001-55 (Processo MJ nº 760/96-53).
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Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n'' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(80)

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1998
Dispõe sobre a redução do tempo do
Serviço Militar Inicial e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6', da Lei n" 4.375, de 17 de agosto de 1964, com a redação dada pelo Decreto-Lei n' 549, de 24 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o Ministro de Estado do Exército a
reduzir o tempo do Serviço Militar Inicial dos conscritos incorporados
no ano de 1998, para período inferior a dez meses.
Art. 2' O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1998
Dispõe sobre o registro de imóvel em
nome da União.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterada pelas Leis
nOs 6.282, de 9 de dezembro de 1975,6.584, de 24 de outubro de 1978,
e 7.699, de 20 de dezembro de 1988,
DECRETA:
Art. l' Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a requerer, em nome da União, o registro do imóvel constituído
por terreno urbano, sem benfeitorias, situado na Rua Amazonas,
Bairro Garcia, Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina,
mantido em sua posse há mais de vinte anos, sem qualquer contestação ou reclamação administrativa feita por terceiros quanto ao domínio e posse, com as seguintes características: área de formato trapezoidaI, partindo do Ponto Inicial M-1, com o rumo 16'15'04"SO, medindo-se 7,4 7m, chega-se até o Ponto M-2, trecho confrontante com aRua
Amazonas; do Ponto M-2, com o rumo 69'42'06"NO, medem-se
303,34m até o Ponto M-3, trecho confrontante com área contígua ao
Quartel do 23º Batalhão de Infantaria; do Ponto M-3, com o rumo
26"39'28"NE, medem-se 8,29m até o Ponto M-4, trecho confrontante
com o Ribeirão Garcia; do Ponto M-4, com o rumo 70"02'02"SE, medem-se 308,88m até o ponto de partida (M-1), trecho confrontante
com área contígua ao Quartel do 23' Batalhão de Infantaria, fechando, assim, o perímetro da poligonal descrita, que perfaz a área de
2.009,32m2 , de acordo com os elementos constantes do Processo Protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n" 10983.000444/89-04.
Art. 2º O imóvel referido no art. 1º deste decreto pertence à
circunscrição judiciária do Cartório do I" Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1998
Credencia o Centro Universitário Celso
Lisboa, com sede no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9º, § 2º, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 com a redação dada pela Lei n? 9.131, de 24 de novembro de 1995; no art. 46
da Lei n" 9.649, de 27 de maio de 1998; no Decreto nº 2.306, de 19 de
agosto de 1997, e tendo em vista o Processo nº 23000.010522/97-11,
do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação da Federação das Faculdades Celso Lisboa, o Centro Universitário Celso Lisboa, mantido pelo Instituto Superior de Ensino
Celso Lisboa, com sede no Município do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patricio
(83)

DECRETO DE 27 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Catuné, situado no Município
de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Catuné,
com área de quinhentos e sessenta e seis hectares e vinte e oito ares,
situado no Município de Mimoso do Sul, objeto da Matrícula nº 5.255,
fi. 116, Livro 2-X, do Cartório do l' Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
(84)

DECRETO DE 28 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Rancho Verdura Il, situado no Município de Iguatemi, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rancho
Verdura 11, com área de setecentos e sessenta e nove hectares, noventa e sete ares e cinqüenta e três centiares, situado no Município
de Iguatemi, objeto da Matrícula n' 3.987, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguatemi, Estado do Mato
Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685·7799, auto 1998

7784
(85)

DECRETO DE 28 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Terezinha, situado no
Município de Iguatemi, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n?4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Terezinha,
com área de um mil, quatrocentos e cinqüenta e sete hectares, trinta e
oito ares e onze centiares, situado no Município de Iguatemi, objeto do
Registro nº R-2-3.984, Fichas 1/2, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Iguatemi, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 28 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rancho Guai Cuê, situado no
Municipio de Iguatemi, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rancho Guai
Cuê, com área de setecentos e noventa e nove hectares, trinta e nove
ares e cinqüenta centiares, situado no Município de Iguatemi, objeto
da Matrícula nº 3.980, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Iguatemi, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. la, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 28 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Marta, situado no Município de Nioaque, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e2º daLei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º daLeinº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Marta, com área de um mil, oitocentos e quinze hectares e setenta e
quatro centiares, situado no Município de Nioaque, objeto dos Registros nOs R-5-1.752, Ficha IN, Livro 2, e R-4-006, Ficha 2, Livro 2, do
Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Nioaque, Estado do
Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 28 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Mônica, situado no Município de Nioaque, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n'' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Mônica,
com área de um mil, sessenta e sete hectares, oitenta e quatro ares e
noventa e dois centiares, situado no Município de Nioaque, objeto do
Registro nº R-l-1.770, Ficha IN, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Nioaque, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n Q 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de outubro de 1998; 177 Q da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, auto 1998
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DECRETO DE 28 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança, situado no Município de Nioaque, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança, com área de um mil, sessenta e sete hectares, oitenta e quatro ares
e noventa e dois centiares, situado no Município de Nioaque, objeto do
Registro n' R-1-1.771, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Nioaque, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, ont. 1998
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DECRETO DE 28 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Guai Cuê, situado no Município de Iguatemi, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Guai Cuê,
com área de um mil, trezentos e sessenta hectares, vinte e dois ares e
setenta e nove centiares, situado no Município de Iguatemi, objeto
do Registro n? R-I-3.978, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Iguatemí, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agráría (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Bárbara/Campina Alegre/Tapera, situado no Município de Jaguaretama, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa BárbaralCampina Alegre/Tapera , com área de seis mil, setecentos e cinqüenta e quatro hectares e trinta ares, situado no Município de Jaguaretama, objeto dos Registros nOs R-16-1.322, 11. 87, Livro 2-G, R-05-304,
11. 122, Livro 2-B e Matrícula nº 1.810, 11. 176, do Livro 2-1, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de J aguaretama, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado VoltalCanafístula/Sítio Feiticeiro, situado no Município de Morada Nova, Estado
do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Volta/Canafístula/Sítio Feiticeiro, com área de um mil, seiscentos e um hectares e
dezesseis ares, situado no Município de Morada Nova, Ficha 1, objeto da Matrícula nº 2.102, Ficha 1 e Registros nOs R-2-1.237, Ficha 1 e
R-3-454, do Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Morada Nova, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São José da Boa Vista, situado no
Município de Campina Vérde, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras U, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São José
da Boa Vista, com área de um mil, cento e treze hectares, sessenta e
seis ares e oitenta centiares, situado no Município de Campina Verde,
objeto das Transcrições n's 20.730, fi. 71, Livro 3-AD; 16.715,
fl. 264, Livro 3-X; 15.557, fl. 297, Livro 3-V; 18.194, fi. 51, Livro 3-AB
e 12.092, fi. 231, Livro 3-S, do Cartório dos Registros Públicos da
Comarca de Campina Verde, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Marta, situado no Município de Uruu, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Marta, com área de dois mil, quinhentos e quarenta e quatro hectares, situado no Município de Unaí, objeto do Registro nº R-2-06-213,
Ficha «A», Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993 ,e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso/Salobro, situado no
Município de Montaluânia, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso/Salobro, com área de um mil e trinta e três hectares, situado no
Município de Montalvânia, objeto do Registro n' R-12-1.513, fi. 131,
Livro 2-U, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manga, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1998; 171' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Capão Rico, situado no Município de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Capão Rico, com
área de um mil, duzentos e trinta e sete hectares, sessenta e seis ares e
quarenta e sete centiares, situado no Município de Ituiutaba, objeto do
Registro n? R-1-12.032, Ficha 1, Livro 2, do Cartório do 2' Ofício do
Registro de Imóveis da Comarca de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Primavera, situado no Município de Campina Vérde, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Primavera, com área de cinqüenta e quatro hectares, vinte e um ares e oitenta e sete centiares, situado no Município de Campina Verde, objeto
do Registro nº R-1-8.072, fi. 114, Livro 2-AE, do Cartório de Registros
Públicos da Comarca de Campina Verde, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jurema, situado no Município
de Campina Vérde, Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Jurema,
com área de duzentos e vinte e cinco hectares, vinte e oito ares e doze
centiares, situado no Município de Campina Verde, objeto do Registro n" R-1-8.073, fi. 115, Livro 2-AE, do Cartório de Registros Públicos da Comarca de Campina Verde, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cana Brava ou Santa Clara, situado no Município de Nova Roma, Estado
de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cana Brava ou Santa Clara, com área de um mil, quatrocentos e noventa e
quatro hectares, situado no Município de Nova Roma, objeto do Registro n'' R-4-865, fi. 198, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de Nova Roma, Comarca de Formosa,
Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998
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DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Guajuvira, situado no Município de Iguatemi, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Guajuuira, com área de um mil, seiscentos e vinte e nove hectares, noventa e
um ares e quinze centiares, situado no Município de Iguatemi, objeto
do Registro n? R-I-3.979, Ficha Iv, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Iguatemi, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7685-7799, out. 1998

RETIFICAÇÕES

DECRETOS
DECRETO N" 2.773, DE 8 DE SETEMBRO DE 1998 (*)
Cria a Comissão de Controle e Gestão
Fiscal (CCF), estabelece meta fiscal para o
ano de 1998, altera o Decreto nº 2.451, de 5
de janeiro de 1998, e dá outras providências.

Retificação
Os Anexos I, lI, III e IV foram republicados naDO de 15.10.1998,
págs. 1/2, Seção 1, por terem saído com incorreção no DO de
9.9.1998, Seção 1.

DECRETO Nº 2.795, DE F DE OUTUBRO DE 1998 (")
Dispõe sobre o remanejamento dos caro
gos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e Funções Gratificadas que menciona, e dá outras providências.

Retificação
Republica-se o Anexo II abaixo, por ter saído com incorreção no
Diário Oficial de 2 de outubro de 1998, Seção 1.
(*) Publicado naDO de 9.9.1998 (v. Coleção das Leis. Brasília, 190(9, t.l):6692,

set. 1998).
(**) Publicado no DO de 2.10.1998 (pág. 7523 desta obra).
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Anexo II
(Decreto nº 2.663, de 9 de julho de 1998)
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Previdência e Assistência Social
NEli

Cargo/
Função
n"

Denominação
Cargo/Função

3
4
5

Assessor Especial
Assessor do Ministro
Assessor

1025
102.4
102.3

Gabinete do Ministro

1
1

Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Social
Divisão
Assessoria de Assuntos Parlamentares
Divisão
Assessoria de Assuntos Internacionais
Divisão

2
4

Chefe
Assistente
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe

101.5
102.2
101.2
101.1
101.4
101.2
101.4
101.2
101.4
101.2

Unidade

Secretaria Executiva
Gabinete

1

2
1

2
1

2

DASI
FG

2
4

101.4

74
78
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Recursos Humanos

Serviço
Coordenação
Divisão

94
1
2
1
1
1
2
4
1

2
2
2
.~ _ _
8_..

1

Subsecretário
Assistente
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
1Coordenador
I

Chefe

1

NE

Secretário Executivo
Chefe
Assessor do
Secretário Executivo
Assessor

1
1

I

1

102.4
102.3
FG·1
FG·2
FG·3
101.5
102.2
101.1
101.4
102.1
101.3
1012
101 :
102 4
1
1011
101.3

1

__L~(lliJ
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Cargo!
Função
n"

Unidade

Coordenação-Geral de Modernização
e Informática
Coordenação
Divisão
Subsecretaria de Planejamento
e Orçamento
Coordenação-Geral de Planejamento
Setorial
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Orçamento
e Finanças
Coordenação
Divisão

Duvidaria-Geral
Divisões

Consultoria Jurídica
Divisão
Serviço

1
1
2
4
1
1
1
2
4
1
1
2
4
1
2
4
1
2
1
2

Denominação
Cargo/Função

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
' Chefe

NEfl
DAS/
L!'G
101.4
102.1
101.3
101.2

Subsecretário

101.5

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.3
101.2

Auxiliar

Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral

Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
101.2
FG·1
101.5
102.2
101.2
101.1

1
2
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1
1
1
1
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Secretário
Chefe
Assistente
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.6
101.4
102.2
101.3
101.1

Diretor
Chefe

101.5

Auxiliar

Coordenador
Chefe
Ouvidor-Geral
Chefe
Consultor Jurídico

Assistente
Chefe

Coordenação-Geral de Direito
Previdenciário

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Direito
Administrativo
Coordenação
Divisão
Secretaria da Previdência Social
Gabinete
Coordenação
Serviço
Departamento do Regime Geral
da Previdência Social
Serviço
Coordenação-Geral de Estudos
Previdenciários
_....

-

-

1

3
1

~1
1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar

101.J
101.4
102.1
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.;
i

Unidade

Cargo!
Função
n"

Denominação
Cargo/Função

I

NE/

3
2

Chefe

10"

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

, 101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1

Diretor
Chefe

101.5
101.1

Estatístico e Previdenciário
Coordenação
Coordenação-Geral de Acompanhamento
Legal-Institucional
Coordenação

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Secretaria da Previdência Complementar

1
1
1
4
1
4

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Assistente
Coordenador
Chefe

101.6
101.5
101.4
102.2
101.3
101.1

1
1
2
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
: Chefe

101.4
102.1
3
101.
101.1

Serviço
Coordenação-Geral de Serviços
Previdenciários

Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Estatística
e Atuária

Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Legislação
e Normas

Coordenação
Serviço
Departamento dos Regimes
de Previdência dos Estados e Municípios

Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento

Gabinete
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Contabilidade
e Estudos Técnicos
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Orientação
e Fiscalização
Coordenação
Serviço

7

Coordenador

FG

101.3
101.1
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Cargo/
Unidade

Coordenação-Geral de Acompanhamento
e Sistemas de Informação
Coordenação

Serviço
Coordenação-Geral de Atuária e Regimes
Especiais

Coordenação
Serviço

Secretaria da Assistência Social
Gabinete

Serviço

Departamento de Planejamento e Normas
Serviço
Coordenação-Geral de Política Nacional
de Assistência Social
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Descentralização

da Assistência Social
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de Gestão do Fundo
Nacional de Assistência Social
Serviço
Coordenação-Geral de Orçamento
e Contabilidade
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Finanças
Divisão
Serviço
, __

I

Função
n'

1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
2
1

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

--

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

Chefe

Secretário
Secretário Adjunto

Chefe
Auxiliar
Chefe
Diretor
Assistente

Chefe
Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.3
101.1
101.4
102.1
101.3
101.1
101.6
101.5
101.4
102.1
101.1
101.5
102.2
101.1

1
1
1
1

Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2

Diretor
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.1

1
1
1
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.3
102.1
101.1
101.4
101.2
101.1

o
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,------

NE/
~. DAS/
·~l
. FG ,

.
_
Denominação
Cargo/Função

Cargo!
Função

Unidade

n'

I

1

!

,

Conselho de Recursos da Previdência
Social
Câmara

8

Presidente do
Conselho
Presidente de

101.4
101.2
102.1
101.1

Câmara
i

1
5
20
2
1

Serviço

Junta
Divisão
I' Serviço

Auxiliar
Chefe

Presidente de JuntaJlllij
Chefe
101.2
Chefe
101.1

b) Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Previdência e Assistência Social

,----~
DAS

'"
i
Código

i

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

,Unitário

19,56

'~3

89
3
7
10
22
19

59,28
120,12
84,32
59,94
89,00
14,82
21,56
12,40
24,42
19,00

12
39
68
54
89
3
6
9
22
19

326

524,42

324

520,10

78
79
100

24,18

78
78
94

24,18
18,72

Subtotal (2)

257

62,14

Total (1+2)

583

586,56

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.5

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

I~'ro.
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

I

Situação Nova

Situação Atual

Subtotal (1)

FG-1

0,31
0,24
0,19

FG-2
FG·3

Qtde.
3
12
39
68
54

Valor Total

18,96
19,00

I "", 'Iutal
19,56
59,28
120,12
84,32
59,94
89,00
14,82
18,48
11,16
24,42

19,00

17,86

I

J

250=1
574

60,76
580,86

~
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DECRETO Nº 2.802, DE 13 DE OUTUBRO DE 1998

n

Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministé·
rio da Justiça, e dá outras providências.

Retificação
No Anexo II a, no Departamento de Polícia Rodoviária Federal:
Onde se lê: Diretor;
Leia-se: Diretor-Geral.

DECRETO Nº 2.825, DE 28 DE OUTUBRO DE 1998 (**)
Promulga o Acordo para o Estabelecimento da Representação da UIT em Brasília, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a União Internacional de Telecomunicações, em Genebra, em 8
de outubro de 1991.

Retificação
Na página 17, 2' coluna, na epígrafe:
Onde se lê: Decreto nº 1.825, de 28 de outubro de 1998;
Leia-se: Decreto nº 2.825, de 28 de outubro de 1998.

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(162)

DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1998 (***)
Declara de utilidade pública a Ação Social Paróquia de Joaquim Nabuco, com sede
na Cidade de Joaquim Nabuco (PE) e outras
entidades.

(*) Publicado no DO de 14.10.1998 (pág. 7563 desta obra).
(**) Publicado no DO de 29.10.1998 (pág. 7660 desta obra).

e"*)

Publicado naDO de 23.9.1998 (v. Coleção das Leis. Brasília, 190(9,t.2):7001,
set. 1998).
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Retificação
No art. F, inciso I:
Onde se lê: Ação Social Paróquia de Joaquim Nabuco, ... CGC
n' 12.887.559/0001-90 (Processo MJ n' 24.923/96-11);
Leia-se: Ação Social Paróquia de Joaquim Nabuco, ... CGC n''
12.887.659/0001-90 (Processo MJ n' 24.923/96-11);

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7801-7809, out. 1998

ÍNDICE CRONOLÓGICO

DECRETOS
2.792 - Decreto de 11' de outubro de 1998 - Altera o Decreto nº 2.632, de 19
de junho de 1998, que dispõe sobre o Sistema Nacional Antidrogas e dá
outras providências. Publicado no DO de 2 de outubro de 1998.

7511

2.793 - Decreto de 1º de outubro de 1998 - Dá nova redação aos arts. 22 ,
41',5º, 19 e 22 do Decreto n'' 1.646, de 26 de setembro de 1995, que regulamenta o controle e a fiscalização sobre produtos e insumos químicos
que possam ser destinados à elaboração da cocaína em suas diversas
formas e outras substâncias entorpecentes, ou que determinem dependência física ou psíquica, de que trata a Lei n'' 9.017, de 30 de março de 1995. Publicado no DO de 2 de outubro de 1998.

7513

2.794 - Decreto de P de outubro de 1998 - Institui a Política Nacional de
Capacitação dos Servidores para a Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no
DO de 2 de outubro de 1998.

7516

2.795 - Decreto de 1Q de outubro de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e Funções Gratificadas que menciona, e dá outras providências.
Publicado no DO de 2 de outubro de 1998.
Retificado no DO de 22 de outubro de 1998.

7523
7801

2.796 - Decreto de 5 de outubro de 1998- Promulga o Acordo sobre Serviços Aéreos entre os seus respectivos Territórios e Além, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Malásia, em Kuala Lampur, em 18 de dezembro de 1995. Publicado no DO
de 6 de outubro de 1998.

7531

2.797 - Decreto de 8 de outubro de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e
Funções Gratificadas (FG) que menciona, altera dispositivos do Deereto ns 1.745, de 13 de dezembro de 1995, que aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Fazenda, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de outubro de 1998.

7532

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7811-7826, out. 1998

7812
2.798 - Decreto de 8 de outubro de 1998-Estabelece limites para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Federal, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de outubro de 1998.

7551

2.799 - Decreto de 8 de outubro de 1998 - Aprova o Estatuto do Conselho
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Publicado noDO de 9 de
outubro de 1998.

7553

2.800 - Decreto de 13 de outubro de 1998 - Revoga dispositivos dos Decretos nvs 60.459, de 13 de março de 1967, e 81.402, de 23 de fevereiro de
1978. Publicado no DO de 14 de outubro de 1998.

7562

2.801 - Decreto de 13 de outubro de 1998 - Revoga o inciso IV do art. 2" do
Decreto n'' 99.525, de 14 de setembro de 1990, que institui, no Ministério das Relações Exteriores, o Programa Complementar de Assistência Médica do Serviço Exterior. Publicado no DO de 14 de outubro de

1998.
2.802 - Decreto de 13 de outubro de 1998 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Justiça, e dá outras providências. Publicado
no DO de 14 de outubro de 1998.
Retificado no DO de 22 de outubro de 1998.

7563

7563
7808

2.803 - Decreto de 20 de outubro de 1998 - Regulamenta o art. 32 da Lei
n" 8.212, de 24 dejulho de 1991, com redação dada pela Lei n'' 9.528,
de 10 de dezembro de 1997. Publicado no DO de 21 de outubro de

1998.

7590

2.804 - Decreto de 20 de outubro de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento
de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona, dá nova redação ao art. 12 da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto n" 820, de 13 de maio de 1993, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1998.

7593

2.805 - Decreto de 21 de outubro de 1998 - Dá nova redação ao art. 66 do
Decreto n" 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, que regulamenta, para o
Exército, a Lei n" 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre a
promoção dos oficiais da ativa das Forças Armadas, e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de outubro de 1998.

7599

2.806 - Decreto de 21 de outubro de 1998 - Fixa os preços mínimos básicos para os produtos agrícolas da safra de verão 1998/99. Publicado no
DO de 22 de outubro de 1998.

7600

2.807 - Decreto de 21 de outubro de 1998 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de outubro

de 1998.

7603

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7811-7826, out. 1998

7813
2.808 - Decreto de 21 de outubro de 1998 - Fixa os preços mínimos básicos para os produtos regionais e para as sementes - safra 1998/99.
Publicado no DO de 22 de outubro de 1998.
2.809 - Decreto de 22 de outubro de 1998 - Dispõe sobre a aquisição e utilização de passagens aéreas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de outubro de 1998
"...
2.810 - Decreto de 22 de outubro de 1998 - Dá nova redação ao art. 2!! do
Decreto n" 1.415, de 10 de março de 1995, que cria a Assessoria de
Estudos e Atividades Especiais no Estado-Maior das Forças Armadas.
Publicado no DO de 23 de outubro de 1998.
2.811 - Decreto de 22 de outubro de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG) que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de outubro de 1998.
2.812 - Decreto de 22 de outubro de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido
no art. 1º do Decreto n" 2.353, de 20 de outubro de 1997. Publicado no
DO de 23 de outubro de 1998.
2.813 - Decreto de 22 de outubro de 1998 -Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de outubro de

1998.
2.814 - Decreto de 22 de outubro de 1998 - Regulamenta o art. 99 da Lei
ns 9.504, de 30 de setembro de 1997, para efeito de ressarcimento fiscal pela propaganda eleitoral gratuita relativa às eleições de 4 de outubro de 1998. Publicado no DO de 23 de outubro de 1998.
2.815 - Decreto de 22 de outubro de 1998 - Dispõe sobre a execução do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 35, entre os Governos dos Estados-Partes do Mercosul e o
Governo da República do Chile, de 30 de julho de 1998. Publicado no
DO de 23 de outubro de 1998.
2.816 - Decreto de 23 de outubro de 1998 - Promulga o Tratado Constitutivo da Conferência de Ministros da Justiça dos Países Ibero-Americanos, assinado em Madri, em 7 de outubro de 1992. Publicado no DO de 26 de outubro de 1998.
2.817 - Decreto de 23 de outubro de1998 - Promulga o Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da N amibia, em Brasília, em 7 de
março de 1995. Publicado no DO de 26 de outubro de 1998.
2.818 - Decreto de 23 de outubro de 1998 - Promulga o Acordo de Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997. Publicado no DO de 26 de outubro de 1998.

7613

7616

7619

7620

7623

7623

7641

7642

7643

7644

7645

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p- 7811-7826, out. 1998

7814
2.819 - Decreto de 23 de outubro de 1998 - Dá nova redação ao art. 5º do
Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército
(R-50), aprovado pelo Decreto nº 2.040, de 21 de outubro de 1996. Publicado no DO de 26 de outubro de 1998.

7646

2.820 - Decreto de 27 de outubro de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido
no art. 4º do Decreto nº 2.352, de 20 de outubro de 1997, que cria o Grupo Executivo para a Conclusão do Projeto de Reassentamento de Populações da Usina Hidrelétrica de Itaparica. Publicado noDO de 28 de
outubro de 1998.

7646

2.821 - Decreto de 27 de outubro de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido
no art. F do Decreto n" 2.567, de 28 de abril de 1998. Publicado no DO
de 28 de outubro de 1998.

7647

2.822 - Decreto de 27 de outubro de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido
no art. Iº-do Decreto n'' 2.419, de 15 de dezembro de 1997. Publicado no
DO de 28 de outubro de 1998
.,.........................................................

7647

2.823 - Decreto de 27 de outubro de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido
no art. 1º do Decreto nº 2.015, de 26 de setembro de 1996. Publicado no
DO de 28 de outubro de 1998.

7648

2.824 - Decreto de 27 de outubro de 1998 - Aprova o Regimento Interno
do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de
Previdência Privada Aberta e de Capitalização. Publicado no DO de
28 de outubro de 1998
.,.................................................................

7649

2.825 - Decreto de 28 de outubro de 1998 - Promulga o Acordo para o
Estabelecimento da Representação da UIT em Brasília, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a União Internacional de Telecomunicações, em Genebra, em 8 de outubro de 1991. Publicado no DO de 29 de outubro de 1998.
Retificado no DO de 30 de outubro de 1998.

7660
7808

2.826 - Decreto de 29 de outubro de1998 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério de Minas e Energia, e dá outras providências.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1998.

7661

2.827 - Decreto de 29 de outubro de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido
no art. 1º do Decreto n'' 1.858, de 10 de abril de1996. Publicado no DO
de 30 de outubro de 1998.

7674

2.828 - Decreto de 29 de outubro de 1998 - Prorroga o prazo de remanejamento do cargo em comissão que menciona, e dá outras providências.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1998.

7675

2.829 - Decreto de 29 de outubro de 1998 - Estabelece normas para a
elaboração e execução do Plano Plurianual e dos Orçamentos da
União, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de outubro

de 1998.

7676

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7811-7826, out. 1998

7815
2.830 - Decreto de 29 de outubro de1998 - Dispõe sobre o Certificado Financeiro do Tesouro (CFT), definindo-lhe as características, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de outubro de 1998.

7679

2.831 - Decreto de 29 de outubro - Promulga o Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Nova Zelândia, em Brasília, em 18 de junho de 1996.
Publicado no DO de 3D de outubro de 1998.

7681

2.832 - Decreto de 29 de outubro de 1998 - Promulga a Emenda nº 3 ao
Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional, assinada
na Cidade do Panamá, República do Panamá, em 30 de janeiro de
1975. Publicado no DO de 30 de outubro de 1998.

7682

2.833 - Decreto de 29 de outubro de 1998 - Promulga o Acordo de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República de EI Salvador, em 20 de maio de 1986. Publicado no DO de 30 de outubro de

1998.
2.834 - Decreto de 30 de outubro de 1998 - Dá nova redação ao art. 5º do
Decreto n" 2.773, de 8 de setembro de 1998. Publicado no DO de 2 de
novembro de 1998.

7683

7684

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de lº de outubro de 1998 - Institui o Comitê Organizador do
Ano Internacional do Idoso e dá outras providências. Publicado no DO
de 2 de outubro de 1998.

7685

(2) -

Decreto de 2 de outubro de 1998 - Cria o Parque Nacional da Serra
das Confusões, nos Municípios de Caracol, Guaribas, Santa Luz e
Cristino Castro, no Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de outubro de 1998.

7687

(3) -

Decreto de 2 de outubro de 1998 - Dispõe sobre a criação da Área de
Proteção Ambiental dos Meandros do Rio Araguaia, nos Estados de
Goiás, Mato Grosso e Tocantins e dá outras providências. Publicado
no DO de 5 de outubro de 1998.

7690

(4) -

Decreto de 2 de outubro de 1998 - Declara de utilidade pública o
Abrigo São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Manhumir'im
(MG) e outras entidades. Publicado no DO de 5 de outubro de

1998.
(5) -

7696

Decreto de 5 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa
João de Sá/Batoque/Cumbuco, situado no Município de Marco, Estado
do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de outubro

de 1998.

7699
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7816
(6) -

Decreto de 5 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Quebra
Anzol, situado no Município de Serra do Salitre, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de outubro de

1998.

7700

(7) -

Decreto de 5 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda SegredolMangalMutucalPonteAltalSão José, situado no Município de João
Pinheiro, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de outubro de 1998.

7701

(8) -

Decreto de 5 de outubro de 1998 - Outorga à EBE - Empresa Bandeirante de Energia S.A. concessões para distribuição de energia elé~
trica em Municípios do Estado de São Paulo. Publicado no DO de 6 de
outubro de 1998.

7703

(9) -

Decreto de 6 de outubro de 1998 - Homologa o resultado final do Programa de Formação e Aperfeiçoamento - Fase I, do Instituto Rio
Branco, do Ministério das Relações Exteriores, referente à turma de
1996/1997. Publicado no DO de 7 de outubro de 1998.

7706

(10) -

Decreto de 6 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antônio da Aldeia/Santo Antonio da Volta Grande/Touro/Aldeia, situado no Município de Poxoréo, Estado do Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 7 de outubro de 1998.

7707

(11) -

Decreto de 6 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Recreio/Canta Galo, situado nos Municípios de Rondonópolis e Juscimeira, Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de ou-

tubro de 1998.
(12) -

1998.
(13) -

(14) -

7708

Decreto de 6 de outubro de 1998-Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho São
Jorge, situado no Município de Lagoa dos Gatos, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de outubro de

7709

Decreto de 6 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Barro
Branco, situado no Município de Belém de Maria, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de outubro de

1998.

7710

Decreto de 6 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bela Vista/Riacho da Cruz/Lagoa de Pedras/Outeiros, situado no Município de
São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.
Publicado no DO de 7 de outubro de 1998.

7711
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7817
(15) -

Decreto de 8 de outubro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$1.116.000,OO, em favor do
Ministério da Ciência e Tecnologia, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 9 de outubro de
1~8............................

(16) -

nu

Decreto de 8 de outubro de 1998 - Modifica fontes de recursos de
dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no que concerne ao
Ministério de Minas e Energia. Publicado no DO de 9 de outubro de

1998.
Decreto de 8 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Pernambuquinho,
situado no Município de Parazinho, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências. Publicado no DO de 9 de outubro de 1998. .....
(18) - Decreto de 8 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda São
Lucas, situado nos Municípios de Sampaio e Carrasco Bonito, Estado
do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de outu-

7713

(17) -

7714

bro de 1998.

7715

(19) -

Decreto de 8 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Jaracatiara, situado no Município de Colmeia, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de outubro de 1998.

7716

(20) -

Decreto de 8 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Manchete 111, situado nos Municípios de Caseara e Marianópolis do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO
de 9 de outubro de 1998.

7717

(21) -

Decreto de 8 de outubro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda São Leopoldo, situado no Município de Pequizeiro, Estado
do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de
outubro de 1998.

7718

(22) -

Decreto de 13 de outubro de 1998 - Renova a concessão da Multisom-Rádio Jornal Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 14 de outubro de 1998.

7719

(23) -

Decreto de 13 de outubro de 1998 - Renova a concessão outorgada à
Rádio Paulista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco. Publicado
no DO de 14 de outubro de 1998.

7720

(24) -

Decreto de 13 de outubro de 1998 - Renova a Concessão outorgada
à Rádio Globo de São Paulo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 14 de outubro de 1998.

7721
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7818
(25) -

Decreto de 13 de outubro de1998 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a participação societária estrangeira no capital de
companhia hipotecária a ser constituída pela Brascan Imobiliária
S.A, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro de

1998.

7722

(26) -

Decreto de 13 de outubro de1998 - Dispõe sobre o cancelamento da
autorização para funcionamento do Banco Comercial Paraguayo S.A.,
e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro de 1998. ....

7723

(27) -

Decreto de 13 de outubro de 1998 - Dispõe sobre o registro de imóvel
em nome da União. Publicado no DO de 14 de outubro de 1998.

7723

(28) -

Decreto de 13 de outubro de 1998 - Dispõe sobre o registro de imóvel
em nome da União. Publicado no DO de 14 de outubro de 1998.

7725

(29) -

Decreto de 13 de outubro de 1998 - Dispõe sobre o registro de imóvel
em nome da União. Publicado no DO de 14 de outubro de 1998.

7725

(30) -

Decreto de 13 de outubro de 1998 - Retifica o art. 1º do Decreto de 5
de março de1997, que declara de interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Juliana, Gleba Loteamento Fazenda Serra, Gleba K, situado no Município de Axixá do
Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado
no DO de 14 de outubro de 1998.

7727

(31) -

Decreto de 13 de outubro de 1998 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Canal,
situado no Município de Caiapônia, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro de 1998.

7728

(32) -

Decreto de 13 de outubro de1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Tamboril, situado no Município de Araguanã, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro de 1998.

7729

(33) -

Decreto de 13 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Manchete lI, situado no Município de Marianõpolis do Tocantins, Estado
do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro de 1998.

7730

(34) -

Decreto de 13 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Faxinal dos Mineiros, situado no Município de Fernandes Pinheiro,
Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 14
de outubro de 1998.

7731

(35) -

Decreto de 13 de outubro de1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Serraria, situado no Município de Moreno, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro de 1998.

7732
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7819
(36) -

Decreto de 13 de outubro de1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Marta, situado no Município de Caiapônia, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro de 1998.

7733

Decreto de 13 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santa
Marta, lugar denominado Varjão, situado no Município de Caiapônia,
Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de
outubro de 1998.

7734

(38) -

Decreto de 13 de outubro de1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Três Pontes, situado no Município de Perolândia, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de outubro de 1998.

7735

(39) -

Decreto de 13 de outubro de1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cachoeira, lugar denominado Morrinhos, situado no Município de Caiapônia,
Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de
outubro de 1998. ..

7736

(37) -

(40) -

(41) -

(42) -

Decreto de 13 de outubro de1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cachoeira ou Acanjarana, situado no Município de Vila Propício, Estado de
Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro de

1998.

7737

Decreto de 13 de outubro de1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Agropecuária
Soledade, situado no Município de Guaraí, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro de 1998. .......

7738

Decreto de 13 de outubro de 1998 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Manchete I, situado no Município de Marianópolis do Tocantins, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro

de 1998.
(43) -

(44) -

7739

Decreto de 13 de outubro de1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Santana, situado no Município de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro

de 1998.

7740

Decreto de 13 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pedras,
situado no Município de Piranhas, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro de 1998.

7741
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7820
(45) -

Decreto de 13 de outubro de 1998 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Dinamarca/Fronteiras e Firmamento, situado no Município de Lages, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado noDO
de 14 de outubro de 1998.

7742

(46) -

Decreto de 13 de outubro de 1998-Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santa
Marta, lugar denominado Varjão, situado no Município de Caiapônia,
Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de
outubro de 1998.

7743

(47) -

Decreto de 13 de outubro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Padre Zezinho, situado no Município de Pequizeiro, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro de

1998.

7744

(48) -

Decreto de 13 de outubro de1998 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rochedo,
situado no Município de Professor Jamil, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de outubro de 1998.

7745

(49) -

Decreto de 13 de outubro de1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Aliança,
situado no Município de Muqui, Estado do Espírito Santo, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de outubro de 1998.

7746

(50) -

Decreto de 14 de outubro de1998 - Renova a concessão outorgada à
Rádio Globo Eldorado Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro. Publicado noDO de 15 de outubro de 1998.

7747

(51) -

Decreto de 14 de outubro de1998 -Renova a concessão outorgada à
Rádio Globo S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no DO de 15 de outubro de 1998.

7748

(52) -

Decreto de 14 de outubro de 1998-Renova a concessão outorgada à
Rádio Paulista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Paulista, Estado de Pernambuco. Publicado
no DO de 15 de outubro de 1998.

7749

(53) -

Decreto de 14 de outubro de 1998-Renova a concessão outorgada à
Rádio Excelsior Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 15 de outubro de 1998.

7750

(54) -

Decreto de 14 de outubro de 1998 - Renova a concessão da Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Wenceslau Braz, Estado do
Paraná. Publicado no DO de 15 de outubro de 1998.
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7821
(55) -

(56) -

Decreto de 14 de outubro de1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Marta, situado no Município de Caiapônia, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 15 de outubro de 1998.
Decreto de 14 de outubro de1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Palma
da Babilônia, situado no Município de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado noDO de 15 de outubro de

1998.
(57) -

(58) -

(59) -

(60) -

(61) -

(62) -

(63) -

7752

7753

Decreto de 14 de outubro de 199B-Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Itambé
ou Airão, situado no Município de Nova Ponte, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de outubro

de 1998.

7754

Decreto de 14 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Betânia, situado
no Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de outubro de 1998.

7755

Decreto de 14 de outubro de 1998-Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Padre Cícero, sítuado no Município de Senador Pompeu, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 15 de outubro de 1998.

7756

Decreto de 14 de outubro de 1998-Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Córrego Verde,
situado no Município de Senador Sá, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de outubro de 1998.

7757

Decreto de 14 de outubro de 1998 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda da Divisa, situado no Município de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 15 de outubro de 1998.

7758

Decreto de 14 de outubro de1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cardan
IlSanto AntôniolChapadãolEstrelalSamambaia, conhecido por Fazenda Santo Antônio, situado no Município de Guiratinga, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de
outubro de 1998.

7759

Decreto de 14 de outubro de 1998 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Morada
Nova, Salão e Oití, situado no Município de Mombaça, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de outubro de

1998.

7760
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7822
(64) -

Decreto de 14 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Arizona,
situado no Município de Iretama, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de outubro de 1998.

7761

Decreto de 14 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Taperíuá, situado no Município de São João do Caiuá, Estado do Paraná, e
dá outras providências. Publicado no DO de 16 de outubro de 1998.

7762

(66) -

Decreto de 14 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Pedrão ou Ilha das Flores Il, situado no Município de Cândido de Abreu,
Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de
outubro de 1998.

7763

(67) -

Decreto de 14 de outubro de 1998 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Sumatra, situado no Município de Amaporã, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 16 de outubro de 1998.

7764

(65) -

(68) -

Decreto de 14 de outubro de 1998 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Ouro
Verde, situado no Município de Altamira do Paraná, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de outubro de

1998.
(69) -

7765

Decreto de 19 de outubro de 1998 - Institui o Dia Nacional do Design, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de outubro de

1998.

7766

Decreto de 19 de outubro de 1998 - Autoriza a empresa Gás Natural SDG, S.A., a estabelecer sucursal na República Federativa do Brasil, sob a denominação social de Gás Natural SDG, S.A., e dá outras
providências. Publicado no DO de 20 de outubro de 1998.

7767

(71) -

Decreto de 20 de outubro de 1998 - Modifica fontes de recursos de
dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no que concerne a
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda. Publicado no DO de 21 de outubro de 1998 ..... ".....

7768

(72) -

Decreto de 20 de outubro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 43.635.872,00, em favor de
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 21 de outubro de 1998.

7769

Decreto de 20 de outubro de 1998 - Modifica as fontes de recursos
de dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no que concerne
a diversos Órgãos do Poder Executivo Federal. Publicado no DO de 21
de outubro de 1998.

7770

(70) -

(73) -
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7823
(74) -

Decreto de 21 de outubro de 1998 - Autoriza a transferência para o
Estado do Rio Grande do Sul dos imóveis que menciona pertencentes à
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 22 de
outubro de 1998.

7771

(75) -

Decreto de 22 de outubro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$ 1.121.742.223,00, em favor de diversos Órgãos dos Poderes
Judiciário e Executivo, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de outubro de 1998.

7772

(76) -

Decreto de 22 de outubro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor global de R$ 17.062.621,00, em
favor da Justiça Federal e dos Ministérios Público da União, da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia, dos Transportes e do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 23
de outubro de 1998.

7773

(77) -

Decreto de 22 de outubro de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de R$ 600.000,00,
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de
outubro de 1998
.,.........

7774

(78) -

Decreto de 22 de outubro de 1998 - Declara de utilidade pública o
Asilo dos Velhos de Guapiaçu, com sede na Cidade de Guapiaçu (SP), e
outras entidades. Publicado no DO de 23 de outubro de 1998.

7775

(79) -

(80) -

(81) -

(82) -

(83) -

Decreto de 22 de outubro de 1998 - Restabelece os títulos de utilidade pública federal do Abrigo do Salvador, coro sede na Cidade de
Salvador (BA), e outra entidade. Publicado no DO de 23 de outubro de

1998.

7778

Decreto de 22 de outubro de 1998 - Dispõe sobre a redução do tempo de Serviço Militar Inicial e dá outras providências. Publicado no
DO de 23 de outubro de 1998.

7779

Decreto de 23 de outubro de 1998 - Dispõe sobre o registro de
imóvel em nome da União. Publicado no DO de 26 de outubro de

1998.

7780

Decreto de 23 de outubro de 1998 - Credencia o Centro Universitário Celso Lisboa, com sede no Município do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro. Publicado no DO de 26 de outubro de 1998.

7781

Decreto de 27 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Catuné,
situado no Município de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, e dá
outras providências. Publicado no DO de 28 de outubro de 1998.

7781
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7824
(84) -

Decreto de 28 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rancho
Verdura II, situado no Município de Iguatemi, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de outubro de
1998.

7782

(85) -

Decreto de 28 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Terezinha, situado no Município de Iguatemi, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de outubro de
1998.

7784

(86) -

Decreto de 28 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rancho
Guai Cuê, situado no Município de Iguatemi, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de outubro de
1998.

7785

(87) -

Decreto de 28 de outubro de 1998 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Marta, situado no Município de Nioaque, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de outubro de
1998.

7786

(88) -

Decreto de 28 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Mônica, situado no Município de Nioaque, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de outubro de
1998.

7787

(89) -

Decreto de 28 de outubro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda
Boa Esperança, situado o Município de Nioaque, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de
outubro de 1998.

7788

(90) -

Decreto de 28 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Guai Cuê,
situado no Município de Iguatemi, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de outubro de 1998.

7789

(91) -

Decreto de 29 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Bárbara/Campina Alegre/Tapera, situado no Município de Jaguaretama, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado noDO de 30
de outubro de 1998.

7790

Decreto de 29 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Volta/Canafístula/Sítio Feiticeiro, situado no Município de Morada Nova, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de outubro de
1998.

7791

(92) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7811-7826, out. 1998

7825
(93) -

Decreto de 29 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda São José
da Boa Vista, situado no Município de Campina Verde, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de
outubro de 1998.
(94) - Decreto de 29 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Marta, situado no Município de Unaí, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 30 de outubro de 1998. .......
(95) - Decreto de 29 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso/Salobro, situado no Município de Montalvânia, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de outubro de

1998.

7792

7793

7794

(96) -

Decreto de 29 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Capão
Rico, situado no Município de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 2 de novembro de 1998. .....
(97) - Decreto de 30 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Primavera,
situado no Município de Campina Grande, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências. Publicado no DO de 2 de novembro de 1998. ....
(98) - Decreto de 30 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Jurema,
situado no Município de Campina Grande, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências. Publicado no DO de 2 de novembro de 1998...
(99) - Decreto de 30 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Cana
Brava ou Santa Clara, situado no Município de Nova Roma, Estado
de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de novembro

de 1998.

7795

7796

7797

7798

(100) - Decreto de 30 de outubro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Guajuvira,
situado no Município de Iguatemi, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 2 de novembro de 1998.

7799

RETIFICAÇÕES

DECRETOS
2.773 - Decreto de 8 de setembro de 1998 - Cria a Comissão de Controle e
Gestão Fiscal (CCF), estabelece meta fiscal para o ano de 1998, altera
o Decreto n" 2.451, de 5 de janeiro de 1998, e dá outras providências.
Publicado no DO de 9 de setembro de 1998, retificado no DO de 15 de
outubro de 1998.

7801

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7811-7826, ont. 1998

7826
2. 795

~

Decreto de lº de outubro de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e Funções Gratificadas que menciona, e dá outras providências.
Publicado no DO de 2 de outubro de 1988.
Retificado no DO de 22 de outubro de 1998.
2.802 - Decreto de 13 de outubro de 1998 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Justiça, e dá outras providências. Publicado
no DO de 14 de outubro de 1998
"..
Retificado no DO de 22 de outubro de 1998.
2.825 - Decreto de 28 de outubro de 1998 - Promulga o Acordo para o
Estabelecimento da Representação da UIT em Brasília, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a União Internacional de Telecomunicações, em Genebra, em 8 de outubro de 1991.
Publicado no DO de 29 de outubro de 1998.
Retificado no DO de 30 de outubro de 1998.

7523
7801

7563
7808

7660
7808

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(162) - Decreto de 22 de setembro de 1998 - Declara de utilidade pública
a Ação Social Paróquia de Joaquim Nabuco, com sede na Cidade de
Joaquim Nabuco (PE) e outras entidades. Publicado no DO de 23 de
setembro de 1998 e retificado no DO de 16 de outubro de 1998.

7808

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7811-7826, out. 1998

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ABRIGO DO SALVADOR, SALVADOR (BA)
Restabelecimento de título
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

.

7775

.

7696

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO, MANHUMIRIM (MG)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

AÇÃO SOCIAL PARÓQUIA DE JOAQUIM NABUCO, JOAQUIM NABUCO
(PE)
Utilidade pública, declaração
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Publicado no DO de 23 de setembro de 1998 e retificado no DO de 16 de
outubro de 1998
7808

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
Promulgação; Brasil e El Salvador
Decreto n Q 2.833, de 29 de outubro de 1998

ACORDO PARA O ESTABELECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO DA UIT
EM BRASÍLIA
Promulgação; Brasil e União Internacional de Telecomunicações
Decreto nº 2.825, de 28 de outubro de 1998
Publicado no DO de 29 de outubro de 1998
Retificado no DO de 30 de outubro de 1998

7683

7660
7808

ACORDO PARA SERVIÇOS AÉREOS
Promulgação; Brasil e Nova Zelândia
Decreto nº 2.831, de 29 de outubro de 1998

7681

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, out. 1998

7828
Promulgação; Brasil e Malásia
Decreto n fi 2. 796, de 5 de outubro de 1998

7531

AGROPECUÁRIA SOLEDADE, GUARAÍ (TO)
Interesse social, declaração
(41) Decreto de 13 de outubro de 1998

.

7738

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS MEANDROS DO RIO ARAGUAIA
(GO)
Normas
(3) Decreto de 2 de outubro de 1998

.

7690

.

7775

ASILO DE VELHOS DE GUAPIAÇU, Guapiaçu (SP)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

ASIMD - ASSISTÊNCIA SOCIAL IRMÃ MARIA DOLORES, SÃO
BERNARDO DO CAMPO (SP)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

.

7775

ASSOCIAÇÃO AMIGA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JURITI
(ACA), JURIRI (PA)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

.

7696

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANA BEATRIZ, ITAPERUNA (RJ)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

7775

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO PARANÁ, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

7696

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL OS MENTORES, SÃO
PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

.

7775

ASSOCIAÇÃO CERQUEIRENSE DA VITAL IDADE, CERQUEIRA CÊSAR
(SP)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

7775

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, out. 1998

7829
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE FERNÃO, GÁLIA (SP)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

7775

ASSOCIAÇÃO DA CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO, CARNEIRINHO (MG)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

..

7696

ASSOCIAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DA
GESTANTE (ADCG), CARMO DA CACHOEIRA (MG)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

o..

7696

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CÉU
AZUL, CÉU AZUL (PR)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

.

7696

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÀO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE
FÉNIX, FÊNIX (PR)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

o..

7696

ASSOCIAÇÀO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÃNCIA E
VELHICE (APROMIV), BETIM (MG)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

'..

7696

ASSOCIAÇÀO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE BELO HORIZONTE,
BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

,.

.

7775

ASSOCIAÇÀO DOS IDOSOS ESPERANÇA, FLORIANÓPOLIS (SC)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

7696

ASSOCIAÇÃO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO, ARROIO DO MEIO
(RS)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

.

7696

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, out. 1998

7830
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LAR CAMINHO DA VERDADE, CAMPINAS
(SP)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

.

7775

ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL (AMAS), SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

7696

ASSOCIAÇÃO MINASNOVENSE DE PROMOÇÃO AO LAVRADORE A INFÃNCIA DAÃREARURAL (AMPLIAR), MINAS NOVAS (MG)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

7696

.

ASSOCIAÇÃO POSITIVA DE BRASÍLIA (APB), BRASÍLIA (DF)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

.

7696

.

7775

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MENOR DE PRIMAVERA, ROSANA (SP)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL KOLPING NOSSA SENHORA DOS
PRAZERES DE ITAPECERICA DA SERRA, ITAPECERICA DA
SERRRA(SP)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

.

7696

ASSOCIAÇÃO V1DANOVA, SÃO LEOPOLDO (RS)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998 .....

7696

ATO INTERNACIONAL
Acordo de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica, promulgação;
Brasil e EI Salvador
Decreto n" 2.833, de 29 de outubro de 1998

7683

Acordo para o Estabelecimento da Representação da UIT em Brasília,
promulgação; Brasil e União Internacional de Telecomunicações
Decreto nº 2.825, de 28 de outubro de 1998
Publicado no DO de 29 de outubro de 1998
Retificado no DO de 30 de outubro de 1998

7660
7808

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, out. 1995

7831
Acordo para Serviços Aéreos, promulgação; Brasil e Nova Zelândia
Decreto n Q 2.831, de 29 de outubro de 1998
"..................

7681

Acordo sobre Serviços Aéreos, promulgação; Brasil e Malásia
Decreto n Q 2. 796, de 5 de outubro de 1998

7531

Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional, Emenda n" 3,

promulgação
Decreto nº 2.832, de 29 de outubro de 1998

7682

B
BANCO COMERCIAL PARAGUAYO S.A.
Autorização, funcionamento, cancelamento
(26) Decreto de 13 de outubro de 1998

7723

BETÂNIA, QUIXERAMOBIM (CE)
Interesse social, declaração
(58) Decreto de 14 de outubro de 1998

.

7755

.

7723

Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
Decreto nº 2.807, de 21 de outubro de 1998
"........................
Ministério de Minas e Energia
Decreto nº 2.826, de 29 de outubro de 1998

7603

BRASCAN IMOBILIÁRIA S.A.
Capital social, participação estrangeira
(25) Decreto de 13 de outubro de 1998

c
CARGO EM COMISSÃO

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (Mare),
extinção; Decreto n'' 2.567/98, prorrogação
Decreto nº 2.821, de 27 de outubro de 1998
Remanejamento; Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Decreto nº 2.795, de 1º de outubro de 1998
Publicado no DO de 2 de outubro de 1998.........................................
Retificado no DO de 15 de outubro de 1998
Secretaria-Geral da Presidência da República
Decreto nº 2.804, de 20 de outubro de 1998

7661

7647

7523
7801
7593

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, out. 1998

7832
Remanejamento, prazo, prorrogação
Ministério da Ciência e Tecnologia
Decreto nº 2.827, de 29 de outubro de 1998 "...................................
Ministério da Justiça
Decreto nº 2.828, de 29 de outubro de 1998

7674
7675

Remanejamento; Decreto uº 2.015/96, prorrogação
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Ministério do Planejamento e Orçamento
Decreto nº 2.823, de 27 de outubro de 1998

7648

Remanejamento; Decreto n? 2.419/97, prorrogação
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
Decreto nº 2.822, de 27 de outubro de 1998.

7647

Poder Executivo, provimento, limites
Decreto nº 2. 798, de 8 de outubro de 1998

7551

Remanejamento
Ministério da Administração e Reforma do Estado
Ministério da Fazenda
Decreto nº 2. 797, de 8 de outubro de 1998

7532

CENTRO ASSISTENCIAL Ã FAMÍLIA RURAL, CASCAVEL (PR)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

7775

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VENÂNCIO AIRES, VENÂNCIO
AIRES (RS)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

"

.

7696

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM, SÃO PAULO
(SP)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

.

7775

CENTRO DE INVESTIGAÇÕES E AÇÕES SOCIAIS DE BARRETOS, BARRETOS (BA)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

.

7775
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7833
CENTRO ESPÍRITA JER6NIMO RIBEIRO, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

.

7696

CERTIFICADO FINANCEIRO DO TESOURO (CFT)
Normas
Decreto nº 2.830, de 29 de outubro de 1998

.

7679

CLUBE DE MÃEs E VOLUNTÁRIOS DO CONJUNTO SÃO LOURENÇO,
LONDRINA (PR)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

.

7775

Publicado no DO de 9 de setembro de 1998 e retificado no DO de 15 de
outubro de 1998
Decreto nº 2.834, de 30 de outubro de 1998

7801
7684

COMISSÃO DE CONTROLE E GESTÃO FISCAL (CCF)
Criação; Decreto n" 2.451198, alteração
Decreto nº2.773, de 8 de setembro de 1998

COMITÊ ORGANIZADOR DO ANO INTERNACIONAL DO IDOSO
Criação
(1) Decreto de F de outubro de 1998

7685

CONSELHO CENTRAL DE NATAL DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE
DE PAULO, NATAL (RN)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

.

7696

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA NACIONAL DE SEGUROS
PRIVADOS, DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E DE CAPITALIZAÇÃO
Regimento Interno, aprovação
Decreto nº 2.824, de 27 de outubro de 1998

.

7649

CONVÊNIO CONSTITUTIVO DO FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL, EMENDA N° 3
Promulgação
Decreto nº 2.832, de 29 de outubro de 1998

7682

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7S66, out. 1998

7834
CÓRREGO VERDE, SENADOR SÁ (CE)
Interesse social, declaração
(60) Decreto de 14 de outubro de 1998

.

7757

,..........

7696

CRECHE ASSISTENCIAL SÃO BERNARDO, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

CRECHE E MATERNAL ABELHINHA, ITAPECERICA DA SERRA (SP)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

.

7696

.

7775

CRECHE SANTA FÉ, CAMPO GRANDE (MS)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Encargos financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
(72) Decreto de 20 de outubro de 1998

7769

Ministério da Ciência e da Tecnologia
(15) Decreto de 8 de outubro de 1998

7712

D
DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel, reforma agrária
Agropecuária Soledade, Guaraí (TO)
(41) Decreto de 13 de outubro de 1998
Betânia, Quixeramobim (CE)
(58) Decreto de 14 de outubro de 1998
Córrego Verde, Senador Sá (CE)
(60) Decreto de 14 de outubro de 1998
Engenho Barro Branco, Belém de Maria (PE)
(13) Decreto de 6 de outubro de 1998
Engenho Santana, Jaboatão dos Guararapes (PE)
(43) Decreto de 13 de outubro de 1998
Engenho São Jorge, Lagoa dos Gatos (PE)
(12) Decreto de 6 de outubro de 1998
Fazenda Aliança, Muqui (ES)
(49) Decreto de 13 de outubro de 1998

7738
7755
7757
7710
7740
7709
7746

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, auto 1998

7835
Fazenda Arizona, Iretama (PR)
(64) Decreto de 14 de outubro de 1998

7761

Fazenda Bela Vista e outras, São Pedro (RN)
(14) Decreto de 6 de outubro de 1998
.

7711

Fazenda Boa Esperança, Nioaque (MS)
(89) Decreto de 28 de outubro de 1998

7708

Fazenda Cachoeira ou Acanjarane, Vila Propício (GO)
(40) Decreto de 13 de outubro de 1998

7737

Fazenda Cachoeira, Mortinhos (GO)
(39) Decreto de 13 de outubro de 1998

.

7739

Fazenda Cana Brava Ou Santa Clara, Nova Roma (GO)
(99) Decreto de 30 de outubro de 1998 ..

7798

Fazenda Canal, Caiapônia (GO)
(31) Decreto de 13 de outubro de 1998

7728

Fazenda Capão Rico, Ituiutaba (MG)
(96) Decreto de 30 de outubro de 1998

..

7795

Fazenda Cardan e outras, Guiratínga (MT)
(62) Decreto de 14 de outubro de 1998

7759

Fazenda Catuné, Mimoso do Sul (ES)
(83) Decreto de 27 de outubro de 1998

7781

Fazenda da Divisa, Ituiutaba (MG)
(61) Decreto de 14 de outubro de 1998

..

7758

Fazenda Dinamarca e outra, Lages (RN)
(45) Decreto de 13 de outubro de 1998

7742

Fazenda Engenho Serraria, Moreno (PE)
(35) Decreto de 13 de outubro de 1998

7732

Fazenda Faxinal dos Mineiros, Fernandes Pinheiro (PR)
(34) Decreto de 13 de outubro de 1998

7731

Fazenda Guai Cuê, Iguatemi (MS)
(86) Decreto de 28 de outubro de 1998
(90) Decreto de 28 de outubro de 1998

7785
7789

Fazenda Guajuvira, Iguatemi (MS)
(100) Decreto de 30 de outubro de 1998

7799

Fazenda Itambé ou Airâo, Uberlândia (MG)
(57) Decreto de 14 de outubro de 1998

7754

Fazenda Jaracatiara, Colméia (TO)
(19) Decreto de 8 de outubro de 1998

7716

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brastlia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, out. 1998

7836
Fazenda Juliana e outras, Axixá (TO); Decreto Não Numerado (22)
de 5 de março de 1998, retificação
(30) Decreto de 13 de outubro de 1998
.,

7727

Fazenda Jurema, Campina Verde (MG)
(98) Decreto de 30 de outubro de 1998

7797

Fazenda Lagoa João de Sá e outras, Marco (CE)
(5) Decreto de 5 de outubro de 1998

.

7699

.

Fazenda Manchete I, Mirianópolis (TO)
(42) Decreto de 13 de outubro de 1998

..

Fazenda Manchete lI, Marianópolis do Tocantins (TO)
(33) Decreto de 13 de outubro de 1998
.

7739
7730

Fazenda Manchete III, Mirianópolis (TO)
(20) Decreto de 8 de outubro de 1998

7717

.

Fazenda Morada Nova e outras, Mombaça (CE)
(63) Decreto de 14 de outubro de 1998

.

7760

Fazenda Ouro Verde, Altamira do Paraná (PR)
(68) Decreto de 14 de outubro de 1998

.

7765

Fazenda Padre Zezinho, Pequizeiro (TO)
(47) Decreto de 13 de outubro de 1998

.

7744

Fazenda Palma da Babilônia, Uberlândia (MG)
(56) Decreto de 14 de outubro de 1998

7753

.

Fazenda Paraíso e outra, Montalvânia (MG)
(95) Decreto de 29 de outubro de 1998

..

7794

Fazenda Pedrâo ou Ilha das Flores lI, Cândido de Abreu (PR)
(66) Decreto de 14 de outubro de 1998

..

7763

Fazenda Pedras, Piranhas (GO)
(44) Decreto de 13 de outubro de 1998

.

7741

Fazenda Primavera, Campina Verde (MG)
(97) Decreto de 30 de outubro de 1998

..

7796

Fazenda Quebra Anzol, Serra do Salitre (MG)
(6) Decreto de 5 de outubro de 1998

.

7700

Fazenda Rancho Verdura lI, Iguatemi (MS)
(84) Decreto de 28 de outubro de 1998

..

7782

Fazenda Recreio e outra, Rondonópolis e Juscimeira (MT)
(11) Decreto de 6 de outubro de 1998

..

7708

Fazenda Rochedo, Professor Jamil (GO)
(48) Decreto de 13 de outubro de 1998

..

7745

.

7790

Fazenda Santa Bárbara e outras, Jaguaretama (CE)
(91) Decreto de 29 de outubro de 1998

"

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, auto 1998

7837
Fazenda Santa Marta, Caiapônia (GO)
(36) Decreto de 13 de outubro de 1998
(37) Decreto de 13 de outubro de 1998
(46) Decreto de 13 de outubro de 1998
(55) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Santa Marta, Nioaque (MS)
(87) Decreto de 28 de outubro de 1998
Fazenda Santa Marta, Unaí (MG)
(94) Decreto de 29 de outubro de 1998
Fazenda Santa Mônica, Nioaque (MS)
(88) Decreto de 28 de outubro de 1998
Fazenda Santa 'Ierezinha, Iguatemi (MS)
(85) Decreto de 28 de outubro de 1998
Fazenda Santo Antonio da Aldeia e outras, Poxoréu (MT)
(lO) Decreto de 6 de outubro de 1998 ..
Fazenda São José da Boa Vista, Campina Verde (MO)
(93) Decreto de 29 de outubro de 1998
Fazenda São Leopoldo, Pequizeiro (TO)
(21) Decreto de 8 de outubro de 1998
Fazenda São Lucas, Sampaio e Carrasco Bonito (TO)
(l8) Decreto de 8 de outubro de 1998
Fazenda Segredo e outras, João Pinheiro (MG)
(7) Decreto de 5 de outubro de 1998
Fazenda Sumatra, Amaporã (PR)
(67) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Tamboril, Araguanã (TO)
(32) Decreto de 13 de outubro de 1998
Fazenda Taperivá, São João do Caiuá (PR)
(65) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Três Pontes, Perolândia (GO)
(38) Decreto de 13 de outubro de 1998
Padre Cícero, Senador Pompeu (CE)
(59) Decreto de 14 de outubro de 1998
Pernambuquinho, Parazinho (RN)
(17) Decreto de 8 de outubro de 1998
Volta/Canafístula e outra, Morada Nova (CE)
(92) Decreto de 29 de outubro de 1998

"........

7733
7734
7743
7752
7786
7793
7787
7784
7707
7792
7718
7715
7701
7764
7729
7762
7735
7756
7714
7791

DIA NACIONAL DO DESIGN
Criação
(69) Decreto de 19 de outubro de 1998

.

7766

Cal. Leis Rcp. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, out. 1998

7838
DROGAS
Cocaína, fiscalização, controle, dependência; Decreto n" 1.646/95,
alteração
Decretonª2.793, de 1º de outubro de 1998

7513

E
EBE - EMPRESA BANDEIRANTE DE ENERGIA S.A.
Outorga, concessão, distribuição de energia elétrica em São Paulo

o..

7703

Acordo de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica, promulgação;
Brasil
Decreto nº 2.833, de 29 de outubro de 1998

7683

(8) Decreto de 5 de outubro de 1998

ELSALVADOR

ENERGIA ELÉTRICA
EBE - Empresa Bandeirante de Energia S.A., outorga, concessão
(8) Decreto de 5 de outubro de 1998

7703

ENGENHO BARRO BRANCO, BELÉM DE MARIA (PEl
Interesse social, declaração
(13) Decreto de 6 de outubro de 1998

.

7710

ENGENHO SANTANA, JABOATÃO DOS GUARARAPES (PEl
Interesse social, declaração
(43) Decreto de 13 de outubro de 1998

7740

ENGENHO SÃO JORGE, LAGOA DOS GATOS (PEl
Interesse social, declaração
(12) Decreto de 6 de outubro de 1998

.

7709

Cocaína, fiscalização, controle, dependência; Decreto n'' 1.646/95,
alteração
Decreto n'?2. 793, de 1º de outubro de 1998

7513

ENTORPECENTES

ESCOLA SÃO RAFAEL DE l' E 2' GRAUS, FORTALEZA (CEl
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

.

7775

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, out. 1998

7839
ESTATUTO DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATMDADES FINANCEIRAS (COAF)
Aprovação
Decreto nº 2.799, de 8 de outubro de 1998

7553

EXÉRCITO
Oficiais da ativa, promoção; Decreto ne 71.848173, alteração; Lei nº
5.821172, regulamentação
Decreto n Q 2.805, de 21 de outubro de 1998

7599

F
FAZENDA ALIANÇA, MUQUI (ESl
Interesse social, declaração
(49) Decreto de 13 de outubro de 1998

.

7746

FAZENDA ARIZONA, IRETAMA (PR)
Interesse social, declaração
(64) Decreto de 14 de outubro de 1998

.

7761

FAZENDA BELA VISTA E OUTRAS, SÃO PEDRO (RNl
Interesse social, declaração
(4) Decreto de 6 de outubro de 1998

.

7711

FAZENDA BOA ESPERANÇA, NIOAQUE (MS)
Interesse social, declaração
(89) Decreto de 28 de outubro de 1998

FAZENDA CACHOEIRA OU ACANJARANE, VILA PROPÍCIO (GO)
Interesse social, declaração
(40) Decreto de 13 de outubro de 1998

7788

.

..

7737

FAZENDA CACHOEIRA, MORRINHOS (GOl
Interesse social, declaração
(39) Decreto de 13 de outubro de 1998

7736

FAZENDA CANA BRAVA OU SANTA CLARA, NOVA ROMA (GO)
Interesse social, declaração
(99) Decreto de 30 de outubro de 1998 .

7798

FAZENDA CANAL, CAIAPÔNIA (GO)
Interesse social, declaração
(31) Decreto de 13 de outubro de 1998

.

7728

Col. Leis Rep. Fed, Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, out. 1998

7840
FAZENDA CAPÃO RICO, ITUIUTABA (MG)
Interesse social, declaração
(96) Decreto de 30 de outubro de 1998

.

7795

FAZENDA CARDAN E OUTRAS, GUIRATINGA (MT)
Interesse social, declaração
(62) Decreto de 14 de outubro de 1998

7759

.

FAZENDA CATUNÉ, MIMOSO DO SUL (ES)
Interesse social, declaração
(83) Decreto de 27 de outubro de 1998

.

7781

.

7758

FAZENDA DINAMARCA E OUTRA, LAGES (RN)
Interesse social, declaração
(45) Decreto de 13 de outubro de 1998

.

7742

FAZENDA ENGENHO SERRARIA, MORENO (PE)
Interesse social, declaração
(35) Decreto de 13 de outubro de 1998

.

7732

FAZENDA DA DIVISA, ITUIUTABA(MG)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 14 de outubro de 1998

,

FAZENDA FAXINAL DOS MINEIROS, FERNANDES PINHEIRO (PR)
Interesse social, declaração
(34) Decreto de 13 de outubro de 1998

7731

FAZENDA GUAI CUÊ, IGUATEMI (MS)
Interesse social, declaração
(86) Decreto de 28 de outubro de 1998......................................................
(90) Decreto de 28 de outubro de 1998

7785
7789

FAZENDA GUAJUVIRA, IGUATEMI (MS)
Interesse social, declaração
(100) Decreto de 30 de outubro de 1998

.

7799

FAZENDAITAMBÉ OU AlRÃo, UBERLÃNDIA(MG)
Interesse social, declaração
(57) Decreto de 14 de outubro de 1998

..

7754

FAZENDA JARACATIARA, COLMÉIA (TO)
Interesse social, declaração
(19) Decreto de 8 de outubro de 1998

..

7716

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, out. 1998

7841
FAZENDA JULIANA E OUTRAS, AXIXÁ (TO)
Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado (22) de 5 de março
de 1998, retificação
(30) Decreto de 13 de outubro de 1998

7727

FAZENDA JUREMA, CAMPINA VERDE (MG)
Interesse social, declaração
(98) Decreto de 30 de outubro de 1998

7797

FAZENDA LAGOA JOÃO DE SÁE OUTRAS, MARCO (CE)
Interesse social, declaração
(5) Decreto de 5 de outubro de 1998

.

7699

.

7739

FAZENDA MANCHETE I, MIRIANÓPOLIS (TO)
Interesse social, declaração
(42) Decreto de 13 de outubro de 1998

FAZENDA MANCHETE 11, MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS (TO)
Interesse social, declaração
(33) Decreto de 13 de outubro de 1998

7730

FAZENDA MANCHETE m, MIRIANÓPOLIS (TO)
Interesse social, declaração
(20) Decreto de 8 de outubro de 1998

7717

.

FAZENDA MORADA NOVA E OUTRAS, MOMBAÇA (CE)
Interesse social, declaração
(63) Decreto de 14 de outubro de 1998

.

7760

FAZENDA OURO VERDE, ALTAMIRA DO PARANÁ (PR)
Interesse social, declaração
(68) Decreto de 14 de outubro de 1998

.

7765

.

7744

FAZENDA PADRE ZEZINHO, PEQUIZEIRO (TO)
Interesse social, declaração
(47) Decreto de 13 de outubro de 1998

FAZENDA PALMA DA BABILÓNIA, UBERLÃNDIA (MG)
Interesse social, declaração
(56) Decreto de 14 de outubro de 1998

.

7753

FAZENDA PARAÍSO E OUTRA, MONTALVÃNIA(MG)
Interesse social, declaração
(95) Decreto de 29 de outubro de 1998

.

7794

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, out. 1998

7842
FAZENDA PEDRÃO OU ILHA DAS FLORES 11, CÃNDIDO DE ABREU
(PR)
Interesse social, declaração
(66) Decreto de 14 de outubro de 1998

7763

.

FAZENDA PEDRAS, PIRANHAS (GO)
Interesse social, declaração
(44) Decreto de 13 de outubro de 1998

7741

0.0

FAZENDA PRIMAVERA, CAMPINA VERDE (MG)
Interesse social, declaração
(97) Decreto de 30 de outubro de 1998

7796

.

FAZENDA QUEBRA ANZOL, SERRADO SALITRE (MG)
Interesse social, declaração
(6) Decreto de 5 de outubro de 1998

7700

.

FAZENDA RANCHO VERDURA 11, IGUATEMI (MS)
Interesse social, declaração
(84) Decreto de 28 de outubro de 1998

7782

.

FAZENDA RECREIO E OUTRA, RONDONÓPOLIS E JUSCIMEIRA (MT)
Interesse social, declaração
(11) Decreto de 6 de outubro de 1998

7708

.

FAZENDA ROCHEDO, PROFESSOR JAMIL (GO)
Interesse social, declaração
(48) Decreto de 13 de outubro de 1998

.

7745

FAZENDA SANTA BÃRBARA E OUTRAS, JAGUARETAMA (CE)
Interesse social, declaração
(91) Decreto de 29 de outubro de 1998

7790

FAZENDA SANTA MARTA, CAIAPÓNIAlGO)
Interesse social, declaração
(36) Decreto de 13 de outubro
(37) Decreto de 13 de outubro
(46) Decreto de 13 de outubro
(55) Decreto de 14 de outubro

de
de
de
de

1998........
1998
1998....................................................
1998

7733
7734
7743
7752

FAZENDA SANTA MARTA, NIOAQUE (MS)
Interesse social, declaração
(87) Decreto de 28 de outubro de 1998

.

7786

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, out. 1998

7843
FAZENDA SANTA MARTA, UNAÍ (MG)
Interesse social, declaração
(94) Decreto de 29 de outubro de 1998 ..

7793

FAZENDA SANTA MÔNICA, NIOAQUE (MS)
Interesse social, declaração
(88) Decreto de 28 de outubro de 1998

.

7787

FAZENDA SANTA TEREZINHA, IGUATEMI (MS)

Interesse social, declaração
(85) Decreto de 28 de outubro de 1998

7784

.

FAZENDA SANTO ANTONIO DA ALDEIA E OUTRAS, POXORÉU (MT)
Interesse social, declaração
(lO) Decreto de 6 de outubro de 1998

7707

.

FAZENDA SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, CAMPINA VERDE (MG)
Interesse social, declaração
(93) Decreto de 29 de outubro de 1998

7792

.

FAZENDA SÃO LEOPOLDO, PEQUIZEIRO (TO)
Interesse social, declaração
(21) Decreto de 8 de outubro de 1998

7718

.

FAZENDA SÃO LUCAS, SAMPAIO E CARRASCO BONITO (TO)
Interesse social, declaração
(18) Decreto de 8 de outubro de 1998

.

7715

FAZENDA SEGREDO E OUTRAS, JOÃO PINHEIRO (MG)
Interesse social, declaração
(7) Decreto de 5 de outubro de 1998

7701

.

FAZENDA SUMATRA, AMAPORÃ (PR)
Interesse social, declaração
(67) Decreto de 14 de outubro de 1998

7764

., .

FAZENDA TAMBORIL, ARAGUANÃ(TO)
Interesse social, declaração
(32) Decreto de 13 de outubro de 1998

.

7729

FAZENDA TAPERIVÁ, SÃO JOÃO DO CAIUÁ (PR)
Interesse social, declaração
(65) Decreto de 14 de outubro de 1998
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10,

.,

7762

t. 2, p. 7827-7866, auto 1998

7844
FAZENDA TRÊS PONTES, PEROLÂNDIA (GOl
Interesse social, declaração
(38) Decreto de 13 de outubro de 1998

7735

FORÇAS ARMADAS
Exército, oficiais da ativa, promoção; Decreto n'' 71.848173, alteração;
Lei n" 5.821/72, regulamentação
Decreto n!!2.805, de 21 de outubro de 1998
.

7599

FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO, PEDREGULHO (SP)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

7696

.

FUNÇÃO GRATIFICADA
Estrutura Regimental e Quadrá Demonstrativo, aprovação
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
Decreto nº 2.807, de 21 de outubro de 1998
.
Ministério de Minas e Energia
Decreto nº 2.826, de 29 de outubro de 1998 ...

7603
7661

Remanejamento; Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Decreto n~2.795, de 1º de outubro de 1998
Publicado no DO de 2 de outubro de 1998.
Retificado no DO de 15 de outubro de 1998

7523
7801

Ministério da Administração e Reforma do Estado
Ministério da Fazenda
Decreto n ~ 2.797, de 8 d.e outubro de 1998

7532

.

Ministério da Fazenda
Ministério da Administração e Reforma do Estado
Decreto nº 2. 797, de 8 de outubro de 1998

7532

.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM PEDRO FILIPAK, WENCESLAU
BRAS (PRl
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(54) Decreto de 14 de outubro de 1998
..

7751

FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO, ARARAS (SPl
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

.

7696

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, out. 1995

7845
FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA (FLBA)
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); Ex-servidor; Decreto n"
2.567/98, prorrogação
Decreto n" 2.821, de 27 de outubro de 1998
"..........

7647

FUNDAÇÃO OLÍVIA PEREIRA DE SOUZA, CAMPO GRANDE (MS)
Restabelecimento de título
(79) Decreto de 22 de outubro de 1998

7775

FUNDAÇÃO PRIMEIRO MUNDO, CRAVINHOS (SP)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

7696

.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Informações cadastrais, pagamento, responsabilidade; Leis uºs
8.212/91 e 9.528/97, regulamentação
Decreto 2.803, de 20 de outubro de 1998
"......

7590

G
GÁB NATURAL (SDG)

Autorização, funcionamento, sucursal
(70) Decreto de 19 de outubro de 1998

..

7767

]H[
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, SANTO ANTÔNIO DA PLb
TINA(PR)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

7696

li:
IMÓVEL
Interesse social; Reforma agrária
Agropecuária Soledade, Guaraí (TO)
(41) Decreto de 13 de outubro de 1998
Betânia, Quixeramobim (CE)
(58) Decreto de 14 de outubro de 1998
.
Córrego Verde, Senador Sá (CE)
(60) Decreto de 14 de outubro de 1998
.
Engenho Barro Branco, Belém de Maria (PE)
(13) Decreto de 6 de outubro de 1998
.

7738
7755
7757
7710

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, out. 1998

7846
Engenho Santana, Jaboatão dos Guararapes (PE)
(43) Decreto de 13 de outubro de 1998
.
Engenho São Jorge, Lagoa dos Gatos (PE)
(12) Decreto de 6 de outubro de 1998 .
Fazenda Aliança, Muqui (ES)
(49) Decreto de 13 de outubro de 1998

7740
7709
7746

.

Fazenda Arizona, Iretama (PR)
(64) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Bela Vista e outras, São Pedro (RN)
(14) Decreto de 6 de outubro de 1998
.
Fazenda Boa Esperança, Nioaque (MS)
(89) Decreto de 28 de outubro de 1998
Fazenda Cachoeira ou Acanjarane, Vila Propício (GO)
(40) Decreto de 13 de outubro de 1998
.

7761
.

Fazenda Faxinal dos Mineiros, Fernandes Pinheiro (PR)
(34) Decreto de 13 de outubro de 1998
.
Fazenda Guai Cuê, Iguatemi (MS)
(86) Decreto de 28 de outubro de 1998
.
(90) Decreto de 28 de outubro de 1998
.
Fazenda Guajuvira, Iguatemi (MS)
(100) Decreto de 30 de outubro de 1998
Fazenda Itambé ou Airão, Uberlândia (MG)
(57) Decreto de 14 de outubro de 1998 .....

7738

.

Fazenda Cachoeira, Morrinhos eGO)
(39) Decreto de 13 de outubro de 1998
.
Fazenda Cana Brava ou Santa Clara, Nova Roma (GO)
(99) Decreto de 30 de outubro de 1998. .
.
Fazenda Canal, Caiapônia (GO)
(31) Decreto de 13 de outubro de 1998
Fazenda Capão Rico, Ituiutaba (MG)
(96) Decreto de 30 de outubro de 1998
Fazenda Cardan e outras, Guiratinga (MT)
(62) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Catuné, Mimoso do Sul (ES)
(83) Decreto de 27 de outubro de 1998
Fazenda da Divisa, Ituiutaba (MG)
(61) Decreto de 14 de outubro de 1998
.
Fazenda Dinamarca e outra, Lages (RN)
(45) Decreto de 13 de outubro de 1998 ...
Fazenda Engenho Serraria, Moreno (PE)
(35) Decreto de 13 de outubro de 1998
.

7711

7737
7736
7798
..

7728
7795

.

7759

.

7781
7758
7742
7732
7731
7785
7789

..

7799
7754

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, out. 1998

7847
Fazenda Jaracatiara, Colméia (TO)
(19) Decreto de 8 de outubro de 1998

7716

.

Fazenda Juliana e outras, Axixá (TO); Decreto Não Numerado (22)
de 5 de março de 1998, retificação
(30) Decreto de 13 de outubro de 1998
.

7727

Fazenda Jurema, Campina Verde (MG)
(98) Decreto de ao de outubro de 1998

7797

.

Fazenda Lagoa João de Sá e outras, Marco (CE)
(5) Decreto de 5 de outubro de 1998
Fazenda Manchete I, Mirianópolis (TO)
'"
(42) Decreto de 13 de outubro de 1998

.

7739

.

Fazenda Manchete II, Marianópolis do Tocantins (TO)
(33) Decreto de 13 de outubro de 1998
..

7730

.

Fazenda Manchete III, Mirianópolis (TO)
(20) Decreto de 8 de outubro de 1998 ..

7717

Fazenda Morada Nova e outras, Mombaça (CE)
(63) Decreto de 14 de outubro de 1998

7760

.

Fazenda Ouro Verde, Altamira do Paraná (PR)
(68) Decreto de 14 de outubro de 1998 ...
Fazenda Padre Zezinho, Pequizeiro (TO)
(47) Decreto de 13 de outubro de 1998

7699

7765
7744

.

Fazenda Palma da Babilônia, Uberlândía (MG)
.
(56) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Paraíso e outra, Montalvânia (MG)
(95) Decreto de 29 de outubro de 1998

7753
7794

.

Fazenda Pedrâo ou Ilha das Flores Tl, Cândido de Abreu (PR)
(66) Decreto de 14 de outubro de 1998

7763

.

Fazenda Pedras, Piranhas (GO)
(44) Decreto de 13 de outubro de 1998

7741

Fazenda Primavera, Campina Verde (MG)
(97) Decreto de 30 de outubro de 1998

7796

.

Fazenda Quebra Anzol, Serra do Salitre (MG)
(6) Decreto de 5 de outubro de 1998 ..
Fazenda Rancho Verdura Il , Iguatemi (MS)
(84) Decreto de 28 de outubro de 1998

7700
7782

.

Fazenda Recreio e outra, Rondonópolis e Juscimeira (MT)
(11) Decreto de 6 de outubro de 1998

.

7708

Fazenda Rochedo, Professor Jamil (GO)
(48) Decreto de 13 de outubro de 1998

.

7745
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7848
Fazenda Santa Bárbara e outras, Jaguaretama (CE)
(91) Decreto de 29 de outubro de 1998
.
Fazenda Santa Marta, Caiapônia (GO)
(36) Decreto de 13 de outubro de 1998
(37) Decreto de 13 de outubro de 1998
(46) Decreto de 13 de outubro de 1998
(55) Decreto de 14 de outubro de 1998

7790

.
.

.
,.

.
.

7733
7734
7743
7752

Fazenda Santa Marta, Nioaque (MS)
(87) Decreto de 28 de outubro de 1998

7786

Fazenda Santa Marta, Unaí (MG)
(94) Decreto de 29 de outubro de 1998

7793

Fazenda Santa Mônica, Nioaque (MS)
(88) Decreto de 28 de outubro de 1998

7787

Fazenda Santa Terezinha, Iguatemi (MS)
(85) Decreto de 28 de outubro de 1998 .

7784

Fazenda Santo Antonio da Aldeia e outras, Poxoréu (MT)
(la) Decreto de 6 de outubro de 1998 ".".....

7707

Fazenda São José da Boa Vista, Campina Verde (MG)
(93) Decreto de 29 de outubro de 1998

7792

Fazenda São Leopoldo, Pequizeiro (TO)
(21) Decreto de 8 de outubro de 1998

7718

.

Fazenda São Lucas, Sampaio e Carrasco Bonito (TO)
.
(18) Decreto de 8 de outubro de 1998
Fazenda Segredo e outras, João Pinheiro (MG)
(7) Decreto de 5 de outubro de 1998

7715
7701

.

Fazenda Sumatra, Amaporã (PR)
(67) Decreto de 14 de outubro de 1998

7764

Fazenda Tamboril, Araguanã (TO)
(32) Decreto de 13 de outubro de 1998 ....

7729

Fazenda Taperivá, São João do Caiuá (PR)
(65) Decreto de 14 de outubro de 1998

7762

Fazenda Três Pontes, Perolândia (GO)
(38) Decreto de 13 de outubro de 1998

7735

Padre Cícero, Senador Pompeu (CE)
(59) Decreto de 14 de outubro de 1998

7756

Pernambuquinho, Parazinho (RN)
(17) Decreto de 8 de outubro de 1998

7714

.

VoltalCanafístula e outra, Morada Nova (CE)
(92) Decreto de 29 de outubro de 1998

.

7791
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7849
Registro em nome União, normas
(27) Decreto de 13 de outubro de 1998..
(28) Decreto de 13 de outubro de 1998 o..
(29) Decreto de 13 de outubro de 1998
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, transferência, autorização
(74) Decreto de 21 de outubro de 1998

7723
7725
7725
7771

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
(IPHAN)

Cargo em comissão; Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo,

aprovação
Decreto nº 2.807, de 21 de outubro de 1998
Função gratificada; Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação
Decreto nº 2.807, de 21 de outubro de 1998

o ••

7603

7603

INSTITUTO PRÓ-CIDADAI\fIA DE CURITIBA, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998 ....

7775

INSTITUTO SÃO VICENTE DE PAULO, CAMPINA GRANDE (PB)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
.

7696

INSTITUTO RIO BRANCO
Programa de Formação e Aperfeiçoamento - Fase I, homologação final,
resultado
(9) Decreto de 6 de outubro de 1998

7706

INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Capital social, participação estrangeira
Brascan Imobiliária S.A.
(25) Decreto de 13 de outubro de 1998

7722

INTERESSE SOCIAL
Declaração
Agropecuária Soledade, Guaraí (TO)
(41) Decreto de 13 de outubro de 1998
Betânia, Quixeramobim (CE)
(58) Decreto de 14 de outubro de 1998
Córrego Verde, Senador Sá (CE)
(60) Decreto de 14 de outubro de 1998
Engenho Barro Branco, Belém de Maria (PE)
(13) Decreto de 6 de outubro de 1998
.

7738
7755

7757
7710
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7850
Engenho Santana, Jaboatão dos Guararapes (PE)
(43) Decreto de 13 de outubro de 1998

.

Engenho São Jorge, Lagoa doa Gatos (PE)
(12) Decreto de 6 de outubro de 1998 .....

7740
7709

Fazenda Aliança, Muqui (ES)
(49) Decreto de 13 de outubro de 1998

.

7746

Fazenda Arizona, Iretama (PR)
(64) Decreto de 14 de outubro de 1998

.

7761

Fazenda Bela Vista e outras, São Pedro (RN)
(14) Decreto de 6 de outubro de 1998 ....

7711

Fazenda Boa Esperança, Nioaque (MS)
(89) Decreto de 28 de outubro de 1998

7708

.

Fazenda Cachoeira ou Acanjarane, Vila Propício (GO)
(40) Decreto de 13 de outubro de 1998

7737

Fazenda Cachoeira, Morrinhos (GO)
(39) Decreto de 13 de outubro de 1998

77313

Fazenda Cana Brava ou Santa Clara, Nova Roma (GO)
(99) Decreto de 30 de outubro de 1998

7798

Fazenda Canal, Caiapônia (GO)
(31) Decreto de 13 de outubro de 1998

7728

Fazenda Capão Rico, Ituiutaba (MG)
(96) Decreto de 30 de outubro de 1998

7795

Fazenda Cardan e outras, Guiratinga (MT)
(62) Decreto de 14 de outubro de 1998

.

7759

Fazenda Catuné, Mimoso do Sul (ES)
(83) Decreto de 27 de outubro de 1998

7781

Fazenda da Divisa, Ituiutaba (MG)
(61) Decreto de 14 de outubro de 1998

7758

Fazenda Dinamarca e outra, Lages (RN)
(45) Decreto de 13 de outubro de 1998

7742

.

Fazenda Engenho Serraria, Moreno (PE)
(35) Decreto de 13 de outubro de 1998

7732

.

Fazenda Faxinal dos Mineiros, Fernandes Pinheiro (PR)
(34) Decreto de 13 de outubro de 1998
Fazenda Guai Cuê, Iguatemi (MS)
(86) Decreto de 28 de outubro de 1998
(90) Decreto de 28 de outubro de 1998

7731
.
.

7785
7789
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7851
Fazenda Guajuvira, Iguatemi (MS)
(100) Decreto de 30 de outubro de 1998
.
Fazenda Itambé ou Airão, Uberlândia (MG)
(57) Decreto de 14 de outubro de 1998
.
Fazenda Jaracatiara, Colméia (TO)
(19) Decreto de 8 de outubro de 1998
.
Fazenda Juliana e outras, Axixá (TO); Decreto Não numerado (22)
de 5 de março de 1998, retificação
(30) Decreto de 13 de outubro de 1998 .....
Fazenda Jurema, Campina Verde (MG)
(98) Decreto de 30 de outubro de 1998
.
Fazenda Lagoa João de Sá e outras, Marco (CE)
(5) Decreto de 5 de outubro de 1998
.
Fazenda Manchete I, Mirianópolis (TO)
(42) Decreto de 13 de outubro de 1998
.
.
Fazenda Manchete Il, Marianópolis do Tocantins (TO)
(33) Decreto de 13 de outubro de 1998
..
Fazenda Manchete III, Mirianópolis (TO)
(20) Decreto de 8 de outubro de 1998
.
Fazenda Morada Nova e outras, Mombaça (CE)
(63) Decreto de 14 de outubro de 1998
..
Fazenda Ouro Verde, Altamira do Paraná (PR)
(68) Decreto de 14 de outubro de 1998 ...
Fazenda Padre Zezinho, Pequizeiro (TO)
(47) Decreto de 13 de outubro de 1998 ...
Fazenda Palma da Babilônia, Uberlândia (MG)
(56) Decreto de 14 de outubro de 1998
..
Fazenda Paraíso e outra, Montalvânia (MG)
(95) Decreto de 29 de outubro de 1998
.
Fazenda Pedrão ou Ilha das Flores Il , Cândido de Abreu (PR)
(66) Decreto de 14 de outubro de 1998
.
Fazenda Pedras, Piranhas (GO)
(44) Decreto de 13 de outubro de 1998
.
Fazenda Primavera, Campina Verde (MG)
(97) Decreto de 30 de outubro de 1998
.
Fazenda Quebra Anzol, Serra do Salitre (MG)
(6) Decreto de 5 de outubro de 1998
.
Fazenda Rancho Verdura Il, Iguatemi (MS)
(84) Decreto de 28 de outubro de 1998
.
Fazenda Recreio e outra, Rondonôpolis e Juscimeira (MT)
(11) Decreto de 6 de outubro de 1998
.

7799
7754
7716
7727
7797
7699
7739
7730
7717
7760
7765
7744
7753
7794
7763
7741
7796
7700
7782
7708
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7852
Fazenda Rochedo, Professor Jamil (GO)
(48) Decreto de 13 de outubro de 1998

7745

Fazenda Santa Bárbara e outras, .Iaguaretama (CE)
(91) Decreto de 29 de outubro de 1998 ..

7790

Fazenda Santa Marta, Caiapõnia (GO)
(36) Decreto de 13 de outubro de 1998
(37) Decreto de 13 de outubro de 1998
(46) Decreto de 13 de outubro de 1998
(55) Decreto de 14 de outubro de 1998

7733
7734
7743
7752

Fazenda Santa Marta, Nioaque (MS)
(87) Decreto de 28 de outubro de 1998
Fazenda Santa Marta, Unaí (MG)
(94) Decreto de 29 de outubro de 1998
Fazenda Santa Mônica, Nioaque (MS)
(88) Decreto de 28 de outubro de 1998
Fazenda Santa 'Ierezinha, Iguatemi (MS)
(85) Decreto de 28 de outubro de 1998
.
Fazenda Santo Antonio da Aldeia e outras, Poxoréu (MT)
(lO) Decreto de 6 de outubro de 1998
.
Fazenda São José da Boa vista, Campina Verde (MG)
(93) Decreto de 29 de outubro de 1998
.
Fazenda São Leopoldo, Pequizeirc (TO)
(21) Decreto de 8 de outubro de 1998
.
Fazenda São Lucas, Sampaio e Carrasco Bonito (TO)
(18) Decreto de 8 de outubro de 1998
.
Fazenda Segredo e outras, João Pinheiro (MG)
(7) Decreto de 5 de outubro de 1998
Fazenda Sumatra, Amaporã (PR)
(67) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Tamboril, Araguanã (TO)
(32) Decreto de 13 de outubro de 1998
Fazenda Taperivá, São João do Caiuá (PR)
(65) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Três Pontes, Perolândia (GO)
(38) Decreto de 13 de outubro de 1998
Padre Cícero, Senador Pompeu (CE)
(59) Decreto de 14 de outubro de 1998
.
Pernambuquinho, Parazinho (RN)
(17) Decreto de 8 de outubro de 1998
VoltalCanafístula e outra, Morada Nova (CE)
(92) Decreto de 29 de outubro de 1998
.,

7786
7793
7787
7784

7707
..

7792
7718
7715
7701
7764
7729
7762
7735
7756
7714
7791

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 10, t. 2, p. 7827-7866, out. 1998

7853
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
CIPHAN)
Cargo em comissão
Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação
Decreto nº 2.807, de 21 de outubro de 1998..

7603

J
JOVENS COM UMA MISSÃO, CONTAGEM (MG)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998 .

7775

L
LAR DE VELHINHOS IRMÃ MARIETA, CAMBUQUIRA (MG)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

7696

LAR IRMÃ IZOLINA, RIBEIRÃO PRETO (SP)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

7775

LAR SÃO VICENTE DE PAULO, PIEDADE (SP)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

7775

LAR VICENTINO DE PARAIBUNA, PARAIBUNA (SP)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998 _,

7775

LEAIS - LAR ESPÍRITO ASSISTENCIAL IRMÃ SCHEILA DE QUATÁ,
QUATÁ(SP)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

7775

LIMIAR - ASSOCIAÇÃO DE APOIO Á CRIANÇA E À FAMÍLIA SUBSTITUTA, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998.

7696

M
MALÁSIA
Acordo sobre Serviços Aéreos, promulgação; Brasil
Decreto nº 2. 796, de 5 de outubro de 1998
.

7531
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7854
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMADO ESTADO
(MARE)
Cargo em comissão, extinção; Decreto n" 2.567/98, prorrogação
Decreto nº 2.821, de 27 de outubro de 1998

7647

Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n" 2.419/97, prorrogação
Decreto nº 2.822, de 27 de outubro de 1998

7647

Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n" 2.015/96, prorrogação
Decreto nº 2.823, de 27 de outubro de 1998

7648

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(15) Decreto de 8 de outubro de 1998

7712

.

Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nº 2.827, de 29 de outubro de 1998

7674

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Encargos Financeiros da União; Crédito suplementar, supervisão
(72) Decreto de 20 de outubro de 1998

7769

Estrutura Regimental; Decreto n'' 1.745/95, alteração
Decreto n Q 2. 797, de 8 de outubro de 1998

7532

Orçamento, supervisão
Exercício de 1998, fontes de recursos, modificação
(71) Decreto de 20 de outubro de 1998

.

7768

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n Q 2.828, de 29 de outubro de 1998

7675

Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas, aprovação
Decreto n Q 2.802, de 13 de outubro de 1998
Publicado no DO de 14 de outubro de 1998........................
Retificado no DO de 22 de outubro de 1998 ..

7563
7808

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Instituto Rio Branco; Programa de Formação e Aperfeiçoamento -Fase I,
homologação final, resultado
(9) Decreto de 6 de outubro de 1998

7706

Programa Complementar de Assistência Médica do Serviço Exterior,
criação; Inciso IV do art. 2Q do Decreto n" 99.525/90, revogado
Decreto n'!. 2.801, de 13 de outubro de 1998

7563
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7855
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Cargo em comissão
Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação
Decreto n Q 2.826, de 29 de outubro de 1998

7661

Função gratificada
Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação
Decreto nº 2.826, de 29 de outubro de 1998

7661

MULTISOM.RÁDIO JORNAL LTDA., LEOPOLDINA(MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(22) Decreto de 13 de outubro de 1998 ....

7719

NOVAZELÂNDIA
Acordo para Serviços Aéreos, promulgação; Brasil
Decreto n Q 2.831, de 29 de outubro de 1998

7681

o
OBRA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À CRIANÇA - CÉLULA VIVACRECHE, ANÁPOLIS (GO)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

7775

OBRAS SOCIAIS DA IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR NO
PARANÁ, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

.

7775

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito suplementar
Encargos financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
(72) Decreto de 20 de outubro de 1998
.
Ministério da Ciência e Tecnologia
(15) Decreto de 8 de outubro de 1998

7769
7712

ORÇAMENTO
Exercício de 1988; Lei n" 9.598/97, alteração
(16) Decreto de 8 de outubro de 1998

7713

Exercício de 1998, fontes de recursos, modificação; Ministério da Fazenda,
supervisão
(71) Decreto de 20 de outubro de 1998

7768
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7856
Plano Plurianual; Exercício financeiro do ano 2000, normas
Decreto n!! 2.829, de 29 de outubro de 1998
Poder Executivo; Exercício de 1998, fontes de recursos, modificação
(73) Decreto de 20 de outubro de 1998

7676
7770

PADRE CÍCERO, SENADOR POMPEU (CE)
Interesse social, declaração
(59) Decreto de 14 de outubro de 1998

.

7756

PARQUE NACIONAL DA SERRA DAS CONFUSÕES, CARACOL (PI)
Criação
(2) Decreto de 2 de outubro de 1998 .....

7687

PERNAMBUQUINHO, PARAZINHO (RN)
Interesse social, declaração
(17) Decreto de 8 de outubro de 1998 .

PIS

7714

ver PROGRAlV[A DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

PLANO DE CUSTEIO
Criação; Leis nvs 8.212/91 e 9.528/97, regulamentação
Decreto 2.803, de 20 de outubro de 1998 ..

7590

PODER EXECUTIVO
Cargos públicos, provimentos, limites
Decreto nº 2. 798, de 8 de outubro de 1998
Exercício de 1998, fontes de recursos, modificação
(73) Decreto de 20 de outubro de 1998 .

7551
7770

POLÍTICA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PARA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
Criação
Decreto nº 2.794, de 1'1 de outubro de 1998

7516

PREVIDÊNCIA PRIVADA
Regulamentação, normas; Decretos nss 60.459/67 e 81.402178, alterados
Decreto n'12.800, de 13 de outubro de 1998
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, informações, recolhimento,
responsabilidade; Leis nvs 8.212/91 e 9.528/97, regulamentação
Decreto 2.803, de 20 de outubro de 1998 ..

7562

7590

PRODUTOS AGRÍCOLAS
Produtos regionais, sementes, 1998/99, preços mínimos básicos
Decreto nº 2.808, de 21 de outubro de 1998.
.
.
Safra de verão 1998/99, preços mínimos básicos
Decreto nº 2.806, de 21 de outubro de 1998

7613
7600
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7857
PROGRAMA COMPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIÇO
EXTERIOR
Criação; Inciso IV do art. 2º do Decreto n" 99.525/90, revogado
Decreto nº 2.801, de 13 de outubro de 1998

7563

PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO-FASE I
Instituto Rio Branco; Homologação final, resultado
(9) Decreto de 6 de outubro de 1998

.

7706

Contribuição, base de cálculo; Pessoa jurídica; Leis nss 8.212/91 e
9.528/97, regulamentação
Decreto 2.803, de 20 de outubro de 1998

7590

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

PROJETO DE REASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES DA USINA
HIDRELÉTRICA DE ITAPARICA
Grupo executivo, criação; Decreto n" 2.352/97, prorrogação
Decreto n Q 2.820, de 27 de outubro de 1998

..

7646

.

7721

..

7747

R
RÃDIO GLOBO DE SÃO PAULO LTDA.
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(24) Decreto de 13 de outubro de 1998

RÃDIO GLOBO ELDORADO LTDA., RIO DE JANEIRO (RJ)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(50) Decreto de 14 de outubro de 1998

RÃDIO GLOBO LTDA., RIO DE JANEIRO (RJ)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(51) Decreto de 14 de outubro de 1998

7748

RÃDIO PAULISTA LTDA., PAULISTA (PE)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(52) Decreto de 14 de outubro de 1998

.

7749

RÃDIO PAULISTA LTDA., RECIFE (PE)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(23) Decreto de 13 de outubro de 1998

7720
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7858
RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação
Fundação Educacional Dom Pedro Filipak, Wenceslau Brás (PR)
(54) Decreto de 14 de outubro de 1998
Multisom-Rádio Jornal Ltda., Leopoldina (MG)
(22) Decreto de 13 de outubro de 1998
Rádio Globo de São Paulo Ltda., São Paulo (SP)
(24) Decreto de 13 de outubro de 1998
Rádio Globo Eldorado Ltda., Rio de Janeiro (RJ)
(50) Decreto de 14 de outubro de 1998 ..
Rádio Globo S.A., Rio de Janeiro (RJ)
(51) Decreto de 14 de outubro de 1998 ..
Rádio Paulista Ltda., Recife (PE)
(23) Decreto de 13 de outubro de 1998
Rádio Paulista Ltda., Paulista (PE)
(52) Decreto de 14 de outubro de 1998

7751
7719
7721
7747
7748
7720
7749

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Agropecuária Soledade, Guaraí (TO)
(41) Decreto de 13 de outubro de 1998 ...
Betânia, Quixeramobim (CE)
(58) Decreto de 14 de outubro de 1998
Córrego Verde, Senador Sá (CE)
(60) Decreto de 14 de outubro de 1998
Engenho Barro Branco, Belém de Maria (PE)
(13) Decreto de 6 de outubro de 1998
Engenho Santana, Jaboatão dos Guararapes (PE)
(43) Decreto de 13 de outubro de 1998
Engenho São Jorge, Lagoa dos Gatos (PE)
(12) Decreto de 6 de outubro de 1998
:
Fazenda Aliança, Muqui (ES)
(49) Decreto de 13 de outubro de 1998
Fazenda Arizona, Iretama (PR)
(64) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Bela Vista e outras, São Pedro (RN)
(14) Dec-ezode 6 de outubro de 1998
Fazenda Boa Esperança, Nioaque (MS)
(89) Decreto de 28 de outubro de 1998
Fazenda Cachoeira ou Acanjarane, Vila Propício (GO)
(40) Decreto de 13 de outubro de 1998

7738
7755
7757
..

7710

.

7740

.

7709

.

7746

.

7761

.

7711

.

7788

.

7737
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7859
Fazenda Cachoeira, Morrinhcs eGO)
(39) Decreto de 13 de outubro de 1998

7736

Fazenda Cana Brava ou Santa Clara, Nova Roma eGO)
(99) Decreto de 30 de outubro de 1998

7798

Fazenda Canal, Caiapônia (GO)
(31) Decreto de 13 de outubro de 1998 .

7728

Fazenda Capão Rico, Ituiutaba (MG)
(96) Decreto de 30 de outubro de 1998 .

7795

Fazenda Cardan e outras, Guiratinga (MT)
(62) Decreto de 14 de outubro de 1998

7759

Fazenda Catuné, Mimoso do Sul (ES)
(83) Decreto de 27 de outubro de 1998
Fazenda da Divisa, Ituiutaba (MG)
(61) Decreto de 14 de outubro de 1998

7758

Fazenda Dinamarca e outra, Lages (RN)
(45) Decreto de 13 de outubro de 1998

7742

Fazenda Engenho Serraria, Moreno (PE)
(35) Decreto de 13 de outubro de 1998
Fazenda Faxinal dos Mineiros, Fernandes Pinheiro (PR)
(34) Decreto de 13 de outubro de 1998
Fazenda Guai Cuê, Iguatemi (MS)
(86) Decreto de 28 de outubro de 1998
(90) Decreto de 28 de outubro de 1998
Fazenda Guajuvira, Iguatemi (MS)
(100) Decreto de 30 de outubro de 1998
Fazenda Itambé ou Airão, Uberlândia (MG)
(57) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Jaracatiara, Colméia (TO)
(19) Decreto de 8 de outubro de 1998
Fazenda Juliana e outras, Axixá (TO); Decreto Não Numerado (22)
de 5 de março de 1998, retificação
(30) Decreto de 13 de outubro de 1998
Fazenda Jurema, Campina Verde (MG)
(98) Decreto de 30 de outubro de 1998

7781

7732
7731
7785
7789
7799
7754
7716

7727
7797

Fazenda Lagoa João de Sá e outras, Marco (CE)
(5) Decreto de 5 de outubro de 1998

7699

Fazenda Manchete I, Mirianópolis (TO)
(42) Decreto de 13 de outubro de 1998

7739

Fazenda Manchete Il, Marianópolis do Tocantins (TO)
(33) Decreto de 13 de outubro de 1998

7730
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7860
Fazenda Manchete IH, Mirianõpolis (TO)
(20) Decreto de 8 de outubro de 1998
Fazenda Morada Nova e outras, Mombaça (CE)
(63) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Ouro Verde, Altamira do Paraná (PR)
(68) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Padre Zezinho, Pequizeiro (TO)
(47) Decreto de 13 de outubro de 1998
Fazenda Palma da Babilônia, Uberlândia (MG)
(56) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Paraíso e outra, Montalvânia (MG)
(95) Decreto de 29 de outubro de 1998
Fazenda Pedrão ou Ilha das Flores lI, Cândido de Abreu (PR)
(66) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Pedras, Piranhas (GO)
(44) Decreto de 13 de outubro de 1998
Fazenda Primavera, Campina Verde (MG)
(97) Decreto de 30 de outubro de 1998
Fazenda Quebra Anzol, Serra do Salitre (MG)
(6) Decreto de 5 de outubro de 1998
Fazenda Rancho Verdura Il, Iguatemi (MS)
(84) Decreto de 28 de outubro de 1998
Fazenda Recreio e outra, Rondonópolis e Juscimeira (MT)
(11) Decreto de 6 de outubro de 1998
Fazenda Rochedo, Professor Jamil (GO)
(48) Decreto de 13 de outubro de 1998
Fazenda Santa Bárbara e outras, Jaguaretama (CE)
(91) Decreto de 29 de outubro de 1998
Fazenda Santa Marta, Caiapônia (GO)
(36) Decreto de 13 de outubro de 1998..............................................
(37) Decreto de 13 de outubro de 1998..............................................
(46) Decreto de 13 de outubro de 1998..............................................
(55) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Santa Marta, Nioaque (MS)
(87) Decreto de 28 de outubro de 1998
Fazenda Santa Marta, Unaí (MG)
(94) Decreto de 29 de outubro de 1998
Fazenda Santa Mônica, Nioaque (MS)
(88) Decreto de 28 de outubro de 1998
Fazenda Santa Terezinha, Iguatemi (MS)
(85) Decreto de 28 de outubro de 1998

7717
7760
7765
7744

7753
7794
7763
7741
7796
7700
7782
7708
7745
7790
7733
7734
7743
7752
7786
7793
7787
7784
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7861
Fazenda Santo Antonio da Aldeia e outras, Poxoréu (MT)
(lO) Decreto de 6 de outubro de 1998
Fazenda São José da Boa vista, Campina Verde (MG)
(93) Decreto de 29 de outubro de 1998
Fazenda São Leopoldo, Pequizeiro (TO)
(21) Decreto de 8 de outubro de 1998
Fazenda São Lucas, Sampaio e Carrasco Bonito (TO)
(18) Decreto de 8 de outubro de 1998
Fazenda Segredo e outras, João Pinheiro (MG)
(7) Decreto de 5 de outubro de 1998
Fazenda Sumatra, Amaporã (PR)
(67) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Tamboril, Araguanã (TO)
(32) Decreto de 13 de outubro de 1998
Fazenda Taperivá, São João do Caiuá (PR)
(65) Decreto de 14 de outubro de 1998
Fazenda Três Pontes, Perolândia (GOl
(38) Decreto de 13 de outubro de 1998
Padre Cícero, Senador Pompeu (CE)
(59) Decreto de 14 de outubro de 1998
Pernambuquinho, Parazinho (RN)
(l7) Decreto de 8 de outubro de 1998
Volta/Canafistula e outra, Morada Nova (CE)
(92) Decreto de 29 de outubro de 1998

7707
7792
7718
7715
7701
7764
7729
7762
7735
7756
7714
7791

RETIRO DOS POBRES DE SANTO ANTÔNIO, ANGATUBA (SP)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

..

7696

s
SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Remanejamento
Ministério da Administração Social e Reforma do Estado
Decreto n" 2.804, de 20 de outubro de 1998
.

7593

SEGURIDADE SOCIAL
Organização, plano de custeio, criação; Leis nss 8.212/91 e 9.528/97, regulamentação
Decreto 2.803, de 20 de outubro de 1998

7590
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7862
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IBIRÁ, IBIRÁ (SP)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, PALOTINA (PR)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
SERVIÇO SOCIAL FRANCANO FREI GREGÓRIO GIL, FRANCA (SP)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

7775

o..

0.0

7696

7696

SISTEMA NACIONAL ANTIDROGAS
Normas; Decreto n'' 2.632/98, alteração
Decreto nº 2.792, de 1º de outubro de 1998

7511

SISTEMA NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS
Regulamentação, normas; Decretos nºs 60.459/67 e 81.402178, alterados
Decreto nº 2.800, de 13 de outubro de 1998

7562

SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECÍLIA, SENHORA DOS REMÊDIOS
(MG)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

7775

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Fundação Educacional Dom Pedro Filipak, Wenceslau Brás (PR)
(54) Decreto de 14 de outubro de 1998
Multisom-Rádio Jornal Ltda., Leopoldina (MG)
(22) Decreto de 13 de outubro de 1998
Rádio Paulista Ltda., Recife (PE)
(23) Decreto de 13 de outubro de 1998
Rádio Globo de São Paulo Ltda., São Paulo (SP)
(24) Decreto de 13 de outubro de 1998
Rádio Globo Eldorado Ltda., Rio de Janeiro (RJ)
(50) Decreto de 14 de outubro de 1998
Rádio Globo S.A., Rio de Janeiro (RJ)
(51) Decreto de 14 de outubro de 1998
Rádio Paulista Ltda., Paulista (PE)
(52) Decreto de 14 de outubro de 1998

7751
7717
7720
7721
7747
7748
7749
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7863

u
HÃO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
Acordo para o Estabelecimento da Representação da UIT em Brasília,
promulgação; Brasil
Decreto nº 2.825, de 28 de outubro de 1998
Publicado no DO de 29 de outubro de 1998..............................................
Retificado no DO de 30 de outubro de 1998

7760
7808

nÃo
Imóvel, registro, normas
(27) Decreto de 13 de outubro de 1998
(28) Decreto de 13 de outubro de 1998
(29) Decreto de 13 de outubro de 1998

7723
7725
7725

,IVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Imóveis, transferência, autorização
(74) Decreto de 21 de outubro de 1998

.

7771

rlLIDADE PÚBLICA
Declaração
Abrigo São Vicente de Paulo, Manhumirim (MG)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
Ação Social Paróquia de Joaquim Nabuco, Joaquim Nabuco (PE)
(162) Decreto de 22 de setembro de 1998
Publicado no DO de 23 de setembro de 1998 e retificado no DO de
16 de outubro de 1998
Asilo de Velhos de Guapiaçu, Guapiaçu (SP)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Asimd - Assistência Social Irmã Maria Dolores, São Bernardo do
Campo (SP)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Associação Amiga das Crianças e Adolescentes de Juriti (ACA),
Juriti (PA)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
Associação Beneficente Ana Beatriz, ltaperuna (RJ)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Associação Beneficente e Cultural dos Aposentados e Pensionistas
do Paraná, Curitiba (PR)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998 ...;.............................................
Associação Beneficente e Cultural Os Mentores, São Paulo (SP)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998

7696

7808
7775

7775

7696
7775

7696
7775
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Associação Cerqueirense da Vital Idade, Cerqueira César (SP)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
.
Associação Cultural e Recreativa de Fernão, Gália (SP)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
.
Associação da Caridade de São Vicente de Paulo, Carneirinho (MG)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
.
Associação de Apoio e Desenvolvimento da Criança e da Gestante
(ADCG), Carmo da Cachoeira (MG)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
.
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Céu Azul,
Céu Azul (PR)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
..
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Fênix, Fênix
(PR)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
.
Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Velhice (Apromiv),
Betim (MG)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
.
Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte, Belo Horizonte (MG)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
..
Associação dos Idosos Esperança, Florianópolis (SC)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
.
Associação dos Menores de Arroio do Meio, Arroio do Meio (RS)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
Associação Espírita Lar Caminho da Verdade, Campinas (SP)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
.
Associação Metodista de Ação Social (Amas), São Paulo (SP)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
..
Associação Minasnovense de Promoção ao Lavrador e a Infância da
Area Rural (Ampliar), Minas Novas (MG)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
.
Associação Positiva de Brasília (APB), Brasília (DF)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
.
Associação Pró-Menor de Primavera, Rosana (SP)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
.
Associação Promocional Kolping Nossa Senhora dos Prazeres de
Itapecerica da Serra, Itapecerica da Serrra (SF)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
.
Associação Vida Nova, São Leopoldo (RS)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

7775
7775
7696

7696

7696

7696

7696

7696
7696

7696
7696
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7865
Centro Assistencial Família Rural, Cascavel (PR)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Centro de Assistência Social de Venâncio Aires, Venâncio Aires

7775

(RS)

(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, São Paulo (SF)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Centro de Investigações e Ação Social de Barretos, Barretos (SP)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Centro Espírita Jerônimo Ribeiro, Cachoeira do Itapemirim (ES)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
Clube de Mães e Voluntárias do Conjunto São Lourenço, Londrina

7696
7775
7775
7696

(PR)

(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Conselho Central de Natal da Sociedade de São Vicente de Paulo,
Natal (RN)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
Creche Assistencial São Bernardo, Belo Horizonte (MG)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
.,
Creche e Maternal Abelhinha, Itapecerica da serra (SP)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
Creche Santa Fé, Campo Grande (MS)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Escola São Rafael de 1" e 2" Graus, Fortaleza (CE)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
,.......
Fraterno Auxílio Cristão, Pedregulho (SP)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
Fundação Hermínio Ometto, Araras (SP)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
Fundação Primeiro Mundo, Cravinhos (SP)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
Hospital Nossa Senhora da Saúde, Santo Antônio da Platina (PR)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
Instituto Pró-Cidadania de Curitiba, Curitiba (PR)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Instituto São Vicente de Paulo, Campina Grande (PB)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
Jovens com uma Missão, Contagem (MG)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Lar de Velhinhos Irmã Marieta, Cambuquira (MG)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998

7775
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7696
7696
7775
7775
7696
7696
7696
7696
7775
7696
7775
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Lar Irmã Izolina, Ribeirão Preto (SP)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Lar São Vicente de Paulo, Ribeirão Preto (SP)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Lar Vicentino de Paraibuna, Paraibuna (SP)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Leais - Lar espírito Assistencial Irmã Scheila de Quatá, Quatá (SP)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Limiar - Associação de Apoio à Criança e à Família Substituta,
São Paulo (SP)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
Obra de Promoção e Assistência à Criança - Célula Viva - Creche, Anápolis (GO)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Obras Sociais da Igreja do Evangelho Quadrangular no Paraná,
Curitiba (PR)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Retiro dos Pobres de Santo Antônio, Angatuba (SP)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
Serviço de Assistência Social de Ibirá, Ibirá (SP)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Serviço de Obras Sociais, Palotina (PR)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
Serviço Social Francano Frei Gregório Gil, Franca (SP)
(4) Decreto de 2 de outubro de 1998
Sociedade Musical Santa Cecília, Senhora dos Remédios (MG)
(78) Decreto de 22 de outubro de 1998
Restabelecimento de título
Abrigo do Salvador, Salvador (BA)
(79) Decreto de 22 de outubro de 1998
Fundação Olívia Pereira de Souza, Campo Grande (MS)
(79) Decreto de 22 de outubro de 1998

7775
7775
7775
7775

7696

7775

7775
7696
7775
7696
7696
7775

7778
7778

v
VOLTAlCANAFÍSTULA E OUTRA, MORADA NOVA (CE)

Interesse social, declaração
(92) Decreto de 29 de outubro de 1998

7791
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LEIS

LEI Nº 9.700, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998
Modifica dispositivo da Lei nº 9.491, de
9 de setembro de 1997, que altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de
Desestatização, revoga a Lei nº 8.031, de 12
de abril de 1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' O art. 28 da Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 28. Aos empregados e aposentados de empresas
controladas, direta ou indiretamente, pela União, incluídas no
Programa Nacional de Desestatização, é assegurada a oferta de
parte das ações representativas de seu capital, segundo os princípios estabelecidos nesta lei e condições específicas a serem
aprovadas pelo Conselho Nacional de Desestatização, inclusive
quanto à:" (NR)
«

»

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Paiua
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7867-7935, novo 1998
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LEI Nº 9.701, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se
refereo§ Lvdo art. 22 do Lei nº8.212, de 24 de
julho de 1991, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória nº 1.674-57, de 1998, que o CONGRESSO
NACIONAL aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas, referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de previsões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
H - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações de swap ainda não liquidadas;
IH - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de titulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
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d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;

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

no caso de empresas de seguros privados:

a) co-seguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restrições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 1º É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas
na cessão de crédito e de qualquer despesa administrativa.
§ 2º Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3º As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente.
Art. 2º A contribuição de que trata esta lei será calculada mediante a aplicação da alíquota de zero vírgula setenta e cinco por
cento sobre a base de cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3º As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta lei.
Art. 4º O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta lei deverá ser efetuado até o último dia útil da quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
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Art. 5º O art. I" do Decreto-Lei n" 1.166, de 15 de abril de
1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Para efeito da cobrança da contribuição sindical
rural prevista nos arts. 149 da Constituição Federal e 578 a 591
da Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se:
I -

trabalhador rural:

a) a pessoa física que presta serviço a empregador rural
mediante remuneração de qualquer espécie;
b) quem, proprietário ou não, trabalhe individualmente ou
em regime de economia familiar, assim entendido O trabalho dos
membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, ainda que com a ajuda eventual de terceiros;

II -

empresário ou empregador rural:

a) a pessoa física ou jurídica que, tendo empregado, empreende, a qualquer título, atividade econõmica rural;
b) quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, em
regime de economia familiar, explore imóvel rural que lhe absorva toda a força de trabalho e lhe garanta a subsistência e progresso social e econômico em área superior a dois módulos rurais
da respectiva região;
c) os proprietários de mais de um imóvel rural, desde que a
soma de suas áreas seja superior a dois módulos rurais da respectiva região.» (NR)

Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.674-56, de 25 de setembro de 1998.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 7.691, de 15 de dezembro de 1988, e os arts.1º, 2ºe 3º da Lei n" 8.398, de 7 de janeiro de 1992.
Congresso Nacional, 17 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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LEI N° 9.702, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre critérios especiais para
alienação de imóveis de propriedade do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n'' 1.707-4, de 1998, que o CONGRESSO
NACIONAL aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente,
para efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. l' Fica o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) autorizado a proceder à alienação, mediante ato de autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessáfios ou não vinculados às suas atividades operacionais, observando-se, no que couber, as disposições da Lei n' 8.666, de 21 de junho de
1993, e da Lei n' 9.636, de 15 de maio de 1998.
§ l' Consideram-se vinculados às atividades operacionais da
autarquia os imóveis residenciais destinados à ocupação por seus
servidores ou dirigentes, e aqueles que, por suas características e localização, sejam declarados pelo INSS como relacionados aos seus
objetivos institucionais, não se lhes aplicando o disposto nesta lei.
§ 2° Na alienação a que se refere este artigo, será observado,
no que couber, o disposto no art. 24 da Lei n' 9.636, de 1998.
Art. 2' O INSS promoverá o cadastramento dos eventuais ocupantes dos imóveis a que se refere o caput do artigo anterior, para verificação das circunstâncias e origem de cada posse, cobrança de taxas
de ocupação e atribuição de direito de preferência à aquisição dos imóveis, conforme o caso, repassando-lhes os custos correspondentes.
Art. 3 9 Nas alienações dos imóveis residenciais e rurais, será
dada preferência a quem, comprovadamente, em 31 de dezembro de
1996,já ocupava o imóvel e esteja, até a data da formalização do respectivo instrumento, regularmente cadastrado e em dia com quaisquer obrigações junto ao INSS.
Parágrafo único. No exercício do direito de preferência de que
trata este artigo, serão observadas, no que couber, as disposições dos
§§ l' a 4' do art. 13 da Lei n" 9.636, de 1998.
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Art. 4 Q A venda dos imóveis de que trata o artigo anterior poderá ser realizada mediante parcelamento do preço, com o pagamento de entrada correspondente a no mínimo dez por cento do valor de aquisição e o restante em até cento e vinte prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas, respeitando-se como
valor mínimo de cada parcela a importância de R$ 200,00 (duzentos reais).

§ 1Q OS adquirentes dos imóveis poderão utilizar financiamentos concedidos por entidades integrantes do Sistema Financeiro
da Habitação (SFH), do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI)
ou de outras instituições ou linhas de crédito, inclusive entidades
abertas ou fechadas de previdência privada, bem como os saldos de
suas contas vinculadas junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), para pagamento, total ou parcial, do valor do imóvel, de acordo com a legislação de regência.
§ 2 Q Na alienação de imóveis localizados em área destinada a
assentamentos de famílias de baixa renda, assim consideradas,
para os fins desta lei, as de renda global igual ou inferior a cinco salários mínimos mensais, observar-se-ão os critérios de habilitação fixados pelo INSS e o disposto no caput do art. 26 da Lei n" 9.636, de
1998, no que couber.

Art. 5Q OS imóveis cedidos a Estados, Municípios ou ao Distrito Federal, ou suas entidades, poderão ser alienados aos interessados em regime semelhante ao disposto no caput do artigo
anterior.
§ 1Q Os cessionários de que trata o caput serão cientificados
dos termos e das condições das vendas, devendo celebrar o respectivo instrumento de alienação até 31 de dezembro do ano seguinte ao
da notificação.
§ 2 Q O acordo de parcelamento celebrado com Estados, Municípios ou com o Distrito Federal conterá cláusula em que estes autorizem a retenção do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e
o repasse ao INSS do valor correspondente a cada prestação mensal,
por ocasião do vencimento desta.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7867-7935, novo 1998

7873
Art. 6' Os imóveis ocupados por órgãos da Administração PÚblica Federal, direta ou indireta, deverão ser objeto de cadastramento específico, a realizar-se no prazo de noventa dias, com a finalidade
de composição dominal e possessória, mediante permuta, compra e
venda ou locação.
Art. 7' Inexistindo manifestação de interesse na aquisição
do imóvel, ou não sendo preenchidos os requisitos legais para o
exercício de direito de preferência ou mantença da ocupação, o ocupante será comunicado a desocupar o imóvel no prazo de noventa dias,
findo o qual o INSS será imitido sumariamente em sua posse, ficando, ainda, o ocupante sujeito a cobrança, a título de indenização,
pelo período que o INSS seja privado da posse, da taxa de doze por
cento do valor venal do imóvel ocupado, por ano ou fração, até sua
efetiva e regular restituição, sem prejuízo das sanções e indenizações cabíveis.
Art. 8' Aos créditos apurados em decorrência do disposto nesta lei aplica-se, no que couber, o disposto no art. 201 do Decreto-Lei
n' 9.760, de 5 de setembro de 1946, sendo passíveis, ainda, de inclusão no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin), nos termos da legislação.
§ I" Aplicam-se aos créditos de que trata o caput os mesmos
privilégios, condições e sanções, inclusive no que se refere à sua cobrança judicial, dos decorrentes de contribuições devidas ao INSS.

Art. 9' A inexistência de dívidas apuradas na forma desta lei
constitui condição necessária para que os Estados, o Distrito Federalou os Municípios possam receber as transferências dos recursos
do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) ou
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Art. 10. Fica proibida a outorga, a qualquer título, de concessão de direito de uso de imóveis do INSS.
Art. 11. O INSS poderá promover a regularização da posse
dos imóveis não passíveis de alienação nos termos desta lei, mediante a celebração, em valores de mercado, de contratos de locação com
os seus atuais ocupantes.
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Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput aos imóveis
operacionais de que trata o § l' do art. l' desta lei.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.707-3, de 28 de setembro de 1998.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 17 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
LEI N' 9.703, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre os depósitos judiciais e
extrajudiciais de tributos e contribuições
federais.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n' 1.721, de 1998, que o CONGRESSO NACIONAL
aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para efeitos
do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. l' Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de
valores referentes a tributos e contribuições federais, inclusive seus
acessórios, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa Econômica Federal,
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf),
específico para essa finalidade.
§ l' O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos débitos
provenientes de tributos e contribuições inscritos em Dívida Ativa
da União.
§ 2' Os depósitos ,serão repassados pela Caixa Econômica
Federal para a Conta Unica do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no mesmo prazo fixado para recolhimento dos tributos e das contribuições federais.
§ 3' Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do
depósito, após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será:
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I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal,
no prazo máximo de vinte e quatro horas, quando a sentença lhe for
favorável ou na proporção em que o for, acrescido de juros, na forma
estabelecida pelo § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, e alterações posteriores; ou
II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar-de sentença ou decisão favorável à Fazenda N acional,
§ 4º Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal serão debitados à Conta Única do Tesouro Nacional, em subconta de
restituição.
§ 5º A Caixa Econômica Federal manterá controle dos valores
depositados ou devolvidos.
Art. 2º Observada a legislação própria, o disposto nesta lei
aplica-se aos depósitos judiciais e extrajudiciais referentes às contribuições administradas pelo Instituto Nacional do Seguro Socia!.
Art. 3º Os procedimentos para execução desta lei serão disciplinados em regulamento.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos depósitos efetuados a partir de 1º de dezembro de 1998.
Congresso Nacional, 17 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
LEI Nº 9.704, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1998
Institui normas relativas ao exercício,
pelo Advogado-Geral da União, de orientação normativa e de supervisão técnica sobre
os órgãos jurídicos das autarquias federais
e das fundações instituídas e mantidas pela
União.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
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NAL aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os
efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. l' Os órgãos jurídicos das autarquias federais e das fundações instituídas e mantidas pela União estão sujeitos à orientação
normativa e à supervisão técnica do Advogado-Geral da União.
Parágrafo único. A supervisão técnica a que se refere este artigo compreende a prévia anuência do Advogado-Geral da União ao
nome indicado para a chefia dos órgãos jurídicos das autarquias
federais e das fundações instituídas e mantidas pela União.
Art. 2' O Advogado-Geral da União, caso considere necessário, poderá recomendar, aos órgãos jurídicos dessas entidades, a alteração da tese juridica sustentada nas manifestações produzidas,
para adequá-la à jurisprudência prevalecente nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. Terão natureza vinculante, e serão da observãncia obrigatória, as recomendações de alteração da tese jurídica
sustentada, feitas pelo Advogado-Geral da União.
Art. 3' De ofício ou mediante solicitação, justificada, dos
representantes legais das autarquias federais e das fundações instituídas e mantidas pela União, o Advogado-Geral da União poderá
promover ou determinar que se promova a apuração de irregularidade no serviço público, ocorrida no âmbito interno daquelas entidades, podendo cometer a órgão da Advocacia-Geral da União, expressamente, o exercício de tal encargo.
Art. 4' Ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 1', o
Advogado-Geral da União poderá delegar a prática dos atos de orientação normativa e de supervisão técnica previstos nesta lei.
Art. 5' O Advogado-Geral da União expedirá as normas necessárias à aplicação do disposto nesta lei.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 17 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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LEI Nº 9.705, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor de diversos órgãos do
Poder Judiciário, crédito suplementar no
valor global de R$ 15.235.589,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$ 15.235.589,00 (quinze milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais),
para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1998, págs. 117.

LEI Nº 9.706, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Justiça do Trabalho, crédito especial até o
limite de R$ 307.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor
da Justiça do Trabalho, crédito especial até o limite de R$ 307.000,00
(trezentos e sete mil reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Q

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1998, págs. 7/8.

LEI N" 9.707, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, crédito suplementar até o limite de R$ 237.475,00, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotação consignada
no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar até o limite de R$ 237.475,00 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação de dotação, indicada no Anexo II
desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1998, pág. 7.

LEI N' 9.708, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Altera o art. 58 da Lei n' 6.015, de 31
de dezembro de 1973, que dispõe sobre registros públicos, para possibilitar a substituição do prenome por apelidos públicos
notórios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' O art. 58 da Lei n? 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos notórios.» (NR)
«Parágrafo único.
bidos em lei.» (NR)

Não se admite a adoção de apelidos proi-

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Regulamenta a execução do disposto
nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A soberania popular é exercida por sufrágio universal
e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos
desta lei e das normas constitucionais pertinentes, mediante:
I
plebiscito;
U - referendo;
UI - iniciativa popular.
Art. 2º Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao
povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, de
natureza constitucional, legislativa ou administrativa.
§ 1º O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo
ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o
que lhe tenha sido submetido.
§ 2' O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação
ou rejeição.

Art. 3' Nas questões de relevância nacional, de competência
do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e no caso do § 3º do art.
18 da Constituição Federal, o plebiscito e o referendo são convocados
mediante decreto legislativo, por proposta de um terço, no mínimo,
dos membros que compõem qualquer das Casas do Congresso Nacional, de conformidade com esta lei.
Art. 4' A incorporação de Estados entre si, subdivisão ou desmembramento para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, dependem da aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito realizado na mesma
data e horário em cada um dos Estados, e do Congresso Nacional, por
lei complementar, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas.
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§ 1º Proclamado o resultado da consulta plebiscitária, sendo
favorável à alteração territorial prevista no caput, o projeto de lei
complementar respectivo será proposto perante qualquer das Casas
do Congresso Nacional.
§ 2º À Casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto
de lei complementar referido no parágrafo anterior compete proceder à audiência das respectivas Assembléias Legislativas.
§ 3º Na oportunidade prevista no parágrafo anterior, as respectivas Assembléias Legislativas opinarão, sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e fornecerão ao Congresso Nacional os detalhamentos técnicos concernentes aos aspectos administrativos, financeiros, sociais e econômicos da área geopolítica afetada.
§ 4º O Congresso Nacional, ao aprovar a lei complementar, tomará em conta as informações técnicas a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 5º O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e
ao desmembramento de Municípios, será convocado pela Assembléia
Legislativa, de conformidade com a legislação federal e estadual.
Art. 6º Nas demais questões, de competência dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios, o plebiscito e o referendo serão
convocados de conformidade, respectivamente, com a Constituição
Estadual e com a Lei Orgânica.
Art. 7º Nas consultas plebiscitárias previstas nos arts. 4º e 5'
entende-se por população diretamente interessada tanto a do Território que se pretende desmembrar quanto a do que sofrerá desmembramento; em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área
que se quer anexar quanto a da que receberá o acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação
ao total da população consultada.
Art. 8º Aprovado o ato convocatório, o Presidente do Congresso Nacional dará ciência à Justiça Eleitoral, a quem incumbirá, nos
limites de sua circunscrição:
I
fixar a data da consulta popular;
II - tornar pública a cédula respectiva;
III - expedir instruções para a realização do plebiscito ou
referendo;
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IV - assegurar a gratuidade nos meios de comunicação de
massa concessionários de serviço público, aos partidos políticos e às
frentes suprapartidárias organizadas pela sociedade civil em torno
da matéria em questão, para a divulgação de seus postulados referentes ao tema sob consulta.
Art. 92 Convocado o plebiscito, o projeto legislativo ou medida
administrativa não efetivada, cujas matérias constituam objeto da
consulta popular, terá sustada sua tramitação, até que o resultado
das urnas seja proclamado.
Art. 10. O plebiscito ou referendo, convocado nos termos da presente lei, será considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples, de
acordo com o resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 11. O referendo pode ser convocado no prazo de trinta
dias, a contar da promulgação de lei ou adoção de medida administrativa, que se relacione de maneira direta com a consulta popular.
Art. 12. A tramitação dos projetos de plebiscito e referendo
obedecerá às normas do Regimento Comum do Congresso Nacional.
Art. 13. Ainiciativa popular consiste na apresentação de projeto
de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no minimo, um por cento
do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com
não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
§ 1º O projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto.
§ 22 O projeto de lei de iniciativa popular não poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu
órgão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação.
Art. 14. A Câmara dos Deputados, verificando o cumprimento
das exigências estabelecidas no art. 13 e respectivos parágrafos,
dará seguimento à iniciativa popular, consoante as normas do Regimento Interno.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177 2 da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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LEI N' 9.710, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n" 1.604-38, de 1998, que o CONGRESSO
NACIONAL aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I" O Programa de Estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido sistema e ares'. uardar os interesses de depositantes e investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ l' O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n" 6.024,
de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n' 2.321, de 25 de fevereiro
de 1987.
§ 2' O mecanismo de proteção a titulares de crédito contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário N acionai, é parte integrante do programa de que trata O caput.
Art. 2' Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas,
para esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
U - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
UI - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido;
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N - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso lI, registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a sorna do
ágio amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodos-base anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a
trinta por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

§ 1a O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do mecanismo de proteção a titulares de créditos, de que trata o § 2º do art. 1'.

§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 3º Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. 1º, não se aplica o disposto nos arts.
230, 254, 255, 256, § 2º, 264, § 3º, e 270, parágrafo único, da Lei n"
6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4' O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções nOs 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de
Renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda
fixa e de renda variável, bem corno da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.604-37, de 24 de setembro de 1998.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 19 de novembro de 1998, 177' da Independência e 110º da República.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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LEI Nº 9.711, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a recuperação de haveres
do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), a utilização de Títulos da Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos com o INSS, altera dispositivos das
Leis n 28 7.986, de 28 de dezembro de 1989,
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 24
de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de
1991, 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e
9.639, de 25 de maio de 1998, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Até 31 de dezembro de 1999, fica o Instituto Nacional
de Seguro Social (INSS) autorizado a receber, como dação em pagamento, Títulos da Dívida Agrária a serem emitidos pela Secretaria do
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), especificamente para aquisição, para fins de reforma agrária:
I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas jurídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal acessória;

II - de imóveis rurais pertencentes a pessoas físicas integrantes de quadro societário ou a cooperados, no caso de cooperativas, com a finalidade única de quitação de dívidas das pessoas jurídicas referidas no inciso anterior;

III -

de imóveis rurais pertencentes ao INSS.

§ l' Os Títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo
serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social.
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§ 2º Os valores pagos pelo Incra, em títulos e em moedas corrente, pela aquisição de imóveis rurais, inclusive por desapropriação
efetuada a partir de 12 de setembro de 1997, na forma deste artigo,
serão utilizados, até o limite da dívida, para amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:

I

rr

valores em moeda corrente;
Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.

§ 3º Para os efeitos deste artigo, serão consideradas as dívidas
previdenciárias cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de
1997.
Art. 2º Os Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na
forma do art. 1º, serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro
Nacional, conforme estabelecido no § 1º do artigo anterior.
Art. 3º A União poderá promover leilões de certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal a serem emitidos com a finalidade
exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em
permuta por títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional ou por
créditos decorrentes de securitização de obrigações da União.
§ 1º Fica o INSS autorizado a receber os títulos e créditos aceitos
no leilão de certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal, com base
nas percentagens sobre os últimos preços unitários e demais características divulgadas pela portaría referída no § 5º deste artigo, com a
finalidade exclusiva de amortização ou quitação de dividas previdenciárias, de empresa cujo débito total não ultrapasse R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais).
§ 2º Os débitos previdenciários a serem amortizados ou quitados na forma do § 1º serão considerados pelo seu valor atualizado
acrescido dos encargos legais multiplicado pelo percentual calculado
entre o preço médio do último leilão e o valor de face de emissão do
certificado.
§ 3º Os certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal poderão ser emitidos diretamente para o INSS pelo preço médio homologado do seu último leilão de colocação, em permuta pelos títulos e
créditos recebidos pelo INSS na forma do § 1º deste artigo.
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§ 4' A emissão dos certificados de que trata o caput processar-se-á sob a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia.
§ 5' Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições para a
efetivação de cada leilão previsto no caput, tais como:
I -

a quantidade de certificados a serem leiloados;

II - definição dos títulos ou créditos decorrentes de securitização de obrigações da União a serem aceitos em permuta pelos certificados, bem como a quantidade mínima por unidade de certificado;

III - natureza, período e situação dos débitos previdenciários
que poderão ser amortizados ou quitados com os certificados;
N - natureza, período, situação e valor máximo dos débitos
previdenciários que poderão ser amortizados ou quitados na forma
prevista no § I" deste artigo.
Art. 4' O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados
de sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a equivalência econômica do leilão previsto no caput do artigo
anterior.
Art. 5' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vencidos de
natureza não tributária, observadas as seguintes condições:
I - o encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e, simultaneamente, contra ela detiver,
em 31 de julho de 1997, créditos líquidos, certos e exigiveis;
II - não poderão ser utilizados no presente mecanismo os créditos contra a União originários de títulos representativos da Dívida
Pública Federal.
Art. 6' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não tributários, mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
créditos recíprocos, com abatimentos sempre das parcelas finais
para as mais recentes.
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Parágrafo único. Para efeito da compensação a que se refere
este artigo, entre a União e as Unidades da Federação, o abatimento
dos créditos da União decorrentes de contratos celebrados no âmbito
da Lei n" 9.496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória
n' 1.702-29, de 28 de setembro de 1998, poderá ser efetuado sobre o
estoque da dívida contratada.
Art. 7' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' de maio de 1996, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DIl, apurado pela
Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 8' Para os benefícios mantidos pela Previdência Social
com data de início posterior a 31 de maio de 1995, o restante, nos termos do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente anterior ao do reajuste.

Art. 9' A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes do art. 21 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991,
com a redação vigente em 30 de abril de 1996, os benefícios mantidos
pela Previdência Social serão majorados de forma a totalizar quinze
por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de 1996, incluído
nesse percentual o reajuste de que trata o art. 7'.
Art. 10. A partir da referência maio de 1996, o IGP-DI substitui o INPC para os fins previstos no § 6' do art. 20 e no § 2' do art. 21,
ambos da Lei n' 8.880, de 27 de maio de 1994.
Art. 11. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 12. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' de junho de 1997, em sete vírgula setenta e seis
por cento.
Art. 13. Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, O reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
Anexo I desta lei.
Art. 14. Para os benefícios que tenham sofrido majoração em
l' de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$ 120,00
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(cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do disposto no art. 12, de acordo com normas a serem
baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 15. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1º de junho de 1998, em quatro virgula oitenta e um
por cento.
Art. 16. Para os benefícios concedidos pela Previdência Social a
partir de 1º de junho de 1997, o reajuste, nos termos do artigo anterior,
dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no Anexo II desta lei.
Art. 17. Para os benefícios que tenham sofrido majoração em
1º de maio de 1998, devido à elevação do salário mínimo paraR$130,00
(cento e trinta reais), o referido aumento deverá ser descontado
quando da aplicação do disposto no art. 15, de acordo com normas a
serem baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 18. A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica
de direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do disposto no art. 3º da Lei nº 8.003, de 14 de março de 1990, da
base de cálculo da contribuição social sobre o lucro de que trata a Lei
nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, relativa ao período-base do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a pagar ao Banco
do Brasil S.A., com atualização monetária pelo IGP-DI e juros de
doze por cento ao ano, com sub-rogação nos respectivos créditos, a dívida do INSS decorrente de saldo devedor na conta de benefícios do
extinto Instituto de Administração Financeira da Previdência Social
(lapas), no período de 1º de janeiro de 1984 a 31 de março de 1986,
até o valor de R$ 1.363.000.000,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e
três milhões de reais) - posição em 31 de dezembro de 1995, objeto
de acordo entre aquela instituição financeira e o INSS.
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§ I" A divida referida no caput deste artigo será paga pela
União com títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
(Cetip), após homologação judicial do acordo e encerramento do feito.
§ 2' O INSS pagará a obrigação para com a União, decorrente
do pagamento com sub-rogação de que trata caput, com créditos por
ele titulados, relativos a parcelamentos de débitos contratados por
pessoas jurídicas, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios
da Fazenda e da Previdência e Assistência Social.
Art. 20. A participação nos lucros ou resultados da empresa
de que trata o art. 7', inciso XI, da Constituição Federal, na forma de
lei específica, não substitui ou complementa a remuneração devida a
qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer
encargo previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade, desde que o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a esse título não se realize em periodicidade inferior a
um semestre.
Parágrafo único. A periodicidade semestral mímína referida no
caput poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de
1998, em função de eventuais impactos nas receitas previdenciárias.
Art. 21. O art. 3' da Lei n' 7.986, de 28 de dezembro de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' A comprovação da efetiva prestação de serviços a
que alude esta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseada em início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.
§ l' A comprovação da efetiva prestação de serviços a que
alude o caput far-se-á perante os órgãos do Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 2' Caberá à Defensoria Pública, por solicitação do interessado, quando necessitado, promover a justificação judicial,
ficando o solicitante isento de quaisquer custas judiciais ou outras despesas.
§ 3' O prazo para julgamento da justificação é de quinze
dias". (NR)
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Art. 22. Os arts. 5º e 15 da Lei n? 8.036, de 11 de maio de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações;
«Art. 5º
.

XII - fixar critérios e condições para compensação entre
créditos do empregador, decorrentes de depósitos relativos a
trabalhadores não optantes, com contratos extintos, e débitos
resultantes de competências em atraso, inclusive aqueles que
forem objeto de composição de dívida com o FGTS." (NR)
«Art. 15.

.

..

§ 4' Considera-se remuneração as retiradas de diretores
não empregados, quando haja deliberação da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho de que
trata o art. 16.
§ 5º O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar
obrigatório e licença por acidente do trabalho.
§ 6' Não se incluem na remuneração, para os fins desta
lei, as parcelas elencadas no § 9' do art. 28 da Lei n' 8.212, de 24
de junho de 1991.» (NR)

Art. 23. Os arts. 6', 17, 19,21,22,28,31,37,38,47 e 49 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
«Art. 6º
.
§ l'
d) 3 (três) representantes membros dos conselhos setoriais,
sendo um de cada área da Seguridade Social, conforme disposto
no Regimento do Conselho Nacional da Seguridade Social.

(NR)
«Art. 17. Para pagamentos dos encargos previdenciários
da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na for••...••••...•••...••••..••...........................••...•••...••••...••••...••••...•••...••»
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ma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para as ações desta Lei de Saúde e Assistência Social." (NR)
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e
e do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução
do Orçamento da Seguridade Social.» (NR)
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição
mensal, observado o disposto no inciso UI do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social." (NR)
«Art. 22.
§ 11. O disposto nos §§ 6' a 9' aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e que se organize na forma da Lei n'' 9.615, de 24 de março de 1998." (NR)
«Art. 28. ..
.
§ 9'
e)

.

6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts.
143 e 144 da CLT;
7. recebidas a títulos de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9' da
Lei n' 7.238, de 29 de outubro de 1984;
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t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação
básica, nos termos do art. 21 da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde
que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que
todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;

............................................................................................." (NR)

«Art. 31. A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente
da mão-de-obra, observado o disposto no § 5' do art. 33.
§ l' O valor retido de que trata o caput, que deverá ser
destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, será
compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições
destinadas Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
§ 2' Na impossibilidade de haver compensação integral
na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto
de restituição.
§ 3' Para os fins desta lei, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 4' enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamentos, os seguintes serviços:
I
limpeza, conservação e zeladoria;
H
vigilância e segurança;
IH
empreitada de mão-de-obra;
IV
contratação de trabalho temporário na forma da Lei
n' 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
à
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§ 5º O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante.» (NR)

"Art. 37.

.

.

§ 1º Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
§ 2º Por ocasião da notificação de débito ou, quando for o
caso, da inscrição na Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a fiscalização poderá proceder ao arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo, conforme dispuser
aquela autarquia previdenciária, observado, no que couber o
disposto nos §§ 1º a 6º, 8º e 9º do art. 64 da Lei nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.» (NR)

"Art. 38.

.

.

§ 1º Não poderão ser objeto de parcelamento as contribuições descontadas dos empregados, inclusive dos domésticos, dos
trabalhadores avulsos, as decorrentes da sub-rogação de que
trata o inciso IV do art. 30 e as importâncias retidas na forma do
art. 31, independentemente do disposto no art. 95.
§ 11. Não é permitido o parcelamento de dívidas de empresa com falência decretada.» (NR)

"Art. 47.

.

.

§ 5º O prazo de validade da Certidão Negativa de Débito
(CND) é de sessenta dias, contados da sua emissão, podendo ser
ampliado por regulamento para até cento e oitenta dias .
..••..........•••....••...•.......•••...•••..•••...........•••....••••...••••.........•••••..»

(NR)

"Art. 49.
I - simultaneamente com a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
Ir - perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
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des, quando não sujeita a inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ).
............................................................................................." (NR)
Art. 24. Os arts. 6', 94, 103 e 126 da Lei n' 8.213, de 24 dejulho de 1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6' Haverá no âmbito da Previdência Social, uma
Ouvidoria-Geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento." (NR)
«Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime
Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a
contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço
na Administração Pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente .
............................................................................................." (NR)
«Art. 103. É de cinco anos o prazo de decadência de todo e
qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do
mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou,
quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão
indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
............................................................................................." (NR)
«Art. 126. .
..
§ 3' A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de
ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na
esfera administrativa e desistência do recurso interposto." (NR)
Art. 25. O art. 40 da Lei n'' 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 40. .
..
§ l' A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma
que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
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§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até
31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente,
aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § l' do art.
139 da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991.» (NR)

Art. 26. O art. 6' da Lei n' 9.639, de 25 de maio de 1998, passa
a vigorar com as seguintes alterações;
«Art. 62

§ 2' O acordo de parcelamento formalizado nos termos
deste artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica, ambulatorial e de autorização para internação hospitalar prestados pelo
hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Unico de
Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal,
correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade
de repasses financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.

§ 11. Do total de recursos financeiros a serem repassados a
Municípios habilitados para gestão semiplena do Sistema Único
de Saúde, serão, mensalmente, retidos e recolhidos ao INSS os
valores correspondentes às parcelas de créditos que lhe foram cedidos pelos hospitais e entidades, decorrentes de serviços médicos, ambulatoriais e de autorização para internação hospitalar
prestados mediante contrato ou convênio com a administração
municipal.» (NR)

Art. 27. No pagamento à vista até 31 de dezembro de 1998, as
dívidas oriundas de contribuições sociais e demais importâncias arrecadadas pelo INSS, relativas a competências anteriores a julho de
1994, terão redução de oitenta por cento da multa moratória.
§ l' As dívidas relativas às competências julho de 1994 a março de 1997, inclusive, terão redução de cinqüenta por cento da multa
moratória.
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§ 2º Estando a dívida constituída ou confessada, as reduções a
que se referem o caput e o parágrafo anterior somente terão aplicação para liquidação do valor total da notificação fiscal de lançamento
ou do saldo do processo de parcelamento.
Art. 28. O Poder Executivo estabelecerá critérios para a
conversão do tempo de trabalho exercido até 28 de maio de 1998,
sob condições especiais que sejam prejudiciais à saúde ou à integridade física, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de
1991, na redação dada pelas Leis nOs 9.032, de 28 de abril de 1995,
e 9.528, de 10 de dezembro de 1997, e de seu regulamento, em tempo de trabalho exercido em atividade comum, desde que o segurado tenha implementado percentual do tempo necessário para a obtenção da respectiva aposentadoria especial, conforme estabelecido em regulamento.
Art. 29. O art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, produzirá efeitos a
partir de 1a de fevereiro de 1999, ficando mantida, até aquela data, a
responsabilidade solidária na forma da legislação anterior.
Art. 30. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.663-14, de 24 de setembro de 1998.
Art. 31.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 32. Revogam-se a alínea c do § 8º do art. 28 e os arts. 75 e
79 da Lei nº 8.212, de 24 dejulho de 1991, o art. 127 da Lei n? 8.213, de
24 de julho de 1991, e o art. 29 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
Brasília, 20 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
Raul Belens Jungmann Pinto
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Anexo I
Fator de Reajuste dos Benefícios concedidos de Acordo
com as respectivas Datas de Início
Data de Início do Benefício

I

~f---

I--~-

Anexo II
Fator de Reajuste dos Benefícios concedidos de Acordo
com as respectivas Datas de Início
Data de Início
do Benefício
_.-.
até junho/97
I

L -__

emjulho/97

r-

I

4,81

----

4,40

---

em agosto/97

3,99

em setembro/97

3,59

em outubro/97

,

Reajuste (%)

--

3,18

i

._---

2,78
e_m---:nc-0_vem.~b:::r.::o/_::9_=7-------'---------'="--em dezembro/97

2,38

1,98
1,58

I

1,18
~-- ---=--=-=~-=------_. -+--------=-=------j

[--

~~~~~~~

0,79

0,39
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LEI N' 9.712, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998.
Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro
de 1991, acrescentando-lhe dispositivos
referentes à defesa agropecuária.

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

Art. l' A Lei n" 8.171, de 17 de janeiro de 1991, em seu Capítulo VII, passa a vigorar com os seguintes artigos:
«Art. 27 -A.
I
II

São objetivos da defesa agropecuária assegurar:

a sanida -le das populações vegetais;
a saúde dos rebanhos animais;

III
a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados
na agropecuária;
IV - a identidade e a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.
§ l'

Na busca do atingimento dos objetivos referidos no

caput, o Poder Público desenvolverá, permanentemente, as seguintes atividades.
I

vigilância e defesa sanitária vegetal;

II -

vigilância e defesa sanitária animal;

III - inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico;
IV - inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico;
V - fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas
atividades agropecuárias.
§ 2' As atividades constantes do parágrafo anterior serão
organizadas de forma a garantir o cumprimento das legislações
vigentes que tratem da defesa agropecuária e dos compromissos
internacionais firmados pela União.»
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«Art. 28-A. Visando à promoção da saúde, as ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais serão organizadas, sob a coordenação do Poder Público nas várias instâncias federativas e no âmbito de sua competência, em um Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, articulado, no que for atinente à saúde pública, com o Sistema Único de
Saúde de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, do
qual participarão:

I -

serviços e instituições oficiais;

II - produtores e trabalhadores rurais, suas associações
e técnicos que lhes prestam assistência;
III - órgãos de fiscalização das categorias profissionais
diretamente vinculadas à sanidade agropecuária;
IV - entidades gestoras de fundos organizados pelo setor
privado para complementar as ações públicas no campo da defesa agropecuária.
§ 1º A área municipal será considerada unidade geográfica básica para a organização e o funcionamento dos serviços oficiais de sanidade agropecuária.
§ 2º A instância local do sistema unificado de atenção à
sanidade agropecuária dará, na sua jurisdição, plena atenção à
sanidade, com a participação da comunidade organizada, tratando especialmente das seguintes atividades:

I
cadastro das propriedades;
II
inventário das populações animais e vegetais;
III
controle de trânsito de animais e plantas;
IV
cadastro dos profissionais de sanidade atuantes;
V
cadastro das casas de comércio de produtos de uso
agronômico e ·veterinário;
VI
cadastro dos laboratórios de diagnósticos de doenças;
VII
inventário das doenças diagnosticadas;
VIII
execução de campanhas de controle de doenças;
IX
educação e vigilância sanitária;
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x-

participação em projetos de erradicação de doenças e

pragas.
§ 3º Às instâncias intermediárias do Sistema Unificado
de Atenção à Sanidade Agropecuária competem as seguintes
atividades:
I - vigilância do trânsito interestadual de plantas e
animais;
II - coordenação das campanhas de controle e erradicação de pragas e doenças;
III
manutenção dos informes nosográficos;
IV
coordenação das ações de epidemiologia;
V
coordenação das ações de educação sanitária;
VI
controle de rede de diagnóstico e dos profissionais de
sanidade credenciados.
§ 4º À instância central e superior do Sistema Unificado
de Atenção à Sanidade Agropecuária compete:
I - a vigilância de portos, aeroportos e postos de fronteira internacionais;
II - a fixação de normas referentes a campanhas de
controle e erradicação de pragas e doenças;
III - a aprovação dos métodos de diagnóstico e dos produtos de uso veterinário e agronômico;
IV
a manutenção do sistema de informações epidemiológicas;
V
a avaliação das ações desenvolvidas nas instâncias
locais e intermediárias do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária;
VI - a representação do País nos fóruns internacionais
que tratam da defesa agropecuária;
VII - a realização de estudos de epidemiologia e de apoio
ao desenvolvimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária;
VIII - a cooperação técnica às outras instâncias do sistema unificado;
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IX X
XI -

o aprimoramento do sistema unificado;
a coordenação do sistema unificado;
a manutenção do Código de Defesa Agropecuária.

§ 5º Integrarão o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária instituições gestoras de fundos organizados
por entidades privadas para complementar as ações públicas no
campo da defesa agropecuária.
§ 6º As estratégias e políticas de promoção à sanidade e
de vigilãncia serão ecossistemas e descentralizadas, por tipo de
problema sanitário, visando ao alcance de áreas livres de pragas
e doenças, conforme previsto em acordos e tratados internacionais subscritos pelo País.
§ 7º Sempre que recomendado epidemiologicamente é
prioritária a erradicação das doenças e pragas, na estratégia de
áreas livres.»
«Art. 29-A. A inspeção industrial e sanitária de produtos
de origem vegetal e animal, bem como a dos insumos agropecuários, será gerida de maneira que os procedimentos e a organização da inspeção se faça por métodos universalizados e aplicados
eqüitativamente em todos os estabelecimentos inspecionados.
§ 1º Na inspeção poderá ser adotado o método de análise
de riscos e pontos críticos de controle.
§ 2º Como parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, serão constituídos um sistema brasileiro de
inspeção de produtos de origem vegetal e um sistema brasileiro
de inspeção de produtos de origem animal, bem como sistemas
específicos de inspeção para insumos usados na agropecuária..
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
até noventa dias, a contar de sua publicação.
Art. 3º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Francisco Sérgio Turra
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LEI Nº 9.713, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
Altera dispositivo da Lei nº 6.540, de 14
de outubro de 1977, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1e O art. 36 da Lei nº 6.450, de 14 de outubro de 1977, que
dispõe sobre a Organização Básica da Polícia Militar do Distrito
Federal e dá outras providências, alteradas pelas Leis nºs 6.983, de
13 de abril de 1982, e 7.491, de 13 de junho de 1986, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 36. O pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal
é assim distribuído» (NR)
«I - Pessoal da Ativa:"
«a) Oficiais, constituindo os seguintes Quadros:" (NR)
«1. Oficiais Policiais Militares (QOPM);" (NR)
«2. Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS);" (NR)
«3. Oficiais Policiais Militares Capelães (QOPMC);" (NR)
«4. Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA);"
(NR)
«5. Oficiais Policiais Militares Especialistas (QOPME);" (NR)
«6. Oficiais Policiais Militares Músicos (QOPMM);" (NR)
«b) Praças Especiais, compreendendo:" (NR)

«1. Aspirante-a-Oficial; e»
«2. Alunos-Oficiais (Cadetes);" (NR)
«c) Praças, constituindo os seguintes Quadros:»
«1. Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC);" (NR)
«2. Praças Policiais Militares Especialistas (QPPME);" (NR)
«II -

Pessoal Inativo»

«a) da Reserva Remunerada; e" (NR)
«b) Reformado." (NR)

«Parágrafo único. (Revogado)"
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Art. 2' São extintos o Quadro de Oficiais Policiais Militares
Femininos (QOPMF) e o Quadro de Praças Policiais Militares Femininos (QPPMF), remanejando-se seus efetivos, respectivamente,
para o Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) e para o Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC).
Parágrafo único. O remanejamento de que trata este artigo será
feito, procedendo-se às necessárias reclassificações das policiais militares femininas, no Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) ou no
Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMCl, estabelecendo-se a precedência e a antigüidade pelo tempo de serviço no Posto
ou na Graduação conforme preceitua a Lei n? 7.289, de 18 de dezembro
de 1984, modificada pela Lei nº 7.475, de 13 de maio de 1986.
Art. 3º As vagas previstas nos incisos II (QOPMF) e IX
(QPPMF), constantes do art. l' da Lei nº 9.237, de 22 de dezembro de
1995, são remanejadas, respectivamente, para os incisos I (QOPM) e
VIII (QPPMC), daquele mesmo artigo, observando-se os níveis hierárquicos estabelecidos.
Art. 4' O efetivo de policiais militares femininos será de até
dez por cento do efetivo de cada quadro.
Parágrafo único. Caberá ao Comandante-Geral da Polícia Militar fixar, de acordo com o previsto no caput, o percentual ideal para
cada concurso, conforme as necessidades da Corporação.
Art. 5º As policiais femininas, pertencentes ao Quadro de
Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC), poderão, no prazo de noventa dias, a contar da data da publicação desta lei, requerer
ao Comandante-Geral da Polícia Militar sua transferência para o
Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas (QPPME).
Parágrafo único. Caberá ao Comandante-Geral da Polícia Militar fixar os critérios e estabelecer os requisitos a serem exigidos
para cada especialidade, em consonãncia com a disponibilidade de
vagas e as necessidades da Corporação.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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LEI Nº 9.714, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
Altera dispositivos do Decreto-Lei n"
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I" Os arts. 43, 44, 45, 46, 47, 55 e 77 do Decreto-Lei n'
2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
«Penas restritivas de direitos
Art. 43. As penas restritivas de direitos são:
I
prestação pecuniária;
II
perda de bens e valores;
III
(Vetado);
IV
prestação de serviço à comunidade ou a entidades
públicas;
V - interdição temporária de direitos;
VI - limitação de fins de semana.»
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a
quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e
a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
§ 1º (Vetado).
§ 2' Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição
pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
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se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por
duas restritivas de direitos.
§ 3' Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar
a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
§ 4' A pena restritiva de direitos converte-se em privativa
de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da
restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a
executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de
direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou
reclusão.
§ 5' Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a
conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior,»
«Conversão das penas restritivas de direitos
Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo
anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.
§ l' A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou
privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do
montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se
coincidentes os beneficiários.
§ 2' No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do
beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação
de outra natureza.
§ 3' A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto - o que for
maior - o montante do prejuízo causado ou do provento obtido
pelo agente ou por terceiro, em conseqüência da prática do crime.
§ 4' (Vetado).»
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«Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.
§ 1º A prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado.
§ 2º A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais.
§ 3º As tarefas a que se refere o § 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão
de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a
não prejudicar a jornada normal de trabalho.
§ 4º Se a pena substituida for superior a um ano, é facultado
ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art.
55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada»
«Interdição temporária de direitos
Art. 47. ..
.
IV - proibição de freqüentar determinados lugares.»
«Art. 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos lII, Iv, V e VI do art. 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no § 4º do art. 46.»

«Requisitos da suspensão da pena
Art. 77.

..

..

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos,
desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou
razões de saúde justifiquem a suspensão.»

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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LEI N' 9.715, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep), e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPúBLICA, adotou a Medida Provisória n" 1.676-38, de 1998, que o CONGRESSO NACIONAL
aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1Q Esta lei dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimõnio do Servidor
Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as
Leis Complementares n' 7, de 7 de setembro de 1970, e n' 8, de 3 de
dezembro de 1970.
Art. 2' A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
H - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista e as fundações, com base na
folha de salários;
IH - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ l' As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
§ 2' Excluem-se do disposto no inciso H deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
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§ 3º Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
§ 4º Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
os recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Gerai da União.
§ 5º O disposto nos §§ 2º, 3º e 4º somente se aplica a partir de 1º
de novembro de 1996.
Art. 3º Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do
Imposto de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de
conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.
Art. 4º Observado o disposto na Lei n" 9.004, de 16 de março
de 1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
III - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5º A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto no varejo, multiplicado por um vírgula trinta e oito.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente a que se refere este artigo.
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Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda e varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7' Para os efeitos do inciso IH do art. 2', nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;
H
um por cento sobre a folha de salários;
IH
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9' À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas
do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta lei não se aplica às pessoas jurídicas
de que trata o § I" do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991,
que para fins de determinação da contribuição para o PIS/Pasep
observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de l' de março de 1996.
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Art. 14. O disposto no inciso IH do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de l' de março de 1996.
Art. 15. A contribuição do Banco Central do Brasil para o
Pasep terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas e consideradas como fonte para atender às suas dotações
constantes do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de l' de novembro de 1996.
Art. 16. O art. 7' da Lei n'' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 7' Os contratos de repasse de recursos do Fundo de
Participação PISlPasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) e de outros fundos ou
instituições oficiais federais, quando lastrearem dívidas de financiamentos rurais objeto do alongamento de que trata o art.
5º, terão seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados às respectivas operações de alongamento.
Parágrafo único. O custo da equalização nessas operações
de alongamento correrá à conta do respectivo fundo, excetuados
os casos lastreados com recursos do Fundo de Participação
PISlPasep e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), em observância ao disposto no art. 239, § 1', da Constituição, para os
quais o ônus da equalização será assumido pelo Tesouro Nacional.» (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.676-37, de 25 de setembro de 1998.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l' de outubro de
1995.
Congresso Nacional, 25 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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LEI Nº 9.716, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Dá nova redação aos arts. 1'1,2'1,3'2 e 4'1
do Decreto-Lei n" 1.578, de 11 de outubro de
1977, que dispõe sobre o Imposto de Exportação, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPúBLICA adotou a Medida Provisória nº 1.725, de 1998, que o CONGRESSO NACIONAL
aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. l' Os arts. 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto-Lei n" 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I''

.

§ 3º O Poder Executivo relacionará os produtos sujeitos
ao imposto." (NR)

«Art. 2º

.

§ 3º Para efeito de determinação da base de cálculo do imposto, o preço de venda das mercadorias exportadas não poderá
ser inferior ao seu custo de aquisição ou produção, acrescido dos
impostos e das contribuições incidentes e de margem de lucro de
quinze por cento sobre a soma dos custos, mais impostos e contribuições." (NR)
«Art. 3º A alíquota do imposto é de trinta por cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou aumentá-la, para atender
aos objetivos da política cambial e do comércio exterior.
Parágrafo único. Em caso de elevação, a alíquota do imposto não poderá ser superior a cinco vezes o percentual fixado
neste artigo." (NR)
«Art. 4º

.

Parágrafo único. Poderá ser dispensada a cobrança do imposto em função do destino da mercadoria exportada, observadas normas editadas pelo Ministro de Estado da Fazenda." (NR)
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Art. 2º Na hipótese em que a saída do produto industrializado
for beneficiada com isenção em virtude de incentivo fiscal, o crédito
do IPI poderá ser:
I - utilizado para compensação com o incidente na saída de
outros produtos industrializados pela mesma pessoa jurídica;
II - objeto de pedido de restituição, em espécie, ou para compensação com outros tributos e contribuições administrativas pela
Secretaria da Receita Federal, observadas normas por esta editadas.
Art. 3º Fica instituída a Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscornex), administrada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
§ l' A taxa a que se refere este artigo será devida no Registro
da Declaração de Importação, à razão de:
I -

R$ 30,00 (trinta reais) por Declaração de Importação;

II - R$ 10,00 (dez reais) para cada adição de mercadorias à
Declaração de Importação, observado limite fixado pela Secretaria
da Receita Federal.
§ 2º Os valores de que trata o parágrafo anterior poderão ser
reajustados, anualmente, mediante ato do Ministro de Estado da
Fazenda, conforme a variação dos custos de operação e dos investimentos no Siscomex.
§ 3' Aplicam-se à cobrança da taxa de que trata este artigo as
normas referentes ao Imposto de Importação.
§ 4' O produto da arrecadação da taxa a que se refere este artigo fica vinculado ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), instituído pelo
art. 6' do Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975.
§ 5' O disposto neste artigo aplica-se em relação às importações registradas a partir de 1Q de janeiro de 1999.
Art. 4' Fica restabelecida a destinação, ao Fundaf, da receita de
que trata o § 3º do art. 61 da Lei n' 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 5' As pessoas jurídicas que tenham como objeto social,
declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos
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ração de consignação, as operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço
da venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo,
serão objeto de Nota Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota
Fiscal da Saída, sujeitando-se ao respectivo regime fiscal aplicável
às operações de consignação.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7' Fica revogado o inciso V do § I" do art. 44 da Lei n'
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Congresso Nacional, 26 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
LEI N' 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I" Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária,
de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados
os seguintes critérios:
I - realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço,
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bilitadas, utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisâo do plano de custeio e benefícios;
II - financiamento mediante recursos provenientes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas,
para os seus respectivos regimes;
III - as contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar, atiVO, inativo e dos pensionistas, somente poderão ser utilizadas para
pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes;
IV - cobertura de um número mínimo de segurados, de
modo que os regimes possam garantir diretamente a totalidade dos
riscos cobertos no plano '.e benefícios, preservando o equilíbrio atuarial sem necessidade de resseguro, conforme parâmetros gerais;
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de
cargos efetivos e a militares, e a seus respectivos dependentes, de
cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios e entre Municípios;
VI - pleno acesso dos segurados às informações relativas à
gestão do regime e participação de representantes dos servidores
públicos e dos militares, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e
deliberação;
VII - registro contábil individualizado das contribuições de
cada servidor e dos entes estatais, conforme diretrizes gerais;
VIII - identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com
pessoal inativo civil, militar e pensionistas, bem como dos encargos
incidentes sobre os proventos e pensões pagos;
IX - sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de
controle interno e externo.
Parágrafo único. No caso dos Estados, do Distrito Federal e dos
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mento de regime próprio de previdência social dos servidores públicos e dos militares, ter receita diretamente arrecadada ampliada, na
forma estabelecida por parâmetros legais, superior à proveniente de
transferências constitucionais da Uniâo e dos Estados.

Art. 2º A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos respectivos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares não poderá exceder,
a qualquer título, o dobro da contribuição do segurado.
§ 1º A despesa líquida com pessoal inativo e pensionistas dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares de cada um dos entes estatais não poderá exceder a doze por cento de sua receita corrente líquida em cada exercício financeiro, observado o limite previsto no caput, sendo a receita corrente líquida calculada
conforme a Lei Complementar nº 82, de 27 de março de 1995.
§ 2º Entende-se, para os fins desta lei, corno despesa líquida a
diferença entre a despesa total com pessoal inativo e pensionistas dos
regimes próprios de previdência social dos servidores e dos militares de
cada um dos entes estatais e a contribuição dos respectivos segurados.
§ 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
publicarão, até trinta dias após o encerramento de cada mês, demonstrativo da execução orçamentária mensal e acumulada até o
mês anterior ao do demonstrativo explicitando conforme diretrizes
gerais, de forma desagregada:
I - o valor da contribuição dos entes estatais;
H - o valor das contribuições dos servidores públicos e dos
militares, ativos;
IH - o valor das contribuições dos servidores públicos e dos
militares, inativos e respectivos pensionistas;
IV - o valor da despesa total com pessoal ativo civil e militar;
V - o valor da despesa com pessoal inativo civil e militar e
com pensionistas;
VI - o valor da receita corrente líquida do ente estatal, calculada nos termos do § 1º;
VII - os valores de quaisquer outros itens considerados para
efeito do cálculo da despesa líquida de que trata § 2º deste artigo.
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§ 4º Antes de proceder a quaisquer revisões, reajustes ou adequações de proventos e pensões que impliquem aumento de despesas, os entes estatais deverão regularizar a situação sempre que o
demonstrativo de que trata o parágrafo anterior, no que se refere à
despesa acumulada até o mês, indicar o descumprimento dos limites
fixados nesta lei.
Art. 3º As contribuições dos servidores públicos e militares federais, estaduais e municipais e os militares dos Estados e do Distrito Federal, inativos e pensionistas, para os respectivos regim.es próprios de previdência social, fixadas por critérios definidos em lei, serão feitas por alíquotas não superiores às aplicadas aos servidores
ativos do respectivo ente estatal.
Art. 4' A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
deverão ajustar os seus planos de benefícios e custeio sempre que excederem, no exercício, os limites previstos no art. 2º desta lei, para
retornar a esses limites no exercício financeiro subseqüente.
Art. 5' Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão
conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
salvo disposição em contrário da Constituição Federal.
Art. 6º Fica facultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Município, a constituição de fundos integrados de bens, direitos e
ativos, com finalidade previdenciária, desde que observados os critérios de que trata o art. I" e, adicionalmente, os seguintes preceitos;
I - estabelecimento de estrutura técnico-administrativa,
com conselhos de administração e fiscal e autonomia financeira;
H - existência de conta do fundo distinta da conta do Tesouro
da unidade federativa;
IH - aporte de capital inicial em valor a ser definido conforme
diretrizes gerais;
IV - aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional;
V - vedação da utilização de recursos do fundo de bens, direitos e ativos para empréstimos de qualquer natureza, inclusive à
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União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a entidades da administração indireta e aos respectivos segurados;
VI - vedação à aplicação de recursos em títulos públicos,
com exceção de títulos do Governo Federal;
VII - avaliação de bens, direito e ativos de qualquer natureza integrados ao fundo, em conformidade com a Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964 e alterações subseqüentes;
VIII - estabelecimento de limites para taxa de administração, conforme parâmetros gerais;
IX - constituição e extinção do fundo mediante lei.
Art. 7º O descumprimento do disposto nesta lei pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos fundos, implicará,
a partir de 1º de julho de 1999:
I - suspensão das transferências voluntárias de recursos
pela União;
II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais
e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União;
III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais.
Art. 8º Os dirigentes do órgão ou da entidade gestora do regime próprio de previdência social dos entes estatais, bem como os
membros dos conselhos administrativo e fiscal dos fundos de que
trata o art. 6º, respondem diretamente por infração ao disposto nesta lei, sujeitando-se, no que couber, ao regime repressivo da Lei nQ
6.435, de 15 de julho de 1977, e alterações subseqüentes, conforme
diretrizes gerais.
Parágrafo único. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o auto, a representação ou a
denúncia positiva dos fatos irregulares, em que se assegure ao acusado o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com diretrizes gerais.
Art. 9º Compete à União, por intermédio do Ministério da
Previdência e Assistência Social:
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I - a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
dos fundos a que se refere o art. 6', para o fiel cumprimento dos dispositivos desta lei;
Ir - o estabelecimento e a publicação dos parãmetros e das diretrizes gerais previstos nesta lei.
Art. 10. No caso de extinção de regime próprio de previdência
social, a União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios
concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles beneficios
cujos requisitos necessários a sua concessão foram implementados
anteriormente à extinção do regime próprio de previdência social.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
LEI N' 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998
Altera a Legislação Tributária Federal.

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

Art. I" Esta lei aplica-se no âmbito da legislação tributária federal, relativamente às contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), de que tratam o art. 239 da Constituição e a Lei Complementar n" 70, de 30 de dezembro de 1991, ao imposto sobre a renda e
ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativos a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).
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CAPÍTULO I
Da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
Art. 2º As contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins, devidas
pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base
no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações
introduzidas por esta lei.
Art. 3º O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica.
§ 1º Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa juridica, sendo irrelevantes o tipo de atividade
por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
§ 2º Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art. 2º, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS), quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
H - as reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
IH - os valores que, computados como receita, tenham sido
transferidos para outra pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo;
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
§ 3º Nas operações realizadas em mercados futuros, considera-se
receita bruta o resultado positivo dos ajustes diários ocorridos no mês.
§ 4º Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil, considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço de venda e o preço de compra da moeda
estrangeira.
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§ 5' Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § l' do art. 22
da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos
da Cofins, as mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
Art. 4' As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que
fizerem, ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, as contribuições a que se refere o art. 2', devidas
pelos distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será
calculada sobre o preço de venda da refinaria, multiplicado por quatro.
Art. 5' As distribuidoras de álcool para fins carburantes ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na condição de contribuintes
substitutos, as contribuições referidas no art. 2', devidas pelos comerciantes varejistas do referido produto, relativamente às vendas
que lhes fizerem.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será
calculada sobre o preço de venda do distribuidor, multiplicado por
um inteiro e quatro décimos.
Art. 6' As distribuidoras de combustíveis ficam obrigadas ao
pagamento das contribuições a que se refere o art. 2' sobre o valor do
álcool que adicionarem à gasolina, como contribuintes e como contribuintes substitutos, relativamente às vendas, para os comerciantes
varejistas do produto misturado.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os valores das contribuições deverão ser calculados, relativamente à parcela devida na
condição de:
I - contribuinte: tomando por base o valor resultante da aplicação do percentual de mistura, fixado em lei, sobre o valor da venda;
II - contribuinte substituto: tomando por base o valor resultante da aplicação do percentual de mistura, fixado em lei, sobre o valor da
venda, multiplicado pelo coeficiente de um inteiro e quatro décimos.
Art. 7' No caso de construção por empreitada ou de fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços, contratados por
pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de
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economia mista ou suas subsidiárias, o pagamento das contribuições
de que trata o art. 2' desta lei poderá ser diferido, pelo contratado,
até a data do recebimento do preço.
Parágrafo único. A utilização do tratamento tributário previsto no caput deste artigo é facultado ao subempreiteiro ou subcontratado, na hipótese de subcontratação parcial ou total da empreitada
ou do fornecimento.
Art. 8' Fica elevada para três por cento a alíquota da Cofins.
§ l' A pessoa jurídica poderá compensar, com a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida em cada período de apuração trimestral ou anual, até um terço da Cofins efetivamente
paga, calculada de conformidade com este artigo.
§ 2'

A compensação referida no § 1':

I - somente será admitida em relação à Cofins correspondente a mês compreendido no período de apuração da CSLL a ser compensada, limitada ao valor desta;
II - no caso de pessoas jurídicas tributadas pelo regime de lucro real anual, poderá ser efetuada com a CSLL determinada na forma dos arts. 28 a 30 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 3' Da aplicação do disposto neste artigo, não decorrerá, em
nenhuma hipótese, saldo de Cofins ou CSLL a restituir ou a compensar com o devido em períodos de apuração subseqüentes.
§ 4' A parcela da Cofins compensada na forma deste artigo
não será dedutível para fins de determinação do lucro real.

CAPÍTULO II
Do Imposto sobre a Renda
Art. 9' As variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da legislação da Imposto de Renda,
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da contribuição
PIS/Pasep e da Cofins, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso.
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Art. 10. Os dispositivos abaixo enumerados da Lei n'' 9.532, de
10 de dezembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7º

.

IH - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento
seja o de que trata a alínea b do § 2' do art. 20 do Decreto-Lei n'
1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do
período de apuração;
............................................................................................." (NR)

"Art. 12.
§ 3' Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não
apresente superávit em suas contas ou caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais." (NR)

Art. 11. Sem prejuízo do disposto nos incisos HI e IV do art. 7º
da Lei n'' 9.532, de 1997, a pessoa jurídica sucessora poderá classificar,
no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no § 2' do mencionado artigo, a conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l' de janeiro de 1998.
Art. 12. Sem prejuízo das normas de tributação aplicáveis aos
não-residentes no País, sujeitar-se-á à tributação pelo Imposto de
Renda, como residente a pessoa física que ingressar no Brasil;
I - com visto temporário:
a) para trabalhar com vínculo empregatício, em relação aos
fatos geradores ocorridos a partir da data de sua chegada;
b) por qualquer outro motivo, e permanecer por período superior
a cento e oitenta e três dias, consecutivos ou não, contado dentro de
um intervalo de doze meses, da data de qualquer chegada em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do dia subseqüente àquele
em que se completar referido período de permanência;
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II - com visto permanente, em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de sua chegada.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal expedirá
normas quanto às obrigações acessórias decorrentes da aplicação do
disposto neste artigo.
Art. 13. A pessoa jurídica, cuja receita bruta total, no anocalendário anterior, tenha sido igual ou inferior a R$ 24.000.000,00
(vinte e quatro milhões de reais), ou a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais) multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses poderá optar pelo regime
de tributação com base no lucro presumido.
§ l' Aopção pela tributação com base no lucro presumido será
definitiva em relação a todo o ano-calendário.

§ 2º Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a
receita bruta auferida no ano anterior será considerada segundo o
regime de competência ou de caixa, observado o critério adotado pela
pessoa juridica, caso tenha, naquele ano optado pela tributação com
base no lucro presumido.
Art. 14.
jurídicas:

Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas

I - cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais),
ou proporcional ao número de meses do periodo, quando inferior a
doze meses;
II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras de titulos, valores mobiliários e
câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada
aberta;
III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7867-7935, novo 1998

7925
IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de
benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto;
V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa na forma do art. 2' da Lei
n'' 9.430, de 1996;
VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e
contínua de serviços de assessoria creditícia mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis
a prazo ou de prestação de serviços !factoring).
CAPÍTULO III
Do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários

Art. 15. A alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF)
nas operações de seguro será de vinte e cinco por cento.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Finais
Art. 16. Apessoajurídica que, obrigada a apresentar à Secretaria da Receita Federal declaração de informações, deixar de fazê-lo ou fizer após o prazo fixado para sua apresentação, sujeitar-se-á à multa de um por cento ao mês ou fração, incidente sobre o
Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, relativo ao
ano-calendário a que corresponderem as respectivas informações.
Parágrafo único. Ao disposto neste artigo aplicam-se as normas constantes dos §§ l' a 3' do art. 88 da Lei n' 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e do art. 27 da Lei n' 9.532, de 1997.
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I - em relação aos arts. 2' a 8', para os fatos geradores ocorridos a partir de l' de fevereiro de 1999;
II - em relação aos arts. 9' e 12 a 15, a partir de l' de janeiro
de 1999.
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Art. 18.
I -

Ficam revogados, a partir de l' de janeiro de 1999:

o § 2' do art. I" do Decreto-Lei n' 1.330, de 13 de maio de

1974;
H - o § 2' do art. 4' do Decreto-Lei n" 1.506, de 23 de dezembro de 1976;
IH - o art. 36 e o inciso VI do art. 47 da Lei n' 8.981, de 1995;
IV - o § 4' do art. 15 da Lei n? 9.532, de 1997.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
LEI N' 9.719, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória n' 1.728-19, de 1998, que o CONGRESSO NACIONAL
aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. l' Observado o disposto nos arts. 18, e seu parágrafo único, 19, e seus parágrafos, 20, 21, 22, 25 e 27, e seus parágrafos, 29, 47,
49 e 56, e seu parágrafo único, da Lei n" 8.630, de 25 de fevereiro de
1993, a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2' Para os fins previstos no art. l' desta lei:
I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a
décimo terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de vinte e
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quatro horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento
ao trabalhador portuário avulso;
II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes
a décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário avulso.
§ l' O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de quarenta e oito horas após o término do serviço.
§ 2' Para efeito do disposto no inciso lI, o órgão gestor de
mão-de-obra depositará as parcelas referentes às férias e ao décimo
terceiro salário, separada e respectivamente, em contas individuais
vinculadas, a serem abertas e movimentadas às suas expensas, especialmente para este fim, em instituição bancária de sua livre escolha, sobre as quais deverão incidir rendimentos mensais com base nos parámetros fixos para atualização dos saldos dos depósitos de poupança.
§ 3' Os depósitos a que se refere o parágrafo anterior serão
efetuados no dia 2 do mês seguinte ao da prestação do serviço, prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento
cair em dia em que não haja expediente bancário.
§ 4' O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do
benefício de ordem.
§ 5' Os prazos previstos neste artigo podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o
prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários.
§ 6' A liberação das parcelas referentes a décimo terceiro salário e férias, depositadas nas contas individuais vinculadas, e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e previdenciários serão
efetuados conforme regulamentação do Poder Executivo.
Art. 3' O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso que:
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I - for cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente;
II - constituir ou se associar a cooperativa formada para se
estabelecer, como operador portuário, na forma do art. 17 da Lei nº
8.630, de 1993.
§ 1º Enquanto durar a cessão ou a associação de que tratam os
incisos I e II deste artigo, o trabalhador deixará de concorrer à escala
como avulso.
§ 2º É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter
permanente.

Art. 4' É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala diária
complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5º A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, será feita pelo órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 6º Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de
mão-de-obra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores constantes da escala diária.
Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.
Art. 7º O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por
operador portuário e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados
nas listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que
não haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.
Art. 8º Na oscalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas
consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais,
constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
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Art. 92 Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer
cumprir as normas concernentes a saúde e segurança do trabalho
portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as
normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.
Art. 10. O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o
infrator às seguintes multas:
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1.730,00
(um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao capút do art. 7º;
II - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a
R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às
normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos
termos do art. gQ;
III - de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais)
a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por traba..
lhador em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art.
7º e aos demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação previdenciária.
Art. 11. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei n" 8.630,
de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o dos arts.
26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso III do artigo anterior,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 12. O processo de atuação e imposição das multas previsto
nesta leí obedecerá ao dísposto no Título VII da Consolidação das Leis
do Trabalho ou na legislação previdenciária, conforme o caso.
Art. 13. Esta lei também se aplica aos requisitantes de
mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão gestor
de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.
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Art. 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta lei, devendo as
autoridades de que trata o art. 3' da Lei n" 8.630, de 1993, colaborar
com os agentes da Inspeção do Trabalho e fiscais do INSS em sua
ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a bordo de navios.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.679-18, de 26 de outubro de 1998.
Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17. Revoga-se a Medida Provisória n' 1.679-18, de 26 de
outubro de 1998.
Congresso Nacional, 27 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
LEI N' 9.720, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1998
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n>! 8. 742, de 7 de dezembro de 1993, que dis-

põe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, adotou a Medida Provisória n' 1.599-51, de 1998, que o CONGRESSO NACIONAL
aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a segninte lei:
Art. l' Os dispositivos abaixo indicados da Lei n' 8.742, de 7
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a segninte redação:
«Art. 18. .
.

VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de
Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada
quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que
terá a atribuição de avaliar a situação da Assistência Social e
propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
•••...•••...••...•••...........•...••••..•••..••••..••••.....•...••••..••••...••••..••••.•...» (NR)
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«Art. 20.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no Município
de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista
em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura.
§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3' deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do pedido.» (NR)
«Art. 29. ..
..
Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da
União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação
continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao
INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção.» (NR)
«Art. 30. .
..
Parágrafo único. É, ainda, condição para transferência de
recursos do FNAS aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à Assistência Social, alocados em seus respectivos Fundos de Assistência Social, a partir do exercício de 1999.» (NR)
«Art. 37. O benefício de prestação continuada será devido
após o cumprimento pelo requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive
apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até quarenta e cinco dias após cumpridas as exigências de que trata este artigo.
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Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento serfeito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro pagamento de benefício previdenciário em atraso.» (NR)
«Art. 38. Aidade prevista no art. 20 desta lei reduzir-se-á
para sessenta e sete anos a partir de 1º de janeiro de 1998.» (NR)

Art. 2º Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6º do
art. 20 e no art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, deverão, até 31 de dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que consta daqueles dispositivos.
Art. 3' O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de l' de janeiro de 1996.

Art. 4º A revisão do benefício de prestação continuada prevista no art. 21 da Lei nº 8.742, de 1993, terá início em I' de setembro de
1997.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.599-50, de 22 de outubro de 1998.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 30 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110º da República.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
LEI Nº 9.721, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito especial até o limite de
R$ 600.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União de que trata a Lei n? 9.598, de 30 de
dezembro de 1997, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito especial até o limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de doação de recursos oriundos do Governo
japonês, por meio do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo

está publicado no DO de 1!!.12.1998, pág. 4.

LEI N' 9.722, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$
13.300.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 13.300.000,00 (treze milhões e trezentos mil
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária
indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de lº.12.1998, pág. 3.

LEI N' 9.723, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo e do Ministério Público da União, crédito suplementar na valor global de R$ 1. 788.418.958,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União de que trata a
Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997, em favor de diversos órgãos
dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo e do Ministério Público
da União, crédito suplementar no valor global de R$ 1.788.418.958,00
(um bilhão, setecentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e dezoito
mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), para atender à programação
indicada nos Anexos I e V desta lei.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são decorrentes de:
I - cancelamento de dotações orçamentárias constantes do
Anexo II desta lei, no montante de R$ 1.771.522.458,00 (um bilhão,
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setecentos e setenta e um milhões, quinhentos e vinte e dois mil,
quatrocentos e cinqüenta e oito reais);
II - excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas, apurado na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, empresa
vinculada ao Ministério dos Transportes no valor de R$ 16.896.500,00
(dezesseis milhões, oitocentos e noventa e seis mil e quinhentos reais).
Art. 3' Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam alteradas as receitas das entidades da Administração indireta,
conforme demonstrado nos Anexos lII, IV e VI desta lei.
Art. 4' O Poder Executivo poderá remanejar os recursos de
que trata esta lei, inclusive entre órgãos e poderes, para atender a
despesas com pessoal e encargos sociais da União, desde que seja
mantido o valor total aprovado para esse grupo de despesa.

Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados naDO de 1º.12.1998, págs. 4/35.
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.726, DE 3 DE NOVEMBRO
DE 1998
Insere dispositivos na Consolidação
das Leis do Trabalho, para facultar a suspensão do contrato de trabalho para a participação do trabalhador em curso ou programa de qualificação profissional, altera a
Lei n Q 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para
instituir a bolsa de qualificação profissional e permitir o pagamento de benefício no
desemprego de longa duração, altera a Lei
n' 6.321, de 14 de abril de 1976, e a Lei n'
6.494, de 7 de dezembro de 1977, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F Acrescente-se o seguinte art. 476-Aà Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943:
«Art. 476-A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso,
por um período de dois a cinco meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão
contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo
de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o
disposto no art. 471 desta consolidação.
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§ 1º Após a autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o empregador deverá notificar o respectivo sindicato, com antecedência mínima de quinze dias da
suspensão contratual.
§ 2º O contrato de trabalho não poderá ser suspenso em
conformidade com o disposto no caput deste artigo mais de uma
vez no período de dezesseis meses.
§ 3º O empregador poderá conceder ao empregado ajuda
compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual nos termos do caput deste artigo,
com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo.
§ 4º Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o
empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos
pelo empregador.
§ 5º Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do
período de suspensão contratual ou nos três meses subseqüentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação
em vigor, multa a ser estabelecida em convenção ou acordo coletivo, sendo de, no mínimo, cem por cento sobre o valor da última
remuneração mensal anterior à suspensão do contrato.
§ 6º Se durante a suspensão do contrato não for ministrado
o curso ou programa de qualificação profissional, ou o empregado
permanecer trabalhando para o empregador, ficará descaracterizada a suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais referentes ao período, às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor, bem como às
sanções previstas em convenção ou acordo coletivo." (NR)

Art. 2º O inciso II do art. 2º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de
1990, passa a vigorar com a redação seguinte:
«II - auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do
emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional." (NR)
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Art. 3º Acrescentem-se os seguintes arts. 2º-A, 2º-B, 3º-A,
7º-A, 8º-A, 8º-B e 8º-C à Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990:
«Art. 2º-A. Para efeito do disposto no inciso II do art. 2º,
fica instituída a bolsa de qualificação profissional, a ser custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), à qual fará jus
o trabalhador que estiver com o contrato de trabalho suspenso
em virtude de participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, em conformidade
com o disposto em convenção ou acordo coletivo celebrado para
este fim.» (NR)
«Art. 2º-B. Em caráter excepcional e pelo prazo de seis
meses, os trabalhadores que estejam em situação de desemprego involuntário pelo período compreendido entre doze e dezoito
meses, ininterruptos, e que já tenham sido beneficiados como
recebimento do seguro-desemprego, farão jus a três parcelas do
benefício, correspondente cada uma a R$ 100,00 (cem reais).
§ 1º O período de doze a dezoito meses de que trata ocaput
será contado a partir do recebimento da primeira parcela do seguro-desemprego.

§ 2º O benefício poderá estar integrado a ações de qualificação profissional e articulado com ações de emprego a serem
executadas nas localidades de domicílio do beneficiado.
§ 3º Caberá ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) o estabelecimento, mediante resolução, das demais condições indispensáveis ao recebimento do
beneficio de que trata este artigo, inclusive quanto à idade e domicílio do empregador ao qual o trabalhador estava vinculado,
bem como os respectivos limites de comprometimento dos recursos do FAT.» (NR)

«Art. 3º-A. Aperiodicidade, os valores, o cálculo do número
de parcelas e os demais procedimentos operacionais de pagamento da bolsa de qualificação profissional, nos termos do art. 2º-A
desta lei, bem como os pré-requisitos para habilitação serão os
mesmos adotados em relação ao benefício do seguro-desemprego,
exceto quanto à dispensa sem justa causa.» (NR)
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«Art. 7º-A. O pagamento da bolsa de qualificação profissional será suspenso se ocorrer a rescisão do contrato de trabalho.» (NR)
«Art. 8º-A. O benefício da bolsa de qualificação profissional será cancelado nas seguintes situações:
I -

fim da suspensão contratual e retorno ao trabalho;

II - por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação;
III - por comprovação de fraude visando à percepção indevida da bolsa de qualificação profissional;
IV - por morte do benefíciário.» (NR)
«Art. 8º-B. Na hipótese prevista no § 6º do art. 476-A da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as parcelas da bolsa
de qualificação profissional que o empregado tiver recebido
serão descontadas das parcelas do beneficio do seguro-desemprego a que fizer jus, sendo-lhe garantido, no mínimo, o recebimento de uma parcela do seguro-desempregc.» (NR)
«Art. 8º-C. Para efeito de habilitação ao seguro-desemprego, desconsiderar-se-á o período de suspensão contratual de
que trata o art. 476-Ada CLT, para o cálculo dos períodos de que
tratam os incisos I e II do art. 3º desta lei.» (NR)
Art. 4º Acrescente-se o seguinte § 3º ao art. 2º da Lei nº 6.321,
de 14 de abril de 1976:
«§ 3º As pessoas jurídicas beneficiárias do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) poderão estender o benefício
previsto nesse programa aos empregados que estejam com contrato suspenso para participação em curso ou programa de qualificação profissional, limitada essa extensão ao período de cinco
meses.» (NR)
Art. 5º Ao empregado com contrato de trabalho suspenso nos
termos do disposto no art. 4 76-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) aplica-se o disposto no art. 15, inciso Il, da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991.
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Art. 6' Cabe ao Ministério do Trabalho a adoção das providências administrativas necessárias à implementação da bolsa de qualificação profissional, disponibilizando o acesso ao benefício a partir
de I'' de janeiro de 1999.
Art. 7' O § 1Q do art. I" da Lei n' 6.494, de 7 de dezembro de
1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ I? Os alunos a que se refere o caput deste artigo devem, comprovadamente, estar freqüentando cursos de educação
superior, de ensino médio, de educação profissional ou escolas
de educação especial", (NR)

Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.727, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre as operações com recursos
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, de 27
de setembro de 1989, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' A partir de F de dezembro de 1998, os encargos financeiros dos financiamentos a serem concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste, de que trata a Lei n" 7.827, de 27 de setembro de 1989,
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dade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas,
acrescida da taxa efetiva de juros de oito por cento ao ano.
§ l' Os contratos de financiamento celebrados até 30 de novembro de 1998 terão, se do interesse do mutuário, os respectivos
encargos financeiros ajustados a partir de l' de dezembro de 1998,
de forma a compatibilizá-los aos custos previstos no caput, com a incidência dos redutores percentuais que forem estabelecidos na forma do art. 2'.

§ 2' O del credere do agente financeiro, limitado a três por cento ao ano, está contido nos encargos financeiros de que trata o caput.
Art. 2' Sobre a taxa efetiva de juros de que trata o artigo anterior, incidirão redutores de até sessenta por cento, a serem fixados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências do Desenvolvimento da Aroazônia e do Nordeste e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, por proposta dos bancos administradores, para as atividades prioritárias e de relevante interesse para o
desenvolvimento econômico e social das respectivas regiões, de acordo
com a natureza, a localização e a competitividade do empreendimento, a finalidade dos financiamentos e o porte do benefício.
Parágrafo único. No caso de desvio na aplicação dos recursos,
o mutuário perderá, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, inclusive de natureza executória, todo e qualquer benefício, especialmente os relativos aos encargos financeiros.
Art. 3' Os recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, desembolsados pelos bancos administradores, serão remunerados pelos encargos pactuados com os devedores, na forma do disposto nos arts. I" e 2', excluido o deZ credere correspondente.
Art. 4' Os bancos administradores dos Fundos Constitucionais
de Financiamento ficam autorizados a adotar, nas renegociações,
prorrogações e composições de dívidas, as seguintes condições:
I - o saldo devedor da operação, para efeito da renegociação
da dívida, será apurado sem computar encargos por inadimplemento;
II - beneficiários: mutuários de financiamentos concedidos
até 31 de dezembro de 1996 com recursos dos Fundos Constitucionais
de Financiamento;
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IH - encargos financeiros: os fixados no art. l' com a incidência
dos redutores percentuais que forem estabelecidos na forma do art. 2';
IV - prazo:
a) até cinco anos, acrescidos ao prazo final da operação, admitindo-se novo esquema de amortização fixado de acordo com a capacidade de pagamento do devedor;
b) o prazo total da operação, assim considerado o prazo inicial,
seus acréscimos efetivados anteriormente e o período adicional de
que trata a alínea a, não poderá exceder a quinze anos.
§ l' Não são passíveis de renegociação, nos termos deste artigo, as operações negociadas com amparo na Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995.
§ 2' Os mutuários interessados na renegociação, prorrogação
e composição de dívidas de que trata este artigo deverão manifestar,
formalmente, seu interesse ao banco administrador dos recursos do
fundo até 31 de dezembro de 1998.
§ 3' É estabelecido o prazo de 31 de março de 1999 para encerramento das renegociações, prorrogações e composições de dívidas
amparadas em recursos dos fundos constitucionais, inclusive sob a
forma ai ternativa de que trata o art. 5'.
§ 4' As operações originariamente contratadas ao amparo dos
Fundos Constitucionais de Financiamento que se enquadrarem no
disposto neste artigo e que tenham sido recompostas com recursos de
outras fontes dos agentes financeiros poderão ser renegociadas com
base nesta medida provisória, a critério dos bancos administradores.
§ 5' Os saldos devedores das operações de que trata o § 4',
para efeito de reversão aos Fundos Constitucionais de Financiamento, serão atualizados, a partir da data da exclusão dos financiamentos das contas dos fundos, com encargos financeiros não superiores à
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e sem imputar encargos por
inadimplemento e honorários de advogados.
§ 6' O disposto neste artigo não se aplica às operações em que
tenha sido constatados desvio de recursos.
Art. 5' Ficam os bancos administradores dos Fundos Constitucionais de Financiamento, se do interesse dos mutuários de financiamentos amparados em recursos dos fundos e alternativamente às
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condições estabelecidas no artigo anterior, autorizados a renegociar
as operações de crédito rural nos termos da Resolução n' 20471, de 26
de fevereiro de 1998, do Conselho Monetário Nacional, e as alterações posteriores.
Art. 6' O mutuário que vier a inadimplir, depois de ter renegociado, prorrogado ou recomposto sua dívida nos termos dos arts. 4'
e 5º, não poderá tomar novos financiamentos em bancos oficiais, enquanto não for regularizada a situação da respectiva dívida.
Art. 7' Em cada operação dos fundos constitucionais, contratada a partir de I" de dezembro de 1998, excluída a decorrente da renegociação, prorrogação e composição de que trata o art.d", o risco
operacional do banco administrador será de cinqüenta por cento, cabendo igual percentual ao respectivo fundo.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9' Ficam revogados o art. 11 da Lei n' 7.827, de 27 de setembro de 1989, e os arts. 1',3',5' e 6' da Lei nº 9.126, de 10 de novembro de 1995.
Brasília, 6 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.728-19, DE 11 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. 1e Observado o disposto nos arts. 18, e seu parágrafo único, 19, e seus parágrafos, 20, 21, 22, 25 e 27, e seus parágrafos 29, 47,
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49 e 56, e seu parágrafo único, da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de
1993, a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2º

Para os fins previstos no art. lº desta medida provisória:

I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a
décimo terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de vinte e
quatro horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento
ao trabalhador portuário avulso;

n - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes
a décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário avulso.
§ 1º O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de quarenta e oito horas após o término do serviço.
§ 2º Para efeito do disposto no inciso Il, o órgão gestor de
mão-de-obra depositará as parcelas referentes às férias e ao décimo
terceiro salário, separada e respectivamente, em contas individuais
vinculadas, a serem abertas e movimentadas às suas expensas, especialmente para este fim, em instituição bancária de sua livre escolha, sobre as quais deverão incidir rendimentos mensais com base
nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de
poupança.
§ 3º Os depósitos a que se refere o parágrafo anterior serão
efetuados no dia 2 do mês seguinte ao da prestação do serviço, prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento
cair em dia em que não haja expediente bancário.
§ 4º O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do
benefício de ordem.
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§ 5º Os prazos previstos neste artigo podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o
prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários.
§ 6º A liberação das parcelas referentes a décimo terceiro salário e férias, depositadas nas contas individuais vinculadas, e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e previdenciários serão
efetuados conforme regulamentação do Poder Executivo.

Art. 3º O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso que:
I - for cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente;

II - constituir ou se associar a cooperativa formada para se
estabelecer como operador portuário, na forma do art. 17 da Lei n'
8.630, de 1993.
§ 1º Enquanto durar a cessão ou a associação de que tratam os
incisos I e II deste artigo, o trabalhador deixará de concorrer à escala
como avulso.
§ 2º É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter
permanente.
Art. 4º É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala diária
complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5º A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, será feita pelo órgão gestor de mão-de-obra.

Art. 6º Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de
mão-de-obra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores constantes da escala diária.
Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.
Art. 7º O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
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tas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por
operador portuário e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados
nas listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que
não haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação,
Art. 8' Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas
consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais,
constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 9º Compete a-i órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir as normas concernentes a saúde e segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as
normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.
Art. 10. O descumprimento do disposto nesta medida provisória sujeitará o infrator às seguintes multas:
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1.730,00
(um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art.?";
Ir - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a
R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às
normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos
termos do art. 9º;
IrI - de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a
R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art.7º e
aos demais artigos.

Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
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sição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação previdenciária.
Art. 11. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei nº 8.630,
de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o dos arts.
26 e 45 da mesma lei à muIta prevista no inciso IH do artigo anterior,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 12. O processo de autuação e imposição das muItas prevista nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII da
Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária,
conforme o caso.
Art. 13. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.
Art. 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta medida provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3º da Lei nº 8.630,
de 1993, colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais
do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a
bordo de navios.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provísória nº 1.679-18, de 26 de outubro de 1998.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 17. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.679-18, de 26 de
outubro de 1998.
Brasília, 11 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Eliseu Padilha
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
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REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.710-3, DE 5 DE NOVEMBRO
DE 1998
Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' A Lei n" 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

"Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta lei, os
órgãos ambientais integrantes do Sisnama, responsáveis pela
execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização
dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com
força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso
com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e
atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados
efetiva ou potencialmente poluidores.
§ I" O termo de compromisso a que se refere este artigo
destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas
e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes,
sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre:
I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;
II - o prazo de vigência do compromisso, que, em função
da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, com possibilidade de prorrogação por igual período;
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UI - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas;
IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou
jurídica compromissada e os casos de rescisão, em decorrência
do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas;
V - o valor da multa de que trata o inciso anterior não
poderá ser superior ao valor do investimento previsto;
VI - O foro competente para dirimir litígios entre as partes.
§ 2' No tocante aos empreendimentos em curso até o dia
30 de março de 1998, envolvendo construção, instalação, e ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, até o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento
escrito protocolizado junto aos órgãos componentes do Sisnama,
devendo ser firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento.
§ 3' Da data da protocolização do requerimento previsto
no parágrafo anterior e enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas, em relação
aos fatos que deram causa à celebração do instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física oujurídica que o houver firmado.
§ 4' A celebração do termo de compromisso de que trata
este artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento.
§ 5' Considera-se rescindido de pleno direito o termo de
compromisso, quando descumprida qualquer de suas cláusulas,
ressalvado o caso fortuito ou de força maior.
§ 6º O termo de compromisso deverá ser firmado em até
noventa dias, contados da protocolização do requerimento.
§ 7' O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da sua
viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indeferimento do plano.
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§ 8' Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso
deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante
extrato.» (NR)

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.710-2, de 8 de outubro de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.711-3, DE 5 DE NOVEMBRO
DE 1998
Acresce dispositivo à Lei nº 9.526, de 8
de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' ALei n' 9.526, de 8 de dezembro de 1997, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
«Art. 4' Os recursos existentes nas contas de depósito, de
que trata o art. l' desta lei, ou que tenham sido repassados ao
Tesouro Nacional, nos termos do seu art. 2', poderão ser reclamados junto às instituições financeiras, nos termos dos respectivos contratos, até 31 de dezembro de 1998.
§ I" À liberação dos recursos de que trata este artigo
aplica-se o disposto no § I" do art. l' desta lei.
§ 2' Na hipótese de restituição de recursos anteriormente
transferidos ao Tesouro Nacional, fica o Banco Central do Brasil
autorizado a debitar na conta daquele Tesouro os valores que
forem repassados às instituições financeiras.» (NR)
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Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.711-2, de 8 de outubro de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.718-1, DE 5 DE NOVEMBRO
DE 1998
Acresce parágrafo ao art. 4'2. da Lei nº
9.434, de 4 de fevereiro de 19197, que dispõe
sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes
do corpo humano para fins de transplante e
tratamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
,,§ 6º Na ausência de manifestação de vontade do potencial doador, o pai, a mãe, o filho ou o cônjuge poderá manifestar-se
contrariamente à doação, o que será obrigatoriamente acatado
pelas equipes de transplante e remoção." (NR)

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.718, de 6 de outubro de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.717-2, DE 12 DE NOVEMBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal - Recursos sob Supervisão
do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário no valor de R$ 68.383.840.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. lº Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997), crédito
extraordinário no valor de R$ 68.383.840.000,00 (sessenta e oito bilhões, trezentos e oitenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil reais), em favor de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da emissão de Títulos de Responsabilidade do
Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária
Federal, no montante especificado.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.717-1, de 13 de outubro de 1998.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 12 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO

de 13.11.1998, pág. 1.
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MEDIDAPROVISISÓRIAW 1.719-1, DE 12 DE NOVEMBRO
DE 1998
Altera dispositivos do Decreto-Lei n Q 73, de
21 de novembro de 1966, da Lei n Q 6.435, de 15
dejulho de 1977, da Lei nº 5.627, de 1º de dezembro de 1970, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 26, 84 e 90 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 26. As sociedades seguradoras não poderão requerer concordata e não estão sujeitas a falência, salvo, neste último caso, se decretada a liquidação extrajudicial, o ativo não for
suficiente para o pagamento de pelo menos a metade dos credores quirografários, ou quando houver fundados indícios da ocorrência de crime falimentar." (NR)
«Art. 84. .
.
§ 1º O patrimônio líquido das sociedades seguradoras não
poderá ser inferior ao valor do passivo não operacional, nem ao
valor mínimo decorrente do cálculo da margem de solvência,
efetuado com base na regulamentação baixada pelo CNSP.
§ 2º O passivo não operacional será constituído pelo valor
total das obrigações não cobertas por bens garantidores.
§ 3º As sociedades seguradoras deverão adequar-se ao
disposto neste artigo no prazo de um ano, prorrogável por igual
período e caso a caso, por decisão do CNSP." (NR)
«Art. 90. .
.
Parágrafo único. Aplica-se à intervenção a que se refere
este artigo o disposto nos arts. 55 a 62 da Lei nº 6.435, de 15 de
julho de 1977." (NR)
Art. 2º Às sociedades seguradoras da capitalização e às entidades de previdência privada aberta aplica-se o disposto nos arts. 2º
e 15 do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, 1º a 8º da Lei
nº 9.447, de 14 de março de 1997 e, no que couber, nos arts. 3º a 49 da
Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974.
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Parágrafo único. As funções atribuídas ao Banco Central do
Brasil pelas leis referidas neste artigo serão exercidas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), quando se tratar de sociedades seguradoras, de capitalização ou de entidades de previdência
privada aberta.
Art. 3' Aplica-se às entidades de previdência privada aberta o
disposto no art. 84 do Decreto-Lei n" 73, de 1966.
Art. 4' O art. 56 da Lei n'' 6.435, de 15 de julho de 1977, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 56. .
..
§ 3' A decretação da intervenção não afetará o funcionamento da entidade nem o curso regular de seus negócios.
§ 4' Na hipótese de indicação de pessoa jurídica para gerir
a sociedade em regime de intervenção, esta poderá, em igualdade
de condições com outros interessados, participar de processo de
aquisição do controle acionário da sociedade interventiva.» (NR)
Art. 5' O art. 9' da Lei n" 5.627, de l' de dezembro de 1970,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9 9 ....................•.....•...•••...•••....•••....••....•••....••...••...•••••.
Parágrafo único. Excepcionalmente, e em prazo não superior a um ano, prorrogável por uma única vez e por igual prazo, e
a critério da Susep, poderá ser autorizada a transferência de
controle acionário de sociedade de seguros às pessoas jurídicas
indicadas neste artigo." (NR)
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.719, de 13 de outubro de 1998.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Fica revogado o art. 3' da Lei n" 7.682, de 2 de dezembro de 1988.
Brasília, 12 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.463-32, DE 19 DE NOVEMBRO DE
1998
Dispõe sobre o salário mínimo para o
período de 1 Q de maio de 1996 a 30 de abril
de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. lº O salário mínimo será de R$112,00 (cento e doze reais),
a partir de 1e de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais e
setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.463-31, de 22 de outubro de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.475-46, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 6º e 9º da Lei
n'8.019, de 11 de abril de 1990, que altera a
legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Os arts. 6º e 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6º O Tesouro Nacional repassará mensalmente recurso ao FAT, de acordo com programação financeira para atender aos
gastos daquele fundo com seguro-desemprego, abono salarial e
programas de desenvolviroento econômico do BNDES." (NR)
«Art. 9º

.

§ 7' O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamento
aos Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat),
tendo em vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei
nº 7.998, de 11 dejaneiro de 1990, e destinados à expansão do nível de emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação de contragarantias adequadas, prestar garantias parciais
a operações da espécie, desde que justificado em exposição de
motivos conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento
e da Fazenda." (NR)

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.475-45, de 22 de outubro de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Waldeck Ornélas
José Serra
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.477-55, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ 1º O total anual referido no caput deste artigo deverá ser
limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
cobrada em 1998, multiplicado pelo número de parcelas do mesmo ano.
§ 2º Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento
de ensino, assim como os relativos à variação de custos a títulos de
pessoal e custeio.
§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de plano de pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5º Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da publicação desta medida provisória.
Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data
final para matrícula.
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Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e Ir desta medida provisória.
Art. 3' Quando as condições propostas nos termos do art. l'
não atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4' A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei
n" 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no ãmbito de suas atribuições, comprovação documental referente a qualquer cláusula
contratual.
§ l' Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados
termo de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficam exclui dos do valor total de que trata o § I" do art. l'
os valores adicionados às mensalidades de 1995, de 1996, de 1997 e de
1998, que estejam sob questionamento administrativos ou judiciais.

Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário
escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferências, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na
Lei n" 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos, de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n' 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido." (NR)
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Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. A Lei n'' 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
"Art. 7'-A. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, previstas no inciso
n do art. 19 da Lei n'' 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão
assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza
civil ou comercial 8, quando constituídas como fundações, serão
regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na
entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos
competente, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e do Desporto, para as devidas providências. (NR)
Art. 70-B. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;
n - manter escrituração completa e regular de todos os
livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;
In - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
IV - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder
Público;
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v - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária correspondente;
VI - comprovar, sempre que solicitada:
a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins
da instituição de ensino superior mantida;
b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;

c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e técnico-administrativo) incluídos os encargos e benefícios sociais,
de pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades
escolares proveniente da instituição de ensino superior mantida, deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedidas e excetuando-se, ainda, os gasto com pessoa, encargos e
benefícios sociais dos hospitais universitários.
§ 1º As instituições a que se refere o caput, que não tenham caráter filantrópico, poderão incluir no percentual mencionado na letra c as despesas com a contratação de empresas
prestadoras de serviços, até o limite de dez por cento da receita
das mensalidades.
§ 2º A comprovação do disposto neste artigo é indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior. (NR)
Art. 7º-C. As entidades, mantenedoras de instituições
privadas de ensino superior, comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como fundação não poderão ter finalidade lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do Código
Tributário Nacional e do art. 55 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, além de atender ao disposto no artigo anterior. (NR)
Art. 7º-D. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza civil, deverão:
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I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras, certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente;
II - submeter-se, a qualquer tempo, auditoria pelo Poder
Público.» (NR)
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.477-54, de 22 de outubro de 1998.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revogam-se a Lei n'' 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n" 8.178, de l' de março de 1991; e a Lei n' 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177' da independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Pullen Parente
Paulo Renato Souza
Anexo I
"_.Nome do estabelecimento:

C--------...

Nome fantasia:

CGC,

Registro no MEC ns:

Data do registro:

C--------...-.

._.

Endereço:
Cidade:
Telefone: (

)

Fax: (

Telex: (

)

~~~onsável pelas informações:

!

Pessoa

i

Entidade mantenedora:

)

--

..•

i Endereço:
I

CEP,

Estado:

Estado:

Telefone: (

)

CEP,

------
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==

Controle Acionário da Escola

I

I

Nome dos Sócios
(Pe"oa Física ou Jurídica)

1

l ,-

l

:

~~4

-

-

-

-

-

-

-

-

I

-

CPF/CGC

1--------------

,

_,O"~, rp:da:orltci,CaipPl~t"~aãlO I
I'

I

,-

+'__,

"- -,.+---+------+-I ;

!7_,,=±__
. ~
Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

,l

particiPaçã~-"
do Capital

__ ~

1

~-

_ _ _ _:1.,

~I--

_

6
7

8
9

10

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t, 1, p- 7937-8195, novo 1998

7964
Indicadores Globais
Ano

Ano-Base
I

NQ de funcionários:

I

NQ de pr;fessores:

j.

- - - - - 1----

: Carga horária total anual:

.~

I
I

.

-~~ Aplicação c*)l

- I -~

-------

-------;-

!!-----

Faturamento total R$

---+~--~~~~--~~

---

(*) Valor estimado para o ano de aplicação.

Endereço para Correspondência
(se diferente do que consta acima)

Endereço:
Cidade:
Mês da data-base dos professores:
Local;~

--==c-

--=_--,-

-,--

_

CEP,

_

: _ _ - - - - - - - Data:

_

Estado:

_

_

(Carimbo.e assinatura do responsável).

_

Anexo II
Nome do Estabelecimento
r---~~

I

Componentes de Custos

(Despesas)
- - -

1.0 Pessoal

_

Ano~~~de Aplicação

~ . e mReal)

_

_

1

-

i

(Valo~es em Real~

-",---

_

1.1
1

1 .2
1.3
1.4

,2.0

~~
~~

12.4

Serviços de terceiros

Serviços públicos
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Componentes de Custos
(Despesas)

Ano-Base
(Valores em Real)

-----------+--

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

----------1

: 2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)
i

2.6 Outras despesas tributárias

12.7
Aluguéis
L

----+----

_

12.8 Depreciação
,-----'--------

lZ.9, Outra~d=.:.es::,p~e~s.::a.:.s

_

13.0 Subtotal- (1+2)
4.0 Pro labore

5.0 Valor locativo
6.0 Subtotal- (4+5)

7.0 Contribuições sociais

===----~

-----Ih-r-- ~

7.1 PIS/Pasep

7.2 Cofins

IS.O T~~al geral- (3+6+7)
~ero de
i

i

~'

-+----I

I

alunos pagantes

I

Número de alunos não-pagantes

Valor da última mensalidade do ano-base R$
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
Local:

_
, em _ _1_ _ /1998
Data:_ _I__I_ _

Carimbo e assinatura do responsável

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.569-21, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária, sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
II - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
III - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até cento e oitenta dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para
pagamento da Declaração de Importação.
§ l' A multa de que trata o caput será cobrada para os períodos de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado, quando for o caso, o disposto no § 2' deste artigo:
I - nas importações enquadradas nos incisos I e II do caput
deste artigo sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com
base na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada
pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes
períodos de incidência, durante o período compreendido entre a data
limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a contratação do câmbio e a data da sua efetiva contratação ou do pagamento em reais, descontada a variação cambial ocorrida no período;
II - nas importações enquadradas no inciso III do caput deste artigo, sobre o valor, em reais, no pagamento e calculada com base
na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo
Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes
períodos de incidência, durante o período compreendido entre o
primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento e a
data do efetivo pagamento;
III - nas importações enquadradas no inciso IV do caput deste artigo, na forma de adiantamento posteriormente compensável,
sobre o equivalente, em reais, do valor da importação não liquidada
e calculada com base na taxa prefixada de empréstimo para capital
de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil para vigência na
data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre:
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a) a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do câmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda
estrangeira;
b) o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;
c) a data do recolhimento da multa e cada novo período de cento
e oitenta dias.
§ 2' Sempre que o período de incidência da multa abranger
datas anteriores a 26 de setembro de 1997 ou, simultaneamente, datas anteriores e posteriores, o cálculo será efetuado com base no rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), para os valores devidos até 25 de setembro de 1997, inclusive, na forma a ser
definida pelo Banco Central do Brasil, e com base nas disposições do
parágrafo anterior, quando relativo aos valores devidos a partir de
26 de setembro de 1997, inclusive.
§ 3' São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata o caput:
I - o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em
moeda estrangeira;
n - o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;
In - o importador, nas importações cujo pagamento não seja
efetuado até cento e oitenta dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
Art. 2' O disposto nesta medida provisória não se aplica:
I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
n - aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;
In - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez
mil dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;
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v - aos pagamentos parciais de uma mesma importação, cujos
valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso anterior;
VI - aos pagamentos de importações de produtos de consumo
alimentar básico, visando ao atendimento de aspectos conjunturais
do abastecimento, conforme dispuser ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Art. 3º O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.569-20, de 22 de outubro de 1998.
Art. 5º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.579-27, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998.
Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44
e 49 da Lei n" 9.082, de 25 dejulho de 1995,
dos arts. 18, 19, 34, 35edo§4ºdoart. 53 da
Lei nº 9.293, de 15 dejulho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária
para os exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 14, 18,34,44 e 49 da Lei nº 9.082, de 25 de
julho de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14.

..
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§ 3' Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de
sua aplicação original.» (NR)

"Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federalou Municípios, a qualquer título, inclusive auxilios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na
forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de
recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação especifica e as repartições de receitas tributárias e as
destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
.••••...•••.....•...•••..........•••...•.....•.....•••........•••....••...........••....•....»

(NR)

"Art. 34.
VIII - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.

.............................................................................................,,(NR)
"Art. 44.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo
não se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)." (NR)
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"Art. 49.
§ 4º Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:

I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo
do Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX - os subprojetos e subatividades financiados com
doações;
X - a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI - pagamento a bolsas de estudo;
XII - pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito
do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterior,» (NR)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998

7971
Art. 22 Os arts. 18, 19, 34 e 35 e o § 42 do art. 53 da Lei n" 9.293,
de 15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18. .
.
§ 82 Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do relatório de execução
orçamentária de que trata o § 3' do art. 165 da Constituição, relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 1997.
§ 9º Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados os valores constantes da Lei Orçamentária para o exercício
de 1997 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo Municipal até 31 de outubro de 1997.» (NR)
"Art. 19. .
..

§ 3º Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturaçâo e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades
bancária e financeira.» (NR)
«Art. 34.
§ 4º A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas
relativas à redução da presença do setor público na atividade
financeira bancária.» (NR)
"Art. 35. .
..

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos às
exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex), previsto no art. 22 da Lei nº 8.187, de 1991,
devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
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IX - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municipios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus
Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com a legislação pertinente.
.••...•••...•........•...••••....•••..........•••....•••..........••••.....•••......•....•••.» (NR)
«Art. 53. .
.
§ 4º

.

xv - O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)." (NR)
Art. 3º Fica a União autorizada a entregar recursos a Estado,
Seus Municipios, e ao Distrito Federal, respeitados como limites
para as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8
do anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
bem como o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos
e demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente o
respectivo protocolo.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.579-26, de 22 de outubro de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 18
da Lei nº 9.293, de 15 de julho de 1996.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.605-30, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998.
Dá nova redação aos arts. 3º e 44 da Lei
n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispãe
sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na
Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4', da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Os arts. 3' e 44 da Lei n' 4.771, de 15 de setembro de
1965, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3 Q

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

§ l' A supressão total ou parcial de florestas e demais formas de vegetação permanente de que trata esta lei, devidamente caracterizada em procedimento administrativo próprio e com
prévia autorização do órgão federal de meio ambiente, somente
será admitida quando necessária à execução de obras, planos,
atividades ou projetos de utilidade pública o interesse social,
sem prejuízo do licenciamento a ser procedido pelo órgão ambiental competente.

§ 2º Por ocasião da análise do licenciamento, o órgão licenciador indicará as medidas de compensação ambiental que
deverão ser adotadas pelo empreendedor sempre que possível.
§ 3º As florestas que integram o patrimônio indígena ficam sujeitas ao regíme de preservação permanente (ietrag) pelo
só efeito desta lei." (NR)
«Art. 44. Na Regíão Norte e na parte norte da Regíão
Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permissível desde
que permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta
por cento da área de cada propriedade.

§ 1º A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998
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tido o corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada
a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer título ou de desmembramento da área.
§ 2' Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofísíonomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.

§ 3' O disposto no parágrafo anterior não se aplica às propriedades ou às posses em processo de regularização, assim declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com áreas de
até cem hectares, nas quais se pratique agropecuária familiar.
§ 4' Em se tratando de reserva legal a ser instituida em
áreas já comprometidas por usos alternativos do solo, o proprietário poderá optar, mediante aprovação do órgão federal de meio
ambiente, pela sua compensação por outras áreas, desde que
pertençam aos mesmos ecossistemas, estejam localizadas dentro do mesmo Estado e sejam de importância ecológica igualou
superior a da área compensada.
§ 5' Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região Norte e parte da Região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regiões situadas ao norte do paralelo 13"S, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44"W, no Estado
do Maranhão.
§ 6' Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igual ou superior a 1:250.000, executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e aprovado por órgão técnico por ela designado, a distribuição das atividades econômicas será feita conforme as indicaçôes do zoneamento, respeitado o limite mínimo de cinqüenta por cento da cobertura
arbórea de cada propriedade, a título de reserva legal,» (NR)

Art. 2' Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiôes descritas no art. 44 da Lei n" 4.771, de 1965, que possuam
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998

7975
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o
incremento de área convertida.
Art. 3º A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento sócio-econômico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, no prazo de cento e vinte dias, contados da data
de sua publicação.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.605-29, de 22 de outubro de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sérgio Turra
Gustvo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.607-24, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998
Altera a legislação de que rege O salário-educação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º A contribuição social do salário-educação, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ 1º Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
salário-educação:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
bem como suas respectivas autarquias e fundações;
n - as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
In - as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual de educação, e que atendam ao disposto no inciso n do art. 55
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
IV - as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a ser definidas em regulamento;
V - as organizações hospitalares e de assistência social, desde que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos
incisos I a V do art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991.
§ 2º Integram a receita do salário-educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3º Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do salário-educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.

Art. 2º A Quota Estadual do salário-educação, de que trata o
art. 15, § 1º, inciso Il, da Lei nº 9.424, de 1996, será redistribuída entre
o Estado e os respectivos Municípios, de conformidade com critérios
estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental
nas respectivas redes de ensino.
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Art. 3' O salário-educação não tem caráter remuneratório
na relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas
contribuintes.
Art. 4' A contribuição do salário-educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importãncia equivalente a um por cento, a título de taxa de administração, creditando o restante no Banco do Brasil SA., em favor do
FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1', da Lei n' 9.424, de 1996.
Art. 5' A fiscalização da arrecadação do salário-educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.
Art. 6' As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do salário-educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação
pré-escolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep,
de acordo com critérios e parãmetros fixados pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Art. 7' O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará,
por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do
salário-educação, na forma do regulamento e das instruções que
para este fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8' O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
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Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.607-23, de 22 de outubro de 1998.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revoga-se aLei n" 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.609-20, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo para o
período de 1º de maio de 1997 a 30 de abril
de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O salário minimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais),
a partir de l' de maio de 1997, até 30 de abril de 1998.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro reais)
e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.609-19, de 22 de outubro de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.610-16, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998
Cria o Fundo de Garantia à Exportação (FGE), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE),
de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas
operações de seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida provisória.
Art. 2' O patrimônio inicial do FGE será constituído mediante
a transferência de noventa e oito bilhões de ações preferenciais
nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A. e um bilhão e duzentos
milhões de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas no
Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD),
criado pela Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995.
§ l' Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FAD.
§ 2' O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as
ações tenham sido negociadas.
§ 3' As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4' O produto da venda das ações transferidas ao FGE deverá constituir reserva de liquidez, nas condições definidas pelo conselho a que se refere o art. 6', e o restante será aplicado em títulos públicos federais, COm cláusula de resgate antecipado.

Art. 3' Constituem recursos do FGE;
I -

o produto da alienação das ações;
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II

a reversão de saldos não aplicados;

III

os dividendos e remuneração de capital das ações;

N

o resultado das aplicações financeiras dos recursos;

V

as comissões decorrentes da prestação de garantia;

VI
recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.
Art. 4º O FGE proverá recursos para cobertura de garantias
prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
I - contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da
operação;
II - contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.
Art. 5º Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para a cobertura de garantias prestadas pela União:
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total
da operação de financiamento de exportações brasileiras de bens e
serviços, desde que o prazo da operação não seja inferior a dois anos;
II - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e condições de oferta, para operações de
exportação de bens de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso
II deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes à cobertura do risco assumido.
Art. 6º Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante
da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado o
disposto no artigo seguinte.
§ 1º

O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.

§ 2º Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDES a alienar as
ações vinculadas ao FGE.
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Art. 7Q Compete à Câmara de Comércio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE:
I .-:.. as diretrizes, os critérios, os parâmetros e as condições
para a prestação de garantia prevista nesta medida provisória;

II -

os limites globais e por países para concessão de garantia.

Art. 8 Q O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as determinações da Câmara de Comércio Exterior e do CFGE:
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à
cobertura de garantias;
II - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do BNDES;
Hl - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
IV -

autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.

Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos
relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.

Art. 9Q OS recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28
de agosto de 1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31
de maio de 1997.
Art. 10. O Poder Executivo poderá pôr termo ao provimento
de recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias às
operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos
desta medida provisória.

§ 1Q Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo
atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integral de todas as obrigações já assumidas.
§ 2º Caso haja recursos remanescentes, estes serão transferidos, anualmente, à conta do Tesouro Nacional.
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Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.610-15, de 22 de outubro de 1998.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Jobim Filho
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.611-15, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei n" 8.313, de
23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. 1º Os arts. 3º, 4º, 9º, 18, 19, 20, 25, 27, 28 e 30 da Lei nº
8.313, de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação;
«Art. 3º
.

V-

.

c) ações não previstas nos incisos anteriores e considera-

das relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada
a Comissão Nacional de Apoio à Cultura.» (NR)
«Art. 4º

.

§ 1º FNC será administrado pelo Ministério da Cultura e
gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os principias estabelecidos nos arts. 1º e 3º.
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§ 2º Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico
competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.
§ 6º Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens
necessários ao cumprimento das finalidades do fundo .
....•••....•••...•••....•••...••••....•••...•••....•••..••••....•••....••••....•••....••....•» (NR)
«Art. 9º São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além de outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura:

v - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura.» (NR)
«Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda, a título de
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5º, inciso Il, desta lei, desde que os projetos atendam
aos critérios estabelecidos no art. 1º desta lei.
§ 1º Os contribuintes poderão deduzir do Imposto de Renda devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos
elencados no § 3º, previamente aprovados pelo Ministério da
Cultura, nos limites e condições estabelecidos na legislação do
Imposto de Renda vigente, na forma de:
a) doações;
b) patrocínios.
§ 2º As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional.
§ 3º As doações e os patrocínios na produção cultural, a
que se refere o §1º, atenderão exclusivamente aos seguintes
segmentos:
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a) artes cênicas;

b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;

c) música erudita ou instrumental;
d) circulação de exposições de artes plásticas;

e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus." (NR)
«Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar
atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do Pronac.
§ l' O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco dias.
§ 2º Da notificação a que se refere o parágrafo anterior,
caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de sessenta dias.
§ 7º O Ministério da Cultura publicará anualmente, até
28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal do exercício anterior,
devidamente discriminados por beneficiário.
§ 8' Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não concentração por segmento e por beneficiário, a ser
aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos,
pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fiscal.» (NR)
«Art. 20. ..
.
§ 2' Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a
ser decidido no prazo de sessenta dias.
•••....••..•......••......•....••.....••.........•••.....•....•......•••..........•••........» (NR)

«Art. 25.

.

.

Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com
os segmentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar excluCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998
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sivamente as produções independentes, bem como as produções
culturais-educativas de caráter não comercial, realizadas por
empresas de rádio e televisão." (NR)
"Art. 27

.

§ 2º Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador,
desde que devidamente constituídas e em funcionamento, na
forma da legislação em vigor." (NR)
"Art. 28. .
.
Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução por pessoajuridica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo." (NR)
"Art. 30
.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto.
§ 2º A existência de pendências ou irregularidades na
execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até
a efetiva regularização.
§ 3º Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes
desta lei." (NR)
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.611-14, de 22 de outubro de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Weffort
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.614-25, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
I - os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:
a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres), de
que trata o art. 1', parágrafo único, alíneas a, b eg, do Decreto-Lei
n? 1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei n" 8.167, de 16
de janeiro de 1991;

c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei n? 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do
Decreto-Lei n" 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. l' da Lei n" 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
n" 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei n" 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. l' do Decreto-Lei n' 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. A partir de l' de janeiro de 1998, os incentivos de que trata este artigo observarão o disposto nos arts. 2', 3' e 4'
da Lei n' 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 2' Os recursos decorrentes da dedução de que trata a alínea a do inciso I do artigo anterior poderão ser aplicados em empreendimentos não-governamentais de infra-estrutura (energia, teleCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998
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comunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento
sanitário), além das destinações legais atualmente previstas.
Parágrafo único. A aplicação de que trata este artigo deverá
ser realizada na forma do art. 9' da Lei n' 8.167, de 1991.
Art. 3' Os dispositivos da Lei n' 8.167, de 1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º

.

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.
§ 4' As debêntures a serem subscritas com os recursos
dos fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição
em concorrência com outros créditos, a critério do banco operador, além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5' Aemissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
§ 8' Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro." (NR)

«Art. 7º
II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da
empresa do último exercício;

............................................................................................." (NR)
«Art. 9º
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§ 4' Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem
como aos considerados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, estruturadores para a
economia regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o
limite de que trata o § 2' deste artigo será de cinco por cento.
§ 6' Os investidores que se enquadram na hipótese deste
artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à
aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do
controle acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, 8, nos casos de participação conjunta minoritária, quando
observadas as condições previstas no § 8' deste artigo.
§

r

.

I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
§ 8' Os Conselhos Deliberativos das Superintendências
de Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, com
base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, o ingresso
de novo acionista com a participação mínima exigida no § 2' ou
no § 4', com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desde que:

I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada por subscrição e integralização de capital novo e não por transferência de ações existentes;
II - a nova participação acionária minoritária venha
garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoajuridica ou grupo de empresas
coligadas que:
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a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liquidação; ou

b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos dois últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.

§ 9' Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoajuridica titular de participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo, será automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora." (NR)

"Art. 12.
§ l' O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:

II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao bando
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice adotado para os tributos federais, a partir de data de seu recebimento, acrescida de multa de dez por cento e de juros de
mora de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de
recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
§ 4' Poderão, igualmente, ser canceladas pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:

I - que não tenham iniciado a implantação física de seus
projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis meses consecutivos;
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UI - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica,
financeira, mercadológica ou legal;
IV - que tenham desistido da implantação de seus projetos.
§ 5' Nas hipóteses de que tratam os incisos U, UI e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
§ 6' Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra se essa transferência não se efetivar.

§ 7' Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei,» (NR)

«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional, que solicitará, quando julgar necessário, a participação do
banco operador, admitida ao infrator ampla defesa." (NR)
Art. 4' Fica vedada a transferência para fora da região de máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finar ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela Sudene ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer
técnico que a justifique.
§ l' O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias
liberadas para aquisição dos bens transferidos corrigidas pelo índice
oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2' Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3' do art. 12 e dos arts. 13, 15 e 17 da Lei nº 8.167, de 1991.
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Art. 5' Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na
Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiôes, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes
benefícios:
I - isenção de Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 6' O art. 2' da Lei n' 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive, às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 12.

.

.

§ l' As debêntures de que trata este artigo terão prazo
de carência equivalente ao prazo de implantação do projeto,
definido no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo
Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.

§ 2' O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de
aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua
Secretaria Executiva.
§ 3' No caso de debêntures cujo prazo de carência tenha
expirado anteriormente a 13 de novembro de 1995, poderão,
igualmente, ser prorrogados os prazos de amortização e vencimento, observadas as condições do parágrafo anterior." (NR)

Art. 7' Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei n" 1.376, de 1974, autorizado a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures
subscritas pelos referidos fundos, na forma prevista no art. 5' da
Lei n' 8.167, de 1991, exclusivamente para os casos em que a falta
de pagamento tenha decorrido de fatores que não possam ser impuCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998
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tados à responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados os limites e critérios a serem estabelecidos em decreto do
Poder Executivo.
Art. 8' A exigência da garantia real, de que trata o § 4' do art.
5' da Lei n" 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 3' dêsta
medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas
por empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro
de 1996.
Art. 9' Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.
Art. 10. Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem adotadas.
Art. 11. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizadas, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.614-24, de 22 de outubro de 1998.
Art. 13.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 14.
1991.

Revoga-se o art. 14 da Lei n" 8.167, de 16 dejaneiro de

Brasília, 19 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.615-35, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a emissão de Notas do
Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.COO.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
da Amazônia S.A., até o limite de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro
Nacional (NTN) nas modalidades nominativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos,
para principal e encargos, e taxas de juros calculada na forma do § 3º
do art. 2º da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a
utilização de outras fontes, a critério do Poder Executivo;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacíonal de Desestatização, de que trata a Lei nº 9.491, de 9
de setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária Federal, de que trata a Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V :- pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Indíce Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas ejuros de seís por cento ao ano:
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a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento de efeito equivalente, no período compreendido entre 1º de julho
de 1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorrídos com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição financeira, no mesmo período;

b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre 1º de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e
juros de vinte e um por cento ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros de nove por cento ao ano - em empréstimo
concedido, por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado
do Rio de Janeiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa
do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os serviços executados na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacionai, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 26 de abril de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei nº
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian. American Merchant (Bamb), subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil S.A. e
os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação
acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia Florestal
Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas pelo Bamb
naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela subsidiária
da importância ali investida;
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VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de
Leite, no ãmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças
Carentes (PNLCC);
IX - adquirir, junto ao Banco do Brasil S.A., os créditos decorrentes das operações de securitização de crédito rural realizadas
no ãmbito da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995.
§ 1º Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data de alienação.
§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os Títulos da Dívida
Pública Federal de que trata o inciso L

§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso N acionaI, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5º A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia
geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
Art. 2º As dívidas da União, a que se referem os incisos V a
VIII do art. 1º desta medida provisória, assim como as dívidas da
União para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas,
certas e exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria
MF nº 150, de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro
de Estado da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro
Nacional, emitidos para esse fim, regístrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 1º Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo
de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados
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pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento
ao ano.
§ 2' Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de
propriedade da União, depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização
(FND), de quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em bolsa de
valores, representativas de participação em sociedades anônimas de
capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente
os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 3' As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:

I - no caso de sociedades anônimas com ações negociadas
em bolsa de valores, pela sistemática prevista no § l' do art. l' desta
medida provisória;
II - no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n' 9.491, de 9 de setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de acordo
com O preço mínimo estipulado no respectivo edital de privatização;
III - no caso de sociedades anônimas não abrangidas pelos incisos I e Il, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço publicado pela companhia.
§ 4' As ações de que tratam o inciso III do art. l' e o § 2' do art.
2' desta medida provisória, depositadas no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo
Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele fundo.

§ 5' Em contrapartida à aquisição dos créditos a que se refere
o inciso IX do art. 1', poderão ser emitidos títulos do Tesouro Nacional, com características a serem definidas em ato do Ministro de
Estado do Fazenda.
Art. 3' Fica o Banco do Brasil autorizado a adquirir, por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15 de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
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Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4º As disponibilidades financeiras dos fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. 1º da Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional,
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aplicadas em titulas do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5º As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentores de saldo credor na conta de registro das contrapartidas
de ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio liquido em balanço com data-base anterior à publicação da
Lei nº 8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente
nos casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente, provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro semestre de 1994.
Art. 6º O caput do art. 2º da Lei n? 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º O FND fica autorizado a resgatar quotas da
União ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União,
até o montante estabelecido nesta lei, mediante transferência
das ações subscritas na forma do artigo anterior." (NR)
Art. 7º Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.615-34, de 22 de outubro de 1998.
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Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNADO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Waldeck Ornélas
Paulo Paioa
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.637-11, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a regulação, fiscalização e
supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimento coletivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Constituem valores mobiliários, sujeitos ao regime da
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, quando ofertados publicamente, os títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem
direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
§ l' Aplica-se aos valores mobiliários a que se refere este artigo
a ressalva prevista no art. 2', parágrafo único, da Lei n' 6.385, de
1976.
§ 2' Os emissores dos valores mobiliários referidos neste artigo, bem como seus administradores e controladores, sujeitam-se à
disciplina prevista na Lei n' 6.385, de 1976, para as companhias
abertas.
§ 3' Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:
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I - exigir que os emissores se constituam sob a forma de sociedade anônima;
II - exigir que as demonstrações financeiras dos emissores,
ou que as informações sobre o empreendimento ou projeto, sejam auditadas por auditor independente nela registrado;
III - dispensar, na distribuição pública dos valores mobiliários referidos neste artigo, a participação de sociedade integrante do
sistema previsto no art. 15 da Lei n" 6.385 de 1976;
IV - estabelecer condições específicas para o exercício, no
âmbito desse mercado, das atividades previstas no art. 16 da Lei n"
6.385, de 1976, inclusive quanto a requisitos de idoneidade, habilitação
técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os administradores de sociedades e demais pessoas que atuem nesse mercado;
V - estabelecer padrões de cláusulas e condições que devam
ser adotadas nos títulos ou contratos de investimento, destinados à
negociação em bolsa ou balcão e recusar a admissão ao mercado da
emissão que não satisfaça a esses padrões.
Art. 2' As alíneas b e g do inciso I e o inciso II do art. 9' da Lei
n'' 6.385, de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º
I-

..
.

b) das companhias abertas e demais emissoras de valores
mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais,
das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum;

g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, quando
da ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada nos termos do inciso V deste artigo, desde que, direta ou indiretamente,
tenham tido qualquer participação nessas irregularidades;
II - intimar as pessoas referidas no inciso anterior a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11;

............................................................................................." (NR)
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998

8000
Art. 3º Fica incluído O inciso VI ao art. 15 da Lei nº 6.385, de
1976, com a seguinte redação:
«Art. 15. ..
..
VI - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.» (NR)
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.637-10, de 22 de outubro de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.640-9, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998
Restaura a vigência da Lei n 9. 8.989, de
24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis destinados ao transporte autônomo de
passageiros e ao uso de portadores de deficiência física, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º É restaurada a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que, com as alterações determinadas pelo art. 29 da
Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar até 31 de dezembro de 1999.

Art. 2º O disposto no caput do art. 2º da Lei nº 9.660, de 16 de
julho de 1998, não se aplica aos veículos que venham a ser adquiridos com incentivos fiscais nas condições do artigo anterior.
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Art. 3º O § 2' do art. l' da Lei nº 9.660, de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2º Excluem-se da obrigatoriedade prevista neste artigo os veiculos componentes da frota das Forças Armadas, os de
representação dos titulares dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios e, conforme dispuser regulamento, aqueles destinados à prestação de serviços públicos em
faixas de fronteira e localidades desprovidas de abastecimento
com combustíveis renováveis." (NR)

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.640-8, de 22 de outubro de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Jobim Filho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.656-7, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo a vigorar a partir de 1º de maio de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Em 1º de maio de 1998, após a aplicação dos percentuais de quatro virgula oitenta e um por cento, a título de reajuste, e de
três vírgula trezentos e sessenta e dois por cento, a título de aumento real, sobre o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), o salário mínimo será de R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,33 (quatro reais
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e trinta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,59 (cinqüenta e
nove centavos).
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.656-6, de 22 de outubro de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.661-9, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 26, 27, 31, 44
e 59 da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 26, 27, 31, 44 e 59 da Lei n' 9.473, de 22 de julho de 1997, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 26.
§ 9' Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do último relatório publicado de execução orçamentária de que trata o § 3' do art. 165
da Constituição.
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§ 10. Para o cumprimento das exigências previstas nas
alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados os valores constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 1998 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo.
§ 11. As exigências de que trata o inciso I deste artigo não
se aplicam aos Municípios com até cinqüenta mil habitantes."
(NR)

«Art. 27.
§ 2º Ressalvam-se as disposições deste artigo as operações realizadas no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex), as demais operações de financiamento realizadas com mini e pequenos produtores rurais e as operações de
crédito sob o amparo do Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop), bem como os financiamentos para aquisição, por autarquias e empresas públicas federais, de produtos agropecuários destinados à execução da Política de Garantia de Preços Mínimos, de que trata o Decreto-Lei
n? 79, de 19 de dezembro de 1966, e à formação de estoques, nos
termos do art. 31 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que
deverão ter sua execução efetivada por intermédio do Sistema
Integrado de Administração Financeira (Siafi).
............................................................................................." (NR)

«Art. 31.
VI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal
destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos
da Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996;
VII -

operações de crédito sob o amparo do Recoop.

§ 4' Os empréstimos e financiamentos para custeio e
investimentos agropecuários destinados aos mini e pequenos
produtores rurais e suas cooperativas e associações, à formação
de estoques reguladores e estratégicos, obedecidos aos limites e
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condições estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional, o financiamento aos Estados e ao Distrito Federal, ao abrigo
da Lei nº 9.424, de 1996, e as operações de crédito sob o amparo
do Recoop poderão ser lastreados também com recursos não previstos no § 1º." (NR)
«Art. 44.
XI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal
destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos da Lei nº 9.424, de 1996;
XII - operações de crédito sob o amparo do Recoop .
...........................•....••••...•••....•••.....•••....•••.....•••.....••••.....••••... »

(NR)

«Art. 59. Os projetos de lei de créditos adicionais terão
como prazo para encaminhamento ao Congresso Nacional a
data de 10 de novembro de 1998." (NR)
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.661-8, de 22 de outubro de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 26
da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997.
Brasilia, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Sérgio Turra
Paulo Renato Souza
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.662-6, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 9'1 da Lei nf!
8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe
sobre a redução de emissão de poluentes por
veículos automotores, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" O art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9º É fixado em vinte e dois por cento o percentual
obrigatório de adição de álcool etílico anidro combustível à gasolina em todo o território nacional.
§ 1º O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual
até o limite de vinte e quatro por cento.
§ 2º Será admitida a variação de um ponto por cento, para
mais ou para menos, na aferição dos percentuais de que trata
este artigo." (NR)

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.662-5, de 22 de outubro de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Jobim Filho
Joaquim Alves da Cruz Rios Júnior
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MEDIDA PROVISORIA Nº 1.712-3, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito extraordinário no
valor de R$ 7.556.000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
extraordinário no valor de R$ 7.556.000,00 (sete milhões, quinhentos e cinqüenta e seis mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto do artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.712-2, de 22 de outubro de 1998.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 20.11.1998, pág. 11.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.672-35, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Altera os arts. 2 2, 3>!, 4º, 5º, 6º, 7'.2 e 9º da
Lei n" 8. 745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE);
VI -

atívídades:

a) especiais nas organizações das Forças Armadas para
atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e
serviços de engenharia;

b) de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;

c) de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
d)

finalísticas do Hospital das Forças Armadas;

e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à
segurança de sistemas de informações, sob responsabilidade do
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das
Comunicações (Cepesc);

fJ de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura e do AbasteciCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998
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menta, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao
comércio internacional de produtos de origem animal ou vegetal
ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;
g) desenvolvidas no âmbito dos projetos do Sistema de Vigilância da Amazõnia (Sivam) e do Sistema de Proteção da
Amazônia (Sipam).
§ 1º A contratação de professor substituto a que se refere
o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória.
§ 2º As contratações para substituir professores afastados para capacitação ficam limitadas a dez por cento do total de
cargos de docentes da carreira constante do quadro de lotação
da instituição.» (NR)

«Art. 3º

.

§ 2º A contratação de pessoal, nos casos do professor visitante referido no inciso IV e dos incisos V e VI, alíneas a, c, d, e e
g, do art. 2º, poderá ser efetivada à vista de notória capacidade
técnica ou científica do profissional, mediante análise do curriculum uitae» (NR)
«Art. 4 2
.
U - até vinte e quatro meses, nos casos dos incisos UI e
VI, alíneas b e e, do art. 2º;
UI - doze meses, nos casos dos incisos IV e VI, alíneas c, d
e t, do art. 2º;
§ 1º Nos casos dos incisos UI e VI, alíneas b e d, do art. 2º,
os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total
não exceda vinte e quatro meses.
§ 2º Nos casos dos incisos V e VI, alínea a, do art. 2º, os
contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não
ultrapasse quatro anos.
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§ 3º Nos casos dos incisos IV e VI, alíneas e e f, do art. 2º, os
contratos poderão ser prorrogados pelo prazo de até doze meses.
§ 4º Os contratos de que trata o inciso IV do art. 2º, celebrados a partir de 30 de novembro de 1997 e vigentes em 30 de
junho de 1998, poderão ter o seu prazo de vigência estendido por
até doze meses.
§ 5º No caso do inciso VI, alínea g, do art. 2º, os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
oito anos." (NR)
«Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.» (NR)
«Art. 6º

§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante
das carreiras de magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de
abril de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.» (NR)

«Art. 7º

UI - no caso do inciso UI do art. 2º, quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido ao disposto no inciso II
deste artigo.
..••••..........••..•••...••.•......•...•••...•••.....•...••••...•••..........••••...•••..•••»

(NR)
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IH - ser novamente contratado, com fundamento nesta lei,
antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu
contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2',
mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5'.
••....••...••....•••....••...•......•••...••..........•••...••••.....••......••...••.....•••.»

(NR)

Art. 2' Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei n' 8.620, de 5 de janeiro de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
H - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2',
inciso H, da Lei n" 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1999, com redução escalonada no
período;
HI - para atividades de análise e regístro de marcas e patentes
pelo INPI, de que trata o art. 2', inciso VI, alínea c, da Lei n" 8.745,
de 1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
IV - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomani, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei n'' 8.112, de 11 de dezembro de
1990, vigentes em 15 de abril de 1997, poderão ser prorrogados até
31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no art. 5', § 1', daLei n" 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de quatrocentos
prestadores de serviços, e com vigência até 31 de dezembro de 1998.
Art. 3' Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá
contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1Q e 22 graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos Colégíos Militares,
observado o disposto no art. 5' da Lei n' 8.745, de 1993.
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§ 12 Os contratos de professores de ensino de 1Q e 2' graus de
que trata o caput deste artigo poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998.
§ 22 Fica autorizado o Ministério do Exército a celebrar contratos novos de professores de ensino de 1º e 2 2 graus, com vigência
até 31 de dezembro de 1998, em substituição aos contratos de que
trata o caput deste artigo que não forem prorrogados, respeitado o limite máximo de duzentos e quarenta e dois, correspondente à soma
de contratos prorrogados e novos.

Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.672-34, de 26 de outubro de 1998.
Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 62 Revoga-se o parágrafo único do art. 5' da Lei n" 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177' da Independência e 1102
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Francisco Sérgio Turra
Paulo Renato Souza
Waldeck Ornélas
Lélio Viana Lôbo
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
MEDIDAPROvrSÓRIAN21.673-33, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998
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Art. 1º Apessoajurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26
de dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base
do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2º O disposto no art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante vencedor, de Títulos da Dívida Pública do Estado, do Distrito Federal ou do
Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas
de direito público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 3º Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do
Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer natureza.
Art. 4º Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.

Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa
ou entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil e no exterior.
Art. 5º Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 6º Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
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previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuiçôes efetuadas no período
de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 7º Serão admitidos como despesa com instrução, previstas no art. 8º, inciso lI, alínea b, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.673-32, de 26 de outubro de 1998.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 25 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.675-44, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo
seu valor nominal.
Parágrafo único.
quer estipulações de:

São vedadas, sob pena de nulidade, quais-

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 857,
de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei nº 8.880,
de 27 de maio de 1994;
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II - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas à unidade monetária de conta de qualquer natureza;
III - correção monetária ou de reajuste por índices de preços
gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção
ou dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igualou superior a um ano.
§ 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data
em que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3º Ressalvado o disposto no § 7º do art. 28 da Lei nº 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4º Nos contratos de prazo de duração igualou superior a
três anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou
a aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada
a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos celebrados a partir de 28 de outubro de 1995 até 11 de outubro de 1997.
§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
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§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5' do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para
ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração ígual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6º A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I - semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
II - anualmente, a partir de l' de janeiro de 1997.
Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de 1º de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1º de janeiro de 1996.
§ 1º Em 1º dejulho de 1995 e em 1º de janeiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta
extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real,
com observãncia do disposto no art. 44 da Lei nº 9.069, de 1995, no
que couber.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
Art. 8º A partir de 1º de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
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§ 12 Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 12 de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2 2 Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
Art. 9º É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de
reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual, por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre às partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 1a O mediador será designado de comum acordo pelas partes ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5º deste artigo.

§ 2º A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.

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

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
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Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do tribunal, na sentença normativa.
§ l' A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com
o interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é
vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção
salarial automática vinculada a índice de preços.
§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas
a correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes
de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude
de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção
e liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n' 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n" 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de
agrupamento societário, que implique participação de empresa
ou grupo de empresas resultante em vinte por cento de um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)." (NR)
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Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.675-43, de 26 de outubro de 1998.
Art. 18.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 19. Revogam-se os §§ 1º e 2' do art. 947 do Código Civil, os
§§ I" e 2º do art. l' da Lei n' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paioa
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.677-59, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Organiza e disciplina os Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal e de
Controle Interno do Poder Executivo e dá
outras providências.

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

TÍTULO I
Do Planejamento e Orçamento Federal e do Controle Interno
do Poder Executivo
CAPÍTULO úNICO
Das Disposições Preliminares
Art. 1s Serão organizados sob a forma de sistemas as atividades de planejamento e orçamento federal e de controle interno do
Poder Executivo Federal.
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TÍTULon
Do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal

CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 2º O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal tem
por finalidade:
I - formular o planej amento estratégico nacional;
H - formular planos nacionais, setoriais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
IH - formular o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias
e os Orçamentos anuais;
N - gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal;
V - promover a articulação, por intermédio do respectivo órgão central do Sistema de Planej amento e Orçamento Federal, com
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos sistemas, nos planos
federal, estadual e municipal.

CAPÍTULO H
Da Organização e das Competências
Art. 3º O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação
de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e pesquisas socioeconâmicas.

Art. 4º
Federal:

Integram o Sistema de Planejamento e Orçamento

I - o Ministério do Planejamento e Orçamento, como órgão
central do sistema;
H -

órgãos setoriais;
IH - órgãos específicos de planejamento e orçamento.
§ l' Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios e dos órgãos da Presidência da República.
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§ 2º Os órgãos específicos são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para as
atividades de planejamento e orçamento.
§ 3º Os órgãos setoriais e específicos ficam sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do ór-

gão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em
cuja estrutura administrativa estiverem integrados.
§ 4º As unidades de planejamento e orçamento das entidades
vinculadas ou subordinadas aos ministérios e órgãos setoriais ficam
sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber, do respectivo órgão setorial.

Art. 5º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros Poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos
ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do sistema.
Art. 6º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e
as unidades responsáveis pelo planejamento e orçamento dos demais Poderes realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos e programas respectivos.

Seção I
Do Planejamento Federal
Art. 7º Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
planejamento:
I -

elaborar e supervisionar a execução de planos e progra-

mas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico e

social e de ordenação do território;
II - coordenar a elaboração dos projetos de lei do plano plurianual e o item, metas e prioridades da Administração Pública Federal, integrante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, bem
como de suas alterações, compatibilizando as propostas de todos os
Poderes, órgãos e entidades integrantes da Administração Pública
Federal com os objetivos governamentais e os recursos disponíveis;
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III - acompanhar física e financeiramente os planos e programas referidos nos incisos I e II deste artigo, bem como avaliá-los,
quanto à eficiência, eficácia e efetividade, com vistas a subsidiar o
processo de alocação de recursos públicos, a política de gastos e a coordenação das ações do Governo;
IV - assegurar que as unidades administrativas responsáveis pela execução dos programas, projetos e atividades da Administração Pública Federal mantenham rotinas de acompanhamento e
avaliação da sua programação;
V - manter sistema de informações relacionados a indicadores econômicos e sociais, assim como mecanismos para desenvolver previsões e informação estratégica sobre tendências e mudanças
no âmbito nacional e internacional;
VI - identificar, analisar e avaliar os investimentos estratégicos do Governo, suas fontes de financiamento e sua articulação
com os investimentos privados, bem como prestar o apoio gerencial e
institucional à sua implementação;
VII - realizar estudos e pesquísas socioeconômicas e análises de políticas públicas;
VIII - estabelecer políticas e diretrizes gerais para a atuação
das empresas estatais.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais, para efeito do disposto no inciso VIII, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Seção II
Do Orçamento Federal
Art. 8º Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
orçamento:
I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos
projetos da Lei de Díretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária
da União, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de investimento das empresas estatais;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998

8022
U - estabelecer normas e procedimentos necessários à elaboração e à implementação dos orçamentos federais, harmonizando-os
com o Plano Plurianual;
UI - realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
IV - acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira, sem prejuizo da competência atribuída a outros órgãos;
V - estabelecer classificações orçamentárias, tendo em vista as
necessidades de sua harmonização com o planejamento e o controle;
VI - propor medidas que objetivem a consolidação das informações orçamentárias das diversas esferas de governo.

TÍTULom
Do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 9' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal visa a Administração Financeira do Tesouro Nacional, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, o acompanhamento dos programas de governo e a avaliação da
gestão dos administradores públicos federais.
Parágrafo único. O órgão central do sistema de que trata o
caput é o Ministério da Fazenda.
Art. 10. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo,
sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros
Poderes, bem como de órgãos da Administração Pública Federal,
tem as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos Orçamentos
da União;
U - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
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IH - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária e financeira da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
CAPÍTULO H
Da Organização e das Competências
Art. 11. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Administração Financeira, de Contabilidade, de Auditoria, de Acompanhamento dos Programas de Governo, de Fiscalização e de Avaliação de Gestão dos Administradores
Públicos Federais.
Parágrafo único. O Poder Executivo, ao disciplinar a estruturação do Sistema de Controle Interno, disporá sobre o órgão central
e demais unidades responsáveis pelas atividades mencionadas no
caput deste artigo.
Art. 12. Compete às unidades responsáveis pelas atividades
mencionadas no art. 11:
I -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

H - administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional;
IH - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
IV - gerir a Dívida Pública Mobiliária Federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta e indireta, do Tesouro Nacional;
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VI - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
VIII - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
X - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização
dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio
à supervisão ministerial;
XI - elaborar os Balanços Gerais da União que comporão a
Prestação de Contas do Presidente da República e consolidar os balanços dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
XII - editar normas sobre a programação financeira e a
execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa pública;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de administração financeira e contabilidade;
XIV - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos;
XV - realizar auditoria sobre a gestão dos administradores
públicos federais e sobre a gestão de recursos federais feita por órgãos e entidades públicos e privados;
XVI - certificar, por expressa delegação do Tribunal de Contas
da União, a regularidade das contas dos gestores públicos federais;
XVII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos federais, ou privados, na
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utilização de recursos públicos, propondo às autoridades competentes
as providências cabíveis e representando ao Tribunal de Contas da
União e ao Ministério Público da União quando a ocorrência possa
caracterizar infração a norma legal ou dano ao patrimônio público;
XVIII - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos
de auditoria interna das entidades da administração indireta do
Governo Federal;
XIX - exercer o controle da execução dos orçamentos da União;
XX - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
quanto à economicidade. efetividade, legitimidade e finalidade;
XXI - supervisionar e orientar a correta aplicação da legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial, no ãmbito da Administração Pública Federal;
XXII - examinar os Balanços Gerais da União e emitir parecer conclusivo, quanto à observãncia dos limites fixados na legislação orçamentária e aos procedimentos contábeis e elaborar a prestação de contas anual do Presidente da República a ser encaminhada
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 84, inciso XXIV, da Constituição Federal;
XXIII - criar condições para o exercício do controle social sobre os programas executados com recursos oriundos dos Orçamentos
da União;
XXIV - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos Orçamentos da União;
XXV - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
XXVI - editar normas sobre matérias de sua competência.
Art. 13. Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta,
controladas direta ou indiretamente pela União.
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Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em
exercício nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente
ao qual a entidade esteja vinculada.
CAPÍTULO IH
Das Vedações e Garantias e da Correição
Art. 14. Observadas as disposições contidas no art. 117 da Lei
n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado aos dirigentes das unidades dos sistemas referidos no art. l' exercer:
I
Il

atividade político-partidária;
profissão liberal;
In
demais atividades incompatíveis com os interesses da Administração Pública Federal, na forma que dispuser o regulamento.
Art. 15. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria,
Fiscalização e Avaliação de Gestão e de manutenção dos registros
contábeis.
§ l' O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará
sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 2' Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado
tratamento especial de acordo com o estabelecido em regulamento
próprio.
§ 3' O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a
que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
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§ 4' Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão o código de ética profissional específico aprovado pelo Presidente
da República.
Art. 16. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos Orçamentos
da União.
Art. 17. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de Suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal, ou em desacordo com a
classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral.
da União.
Art. 18. O órgão central responsável pelas atividades de auditoria desenvolverá atividades de correição com finalidade de promover ações preventivas e repressivas relativas à ética funcional e à
disciplina de seus servidores.

TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 19. É vedada a nomeação para o exercício de cargo, inclusive em comissão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares por decisão
definitiva pelo Tribunal de Contas da União, por Tribunal de Contas
de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho de contas de Município.
II - punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimõnio público
de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n" 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n" 8.429, de 2 de junho de 1992.
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§ 1º As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão
de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na Administração direta e indireta dos Poderes da União, bem
como para as nomeações como membros de comissões de licitações.

§ 2º Serão exonerados os servidores ocupantes de cargos em
comissão que forem alcançados pelas hipóteses previstas nos incisos
I, II e UI deste artigo.

Art. 20. Os cargos em comissão no ãmbito dos Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal, de Administração Financeira
Federal e de Controle Interno, do Poder Executivo, serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes das
Carreiras Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle.
Parágrafo único. Na hipótese de provimento dos cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores das unidades responsáveis pelas atividades de auditoria, de fiscalização e de avaliação
da gestão, no ãmbito do Sistema de Controle Interno, excluídas as
unidades setoriais, por não integrantes da Carreira Finanças e
Controle, será exigida a comprovação de experiência de, no mínimo,
cinco anos em atividades de auditoria, de finanças públicas ou de
contabilidade pública.
Art. 21.

O Poder Executivo disporá, em regulamento e no pra-

zo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes dos sistemas de que trata esta medida provisória, bem como sobre as atribuições de seus titulares e
demais dirigentes.
Art. 22. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de janeiro de 1999, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimõnio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
Art. 23. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário proporão, no
prazo de cento e vinte dias, a organização dos respectivos Sistemas
de Planejamento e Orçamento.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998

8029
Art. 24. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de 1995.
Art. 25. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n" 8.460, de 17 de
setembro de 1992, parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Nas unidades seccionais do Sistema de
Controle Interno, poderá, excepcionalmente, ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros de órgãos em
que a unidade tiver atuação .» (NR)
Art. 26. Os órgãos e entidades da Administração direta e indireta, da União, ao celebrarem compromissos em que haja a previsão
de transferências de recursos financeiros, de seus orçamentos, para
Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecerão nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes recebedores de fazerem
incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos.
§ 1º Ao fixarem os valores a serem transferidos, conforme O
disposto neste artigo, os entes nele referidos farão análise de custos,
de maneira que o montante de recursos envolvidos na operação seja
compatível com o seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, nem o excesso que permita
uma execução por preços acirna dos vigentes no mercado.
§ 2º Os órgãos do Sistema de Controle Interno e o controle
externo, a que se vincule a entidade governamental recebedora dos
recursos transferidos por órgão ou entidade de outra esfera de governo,
incumbir-se-ão de verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade da gestão dos recursos, bem como a eficiência e a eficácia de
sua aplicação.
§ 3º Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, zelarão pelo cumprimento do disposto neste artigo, e
nos seus trabalhos de fiscalização, verificarão se o objeto pactuado
foi executado obedecendo aos respectivos projeto e plano de trabalho, conforme convencionado, e se a sua utilização obedece à destinação prevista no termo pactua!.

§ 4º O disposto nos parágrafos anteriores não impede que, nos
casos em que julgar conveniente, o órgão do Sistema de Controle
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Interno do Poder Executivo Federal verifique a aplicação dos recursos em questão sob os aspectos da legalidade, da eficiência, da eficácia, da legitimidade e da economicidade.
§ 52 Nas hipóteses de haver descumprimento de cláusulas ou
de obrigações por parte do conveniente, ou de qualquer forma de inadimplência, os órgãos de controle referidos no § 2º tomarão as providências no sentido de regularizar as impropriedades ou irregularidades constatadas, inclusive, promovendo, ou determinando, o
levantamento da tomada de contas especial, quando for o caso.
§ 6º Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, ao desempenhar o seu trabalho, constatando indícios
de irregularidades comunicarão aos respectivos órgãos de controles
interno e externo para que sejam tomadas as providências de suas
competências.
Art. 27. Os órgãos e entidades, de outras esferas de governo,
que receberem recursos financeiros do Governo Federal, para execução de obras, para a prestação de serviços ou a realização de quaisquer projetos, usarão dos meios adequados para informar à sociedade e aos usuários em geral a origem dos recursos utilizados.
Art. 28. A documentação comprobatória da execução da receita e da despesa das unidades da Administração direta poderá permanecer na respectiva unidade, à disposição dos órgãos de controle
interno e externo, nas condições e nos prazos estabelecidos pelo
órgão central do Sistema de Controle Interno.
Art. 29. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.677-58, de 26 de outubro de 1998.
Art. 30. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31. Revogam-se o Decreto-Lei nº 2.037, de 28 de junho de
1983, e o § 22do art. 19 da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.678-30, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00
(cento e seis milhões de reais), para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n'' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.

Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo II!.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.678-29, de 26 de outubro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua

Os anexos estão publicados no DO de 26.11.1998, págs. 8/9.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.680-12, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Altera a legislação do Imposto de Renda, relativamente à incidência na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras,
inclusive de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, à conversão, em capital social, de obrigações no exterior de pessoas jurídicas domiciliadas no País, amplia as hipóteses de opção pelas pessoas físicas, pelo desconto simplificado, regula a informação, na declaração de rendimentos, de
depósitos mantidos em bancos no exterior, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 A alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate de quotas dos fundos de investimento de que trata o § 6º do art. 28 da Lei n'' 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a alteração introduzida pelo artigo subseqüente, fica reduzida para dez por cento.
Art. 2º O percentual de oitenta por cento a que se refere o § 6º
do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997, fica reduzido para sessenta e sete
por cento.
Art. 3º A determinação da base de cálculo do Imposto de Renda
na fonte, em conformidade com o disposto no art. 28 da Lei n" 9.532,
de 1997, será aplicável somente a partir de 1e de julho de 1998.
Art. 4º No primeiro semestre de 1998, a incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos em aplicações em
fundos de investimento dar-se-á no resgate de quotas, se houver, às
seguintes alíquotas:
I -

de dez por cento, no caso:

a) dos fundos mencionados no art. 12 desta medida provisória;
b) dos fundos de que trata o art. 31 da Lei nº 9.532, de 1997,
enquanto enquadrados no limite previsto no § 1e do mesmo artigo;
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U -

de vinte por cento, no caso dos demais fundos.

Parágrafo único. A base de cálculo do Imposto de Renda de que
trata este artigo será determinada conforme o disposto no § 7º do art.
28 da Lei nº 9.532, de 1997.
Art. 5º Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte,
consideram-se pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que se completar o primeiro período de carência
no segundo semestre de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota, em 30 de junho de 1998, e:
I - o respectivo custo de aquisição, no caso dos fundos referidos no art. 31 da Lei nº 9.532, de 1997;
U - o respectivo custo de aquisição, no caso de quotas adquiridas a partir de 1º de janeiro de 1998;
UI - o valor da quota verificado em 31 de dezembro de 1997,
nos demais casos.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos fundos que, no
mês de junho de 1998, se enquadrarem no limite de que trata o § 6º
do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997, com a alteração do art. 2º desta
medida provisória.
§ 2º No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de
quotas com rendimento ou cujo prazo de carência sej a superior a noventa dias, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no
dia 1º de julho de 1998.
Art. 6º A partir de 1º de janeiro de 1999, a incidência do
Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta e as imunes de
que trata o art. 12 da Lei nº 9.532, de 1997, nas aplicações em fundos
de investimento, ocorrerá:
I - na data em que se completar cada período de carência
para resgate de quotas com rendimento, no caso de fundos sujeitos a
essa condição, ressalvado o disposto no inciso seguinte;
U - no último dia útil de cada trimestre-calendário, no caso
de fundos com períodos de carência superior a noventa dias;
UI - no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido
em outra data, no caso de fundos sem prazo de carência.
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§ 1Q A base de cálculo do imposto será a diferença positiva entre o valor da quota apurado na data de resgate ou no final de cada
período de incidência referido neste artigo e na data da aplicação ou
no final do período de incidência anterior, conforme o caso.
§ 22 As perdas apuradas no resgate de quotas poderão ser
compensadas com ganhos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo fundo de investimento, de acordo com procedimento a ser definido pela Secretaria da Receita Federal.

§ 3º Os quotistas dos fundos de investimento cujos recursos
sejam aplicados na aquisição de quotas de outros fundos de investimento serão tributados de acordo com o disposto neste artigo.
§ 4º Os rendimentos auferidos pelas carteiras dos fundos de
que trata o parágrafo anterior ficam isentos do Imposto de Renda.
§ 52 O disposto neste artigo não se aplica:

I - aos quotistas dos fundos de investimento referidos no art.
1º, que serão tributados exclusivamente no resgate de quotas;
II - às pessoas jurídicas de que trata o art. 77, inciso I, e aos
investidores estrangeiros referidos no art. 81, ambos da Lei n 2 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, que estão sujeitos às normas nela previstas
e na legislação posterior.
Art. 72 Relativamente ao segundo semestre de 1998, é facultado ao administrador de fundos de investimento apurar o Imposto
de Renda, devido pelos quotistas, de acordo com o disposto no artigo
anterior, como alternativa à forma de apuração disciplinada nos incisos I e II e no § 52 do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997.
§ 1Q Exercida a opção facultada neste artigo, o administrador
do fundo deverá submeter à incidência do Imposto de Renda na fonte, no dia 22 de dezembro de 1998, os rendimentos correspondentes à
diferença positiva entre o valor da quota naquela data e o apurado
na data de aquisição ou no final do período de incidência anterior,
conforme o caso.
§ 22 O Imposto de Renda devido em virtude do disposto no parágrafo anterior será recolhido, pelo administrador do fundo de investimento, até o último dia útil do ano de 1998.
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§ 3' Adotada a alternativa de que trata este artigo, fica dispensada a apuração do Imposto de Renda na forma prevista no art. 5'.

Art. 8' Fica reduzida a zero a alíquota do Imposto de Renda
incidente sobre os rendimentos auferidos, a partir de l' de setembro
de 1998 até 31 de março de 1999, em aplicações financeiras, pelos
Fundos de Renda Fixa - Capital Estrangeiro constituídos, segundo as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional com
a finalidade de captação de recursos externos para investimento em
títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil
e em ativos financeiros de renda fixa emitidos por empresas e instituições sediadas no País.
Parágrafo único. A alíquota zero aplica-se, inclusive, aos rendimentos auferidos, no período referido no caput, relativamente às
aplicações efetuadas anteriormente à publicação desta medida provisória.

Art. 9' O aumento de capital mediante conversão das obrigações de que tratam os incisos VIII e IX do art. I" da Lei n" 9.481, de 13
de agosto de 1997, poderá ser efetuado com manutenção da redução
a zero da alíquota do imposto sobre a renda incidente na fonte relativa aos juros, comissões, despesas e descontos já remetidos.
§ l' Para os fins deste artigo, é vedada, no período remanescente previsto para liquidação final da obrigação capitalizada:

I jurídica;

a restituição de capital, inclusive por extinção da pessoa

II - a transferência das respectivas ações ou quotas de capital
para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País.
§ 2' O descumprimento do disposto no parágrafo anterior tornará exigível o imposto correspondente, relativamente ao montante
de juros, comissões, despesas e descontos, desde a data da remessa,
acrescido de juros moratórios e de multa, de mora ou de ofício, conforme o caso.
§ 3' O disposto nos §§ I" e 2' se aplica às pessoas jurídicas resultantes de fusão ou cisão da pessoa jurídica capitalizada e a que
incorporá-Ia.
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§ 4º O ganho de capital decorrente da diferença positiva entre
o valor patrimonial das ações ou quotas adquiridas com a conversão
de que trata este artigo e o valor da obrigação convertida será tributado na fonte, à alíquota de quinze por cento.
§ 5º O montante capitalizado na forma deste artigo integrará
a base de cálculo para fins de determinação dos juros sobre o capital
próprio a que se refere o art. 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de
1995, observadas as demais normas aplicáveis, inclusive em relação
à incidência do imposto sobre a renda na fonte.
§ 6º O disposto neste artigo se aplica, também às obrigações
contratadas até 31 de dezembro de 1996, relativas às operações referidas no caput, mantidos os benefícios fiscais à época concedidos.
§ 7' A Secretaria da Receita Federal expedira os atos necessários ao controle do disposto neste artigo.
Art. 10. Os dispositivos, a seguir enumerados, da Lei nº 9.532,
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
I -

o art. 6', inciso H:

«Art. 6º

H - o art. 26 da Lei nº 8.313, de 1991, e o art. l' da Lei nº
8.685, de 20 de julho de 1993, não poderão exceder quatro por
cento do Imposto de Renda devido." (NR)
H -

o art. 34:

«Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se aplica às hipóteses de que trata o art. 81 da Lei nº 8.981,de 1995, que continuam sujeitas às normas de tributação previstas na legislação
vigente.» (NR)
HI -

o art. 82, inciso H, alínea f:

«Art. 82.
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fJ o art. 3' da Lei n" 7.418, de 16 de dezembro de 1985, renumerado pelo art. l' da Lei n" 7.619, de 30 de setembro de 1987."
(NR)
Parágrafo único. O art. 4' da Lei n'' 7.418, de 1985, renumerado pelo art. l' da Lei n' 7.619, de 1987, cujos efeitos são restabelecidos em virtude do disposto no inciso IH deste artigo, permite a dedução dos correspondentes gastos como despesa operacional.
Art. 11. O art. l' da Lei n" 9.481, de 1997, alterado pelo art. 20
da Lei n'' 9.532, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 2', renumerando-se o atual parágrafo único para § 1';
,,§ 2' O prazo referido no inciso IX poderá ser alterado
pelo Ministro de Estado da Fazenda." (NR)
Art. 12. Os arts. 10 e 25 da Lei n' 9.250, de 26 de dezembro de
1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá
em dedução de vinte por cento do valor desses rendimentos, limitada a oito mil reais, na Declaração de Ajuste Anual, dispensada
a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
..........•••...•••...•••....•.........•...••••..••••...•••..........••••...•••.......•....••» (NR)
"Art. 25.
§ 4' Os saldos dos depósitos em moeda estrangeira, mantidos em bancos no exterior, devem ser relacionados com a indicação da quantidade da referida moeda, convertidos em reais, com
base na taxa de câmbio fixada, pelo Banco Central do Brasil, para
compra, em vigor na data de cada depósito.
...•••....••.......•..••••....•••....•••...•••.......•..••••....•••..........••••...•••••....»

(NR)

Art. 13. O disposto no art. 10 da Lei n' 9.250, de 1995, com a
redação dada pelo art. 12 desta medida provisória, somente se aplica
aos fatos geradores ocorridos a partir de l' de janeiro de 1998.
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.680-11, de 26 de outubro de 1998.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998

8038
Art. 15.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 25 de novembro de 1998; 177 da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.681-11, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do
protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O arquivamento, nas juntas comerciais, dos atos constitutivos da microempresas e empresas de pequeno porte, bem como
de suas alterações, fica dispensado das seguintes exigências:

I - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito
referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza, salvo no
caso de extinção de firma individual ou sociedade;
II - certidão de inexistência de condenação criminal, que será
substituída por declaração do titular ou administrador, firmada sob
as penas da lei, de não estar impedido de exercer o comércio ou a
administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação
criminal.
Art. 2º Não se aplica às microempresas e empresas de pequeno
porte o disposto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.
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Art. 3' Fica mantida a dispensa de prova de quitação fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte no caso do art. 29 da Lei
n? 8.784, de 28 de março de 1994.

Art. 4' Aplica-se ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
que couber, o disposto no art. l' desta medida provisória.
Art. 5' O protesto de título, quando o devedor for microempresa
ou empresa de pequeno porte, fica sujeito às normas estabelecidas
nesta medida provisória.
Art. 6' Os emolumentos devidos ao tabelião de protesto não
excederão um por cento do valor do título, observado o limite máximo de R$ 20,00 (vinte reais).
Parágrafo único. Incluem-se nos limites deste artigo as despesas
de apresentação, protesto, intimação, certidão e quaisquer outras
relativas à execução dos serviços.

Art. 7' Para o pagamento do título em cartório, não poderá ser
exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o
pagamento por meio de cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto ficará condicionada à efetiva liquidação do cheque.
Art. 8' O cancelamento do registro de protesto, fundado no
pagamento do título, será feito independentemente de declaração de
anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado.
Art. 9' Para os fins do disposto nos arts. 5' a 8', caberá ao
devedor provar sua qualidade de microempresa ou empresa de
pequeno porte perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante
documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso.
Art. 10. Os arts. 29 e 31 da Lei n' 9.492, de 10 de setembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma
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dos, com a nota de se cuidar de informação reservada da qual
não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.
§ 1º O fornecimento da certidão será suspenso caso se
desatenda ao disposto no caput ou se forneçam informações de
protestos cancelados.
§ 2º Dos cadastros ou bancos de dados, das entidades referidas no caput, somente serão prestadas informações restritivas de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívidas
regularmente protestados, cujos registros não foram cancelados.» (NR)

"Art. 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos,
não cancelados, a quaisquer interessados, desde que requeridas
por escrito.» (NR)
Art. 11. Para os efeitos desta medida provisória, consideram-se microempresa e empresa de pequeno porte as assim definidas na Lei nº 8.864, de 1994.
Art. 12. O caput do art. 294 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, com a alteração introduzida pela Lei nº 9.457, de 5 de maio
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 294. A companhia fechada que tiver menos de vinte
acionistas, com patrimõnio líquido inferior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), poderá:» (NR)
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.681-10, de 26 de outubro de 1998.
Art. 14.
publicação.

Esta medida provisória entre em vigor na data de sua

Brasília, 25 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Botafogo Gonçalves
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.682-8, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e as entidades que
menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica a União autorizada a emitir, sob a forma de colocação direta em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal,
cujas características serão definidas pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
§ 1º Em contrapartida aos títulos emitidos na forma deste artigo, o BNDES poderá utilizar, a critério do Ministro de Estado da
Fazenda e, exceto no que se refere aos incisos II e III deste parágrafo, pelo valor presente:

I - créditos securitizados de emissão do Tesouro Nacional,
registrados junto à Central de Custódia e de Liquidação Financeira
de Títulos (Cetip), pelo seu valor presente, a ser definido pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
II - créditos detidos contra a Itaipu Binacional ou contra a
BNDESPAR - BNDES Participações S.A.;
III - Notas do Tesouro Nacional, Série P-NTN-P;
IV - créditos detidos contra a União em decorrência de:
a) contratos de refinanciamento celebrados com base na Lei
nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, junto ao BNDES;
b) contrato de compra e venda de ações da Siderurgia Brasileira
S.A. (Siderbrás) entre a União e a BNDESPAR;

c) assunção, pela União, de débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), junto ao BNDES, nos termos do disposto nesta
medida provisória;
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d) créditos relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de serviço público celebrado no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização;

e) obrigações decorrentes de equalização de preços referente ao
processo de securitização agrícola de que trata a Lei nº 9.138,de 29
de novembro de 1995.
§ 2º Na hipótese de utilização dos créditos a que se refere o inciso II do parágrafo anterior, será assegurada à União remuneração
mínima mensal equivalente à da Conta Única do Tesouro Nacional
junto ao Banco Central do Brasil, a ser paga pelo BNDES, no último
dia útil de cada mês.
§ 3º O BNDES poderá recomprar da União, a qualquer tempo,
os créditos referidos no inciso II do § 1º, admitindo-se a dação em pagamento de bens e direitos de sua propriedade, observado o disposto
no inciso I do § 1', in fine.

Art. 2º Os bens e direitos recebidos pela União, nos termos do
§ 3º do artigo anterior, poderão ser objeto de permuta com bens e
direitos de entidades incluídas no Programa Nacional de Desestatização ou, observada a legislação pertinente, ser utilizados para
aumento de capital nas referidas entidades.
Art. 3º Serão integralmente utilizados para amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal os pagamentos efetuados:
I - pela Itaipu Binacional e pela BNDESPAR, relativos aos
créditos recebidos do BNDES;
II - pelo BNDES relativos:
a) ao cumprimento do disposto no § 2º do art. 1º;
b) à operação de recompra prevista no § 3º do art. 1º, quando em
espécie.
Art. 4º Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento autorizado
a pagar, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, Obrigações do
Fundo Nacional de Desenvolvimento tituladas pela União, com
participações acionárias de sua propriedade, depositadas no Fundo
Nacional de Desestatização, do qual serão desvinculadas no momento
da transferência.
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Art. 52 Fica a União autorizada a permutar participações acionárias de sua propriedade por participações acionárias detidas pela
BNDESPAR, desde que a operação não afete o controle acionário da
União nas empresas envolvidas na permuta.
Art. 6º O preço das participações acionárias a serem permutadas na forma dos artigos anteriores não poderá ser superior, no caso
de sociedade aberta, à cotação média verificada na semana anterior
à lavratura do instrumento de permuta ou, no caso de ações sem cotação em bolsas de valores, ao valor patrimonial constante do último
balanço especial.
Art. 72 As operações de que tratam os artigos anteriores, com
exclusão das prevsitas no art. 4º não poderão exceder, em conjunto o
limite de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais).
Art. 8º Fica a União autorizada a refinanciar a operação de
que trata o art. 8 2 da Lei nº 9.639, de 25 de maio de 1998, observadas
as seguintes condições:
I -

prazo: dez anos;

H - pagamento: em parcela única, ao final de dez anos contados da data da celebração do contrato de refinanciamento;
IH - atualização monetária: atualizada e debitada mensalmente com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas,
ou outro índice que vier a substituí-lo.
§ 1º O INSS é autorizado a oferecer garantia flutuante à
operação de refinanciamento de que trata este artigo, representada
por bens e direitos, integrantes de seu ativo, em especial créditos
contra autarquias, fundações e empresas públicas federais e entidades
cujas ações tenham sido depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios da Fazenda
e da Previdência e Assistência Social.
§ 2º Na operação de que trata este artigo, poderá a União, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, para amortização parcial ou
liquidação da dívida, receber em pagamento bens e direitos integrantes do ativo do INSS, respondendo o INSS, no caso de créditos contra
terceiros, pela existência do crédito e pela solvência do devedor.
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§ 3º Poderá o INSS ser constituído mandatário da União para
o recebimento dos créditos dados em pagamento.

§ 4º As autarquias e fundações federais poderão pagar as
obrigações transferidas à União, em decorrência do disposto no § 2º,
com bens e direitos integrantes de seus ativos, ficando a União alternativamente autorizada a promover, a exclusivo critério do Ministro
de Estado da Fazenda, a baixa total ou parcial do crédito, se necessário para manter a saúde financeira da instituição.
§ 5º As empresas públicas federais e entidades cujas ações tenham sido depositadas no Fundo Nacional de Desestatização poderão, a exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, pagar as
obrigações transferidas à União, em decorrência do disposto no § 2º,
com créditos securitizados, Títulos da Dívida Agrária registrados
junto à Cetip ou créditos decorrentes de contratos de arrendamento
ou de concessão de serviço público celebrados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, mantida, no mínimo, quando for o
caso, a equivalência econômica dos créditos recíprocos.
§ 6º A União poderá utilizar seus créditos decorrentes da operação de crédito de que trata este artigo para aumento de capital da
respectiva entidade devedora.
Art. 9º Fica a União autorizada, a critério do Ministro de
Estado da Fazenda, até o limite de R$ 19.000.000.000,00 (dezenove
bilhões de reais), a:
I - adquirir créditos que a Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. (Eletrobrás) detenha contra a Itaipu Binacional, referentes aos
contratos de refinanciamento firmados em 2 de setembro de 1997,
podendo utilizar em pagamento:
a) bens e direitos integrantes da Reserva Global de Reversão
(RGB) de que trata a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971;
b) recursos arrecadados a título de pagamento pelo uso de bem
público de que trata o art. 7º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998;
c) Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão definidas em ato do Mínístro de Estado da Fazenda.
II - receber os créditos de que trata o inciso I deste artigo, em
dação em pagamento de créditos da União decorrentes:
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a) dos refinanciamentos de dívida externa devidos pela
Eletrobrás e por Empresas do Sistema Eletrobrás;
b) da participação no capital social da Elebrobrás;
c) de outras obrigações da Eletrobrás e de Empresas do Sistema Eletrobrás.
§ 1º As operações de que trata este artigo far-se-ão pelo valor
presente dos créditos e obrigações nelas envolvidos.
§ 2' Os créditos adquiridos pela União nos termos do caput
deste artigo poderão ser transferidos ao BNDES, mediante alienação ou permuta por bens e direitos.
Art. 10. Fica a União autorizada a assumir as seguintes obrigações:
I - da Rede Ferroviária Federal SA (RFFSA):
a) saldos devedores de contrato de financiamento junto ao
BNDES, até o montante do R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais);
b) dívida relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), até o montante de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais);
II - da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ):
a) junto ao Portus - Instituto de Seguridade Social, até o montante de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais);
b) dívida relativa ao FGTS, até o montante de R$ 5.600.000,00
(cinco milhões e seiscentos mil reais).
§ 1º As obrigações a que se refere o caput serão objeto de auditoria por parte da Secretaria Federal de Controle do Ministério da
Fazenda.
§ 2' Caso já tenha havido a assunção, eventual diferença constatada pela Secretaria Federal de Controle será paga à União, em espécie ou em bens, pela RFFSA ou pela CDRJ, no prazo de trinta dias.
§ 3' Fica a União autorizada a emitir Títulos da Dívida Pública
Mobiliária Federal em pagamento das obrigações a que se refere o
caput ou a securitizar as obrigações assumidas, em ambos os casos
com características a serem definidas em ato do Ministro de Estado
da Fazenda.
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Art. 11. Em contrapartida à assunção das dívidas de que trata o artigo anterior, a RFFSA e a CDRJ transferirão à União, pelo
valor de face, créditos relativos a contratos de arrendamento ou de
concessão de serviço público celebrados no ãmbito do PND.
Parágrafo único. No caso da RFFSA, além dos créditos a que
se refere o caput, poderá a empresa transferir à União imóveis não
operacionais e outros ativos.
Art. 12. Fica autorizado o encontro de contas entre os créditos
do BNDES a que se refere a alínea a do inciso I do art. 10 e créditos
detidos pela União contra o BNDES, inclusive os transferidos à
União nos termos desta medida provisória.
Art. 13. Fica a União autorizada a adquirir créditos da RFFSA
relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de serviço público celebrados no âmbito do PND, pelo valor de face, até o limite de
R$ 1.809.000.000,00 (um bilhão, oitocentos e nove milhões de reais),
utilizando em pagamento, até o montante de R$ 1.501.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e um milhões de reais), Letras Financeiras do
Tesouro (LFT), e, até o montante de R$ 308.000.000,00 (trezentos e
oito milhões de reais), certificados emitidos pelo Tesouro Nacional.
Parágrafo único. As características das Letras Financeiras do
Tesouro (LFT) e dos certificados a serem emitidos em atendimento
ao disposto no caput serão definidas em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Art. 14. Fica a União autorizada a receber os certificados de
que trata o artigo anterior em pagamento total ou parcial da dívida
pública de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal perante a União, relativa aos contratos celebrados ao amparo da Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória nº 1.702-30,
de 27 de outubro de 1998.
Parágrafo único.
seguintes critérios:

A aplicação do disposto no caput observará os

I - cinqüenta por cento sobre o fluxo imediato das prestações
a vencer e para amortização do saldo devedor da conta gráfica;
Ir - cinqüenta por cento sobre o estoque total da dívida.
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Art. 15. Fica a União autorizada a adquirir créditos da CDRJ
relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de serviço
público celebrados no âmbito do PND, pelo valor de face, até o limite
de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), utilizando em pagamento Letras Financeiras do Tesouro (LFT).
Parágrafo único. As características das Letras Financeiras do
Tesouro (LFT), a serem emitidas em atendimento ao disposto no
caput, serão definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 16. Fica a União autorizada a registrar, em sistema centralizado de custódia, recebíveis adquiridos na forma da lei, os quais
poderão ser securitizados para fins de transferência a terceiros.
Parágrafo único. As entidades alienantes dos créditos objeto
do caput serão qualificadas, junto ao sistema centralizado de custódia, como registradoras dos ativos em favor da União.

Art. 17. Os recursos em espécie eventualmente recebidos pela
União em decorrência do disposto nos arts. 9' a 15 desta medida
provisória deverão ser utilizados integralmente na amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal.
Art. 18. O saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e
Álcool, instituída pela Lei n? 4.452, de 5 de novembro de 1964, inclui
remuneração mensal, calculada:
I - para o período de l' de janeiro de 1992 a 30 de junho de
1996, com base no índice da Unidade Fiscal de Referência;
II - a partir de l' de julho de 1996, pela aplicação mensal da
Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Art. 19. Fica a União autorizada a emitir, em favor da Petróleo
Brasileiro S.A. (Petrobrás), Títulos da Dívida Pública Mobiliária
Federal, cujas características serão definidas pelo Ministro de Estado
da Fazenda, com a finalidade de garantir o pagamento de eventual
saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool, existente em
30 de junho de 2003.
§ l' O valor total dos títulos a que se refere o caput limita-se a
R$ 5.819.364.988,37 (cinco bilhões, oitocentos e dezenove milhões,
trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e
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trinta e sete centavos), equivalente ao saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool em 30 de junho de 1998.
§ 2' A garantia será ajustada mensalmente, em função da redução do saldo devedor da conta.

Art. 20. O saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool,
em 30 de junho de 1998, será objeto de auditoria por parte da Secretaria Federal de Controle, a partir dos valores já homologados pelo
extinto Departamento Nacional de Combustíveis, relativamente ao
período anterior a I" de abril de 1992.
Parágrafo único. Concluída a auditoria, o montante dos títulos
dados em garantia nos termos do artigo anterior será ajustado ao
novo valor apurado.
Art. 21. Eventual saldo credor da Conta Petróleo, Derivados e
Álcool será recolhido à Conta Única do Tesouro Nacional.
Art. 22. Fica a União autorizada, a critério do Ministério da
Fazenda, a promover encontro de contas entre o saldo devedor da
Conta Petróleo, Derivados e Álcool e obrigações da Petrobrás para
com a União, inclusive de natureza tributária.
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.682-7, de 26 de outubro de 1998.
Art. 24.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 25 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Waldeck Ornélas
Raimundo Brito
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.683-7, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Institui o Programa Especial de Financiamento para combate aos efeitos da
estiagem na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1s Fica instituído o Programa Especial de Financiamento
a produtores rurais que tiverem suas atividades prejudicadas pelos
efeitos da estiagem que assola a área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
§ 1e O Programa Especial de Financiamento de que trata este
artigo será operado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e contará
com recursos de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de reais) oriundos das seguintes fontes:

I - R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais)
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), criado pela Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989;
II - R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), instituído pela Lei nº 7.998,
de 11 de janeiro de 1990;
III - R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais de programas administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 2º Cinqüenta por cento dos recursos alocados ao Programa
Especial de Financiamento de que trata esta medida provisória deverão ser destinados para os mini e pequenos produtores que explorem áreas de até quatro módulos rurais 8, cumulativamente, sejam
enquadrados nos critérios aplicáveis ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
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§ 3º Com base na receita bruta anual obtida no exercício anterior, na atividade rural, considera-se, para os efeitos desta medida
provisória:
I - grande produtor, aquele com receita superior a R$
500.000,00 (quinhentos mil reais);
II - médio produtor, aquele com receita superior a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) e até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
III - mini e pequeno produtor, aquele com receita igualou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Art. 2º Os financiamentos rurais contratados ao amparo do
Programa Especial de Financiamento terão as seguintes condições:
I - juros:
a) de três por cento ao ano, nas operações de custeio;

b) de seis por cento ao ano, nos financiamentos de investimento;

II - prazos:
a) de até quatro anos, incluídos até dois de carência, nas operações de custeio;
b) de até doze anos, incluídos até quatro de carência, quando se
tratar de créditos para investimento;
III - limites de financiamento:
a) mini e pequenos produtores: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
b) médicos produtores: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);
c) grandes produtores: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Parágrafo único. Os financiamentos concedidos!aos mini e pequenos produtores rurais terão rebate de cinqüenta por cento sobre
as amortizações das parcelas do crédito utilizado.
Art. 3º Ficam os bancos oficiais federais autorizados a conceder prorrogação do vencimento de operações de crédito rural contratadas até 13 de maio de 1998, pelo prazo de dois anos, desde que o
produtor comprove a perda da receita da exploração de sua propriedade rural, em decorrência dos efeitos da estiagem, e desde que o
imóvel esteja localizado em Município que atenda aos requisitos
constantes do artigo seguinte.
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Parágrafo único. Os administradores dos recursos mencionados no § l' do art. l' adequarão o retorno dos seus créditos aos novos prazos de retorno dos financiamentos prorrogados na forma do
caput.
Art. 4' Serão beneficiários dos financiamentos objeto do programa de que trata esta medida provisória os produtores rurais cujas unidades produtivas estejam situadas em municípios localizados
na área mencionada no art. 1º, reconhecida em situação de emergência nos termos da legislação em vigor.
Art. 5' Serão de responsabilidade:
I - do FNE, o rebate de cinqüenta por cento do principal dos
financiamentos a que se refere o parágrafo único do art. 2º;
II - do Tesouro Nacional - o diferencial entre as taxas de
juros definidas no inciso I do art. 2' e a Taxa de Juros de Longo Prazo
CTJLP), nos financiamentos realizados com recursos do FAT e do
BNDES.
Parágrafo único. Na realização dos financiamentos de que trata esta medida provisória, os agentes financeiros federais dispensarão as comissões de serviço usualmente cobradas nas operações da
espécie.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.683-6, de 26 de outubro de 1998.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.684-48, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o pagamento dos militares
e dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fimdações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias, e dá outras providências.

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

Art. 1º A partir do mês de março de 1998, o pagamento da
remuneração dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista
e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela
União, independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento destas despesas, será efetuado dentro do mês de competência, a partir do dia 25.
§ 1º Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo com convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
pública e da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias ou
controladas direta ou indiretamente pela União, deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo coletivo, a alteração da
data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput
deste artigo.
§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
§ 3º O pagamento referente ao mês de dezembro será efetuado
no período compreendido entre o segundo e o quínto día útil do mês
de janeiro seguinte.

Art. 2º Havendo disponibilidade financeira, poderá ser concedido adiantamento de recursos para pagamento de pessoal que
receba à conta da União, conforme dispuser ato do Poder Executivo.
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Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.684-47, de 26 de outubro de 1998.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Revoga-se o art. 6' da Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.685-6, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei nº 9.656, de 3
dejunho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1s Os dispositivos abaixo indicados da Lei n? 9.656, de 3
de junho de 1998, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 3' Sem prejuizo das atribuições previstas na legislação vigente e observados, no que couber, as disposições expressas nas Leis nºs 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.080, de 19
de setembro de 1990, compete ao Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP) dispor sobre:
IX - normas de aplicação de penalidades.
............................................................................................." (NR)
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«Art. 8º

Parágrafo único.

.

..

I - nos incisos I, H, IH e V do caput, as operadoras de
seguros privados a que alude o inciso H do § 1º do art. 1º desta lei:
............................................................................................." (NR)
"Art. 9º Após decorridos cento e vinte dias de vigência
desta lei, as empresas de que trata o art. 1º só poderão comercializar ou operar planos ou seguros de assistência à saúde que tenham sido previamente protocolados na Susep, de acordo com
as normas técnicas e gerais definidas pelo CNSP e pelo Conselho
de Saúde Suplementar (Consu),
§ 1º O protocolamento previsto no caput não exclui a responsabilidade pelo descumprimento das disposições desta lei e
dos respectivos regulamentos.
§ 2º A Susep, por iniciativa própria ou a requerimento do
Ministério da Saúde, poderá solicitar informações, determinar
alterações e promover a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados." (NR)

«Art. 10. É instituido o plano ou seguro-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-hospitalar-odontológica, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria ou centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças relacionadas na Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados
com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as
exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta lei, exceto:
I -

tratamento clínico ou cirúrgico experimental:

VH - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios
não ligados ao ato cirúrgico;
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§ 1º As exceções constantes dos incisos I a X serão objeto
de regulamentação pelo Consu.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º
deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de
assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as empresas que operem exclusivamente planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por
normas editadas pelo Consu.» (NR)

«Art. 11. .

..

Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à
saúde do consumidor, titular ou dependente, até a prova de que
trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pelo
Consu.» (NR)
«Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros privados de assistência à saúde, nas
segmentações previstas nos incisos de I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano
ou seguro-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes
exigências mínimas:
I.
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos
e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médicoassistente;

0-

.

a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limita-

ção de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina,
admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico-assistente;
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d) cobertura de exames complementares indispensáveis
para o controle da evolução de doença e elucidação diagnóstica,
fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais,
transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme
prescrição do médico-assistente realizados ou ministrados
durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais
utilizados, assim como de remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, em
território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato;

v-

.

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura
dos casos de urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de planos ou seguro,
nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas
pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível
a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados
pelas operadoras definidas no art. I', de acordo com a relação de
preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano ou seguro pagáveis no prazo máximo de trinta
dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
Parágrafo único. Da documentação relativa à contratação
de planos e seguros de assistência à saúde com redução da cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art.
10, deve constar declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento da existência e disponibilidade do
plano ou seguro-referência, e de que este lhe for oferecido." (NR)
«Art. 13. ..
.
Parágrafo único. Os planos ou seguros contratados individualmente terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
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I -

a recontagem de carências;

II - a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo
por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses
de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;
III - a suspensão e a denúncia unilateral, em qualquer
hipótese, durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias
estabelecidas nos contratos de planos e seguros de que trata
esta lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e
os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pelo CNSP, a partir de critérios e parâmetros gerais fixados pelo Consu.
•••...••••...•......•...•••....••••..........•••...•••...•••...••.......••....•••....•••.....»

"Art. 16.

.

(NR)
.

XII - número do certificado de registro da operadora,
emitido pela Susep.
......•••...•••.........•••....•••...••••.........•••...•••....••••.....••..••••...••••..•...»

(NR)

"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou
credenciados dos planos e seguros privados de assistência à saúde, de qualquer entidade hospitalar, implica compromisso para
com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ l' É facultada a substituição do prestador hospitalar a
que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e ao Ministério
da Saúde com trinta dias de antecedência, ressalvados desse
prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2' Na hipótese de a substituição do estabelecimento
hospitalar, a que se refere o parágrafo anterior, ocorrer por vonCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998
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tade da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato.
§ 3' Excetuam-se do previsto no parágrafo anterior os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração
às normas sanitárias em vigor durante período de internação,
quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para
o consumidor.
§ 4' Em caso de redimensionamento da rede hospitalar
por redução, as empresas deverão solicitar ao Ministério da
Saúde autorização expressa para tal, informando:
I
nome da entidade a ser excluída;
H - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
HI - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros universalmente aceitos, correlacionando a necessidade
de leitos e a capacidade operacional restante;
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor.'> (NR)

"Art. 18.

.

IH - a manutençâo de relacionamento de contratação ou
credenciamento com número ilimitado de operadoras de planos
ou seguros privados de assistência à saúde, sendo expressamente vedado às operadoras impor contratos de exclusividade ou de
restrição à atividade profissional.» (NR)
"Art. 19. As pessoas jurídicas que, na data de vigência
desta lei,já atuavam como operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde, terão prazo de cento e oitenta dias,
contados da expedição das normas pelo CNSP e Consu, para
requerer a sua autorização de funcionamento .
•................•••...••••...•••...•••...•••...•••...••••.............•...•••...••••..••••..»

(NR)
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«Art. 20.
§ l' Os servidores da Susep, no exercício de suas atividades, têm livre acesso às operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas, processos e documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização, sujeito às penas previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo.
§ 2' Os servidores do Ministério da Saúde, especialmente
designados pelo titular desse órgão para o exercício das atividades de fiscalização, na área de sua competência, têm livre acesso
às operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apre -nder processos, contratos com prestadores
de serviços, manuais de rotina operacional e demais documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização, sujeito às
penas previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo.» (NR)

«Art. 25.

.

.

VI - cancelamento, providenciado pela Susep, da autorização de funcionamento e alienação da carteira da operadora
mediante leilão.» (NR)
«Art. 27. As multas fixadas pelo CNSP, no âmbito de suas
atribuições e em função da gravidade da infração, serão
aplicadas pela Susep, até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta
mil reais), ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 19
desta lei.
Parágrafo único. As multas de que trata o caput constituir-se-ão em receitas da Susep.» (NR)
«Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo
administrativo que tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, cabendo
ao CNSP e ao Consu, observadas suas respectívas atribuições,
dispor sobre normas para instauração, recursos e seus efeitos,
instâncias, prazos, perempção e outros atos processuais, asseCol. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p- 7937-8195, novo 1998
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gurando-se à parte contrária amplo direito de defesa e o contraditório.» (NR)
«Art. 30.
§ 5' A condição prevista no caput deste artigo deixará de
existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6' Nos planos coletivos custeados integralmente pela
empresa, não é considerado contribuição a co-participação do
consumidor, única e exclusivamente em procedimentos, como
fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência
médica e/ou hospitalar,» (NR)

«Art. 31. Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivo de assistência à saúde, decorrente de vinculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.

§ 3º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2', 3', 4º, 5'
e 6' do artigo anterior.» (NR)

«Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras, as quais
alude o art. 1', de acordo com normas a serem definidas pelo
Consu, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas
ou contratadas, integrantes do Sistema Unico de Saúde (SUS).
§ l' O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado
pelas operadoras diretamente à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade jurídica própria, e ao
Sistema Unico de Saúde (SUS) nos demais casos, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada pelo Consu.
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§ 2' Para a efetivação do ressarcimento, os gestores do
SUS disponibilizarão às operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor.
§ 3' A operadora efetuará o ressarcimento até o trigésimo
dia após a apresentação da fatura, creditando os valores correspondentes à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§ 4' O Consu fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação dos procedimentos encaminhados, conforme
previsto no § 2' deste artigo.

§ 52 Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores
aos praticados pelo SUS e nem superiores aos praticados pelos
planos e seguros." (NR)
«Art. 35. Aplicam-se as disposições desta lei a todos os
contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada ao
consumidor com contrato já em curso a possibilidade de optar
pela adaptação ao sistema previsto nesta lei, observado o prazo
estabelecido no § 1'.
§ l' A adaptação aos termos desta legislação de todos os
contratos celebrados anteriormente à vigência desta lei, bem
como daqueles celebrados entre 2 de setembro e 30 de dezembro
de 1998, dar-se-á no prazo máximo de quinze meses a partir da
data da vigência desta lei, sem prejuizo do disposto no art. 35-H.
§ 2' A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31 desta lei, observados os limites
de cobertura previstos no contrato original.
§ 3' O CNSP e o Consu farão publicar as normas regulamentadoras desta lei até sessenta dias após a sua vigência." (NR)
Art. 2' A Lei n' 9.656, de 1998, passa a vigorar acrescida dos
seguintes artigos:
«Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar
(Consu), órgão colegiado integrante da estrutura regimental do
Ministério da Saúde, com competência para deliberar sobre quesCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998
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tões relacionadas à prestação de serviços de saúde suplementar
nos seus aspectos médico, sanitário e epidemiológico e, em especial:
I - regulamentar as atividades das operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde no que concerne
aos conteúdos e modelos assistenciais, adequação e utilização
de tecnologias em saúde;
II - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto
nesta lei;
III - fixar as diretrizes para a cobertura assistencial;

IV - fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento de prestadores de serviço às operadoras;
V - estabelecer parãmetros e indicadores de qualidade
e de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios
e de terceiros oferecidos pelas operadoras;
VI - fixar, no âmbito de sua competência, as normas de fiscalização, controle e aplicação de penalidades previstas nesta lei;
VII - estabelecer normas para intervenção técnica nas
operadoras;
VIII - estabelecer as condições mínimas, de caráter técnico-operacional dos serviços de assistência à saúde;
IX - estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde;
X - estabelecer normas relativas à adoção e utilização,
pelas empresas de assistência médica suplementar, de mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde;
XI - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de
caráter consultivo, de forma a subsidiar suas decisões;
XII - normatizar os conceitos de doença e lesão preexistente;
XIII - qualificar, para fins de aplicação desta lei, as operadoras de planos privados de saúde;

XIV -

outras questões relativas à saúde suplementar.
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§ 1º O Consu terá o seu funcionamento regulado em regimento interno.

§ 2º A regulamentação prevista neste artigo obedecerá às
características específicas da operadora, mormente no que concerne à natureza jurídica de seus atos constitutivos.» (NR)
«Art. 35-B. O Consu será integrado pelos seguintes membros ou seus representantes:
I
Ministro de Estado da Saúde;
U
Ministro de Estado da Fazenda;
UI
Ministro de Estado da Justiça;
IV
Superintendente da Susep;
V - do Ministério da Saúde:
a) Secretário de Assistência à Saúde;
b) Secretário de Políticas de Saúde.
§ 1º O Consu será presidido pelo Ministro de Estado da
Saúde e, na sua ausência, pelo Secretário Executivo do respectivo Ministério.
§ 2º O Secretário de Assistência à Saúde, ou representante por ele especialmente designado, exercerá a função de Secretário do Conselho.
§ 3º Fica instituída, no âmbito do Consu, a Câmara de Saúde Suplementar, de caráter permanente e consultivo, integrada:
I - por um representante de cada ministério a seguir
indicado:
a) da Saúde, na qualidade de seu presidente;
b) da Fazenda;
c) da Previdência e Assistência Social;
d) do Trabalho;
e) da Justiça;
U - pelo Secretário de Assistência à Saúde do Ministério
da Saúde, ou seu representante, na qualidade de secretário;
UI - pelo Superintendente da Susep, ou seu representante;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998

8064
IV - por um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
a) Conselho N acionai de Saúde;
b) Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde;

c) Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde;
d) Conselho Federal de Medicina;

e) Conselho Federal de Odontologia;

fJ Federação Brasileira de Hospitais;
g) Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços;
V - por um representante de cada entidade a seguir
indicada:
a) de defesa do consumidor;
b) de representação de associações de consumidores de pianos e seguros privados de assistência à saúde;
c) de representação das empresas de seguro de saúde;
d) de representação do segmento de autogestão de assistência à saúde;
e) de representação das empresas de medicina de grupo;
fJ de representação das cooperativas de serviços médicos
que atuem na saúde suplementar;
g) de representação das instituições filantrópicas de assistência à saúde;
h) de representação das empresas de odontologia de grupo;
i) de representação das cooperativas de serviços odontológicos que atuem na saúde suplementar;
j) de representação do Fórum Nacional de Entidades de
Portadores de Patologias e Deficiências do consumidor.

§ 4" Os membros da Câmara de Saúde Suplementar
serão designados pelo Ministro de Estado da Saúde." (NR)

"Art. 35-C. Compete ao Ministério da Saúde, sem prejuízo das atribuições previstas na legislação em vigor:
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I - formular e propor ao Consu as normas de procedimentos relativos à prestação de serviços pelas operadoras de
planos e seguros privados de saúde;
II - exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de acesso, manutenção e qualidade dos
serviços prestados, direta ou indiretamente pelas operadoras de
planos e seguros privados de saúde;
III - avaliar a capacidade técnico-operacional das operadoras de planos e seguros privados de saúde e garantir a compatibilidade da cobertura oferecida com os recursos disponíveis
na área geográfica de abrangência;
IV - fiscalizar a atuação das operadoras e dos prestadores de serviços de saúde com relação à abrangência das coberturas de patologias e dos procedimentos;
V - fiscalizar questões concernentes às coberturas e
aos aspectos sanitários e epidemiológicos, relativos à prestação
de serviços médicos e hospitalares no âmbito da saúde suplementar;
VI - avaliar os mecanismos de regulação utilizados pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde, com a finalidade de preservar a qualidade da atenção à saúde;
VII - estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços próprios, referenciados, contratados ou conveniados, oferecidos pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde;
VIII - fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas pelo Consu;
IX - aplicar as penalidades cabíveis às operadoras de
planos e seguros privados de assistência à saúde previstas nesta
lei, segundo as normas fixadas pelo Consu.» (NR)
"Art. 35-D.
casos:

É obrigatória a cobertura do atendimento nos

I - de emergência como tal definidos os que implicarem
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente
caracterizado em declaração do médico-assistente;
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II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. O Consu fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos e
prazos de adaptação previstos no art. 35.» (NR)
«Art. 35-E. Sempre que ocorrerem graves deficiências em
relação aos parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras, o Ministério da Saúde poderá
designar, por prazo não superior a cento e oitenta dias, um diretor-técnico com as atribuições que serão fixadas de acordo com
as normas baixadas pelo Consu.
§ l' O descumprimento das determinações do diretor-técnico por administradores, conselheiros ou empregados da entidade operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato afastamento do infrator, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, sem efeito suspensivo, para o Consu.
§ 2º Os administradores da operadora que se encontrarem em regime de direção-técnica ficarão suspensos do exercício
de suas funções a partir do momento em que for instaurado processo-crime em face de atos ou fatos relativos à respectiva gestão, perdendo imediatamente o cargo na hipótese de condenação
judicial transitada em julgado.
§ 3' No prazo que lhe for designado, o diretor-técnico procederá à análise da situação da operadora e proporá ao Ministério da Saúde as medidas cabíveis.
§ 4' No caso de não surtirem efeitos as medidas especiais
para regularização da operadora, o Ministério da Saúde determinará à Susep a aplicação da penalidade prevista no art. 25,
inciso VI, desta lei.
§ 5º Antes da adoção da medida prevista no parágrafo anterior, o Ministério da Saúde assegurará ao infrator o contraditório e a ampla defesa.» (NR)
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"Art. 35-F. As multas fixadas pelo Consu, no âmbito de
suas atribuições e em função da gravidade da infração, serão
aplicadas pelo Ministério da Saúde, até o limite de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais).» (NR)
"Art. 35-G. Aplica-se às operadoras de planos de assistência à saúde a taxa de fiscalização instituída pela Lei nº 7.944,
de 20 de dezembro de 1989.
§ 1º O Ministério da Saúde e a Susep firmarão convênio
com o objetivo de definir as respectivas atribuições, no que se refere à fiscalização das operadoras de planos e seguros de saúde.
§ 2º O convênío de que trata o parágrafo anterior estipulará o percentual de participação do Ministério da Saúde na receita
da taxa de fiscalização incidente sobre operadoras de planos de
saúde e fixará as condições dos respectivos repasses.» (NR)
"Art. 35-H. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuníária
para consumidores com mais de sessenta anos de idade estará
sujeita à autorização prévia da Susep;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará
sujeita à prévia regulamentação da matéria pelo Consu;
III - é vedada a suspensão ou denúncia unilateral de contrato individual ou familiar de plano ou seguro de assistência à
saúde por parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 desta lei;
N - é vedada a interrupção de internação hospitalar em
leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico-assistente.
§ 1º Nos contratos individuais de planos ou seguros de saúde, independentemente da data de sua celebração, e pelo prazo estabelecido no § 1º do art. 35, a aplicação de cláusula de reajuste das
contraprestações pecuníárias, vinculadas à sinístralidade ou à variação de custos, dependerá de prévia aprovação da Susep.
§ 2º O disposto no art. 35 desta lei aplica-se sem prejuízo
do estabelecido neste artigo.» (NR)
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Art. 3" Os arts. 3º, 5º, 25, 27, 35-A, 35-B, 35-C, 35-E, 35-F e
35-H da Lei n" 9.656, de 1998, entram em vigor em 5 de junho de
1998, resguardada às pessoas jurídicas de que trata o art. 1" a data-limite de 31 de dezembro de 1998 para adaptação ao que dispõem
os arts. 14, 17,30 e 31.
Art. 4" O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado da Lei n" 9.656, de 1998.
Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.685-5, de 26 de outubro de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Ficam revogados os §§ 1º e 2" do art. 5", os arts. 6º e 7º, o
inciso VIII do art. 10, o § 2" do art. 16, e o § 2º do art. 31 da Lei n" 9.656,
de 3 de junho de 1998.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177" da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.686-6, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da

União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da Agricultura e do
Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito
extraordinário no valor de R$ 824.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30
de dezembro de 1997), em favor dos Ministérios do Planejamento e
Orçamento, da Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 824.000.000,00 (oitocentos e vinte e quatro milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta medida provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - de Operações de Crédito Internas - em moeda, no montante de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais);
H - da Reserva de Contingência,no montante de R$ 224.000.000,00
(duzentos e vinte e quatro milhões de reais), conforme indicado no
Anexo H desta medida provisória.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam
alteradas as receitas da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
(Codevasf), e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS) e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), de acordo com o Anexo IH desta medida provisória.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.686-5, de 26 de outubro de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 23.11.1998, págs. 16/18.
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.687-6, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Institui o Programa Emergencial de
Frentes Produtivas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica instituído o Programa Emergencial de Frentes
Produtivas, com o objetivo de prestar assistência à população das regiões afetadas pela seca.
Art. 2' Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais
remunerados, no Banco do Brasil S.A., da importância de até
R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), destinada à concessão de empréstimo, em
caráter excepcional, à União, por intermédio do Ministério do Planejamento e Orçamento, para desenvolver as ações do Programa
Emergencial de Frentes Produtivas.
§ I" A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) será o órgão responsável pela execução do programa de que
trata o artigo anterior.
§ 2' O depósito dos recursos será efetuado em até seis parcelas, observada a Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), de que trata o art. 9' da Lei n '8.019, de 11 de
abril de 1990, com a redação dada pela Lei n" 8.352, de 28 de dezembro de 1991.
§ 3' Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho determinar a
adoção das providências indispensáveis à alocação de que trata este
artigo, independentemente de quaisquer outros atos de natureza
administrativa.

Art. 3' Fica o Tesouro Nacional autorizado a emitir títulos públicos especiais, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil, como
fim de lastrear o empréstimo a que se refere o artigo anterior.
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Art. 4º O depósito dos recursos ora previstos será remunerado
pelo Banco do Brasil S.A. ao FAT, com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLPJ, acrescida de seis por cento ao ano.
§ 1º Os encargos correspondentes ao período compreendido
entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao principal.
§ 2º O principal será reembolsado em vinte e quatro prestações mensais, a iniciar-se no primeiro dia útil de julho de 1999.
§ 3º Cada prestação corresponderá ao resultado da divisão do
saldo devedor atualizado até a data do seu vencimento, pelo número
de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 4º Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão pagos junto com os reembolsos do principal, proporcionalmente aos
seus valores atualizados.

Art. 5º Aplica-se o disposto no artigo anterior ao cálculo para
pagamento dos encargos e da amortização do empréstimo de que trata o art. 2º desta medida provisória, pela União, por intermédio do
Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Banco do Brasil S.A.
Art. 6º As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento do Ministério do Planejamento e Orçamento dotações específicas
para o pagamento do principal e de encargos decorrentes do empréstimo de que trata o art. 2' desta medida provisória.
Art. 7' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória no prazo de trinta dias, a contar da sua publicação.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.687-5, de 26 de outubro de 1998.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.688-6, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Estabelece critérios para a concessão de
empréstimo, pela União, aos Estados e ao Distrito Federal, destinado ao ressarcimento parcial das perdas decorrentes da aplicação da Lei
n Q 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica a União autorizada a conceder empréstimo aos
Estados e ao Distrito Federal, destinado ao ressarcimento parcial de
eventuais perdas líquidas imputadas àquelas Unidades da Federação,
decorrentes da aplicação da Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Art. 2' Nos empréstimos a que se refere esta medida provisória, serão observados, em relação às perdas líquidas de cada Estado
e do Distrito Federal, os limites máximos de oitenta por cento para o
exercício fiscal de 1998, quarenta por cento para o exercício fiscal de
1999 e vinte por cento para o exercício fiscal de 2000.
Parágrafo único. O cálculo das perdas líquidas dos Estados e
do Distrito Federal será efetuado pelo Ministério da Educação e do
Desporto.
Art. 3' Os empréstimos concedidos com base nesta medida provisória serão realizados com recursos captados pelo Tesouro Nacional
para tal fmalidade e serão pagos em até noventa e seis prestações mensais, calculadas com base no Sistema de Amortização Constante (SAC),
vencendo-se a primeira no dia 31 de janeiro de 2002 e as demais no último dia útil de cada mês, observadas as seguintes condições:
I - juros: calculados, debitados e capitalizados mensalmente, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os títulos federais;
n - incidência de juros: sobre o saldo devedor diário das parcelas liberadas;
In - liberação dos recursos: mensalmente, retroativo à competência de janeiro de 1998, em parcelas iguais, juntamente com a
primeira parcela da distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE);
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IV - prazos de contratação:
a) exercício fiscal de 1998: até sessenta dias, contados a partir
de 17 de julho de 1998;
b) exercício fiscal de 1999: até 31 de dezembro de 1998;
c) exercício fiscal de 2000: até 31 de dezembro de 1999.
Art. 4' Os contratos de empréstimo deverão contar com adequadas garantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de
receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e
159, incisos I, letra a, e Il, da Constituição.
Art. 5' Fica o Banco do Brasil S.A. designado agente financeiro da União para o fim de celebração, acompanhamento e controle
dos contratos de emprés: imo de que trata esta medida provisória, fazendo jus à remuneração de zero vírgula dez por cento ao ano, calculada e debitada sobre os saldos devedores atualizados, a ser paga
mensalmente pelo devedor a partir de 31 de janeiro de 2002.
Art. 62 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.688-5, de 26 de outubro de 1998.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177 2 da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.689-6, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Altera a Lei n Q 9.649, de 27 de maio de
1998, que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos ministérios,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Os arts. 6º e 16 da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República
no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à
administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de
Estado do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo como estrutura básica o Conselho Nacional Antidrogas, a Secretaria Nacional Antidrogas, o
gabinete e até cinco subchefias, sendo uma executiva.
§ 1º Compete, ainda, à Casa Militar, coordenar e integrar
as ações do Governo nos aspectos relacionados com as atividades de prevenção e repressão ao tráfico ilícito, ao uso indevido e
à produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência, bem como aquelas relacionadas
com a recuperação de dependentes.
§ 2º A Secretaria Nacional Antidrogas desempenhará as
atividades de secretaria executiva do Conselho Nacional Antidrogas.» (NR)
«Art. 16.
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional de Seguros Privados, do Conselho de Recursos do
Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada
Aberta e de Capitalização, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos
1º, 2º e 3º Conselhos de Contribuintes, do Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), do Comitê Brasileiro
de Nomenc!atura, do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de
Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
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IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de
Trânsito, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do
Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal
Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria PÚblica da União, até cinco secretarias;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social,
além do Conselho ]\Tacionai de Previdência Social, do Conselho
Nacional de Assistência Social, do Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar e da Inspetoria-Geral da Previdência Social, até três secretarias;
............................................................................................." (NR)
Art. 2' Fica o Conselho Federal de Entorpecentes, órgão colegiado integrante da Estrutura Regimental do Ministério da Justiça,
transformado em Conselho Nacional Antidrogas e sua vinculação
transferida daquele Ministério para a Casa Militar da Presidência
da República.
Parágrafo único. Até que sejam designados os novos membros
e instalado o Conselho Nacional Antidrogas, a aplicação dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) será feita pela Secretaria Nacional Antidrogas, ad referendum do colegiado, mediante autorização de seu presidente.
Art. 3' Fica alterada para Fundo Nacional Antidrogas (Funad)
a denominação do Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate
ao Abuso de Drogas (Funcab), instituído pela Lei n'' 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pela Lei nº 8.764, de 20 de dezembro de
1993, e ratificado pela Lei n' 9.240, de 22 de dezembro de 1995, bem
como transferida a sua gestão do âmbito do Ministério da Justiça
para a Secretaria Nacional Antidrogras da Casa Militar da Presidência da República.
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Art. 4' O art. 3' da Lei n" 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' As atividades de prevenção, repressão ao tráfico
ilícito, uso indevido e produção não autorizada de substâncias
entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica, e a atividade de recuperação de dependentes serão integradas num Sistema Nacional Antidrogas, constituído pelo conjunto de órgãos que exercem estas atribuições nos âmbitos federal, estadual e municipal.
••....••••...•••..•••...•••......•................••...•••....••••...••••...••••....•........»

(NR)

Art. 5' Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias do Ministério da Justiça,
alocadas nas rubricas relacionadas com as atividades de que trata o
§ l' do art. 6' da Lei n? 9.649, de 1998, com a redação dada por esta
medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 6' Ficam criados, na Administração Pública Federal,
quinze cargos em comissão, sendo um de Natureza Especial, e quatorze do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim
distribuídos: dois DAS 6, seis DAS 4, quatro DAS 2 e dois DAS 1.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.689-5, de 26 de outubro de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Clovis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.690-6, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de
combustíveis, de que trata a Lei n Q 9.478, de
6 de agosto de 1997, estabelece sanções administrativas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Art. 1º A fiscalização das atividades relativas à indústria do
petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis, bem como do
adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e do cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, será realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) ou,
mediante convênios por ela celebrados, por órgãos da Administração
Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
§ 1º O abastecimento nacional de combustíveis é considerado
de utilidade pública e abrange as atividades de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e
produtos, gás natural e condensado, bem como a distribuição, revenda e comercialização de álcool etílico combustível.
§ 2º A fiscalização abrange, também, a construção e operação
de instalações e equipamentos relativos ao exercício das atividades
referidas no parágrafo anterior.

Art. 2º Os infratores das disposições desta medida provisória
e demais normas pertinentes ao exercício de atividades relativas à
indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis,
ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual
de Estoques Estratégicos de Combustíveis ficarão sujeitos às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil
e penal cabíveis:
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I
multa;
II
apreensão de bens e produtos;
III
inutilização do produto;
IV
cancelamento do registro do produto junto à ANP;
V
suspensão de fornecimento de produtos;
VI
suspensão temporária, total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação;
VII
cancelamento de registro de estabelecimento ou instalação;
VIII
revogação de autorização para o exercício de atividade.
Parágrafo único. As sanções previstas nesta medida provisória poderão ser aplicadas cumulativamente.
Art. 3º Apena de multa será aplicada na ocorrência das infrações e nos limites seguintes:
I - exercer atividade relativa à indústria do petróleo, ao
abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de
Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, sem prévio registro ou autorização exigidos na
legislação aplicável:
Multa - de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a R$ 200.000,00
(duzentos mil reais);
II - importar, exportar, revender ou comercializar petróleo,
seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado e álcool
etílico combustível, em quantidade ou especificação diversa da autorizada, bem como dar ao produto destinação não permitida ou diversa da autorizada, na forma prevista na legislação aplicável:

Multa - de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais);
III - inobservar preços fixados na legislação aplicável para a
venda do petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e
condensado, e álcool etílico combustível:
Multa - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais);
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IV - deixar de registrar ou escriturar livros e outros documentos de acordo com a legislação aplicável ou não apresentá-los
quando solicitados:
Multa - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil
reais);
V - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar' adulterar, inutilizar, simular ou alterar registros e escrituração
de livros e outros documentos exigidos na legislação aplicável:
Multa - de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);
VI - não apresentar, na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, os documentos comprobatórios de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento,
transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, e álcool etílico combustivel:
Multa - de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);
VII - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar, adulterar, inutilizar, simular ou alterar registros e escrituração de
livros e outros documentos exigidos na legislação aplicável, para o fim
de receber indevidamente valores a título de subsídio, ressarcimento
de frete, despesas de transferência, estocagem e comercialização:
Multa - de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais);
VIII - deixar de atender às normas de segurança previstas
para o comércio ou estocagem de combustíveis, colocando em perigo
direto e iminente a vida, a integridade física ou a saúde, o patrimônio público ou privado, a ordem pública ou o regular abastecimento
nacional de combustíveis:
Multa - de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);
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IX - construir ou operar instalações e equipamentos necessários ao exercício das atividades abrangidas por esta medida provisória em desacordo com a legislação aplicável:
Multa - de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais);
X - sonegar produtos:
Multa - de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);
XI - comercializar petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, e álcool etílico combustível com vícios
de qualidade ou quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem ou
rotulagem, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor:
Multa - de R$ 5.000.000,00 (cinco mil reais) a R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais);
XII - deixar de comunicar alterações de informações já cadastradas no órgão, alteração de razão social ou nome de fantasia, e
endereço, nas condições estabelecidas:
Multa - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil
reais);
XIII - violar ou inutilizar lacre, selo ou sinal empregado por
ordem da fiscalização, para identificar ou cerrar estabelecimento,
instalação, equipamento ou obra:
Multa - de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);

XIV - extraviar, remover, alterar ou vender produto depositado em estabelecimento ou instalação suspensa ou interditada nos
termos desta medida provisória:
Multa - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais).
Art. 42 A pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e os seus antecedentes.
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§ 1º Amulta será recolhida no prazo de trinta dias, contado da
decisão administrativa definitiva.
§ 2º O não-pagamento da multa no prazo estabelecido sujeita
o infrator a:

I II -

juros de mora de um por cento ao mês ou fração;
multa de mora de dois por cento ao mês ou fração.

Art. 5º Nos casos previstos nos incisos I, VII, VIII e XI do art.
3º desta medida provisória, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas, a fiscalização poderá, como medida cautelar:
I - interditar, total ou parcialmente, estabelecimento, instalação, equipamento ou obra pelo tempo em que perdurarem os motivos que deram ensejo à interdição;
II - apreender bens e produtos.
§ 1º Ocorrendo a interdição ou a apreensão de bens e produtos, o fiscal, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de responsabilidade, comunicará a ocorrência à autoridade competente da ANP,
encaminhando-lhe cópia do auto de infração e, se houver, da documentação que o instrui.
§ 2º Verificada a cessação das causas determinantes do ato de
interdição ou apreensão, a autoridade competente da ANP, em despacho fundamentado, determinará a imediata desinterdição ou devolução dos bens ou produtos apreendidos.

Art. 6º As penas de apreensão de bens e produtos, de inutilização do produto, de suspensão de fornecimento de produtos e de
cancelamento do registro do produto serão aplicadas, conforme o
caso, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou falta de segurança do produto.
Art. 7º A pena de suspensão temporária, total ou parcial, de
funcionamento de estabelecimento ou instalação, será aplicada:
I - quando a multa, em seu valor máximo, não corresponder,
em razão da gravidade da infração, à vantagem auferida em decorrência da prática infracional;
II - No caso de reincidência.
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§ l' Verifica-se a reincidência quando o infrator pratica uma
infração depois da decisão administrativa definitiva que o tenha
apenado por qualquer infração prevista nesta medida provisória.
§ 2' Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de
penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito
em julgado da decisão.
§ 3' A pena de suspensão temporária será aplicada por prazo
mínimo de dez e máximo de quinze dias.
§ 4' A suspensão temporária será de trinta dias, quando
aplicada a infrator já punido com a penalidade prevista no parágrafo anterior.

Art. 8' A pena de cancelamento de registro será aplicada a estabelecimento ou instalação que já tenha tido seu funcionamento
suspenso, total ou parcialmente, nos termos previstos no § 4' do artigo anterior.
Art. 9' A penalidade de revogação de autorização para o exercício de atividade será aplicada quando a pessoa jurídica autorizada:
I - praticar fraude com o objetivo de receber indevidamente
valores a título de ressarcimento de frete, subsídio e despesas de
transferência, estocagem e comercialização;
II - já tiver sido punida com a pena de suspensão temporária,
total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação;
III - reincidir nas infrações previstas nos incisos VIII e XI do
art. 3' desta medida provisória;
IV - descumprir a pena de suspensão temporária, total ou
parcial, ou a pena de cancelamento de registro de estabelecimento
ou instalação.
Parágrafo único. Aplicada a pena prevista neste artigo, os responsáveis pela pessoa juridica ficarão impedidos, por cinco anos, de
exercer atividade constante desta medida provisória.
Art. 10. São autoridades competentes para lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo os funcionários da ANP ou
de órgãos conveniados, designados para as atividades de fiscalização.
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Art. 11. As infrações serão apuradas em processo administrativo, que deverá conter os elementos suficientes para determinar a
natureza da infração, a individualização e a gradação da penalidade, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório.
§ l' Prescrevem no prazo de cinco anos, contado da data do cometimento da infração, as sanções administrativas previstas nesta
medida provisória.
§ 2' A prescrição interrompe-se pela notificação do infrator ou
por qualquer ato inequívoco que importe apuração da irregularidade.

Art. 12. Qualquer pessoa, constatando infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustível, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, poderá dirigir
representação à ANP, para efeito do exercício do seu poder de polícia.
Art. 13. O funcionário da ANP que tiver conhecimento de infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento
nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis,
é obrigado a comunicar o fato à autoridade competente, com vistas à
sua apuração imediata, sob pena de co-responsabilidade.
Art. 14. O fiscal requisitará o emprego de força policial sempre que for necessário para efetivar a fiscalização.
Art. 15. Constatada a prática das infrações previstas nos incisos V, VI, VIII, X, XI e XIII do art. 3' desta medida provisória, e após
a decisão definitiva proferida no processo administrativo, a autoridade competente da ANP, sob pena de responsabilidade, encaminhará ao Ministério Público cópia integral dos autos, para os efeitos previstos no Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940, nas Leis
n's 8.078, de 11 de setembro de 1990, 8.884, de 11 de junho de 1994, e
8.176, de 8 de fevereiro de 1991, e legislação superveniente.
Art. 16. Os fornecedores e transportadores de petróleo e seus
derivados, de gás natural e condensado, bem assim de álcool etílico
combustível, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou
quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem ou rotulagem, que
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os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam
ou lhes diminuam o valor.
§ 1º As companhias distribuidoras proprietárias de equipamentos, destinados ao abastecimento de combustiveis e responsáveis pela sua manutenção, respondem solidariamente com os postos revendedores por vícios de funcionamento dos mesmos.
§ 2º A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das
pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.
§ 3º Poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da
sociedade sempre que esta constituir obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados ao abastecimento nacional de combustiveis ou ao
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis.
Art. 17. Para os efeitos do disposto nesta medida provisória,
poderá ser exigida a documentação comprobatória de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, seus deri-.
vados básicos e produtos, gás natural e condensado, bem como da
distribuição, revenda e comercialização de álcool etílico combustível.
Art. 18. O Poder Executivo poderá fixar preços e estabelecer
quotas ou volumes de produção e comercialização de álcool etílico
combustível e de cana-de-açúcar.
§ 1º A inobservãncia do preço fixado para a cana-de-açúcar
implicará o pagamento, pelo infrator, após o devido processo legal,
de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
§ 2º Compete ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) fiscalizar o cumprimento do
preço fixado para a cana-de-açúcar e aplicar a penalidade prevísta
no parágrafo anterior.

§ 3º Para os efeitos do disposto neste artigo, poderá ser exigida a documentação comprobatória de produção, destinação e comercialização da cana -de-açúcar,
Art. 19. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provísória, podendo inclusive instituir comitê destinado a
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promover a alocação mensal, em unidades produtoras, de pedidos de
aquisição de álcool etílico combustível formulados por companhias
distribuidoras de combustíveis líquidos.
Art. 20. A administração dos recursos a que se refere o art. 13,
inciso Il, da Lei nº 4.452, de 5 de novembro de 1964, alterado pelo
Decreto-Lei nº 1.785, de 13 de maio de 1980, será regulamentada
pelo Poder Executivo.
Art. 21. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.690-5, de 26 de outubro de 1998.
Art. 22.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 25 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.691-6, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas com o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), altera as Leis nºs 4.380, de
21 de agosto de 1964, 8.036, de 11 de maio
de 1990, e 8.692, de 28 dejulho de 1993, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Será admitida, no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), a celebração de contratos de financiamento com
planos de reajustamento de encargo mensal diferentes daqueles
previstos na Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993.
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Parágrafo único. Nas operações de financiamento habitacional realizadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o Conselho Curador do FGTS poderá definir os planos
de reajustamento do encargo mensal a serem nelas aplicados.
Art. 2º Os agentes financeiros do SFH poderão contratar financiamentos onde a cobertura securitária dar-se-á em apólice diferente do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação,
desde que a operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente.
Art. 3º O art. 25 da Lei nº 8.692, de 1993, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 25. Nos financiamentos celebrados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação, a taxa efetiva de juros será
de, no máximo, doze por cento ao ano.» (NR)
Art. 4º O inciso UI do art. 18 da Lei nº 4.380, de 21 de agosto
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Ifl - estabelecer as condições gerais a que deverão satisfazer as aplicações do Sistema Financeiro da Habitação quanto
a garantias, juros, prazos, limites de risco e valores máximos de
financiamento e de aquisição dos imóveis financiados no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação.» (NR)
Art. 5º O art. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 6º Mantida a rentabilidade média de que trata o § 1º,
as aplicações em habitação popular poderão contemplar sistemática de desconto, direcionada em função da renda familiar do
beneficiário, onde o valor do benefício seja concedido mediante
redução no valor das prestações a serem pagas pelo mutuário ou
pagamento de parte da aquisição ou construção de imóvel, dentre outras, a critério do Conselho Curador do FGTS.
§ 7º Os recursos necessários para a consecução da sistemática de desconto serão destacados, anualmente, do orçamento de aplicação de recursos do FGTS, constituindo reserva específica, com contabilização propria.» (NR)
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Art. 6º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vinculada
do FGTS nas modalidades previstas nos incisos V,VI e VII deste
artigo, nas operações firmadas a partir de 25 de junho de 1998,
no caso em que o adquirente já seja proprietário ou promitente
comprador de imóvel localizado no Município onde resida, bem
como no caso em que o adquirente já detenha, em qualquer parte do País, pelo menos um financiamento nas condições do
SFH." (NR)

Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.691-5, de 26 de outubro de 1998.
Art. 8º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 9º Ficam revogados o § 1º do art. 9º, o art. 14 da Lei nº
4.380, de 21 de agosto de 1964, e o art. 23 da Lei nº 8.692, de 28 dejulho de 1993.
Brasília, 25 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.697-60, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre os Títulos da Dívida Pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, consolidando a legislação em vigor
sobre a matéria.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a emitir Título da
Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, com a finalidade de;
I - prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para
cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita, respeitados
a autorização concedida e os limites fixados na Lei Orçamentária, ou
em seus créditos adicionais;
H - aquisição pelo alienante, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que trata a Lei nº 9.491, de 9
de setembro de 1997, de bens e direitos, com os recursos recebidos
em moeda corrente ou permuta pelos títulos e créditos recebidos por
alienantes;

IH - troca por Bônus da Dívida Externa Brasileira, de emissão do Tesouro Nacional, que foram objeto de permuta por dívida externa do setor público, registrada no Banco Central do Brasil, por
meio do Brazil Investment Bond Exchange Agreement, de 22 de setembro de 1988;
IV - troca por títulos emitidos em decorrência de acordos de
reestruturação da dívida externa brasileira, a exclusivo critério do
Ministro de Estado da Fazenda;
V - troca, na forma disciplinada pelo Ministro de Estado da
Fazenda, o qual estabelecerá, inclusive, seu limite anual, por títulos emitidos em decorrência de acordos de reestruturação da dívida
externa para utilização em projetos voltados às atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior,
de obra audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da
documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura, bem como mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura
(FNC), nos termos do inciso XI do art. 5º da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.
Parágrafo único. Os recursos em moeda corrente obtidos na
forma do inciso H deste artigo serão usados para;
I - amortizar a Dívida Pública Mobiliária Federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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H - custear programas e projetos nas áreas da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do meio
ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

Art. 2' Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão
as seguintes denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional (LTN), emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio prazos;
H - Letras Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio prazos;
IH - Notas do Tesouro Nacional (NTN), emitidas preferencialmente para financiamento de médio e longo prazos.
Parágrafo único. Além dos títulos referidos neste artigo, poderão ser emitidos certificados, qualificados no ato da emissão, preferencialmente para operações com finalidades específicas definidas
em lei.

Art. 3' Os Títulos da Dívida Pública serão emitidos adotando-se uma das seguintes formas, a ser definida pelo Ministro de
Estado da Fazenda:
I - oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocados ao par, com ágio ou deságio;
H - direta, em operações com autarquia, fundação, empresa
pública ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração
Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado
da Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par;
IH - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocados por valor inferior ao par quando se tratar de
emissão para atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex), instituído pela Lei n' 8.187, de l' de junho de 1991, e
nas operações de troca por Brazil Investment Bonds (BIB), de que
trata o inciso IH do art. l' desta medida provisória;
IV - direta, em operações com interessado, específico e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocados no valor inferior ao par nas operações de troca
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por utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro e doações ao FNC, de que trata o inciso V do art. 12desta medida
provisória, e colocados ao par, com ágio ou deságio nas demais operações de troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa.
Parágrafo único. Os títulos a que se refere esta medida provisória poderão, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser resgatados antecipadamente.

Art. 4' São isentos do imposto sobre a renda os juros produzidos pelas NTN emitidas na forma do inciso III do art. l' desta medida provisória, bem como os referentes aos bônus emitidos pelo Banco
Central do Brasil para os fins previstos no art. 8' do Decreto-Lei n''
1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com a redação dada pelo Decreto-Lei n" 2.105, de 24 de janeiro de 1984.
Art. 5' A emissão dos títulos a que se refere esta medida provisória processar-se-á exclusivamente sob a forma escritural, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões destes direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia, por intermédio do qual serão também creditados os resgastes do
principal e os rendimentos.
Art. 6' A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros,
pelo seu valor de resgate.

Art. 7' O Poder Executivo fixará as características gerais e específicas dos títulos da dívida pública, podendo, inclusive, criar séries específicas de cada título, bem como celebrar convênios, ajustes
ou contratos para emissão, colocação e resgate dos títulos.
Art. 8' O Ministro de Estado da Fazenda poderá autorizar a
realização de operações de substituição de títulos nas formas previstas pelo art. 3' desta medida provisória.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.697-59, de 26 de outubro de 1998.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 11. Ficam revogados o art. 30 da Lei nº 8.177, de 1º de
março de 1991, a Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, o Decreto-Lei
nº 1.079, de 29 de janeiro de 1970, e os arts. 3º e 5º do Decreto-Lei
nº 2.376, de 25 de novembro de 1987.
Brasília, 25 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Waldeck Ornélas
Paulo Paiua
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.720-1, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a contribuição para o custeio da previdência social dos servidores públicos.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A contribuição de que trata o art. 1º da Lei nº 9.630, de
23 de abril de 1998, fica acrescida de um adicional de nove pontos
percentuais incidentes sobre o valor da remuneração que exceder a
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Parágrafo único. A partir de 1º de março de 1999, a contribuição de que trata a Lei nº 9.630, de 1998, será devida pelos pensionistas da União acrescida do adicional a que se refere este artigo.
Art. 2º O adicional de que trata o artigo anterior tem caráter
temporário, vigorando por um período de cinco anos contados a partir de 1º de fevereiro de 1999.
Art. 3' As contribuições dos servidores da União serão objeto
de registro contábil individualizado.
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Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.720, de 28 de outubro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de l' de fevereiro de 1999.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
Paulo Paiua
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.692-30, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Altera dispositivos das Leis n!2s 9.138,
de 29 de novembro de 1995, 8.427, de 27 de
maio de 1992, e 9.126, de 10 de novembro de
1995, que dispõem, respectivamente, sobre o
crédito rural; sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural; autoriza o Poder Executivo a renegociar
as obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal (EGF), vencidas e prorrogadas a partir de 1991; e a aplicação da Taxa
de Juros de Longo Prazo (T JLPJ sobre empréstimos concedidos com recursos dos
Fundos Constitucionais e com recursos das
Operações Oficiais de Crédito.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 2' da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1999, não se
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aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n" 8.880, de 27 de maio
de 1994.» (NR)
Art. 2' Os arts. 1', 2' e 3' da Lei n" 8.427, de 27 de maio de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. l' É o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta lei, subvenções econômicas a produtores rurais, sob a forma de:
I - equalização de preços de produtos agropecuários ou
vegetais de origem extrativa;
II - equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros de operações de crédito rural.
Parágrafo único. Considera-se, igualmente, subvenção de
encargos financeiros os rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais concedidos, direta ou indiretamente, por bancos
oficiais federais. (NR)
Art. 2'

.

§ l' Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação a operações de crédito rural:
a) a concessão de prêmio ou bonificação, apurado em leilão
ou em outra modalidade de licitação, para promover o escoamento do produto pelo setor privado;
b) a diferença entre o preço de exercício em contratos de opções de venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder
Executivo e o valor de mercado desses produtos.

§ 2' A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado. (NR)
Art. 3' A concessão de subvenção econômica, sob a forma
de equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de
empréstimos rurais, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios e à forma estabelecidos, em conjunto, pelos Ministérios da
Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Agricultura e do
Abastecimento.» (NR)
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Art. 32 O art. 14 da Lei n" 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 2 2 , renumerando-se o atual
parágrafo único para § 1 2 :
«§ 2 2

Os contratos de financiamento para investimentos
agropecuários e agroindustriais, já contratados ou a contratar,
ao amparo das Operações Oficiais de Crédito, quando destinados ao Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer), na fase III (Piloto e Expansão), terão seus custos básicos ajustados ou serão realizados
com encargos financeiros, na forma que vier a ser estabelecida
pelo Conselho Monetário Nacional.» (NR)
Art. 4' Fica o Poder Executivo autorizado a renegociar, pelo
valor do saldo devedor na data de assinatura dos respectivos contratos de renegociação, incluídas as parcelas constantes dos incisos I e
II deste artigo, junto aos agentes financeiros componentes do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), de acordo com os critérios e
as condições a serem estabelecidos em decreto, as obrigações financeiras da União, relativas a operações de Empréstimos do Governo
Federal com Opção de Venda (EGF-COV), realizadas sob o amparo
do Decreto-Lei n 2 79, de 19 de dezembro de 1966, cujos vencimentos
tenham sido prorrogados por autorização do Conselho Monetário
Nacional (CMN), a partir de 1991:
I - o valor correspondente à equalização de preços que ainda
não tenha sido paga até a data de formalização do contrato de renegociação, apurada nos termos da legislação vigente e atualizada de acordo com as condições previstas nos respectivos instrumentos de crédito;
II - o valor correspondente à diferença entre o saldo devedor
dos contratos de EGF-COV, nos quais tenha havido perda total ou
parcial dos produtos dados em garantia, e o valor de indenizações de
perdas ocorridas até a data de formalização do contrato de renegociação, realizadas com base no valor determinante de sobretaxa de
armazenagem fixado contratualmente entre o agente financeiro e o
armazenador, com atualização de acordo com as condições previstas
nos respectivos instrumentos de crédito.
Parágrafo único. Os contratos mencionados no caput deste
artigo conterão cláusulas prevendo a aquisição, pela União, de todos
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os produtos agrícolas que garantam as operações de EGF-COV de
que trata esta medida provisória, assim como, observado o art. 42 do
Código de Processo Civil, a aquisição, pela União, dos direitos litigiosos inerentes às ações judiciais em curso propostas para assegurar o
cumprimento dos contratos de EGF-COV.
Art. 5º Fica a União autorizada a celebrar contrato com entidade pública federal especializada para a administração, armazenagem e comercialização dos estoques de produtos agrícolas adquiridos nos termos do parágrafo único do artigo anterior.
Art. 6º Os recursos provenientes da venda dos produtos e os
decorrentes da realização dos direitos litigiosos adquiridos pela
União serão destinados à amortização da Dívida Pública Mobiliária
Federal.
Art. 7º Para efeito do disposto nesta medida provisória, a subvenção de que trata o art. 2º da Lei nº 8.427, de 1992, e suas alterações, será apurada da seguinte forma:
I - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COV e o valor dos produtos dados em garantia, calculado com
base no preço mínimo, de que trata o Decreto-Lei nº 79, de 1966,
vigente na data de assinatura do contrato de renegociação;
II - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COVe o valor apurado na multiplicação da quantidade de produto objeto de cobrança judicial pelo valor da sobretaxa de armazenagem divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento,
vigente na data de assinatura do contrato de renegociação.
Art. 8º O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria Federal de Controle, aferirá a exatidão dos valores relativos às
obrigações referidas no art. 4º, podendo solicitar a participação de
outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
Art. 9º Os contratos de renegociação deverão conter cláusula
prevendo que, verificada qualquer inexatidão nos valores de que trata
o artigo anterior, fica a União autorizada a promover, por intermédio
do Banco Central do Brasil, o débito automático à conta de Reservas
Bancárias do agente financeiro, com a imediata transferência para o
Tesouro Nacional das diferenças eventualmente apuradas.
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Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.692-29, de 27 de outubro de 1998.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Martus Antônio Rodrigues Tavares
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.693-42, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM) e dá outras providências,

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 16, 22, 23 e o parágrafo único do art. 29 do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de
1987, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.414, de 12 de fevereiro de 1988,
pela Lei nº 7.742, de 20 de março de 1989, e pela Lei nº 8.032, de 12
de abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 2º O AFRMM é um adicional incidente sobre o frete
cobrado pelas empresas brasileiras e estrangeiras de navegação
que operem em porto brasileiro, de acordo com O conhecimento
de embarque e o manifesto de carga, pelo transporte de carga de
qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na
qual incidirá apenas nas cargas de granéis líquidos e constitui
fonte básica do Fundo da Marinha Mercante.
..•••...•••..••••........••••..••••.....•..••••..••••..•.......•••..••••..••••......•..•••... »

(NR)
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I

vinte e cinco por cento, na navegação de longo curso;

II - dez por cento, na navegação de cabotagem;
III - vinte por cento, na navegação fluvial e lacustre, observado o disposto no art. 2'.
••................••..••••...•••..••••..•••...••...•••..•••..•............••••...•••...•••...»

(NR)

«Art. 4º

§ 3' Na navegação de longo curso, quando o frete estiver
expresso em moeda estrangeira, a conversão para o padrão monetário nacional será feita com base na mesma taxa empregada
para o cálculo e o pagamento do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados, de acordo com diretrizes baixadas pelo Ministério da Fazenda." (NR)
«Art. 5º

.

III -

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na
zona econômica exclusiva brasileira;

N-

.

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998
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ção de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;

V-

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso NacionaI, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;
c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da
Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais
supervisionadas;
e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios
à vontade do exportador brasileiro;
fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas
alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou
granéis líquidos;
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g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas do AFRMM.
§ l' Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se estejá tiver sido calculado sobre o frete desde a sua origem até seu destino final.

§ 2' Fica suspenso o pagamento do AFRMM, incidente sobre o transporte de mercadorias submetidas aos regimes aduaneiros abaixo discriminados, até a nacionalização total ou parcial da carga:
a) especiais:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
b)

1.
2.
3.

trãnsito aduaneiro;
entreposto aduaneiro;
entreposto industrial;
admissão temporária;
drawback, modalidade suspensão;
entreposto industrial sob controle informatizado (Recof);
atípicos:
depósito especial alfandegado;
depósito afiançado;
depósito franco.

§ 3' Nos casos de nacionalização total ou parcial da carga,
de que trata o § 2', a taxa de conversão estabelecida no § 3' do
art. 4' será a da data de registro da Declaração de Importação.
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§ 4' O não-pagamento do AFRMM, finda a suspensão
prevista no § 2', implicará sua cobrança com os encargos financeiros mencionados no § 3' do art. 6'.» (NR)

«Art. 6' O AFRMM será recolhido pelo consignatário da
mercadoria transportada, ou por seu representante legal, ambos devidamente identificados pelo seu número de inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes ou no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, em agência do Banco do Brasil
S.A., conforme disposto em regulamento.
§ l' A liberação do conhecimento de embarque estará
condicionada ao pagamento do AFRMM, comprovado por documento de arrecadação devidamente autenticado pelo Banco do
Brasil S.A., ou prova de pagamento por meio eletrônico, conforme disposto em regulamento.
§ 2' Os dados imprescindíveis ao controle da arrecadação
do AFRMM, oriundos dos manifestos de carga, terão de estar
disponibilizados pelas empresas de navegação ou seus agentes,
ao Departamento de Marinha Mercante da Secretaria de Transportes Aquaviários do Ministério dos Transportes, antes do início do processo de liberação dos Conhecimentos de Embarque,
conforme disposto em regulamento.
§ 3' O Banco do Brasil S.A., em caso de ocorrência relativa a insuficiência de fundos ou qualquer restrição ao recebimento dos meios de pagamento a ele entregues pelo recolhedor, dará
conhecimento ao Departamento de Marinha Mercante, que providenciará a cobrança administrativa ou executiva da dívida, ficando o valor originário do débito acrescido de:
a) multa de mora de trinta e três centésimos por cento por dia
de atraso, contado a partir do primeiro dia subseqüente à data de
liberação do Conhecimento de Embarque até o dia em que ocorrer
o pagamento, limitada ao percentual de vinte por cento;

b) juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia (Selic), para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
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que até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento.
§ 4º Esgotados os meios administrativos para a cobrança
do AFRMM, o débito será inscrito na Dívida Ativa da União,
para cobrança executiva, nos termos da legislação em vigor.
§ 5º As unidades da Secretaria da Receita Federal não
efetuarão o desembaraço de mercadorias objeto de despacho
aduaneiro de importação, sem apresentação do comprovante do
recolhimento do AFRMM ou de documento que comprove sua
suspensão ou isenção, conforme disposto em regulamento.
§ 6º Na navegação de cabotagem e na navegação fluvial e
lacustre de percurso nacional, o AFRMM será recolhido até dois
dias úteis após a data de início da operação de descarregamento
da embarcação.

§ 7º O Ministério dos Transportes estabelecerá o cronograma para implantação da nova sistemática de recolhimento." (NR)
«Art. 8º

.

1-

.

a) cem por cento do AFRMM gerado por empresa estrangeira
de navegação;

b) cem por cento do AFRMM gerado por empresa brasileira
de navegação, operando embarcação afretada de registro estrangeiro;
c) cinqüenta por cento do AFRMM gerado por empresa brasileira de navegação, operando embarcação, própria ou afretada, de registro brasileiro, na navegação de longo curso;
.......•..•..••••...••••....••••...••••...••••...••••...••••..•••••..•••••...••••..•••••.•...» (NR)

«Art. 9º As parcelas recolhidas à conta a que se refere o
item III do art. 8º serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do
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ções próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como em-

barcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que
tratam os §§ 1º e 3º do art. 8º, incluídas as embarcações fluviais
que participarem do transporte de bens para exportação.
............................................................................................." (NR)
«Art. 10.
1-

.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;

fJ para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos obtidos junto à Finame e ao Programa Amazônia
Integrada (PAI), por intermédio de qualquer estabelecimento
bancário autorizado a operar com estes recursos e que tenham
por objeto as modalidades de apoio previstas nos itens 1, 2 e 3 da
alínea a do inciso I do art. 16, desde que a interessada esteja adimplente com as obrigações previstas nas alineas d e e deste inciso;
II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior." (NR)
«Art. 16.
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até oitenta e cinco
por cento do valor do projeto aprovado:

1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiros;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
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b) as empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos
de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação de recursos humanos voltados para os setores da marinha
mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção
de embarcações:
1. destinadas à exportação, até oitenta por cento do seu
preço de venda;
2. destinadas a empresas brasileiras de navegação, até noventa por cento do seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
fJ a estaleiros brasileiros, para financiamento a reparo de embarcações, até oitenta e cinco por cento do preço total do reparo;
g) para outras aplicações em investimentos, no interesse
da marinha mercante brasileira;
H - no pagamento ao agente financeiro:
a) de valor correspondente à diferença apurada entre o
custo de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5' do art. 12 do Decreto-Lei n' 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;
IH - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
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recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite
de vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término
da obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1º As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso
U deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional
e revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com
recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da
dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da
extinta Superintendência Nacional da Marinha Mercante
(Sunamam).
§ 2º As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos lU e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26.» (NR)

«Art. 22. Os financiamentos concedidos com recursos do
FMM, destinados à construção, reparo ou melhoria de embarcações, poderão ter como garantia a alienação fiduciária ou hipoteca da embarcação financiada, ou outras modalidades de garantia, a critério do agente financeiro.
Parágrafo único. A alienação fiduciária só terá validade e
eficácia após sua inscrição no Registro de Propriedade Marítima, junto ao Tribunal Marítimo, aplicando-se-Ihe, no que couber, o disposto nos arts. 148 a 152 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986.» (NR)
«Art. 23. A alienação das embarcações que, para construção, reparo ou melhoria, tenham sido objeto de financiamento com
recursos do FMM, dependerá de prévia autorização do Ministério
dos Transportes, quando o risco da operação for do FMM.» (NR)
«Art. 29.

..
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Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha
mercante e dos serviços administrativos da arrecadação.» (NR)
Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ l' A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o
caput deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos
que detenha contra o Tesouro Naciona!.
§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n' 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à indústria nava!.
§ 5' A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a
emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade
com o disposto no caput deste artigo, entre a data base de referência
estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3' Não se aplicam ao dísposto no inciso V, alínea c, do art.
5' do Decreto-Lei n' 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos do § 2' do art. l' da Lei n" 8.402, de 1992.
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Art. 4' O cumprimento do disposto no § 7' d o art. 11 da Lei
n' 9.432, de 8 de janeiro de 1997, nas operações de importação, dar-se-á
mediante a restituição da parcela dos tributos federais pagos referente
ao frete aquaviário internacional produzido por embarcação de bandeira brasileira registrada no Registro Especial Brasileiro (REB),
enquanto não disponivel processo operacional que possibilite a concessão do beneficio pela dedução da base de cálculo de tributos federais.
Art. 5' Os armadores ou seus prepostos poderão exercer as
atribuições de corretor de navios e de despachante aduaneiro no tocante às suas embarcações, de quaisquer bandeiras, quer empregadas em longo curso, em cabotagem ou navegação interior.
Parágrafo único. Só será devida remuneração aos corretores
de navios e aos despachantes aduaneiros quando houver prestação
efetiva de serviço.
Art. 6' O art. 7' da Lei n' 9.365, de 16 de dezembro de 1996,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 2', renumerando-se o atual
parágrafo único para § 1':
«§ 2' O disposto no caput deste artigo não se aplica às
operações de financiamento à produção de embarcações na
Aroazônia Legal, com recursos do Fundo da Marinha Mercante,
que terão como remuneração nominal a TJLP." (NR)
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.693-41, de 27 de outubro de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9' Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n? 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei n' 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9' da Lei
n' 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Martus Antônio Rodrigues Tavares
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MEDIDAPROVISÓRIAN· 1.694-12, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 1'2 da Lei nº
9.530, de 10 de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1· O art. 1· da Lei n? 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

.

II - o superávit financeiro dos fundos, das autarquias e
das fundações, integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1997 e
seguintes, nos termos do art. 43, § 2·, da Lei n· 4.320, de 17 de
março de 1964, ressalvados o do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o do Fundo Nacional da Cultura
(FNC), o do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), o
do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), o do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM) e
os recursos provenientes de contribuições direta dos servidores
públicos com finalidade específica;
••..•......•••..••••.•......••••...••••..•••...•••••..••••..•••....••••..••••....••...••••..•»

(NR)

Art. 2· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.694-11, de 27 de outubro de 1998.
Art. 3·
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de novembro de 1998; 177· da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Martus Antônio Rodrigues Tavares
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.695-42, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções de
Confiança existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança nos órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e à classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ 1º O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e das entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre as competências, atribuições e funções e os diferentes
níveis dos cargos ou das funções de confiança do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e das Funções de Confiança, de acordo
com a legislação pertinente.
§ 2º No prazo de 60 dias, após a adequação das estruturas regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao
Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e das funções de confiança excedentes.

Art. 2º O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e as funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada até 1º de julho de 1998.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
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e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível, cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 4º Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos dos órgãos e das entidades a que alude o artigo anterior, poderão
ser efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data da publicação
do decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental
ou do estatuto do qual decorra.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.695-41, de 27 de outubro de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Revoga-se a Lei nº 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

Cargo/Função
Natu:,:za Especial
Subtotal

Quantitativos

77
77

Direção e Assessoramento Superiores

!

DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-!

146
684
1.942
2.912
6.209

==-=-

~7:::.103

Subtotal

_

18.996
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Quantitativos

CargolFunção

-~

Função Gratificada
FG~1

8~842

FG~2
FG~3

8.429
11.531

-

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

Subtotal

----

-'--'--- -"'--

---,_ .._ - -

28.802

Cargo Comissionado de Telecomunicações (*)

CCT-V
CCT-IV
CCT-I1I
CCT-II
CCT-I

38
53
43
53
63
250

Subtotal
Cargo Comissionado de Energia Elétrica (*)
CCE-V
CCE-IV
CCE-I1I
CCE-II
CCE-I

32
33
26
20
19
130

Subtotal
Função Comissionada do Banco Central (")

1
39
46
246
531
11
39
17
112
229
12
96
56

FDS-l
FDE-l
FDE-2
FDT-l
FDO-l
FCA-l
FCA-2
FCA-3
FCA-4
FCA-5
FTS-l
FTS-2
FTS-S

Subtctal

Cargo Comissionado de Petróleo (*)
CCP-V
CCP-IV
CCP-II
CCP-I

Subtotal
L-~

____

'Ibtal

-

1.435
19
36
8
39
102
49.792

(*) Níveis e quantitativos sujeitos a alterações, sem aumento de despesa, consoante legislação
específica.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998

I,

8111
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.696-28, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a novação de dividas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n'12.406, de 5 de janeiro de 1988, e
as Leis n's 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990 e 28
de julho de 1993, respectivamente; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' As dívidas do Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a
saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação,
a ser celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
§ l'

Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:

I - dívida caracterizada vencida, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou
por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com
cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e
expirado o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;
U - dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou
por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a responsabilidade do fundo está definida, mas o prazo para quitação das parcelas mensais ainda não chegou a seu termo;
Hl - dívida não caracterizada, a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
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§ 2' A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes
condições:
I - prazo máximo de trinta anos, contados a partir de l' de
janeiro de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze
anos para o principal;
U - remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao
índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida:
a) de juros à taxa efetiva de três vírgula doze por cento ao ano
para as operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
b) de juros de seis vírgula dezessete por cento ao ano, correspondente à taxa efetiva de juros aplicada aos depósitos de poupança,
para as demais operações;
UI - registro sob a forma escritural em sistema centralizado
de liquidação e de custódia.
§ 3' As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
§ 4' As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido transferidos a terceiros.
§ 5' Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de l' de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos residuais de responsabilidade do FCVS será realizada, observando-se os critérios estabelecidos no inciso U do § 2' deste artigo.
§ 6' A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, anual ou semestralmente, a partir de I" dejaneiro de 1997, de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria
do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 7' As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de maio de 1999,
manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às condições de novação estabelecidas neste artigo.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p.
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§ 8º A adesão a que se refere o § 7º deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos desta medida provisória.
Art. 2º As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas aos
contratos de financiamento habitacional do SFH, celebrados com mutuários finais e que contam com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS, poderão ser equiparadas às
dívidas caracterizadas vencidas, de que trata o inciso I do § 1º do artigo
anterior, para efeito de novação antecipada desses crédítos, observando-se as condições estabelecidas nos §§ 2º ao 7º do artigo anterior.
§ 1º As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser
novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do
saldo devedor posicionado na data do reajustamento do contrato, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado mediante acordo entre o agente
financeiro e o mutuário.
§ 2º As dívidas relativas aos contratos cuja prestação total,
em 31 de março de 1998, era de até R$ 25,00 (vinte e cinco reais) poderão ser novadas por montante correspondente a setenta por cento
do valor do saldo devedor, posicionado na data de reajustamento do
contrato, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS sobre o saldo
devedor remanescente, que será renegociado mediante acordo entre
o agente financeiro e o mutuário.
§ 3º O saldo que remanescer da aplicação do disposto nos §§ 1e
e 2º deste artigo será objeto de novação entre as partes por meio de
instrumento particular de aditamento contratual, com força de escritura pública, onde se estabelecerão novas condições financeiras relativas a prazo, taxa nominal de juros, apólice de seguro, sistema de
amortização e plano de reajuste, preservando-se a prerrogativa de os
mutuários, enquanto existir saldo devedor da operação, utilizarem os
recursos da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos
incisos V e VI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 4º Aformalização das disposições contidas no caput e §§ 1º,
2º e 3º deste artigo condiciona-se à prévia e expressa anuência do
devedor.
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§ 5' Fica dispensado de registro, averbação ou arquivamento
no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos e Documentos o aditivo contratual decorrente da novação da dívida de que trata o caput
deste artigo, mantendo-se a garantia hipotecária em favor do agente
financeiro.
Art. 3' A novação de que trata o art. l' far-se-á mediante:

I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
n - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas,
apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no § 5'
do art. l' desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de
Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação
(BNH); e

c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;

In - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Miuistro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com
a comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso
n deste artigo.
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8' do art. l' desta medída provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a
certeza da dívida caracterizada;
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VI - declaração do credor, firmada por dois de seus representantes legais, quanto ao correto recolhimento das contribuições
mensais e trimestrais ao FCVS, e das contribuições ao Fundhab, no
montante e forma estipulados pela legislação pertinente, bem como
sobre a informação, na habilitação de seus créditos ao FCVS, da origem de recursos, da data e do tipo de evento dos financiamentos concedidos aos mutuários finais;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle, sobre o disposto no inciso V;
VIII
parecer da Secretaria do Tesouro Nacional;
IX - parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; e
X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada
no Diário Oficial da União.
§ l' As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento
de créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS,
desde que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou curadores.

§ 2' A CEF, como administradora ou gestora dos diversos
fundos do SFH, no ãmbito de sua competência, apurará os valores
dos débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3' O gestor do FGDLI, ou o seu sucessor, apurará os valores
dos débitos das instituições financiadoras do SFH junto àquele fundo.
§ 4' A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
§ 5' O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua
inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a
cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com
a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas
instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará 08 documentos pertinentes à Procuradoria-GeraI da Fazenda Nacional, para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.

em
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§ 6' A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
§ 7' As instituições financiadoras do SFH que prestarem informações inverídicas, destinadas à constituição do Cadastro Nacionai de Mutuários (Cadmut), e receberem valor indevido do FCVS,
serão cobradas, a qualquer época, na forma do § 5' deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.
§ 8' As Companhias de Habitação Popular (Cohab's), e assemelhadas, que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória, poderão, excepcionalmente, pagar seus débitos, existentes até 31 de dezembro de 1997, junto ao Seguro Habitacional do
Sistema Financeiro da Habitação, mediante prévio encontro de contas com créditos do FCVS, no ato da primeira novação, observada a
equivalência econômica da operação, sem prejuízo da incidência dos
encargos previstos na legislação pertinente.
§ 9' O encontro de contas previsto no parágrafo anterior será
operacionalizado pela CEF, na qualidade de Administradora do
FCVS, por meio da subconta Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional (FesaIFCVS), ouvida a Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 10. As instituições operadoras do Seguro Habitacional do
SFH não farão jus a qualquer remuneração sobre o montante dos valores envolvidos no encontro de contas, citado no § 8' deste artigo.

Art. 4' Ficam alterados o caput e o § 3' do art. 3' da Lei n" 8.100,
de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4', os quais passam a
vigorar com a seguinte redação;
«Art. 3' O Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do
evento caracterizador da obrigação do FCVS.
§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de Administradora do FCVS, auCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998
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torizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4' O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os
atos normativos necessários à administração e manutenção do
cadastro a que se refere o § 3' deste artigo." (NR)

Art. 5' As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independentemente da adesão a que se refere o § 7' do art. l' desta medida provisória, deverão encaminhar, até
31 de dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do Cadmut, conforme disposto no § 3' do art. 3' da Lei n' 8.100, de
1990, na redação dada por esta medida provisória.
§ l' As informações correspondentes aos contratos de financiamentos imobiliários com recursos do SFH, firmados a partir do exercício de 1997, deverão ser encaminhadas mensalmente ao Cadmut.
§ 2' O não-cumprimento do disposto neste artigo importará,
para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.

Art. 6' Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2' deste artigo e no art. 7', são livremente negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso II do art. 3' desta medida provisória;
II - pagamento de até setenta e cinco por cento da contribuição trimestral dos agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme
disposto no inciso II do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.406, de 5 de janeiro
de 1988, na redação dada por esta medida provisória.
III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento
em moedas de privatização.
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§ lº A utilização dos créditos novados para os fins previstos
nos incisos H e IH deste artigo ficará limitada àqueles substituídos
por dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2' As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos H e HI deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por
títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação
a ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 7' Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
agente operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
Art. 8' O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições previstas no art. 15 da Lei n' 8.036, de 1990;
H - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior;
HI - promover amortização extraordinária da dívida de responsabilidade das instituições financiadoras, relativamente às operações de financiamento a mutuários do SFH realizadas com repasses de recursos oriundos do FGTS, em montante correspondente a
eventual diferença, se positiva, entre os valores:
a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caracterizador da obrigação do FCVS;
b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS,
apurado nas condições estabelecidas na alínea a do inciso H do § 2' e
§ 5' do art. l' desta medida provisória.
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§ l' A amortização extraordinária prevista no inciso UI deste
artigo será integralmente assumida pelo FGTS, aplicando-se apenas às instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 2' O dispositivo previsto no inciso UI deste artigo alcança também as dívidas de responsabilidade do FCVS, relativas às operações de
financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos conceitos definidos nos incisos I e U do § l' do art. l' desta medida provisória.

Art. 9' Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei n' 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
na utilização dos créditos de que trata o art. 6', como contrapartida da
aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado o disposto
nos §§ 3' e 4' do art. 65 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos
créditos de que trata o art. 6' desta medida provisória ou dos bens e
direitos adquiridos no âmbito do PND.
Art. 10. O valor correspondente aos créditos a que se refere o
art. 6' desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como
aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório
dos recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos
saldos de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos
créditos a que se refere o caput deste artigo.
Art. 11. A partir de l' de março de 1998, somente as instituições financiadoras, que exercerem a opção pela novação prevista
nesta medida provisória, poderão computar, como operações de financiamento habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto ao
FCVS, para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de recursos captados em depósitos de poupança.
Art. 12. O art. 6' do Decreto-Lei n" 2.406, de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:
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«Art. 6º

II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em zero vírgula um por cento, incidente sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos a adquirentes de
moradia própria com cobertura do FCVS, existentes no último
dia do trimestre, podendo ser pago, em até setenta e cinco por
cento, com títulos recebidos da quitação da dívida do FCVS para
com os agentes financiadores;
§ l' A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso II deste artigo, é devida
desde 26 de setembro de 1996.
§ 2' Enquanto não for efetivada a primeira novação da dívida do FCVS, o valor que corresponder a até setenta e cinco por
cento da contribuição trimestral não será exigido.
§ 3' O valor da parcela de contribuição, a que se refere o §
2' deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização dos saldos de cadernetas de poupança com data de crédito de
rendimento no dia l' de cada mês, acrescido de juros correspondentes à taxa dos títulos recebidos na primeira novação, incidindo desde o último dia do trimestre de referência da contribuição
até o dia do efetivo pagamento." (NR)

Art. 13. O saldo de recursos existentes no Fundhab será
transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do
extinto Seguro de Crédito do SFH.
Art. 14.

Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.

Art. 15. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vínculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF,
na qualidade de agente operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as características descritas nos incisos I a III do § 2' do art. l' desta medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
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responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5"
do art. l' desta medida provisória.
§ l' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradora do FCVS.
§ 2' A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 16. A partir de 12 de junho de 1998, mediante acordo entre as partes, as instituições financiadoras do SFH poderão conceder
aos mutuários que tenham firmado contrato com previsão de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, no prazo de
até 30 de dezembro de 1998, liquidação antecipada de sua dívida,
mediante pagamento de montante correspondente a cinqüenta por
cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die
da data do último reajuste até a data da liquidação.
§ l' As instituições financiadoras suportarão valores equivalentes a vinte por cento do saldo devedor contábil da operação atualizado na forma do caput deste artigo, sendo facultado a elas arcar
com os valores remanescentes de responsabilidade do FCVS.
§ 2' O FCVS quitará o correspondente aos trinta por cento remanescentes da aplicação do disposto no caput e no § l' deste artigo
com créditos dotados das mesmas características constantes do § 2'
do art. F, independentemente de a instituição ter optado pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 3' Aos créditos referidos no parágrafo anterior não se aplica
a restrição imposta às dívidas caracterizadas vincendas de que trata
o § 2" do art. 6" desta medida provisória.

Art. 17. A partir de 12 de junho de 1998, alternativamente ao
disposto no art. 2" da Lei n' 8.004, de 14 de março de 1990, com a redação dada pelo art. 19 desta medida provisória, as transferências
de contratos do SFH que tenham cobertura do FCVS poderão ser efetuadas, por acordo entre as partes, mediante a assunção pelo novo
mutuário de montante equivalente a setenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último
reajuste até a data da transferência, observados os requisitos legais
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e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento
do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal.
§ 1º O saldo remanescente da aplicação do disposto no caput
deste artigo será assumido integralmente pelo FCVS na forma de
participação antecipada e ressarcido às instituições financiadoras
com créditos dotados das mesmas características constantes do § 2º
do art. 1º, independentemente de a instituição ter optado pela novação prevista nesta medida provisória.

§ 2º Efetivada a transferência, cessa a responsabilidade do
FCVS relativamente ao contrato transferido, devendo tal condição
constar dos instrumentos respectivos.

Art. 18. Os valores suportados pelas instituições financiadoras do SFH, em decorrência da implantação das novações antecipadas estabelecidas no art. 2º, das liquidações antecipadas na forma do
art. 16 e das transferências de contratos, previstas no art. 17 desta
medida provisória, poderão ser diferidos em vinte semestres.
Art. 19. O parágrafo único do art. 1º e os arts. 2º, 3º e 5º da Lei
nº 8.004, de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da instituição financiadora. (NR)
Art. 2º Nos contratos que tenham cláusula de cobertura
de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato original, desde que se trate de financiamento destinado à
casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal, bem assim os seguintes requisitos:
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I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento desse encargo até a data da formalização da transferência,
com base no índice de atualização das contas de poupança mantidas no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE),
e acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros e, quando devida, da contribuição mensal ao FCVS;

b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência
Salarial, instituído i.elo Decreto-Lei n? 2.164, de 19 de setembro
de 1984, o enquadramento na categoria profissional do novo
mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal,
após a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea
anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data
do último reajustamento contratual até a data da formalização
da transferência, considerando-se as alterações ocorridas no
saldo devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento
serão destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ l' Nas transferências dos contratos de financiamento
da casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo
devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei
n' 8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e
incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribuição ao FCVS.

§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observãncia
das seguintes exigências:
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a) limite máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;

b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do imóvel objeto da transferência;

c) localização do imóvel no domicílio do comprador. (NR)
Art. 3' A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata
die da data do último reajuste até a data da transferência, observados os percentuais de pagamento previsto no caput e nos incisos I, II e III do art. 5' desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações,
inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do
cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal.» (NR)
«Art. 5' O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 31 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da liquidação;
II - contratos firmados de l' de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
III - contratos firmados de l' dejaneiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ I" A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998
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mente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente
utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer
repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se encerra no momento da liquidação do contrato.
............................................................................................»

(NR)

Art. 20. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido
celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996,
sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Parágrafo único. A condição de cessionário poderá ser comprovadajunto à instituição financiadora, por intermédio de documentos
formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Titulos e Documentos, ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do
imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
Art. 21. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH
até 25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.

Art. 22. Na liquidação antecipada da dívida de contratos do
SFH, o comprador de imóvel, cuja transferência foi efetuada sem a
interveniência da instituição financiadora, equipara-se ao mutuário
final, para todos os efeitos inerentes aos atos necessários à liquidação e habilitação junto ao FCVS, inclusive quanto à possibilidade de
utilização de recursos de sua conta vinculada do FGTS.
§ 1º A condição de cessionário poderá ser comprovada junto à
instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do imóvel
foi realizada até 25 de outubro de 1996.
§ 2º Para os fins a que se refere o parágrafo anterior, poderá
ser admitida a apresentação dos seguintes documentos:
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I - contrato particular de cessão de direitos ou de promessa
de compra e venda, com firma reconhecida em cartório em data anterior à liquidação do contrato, até 25 de outubro de 1996;
II - procuração por instrumento público outorgada até 25 de
outubro de 1996, ou, se por instrumento particular, com firma reconhecida em cartório até 25 de outubro de 1996.
Art. 23. Os contratos firmados no SFH, sem cobertura do
FCVS, poderão, a critério da instituição financiadora, ser novados
entre as partes, estabelecendo-se novas condições financeiras relativas a prazo, taxa nominal de juros, apólice de seguro, sistema de
amortização e plano de reajuste, preservando-se para a operação,
enquanto existir saldo devedor, a prerrogativa de os mutuários utilizarem os recursos da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos V e VI do art. 20 da Lei n' 8.036, de 1990.

Parágrafo único. O contrato objeto de renegociação será formalizado por meio de instrumento particular de aditamento contratual, com força de escritura pública, dispensando-se registro, averbação ou arquivamento no Registro de Imóveis e no Registro de Titulos e Documentos.
Art. 24. O § 2' do art. 21 da Lei n' 8.692, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2' Para efeito de registro e averbação de contratos de
financiamentos para moradia, as taxas e os emolumentos serão
cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até zero virgula um por cento sobre o valor do financiamento, quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou
não no SFH;

b) até um por cento incidente sobre o valor do negóciojurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos
demais contratos pactuados no âmbito do SFH.» (NR)

Art. 25. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal FCVS
de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do
FCVS.
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Art. 26. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de
taxa de administração pelos serviços prestados no extinto
Fundhab, correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro
de 1996, a ser definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 27. O FCVS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, a ser regulamentado em
ato do Poder Executivo, que disporá sobre a estrutura, funcionamento e competência do colegiado.
§ 1s Além das atribuições definidas no ato regulamentador a
que se refere o caput competirá ao Conselho Curador do FCVS
(CCFCVS), relativamente a contratos de financiamentos habitacionais cujo equilíbrio da apólice do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação esteja sob garantia do FCVS:
I - julgar, em instãncia administrativa única, os ilícitos decorrentes da aplicação das condições de cobertura, normas e rotinas
desse seguro;
II - dirimir as questões relacionadas a operacionalização desse seguro, bem como decidir sobre o tratamento a ser dado aos casos
omissões relativos à regulação de sinistros.
§ 2º O CCFCVS poderá delegar as competências referidas no
§ 1s deste artigo a um comitê de recursos integrantes de sua estrutura.
Art. 28. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do SBPE, nos termos da Lei n" 4.380, de 21 de
agosto de 1964.
Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do CMN
que dispuseram sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput.
Art. 29. O FCVS é autorizado a transferir ao Tesouro NacionaI Letras Hipotecárias, de emissão da CEF, ficando credor da
União em valor equivalente.
Parágrafo único. A União pagará a dívida decorrente da transferência dos ativos de que trata este artigo mediante a securitização
das obrigações, pelo Tesouro Nacional, observadas as condições previstas no art. 1º deste medida provisória, mantendo a equivalência
econômica entre os ativos.
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Art. 30. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente , observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário de sociedade anônima que tenha por objeto social a securitização de créditos hipotecários e imobiliários.

Art. 31. O prazo de um ano a que se refere o art. 5' da Lei n'
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória, contar-se-á a partir de 31 de março de 1997.
Art. 32. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
Art. 33. Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a compensar os créditos decorrentes dos contratos
de refinanciamento de que trata a Lei n" 9.496, de 11 de setembro de
1997, com créditos detidos pelas Unidades da Federação e que tenham sido objeto da novação a que se refere esta medida provisória.
Parágrafo único.
tes critérios:

Na compensação, observar-se-ão os seguin-

I - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida de juros à taxa efetiva de seis vírgula dezessete por cento ao ano
serão aceitos pelo seu valor de face;
II - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida de juros á taxa efetiva de três vírgula doze por cento ao ano serão
aceitos com deságio sobre seu valor de face a ser estabelecido pelo
Ministério da Fazenda.
Art. 34. A prerrogativa prevista no inciso II do art. 6' do
Decreto-Lei n' 2.406, de 1988, somente poderá ser exercida pelos
agentes financidadores que se manifestarem pela novação e se encontrarem em dia com as contribuições ao FCVS, nos termos desta
medida provisória.
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.696-27, de 27 de outubro de 1998.

Art. 36.
publicação.

Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
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Art. 37. Fica revogado o art. 6' da Lei n? 8.004, de 14 de março
de 1990.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Martus Antônio Rodrigues Tavares
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.698-51, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7', inciso XI, da Constituição.
Art. 2' A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integradas, também, por
um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ L" Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos
de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordo,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazo para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes
critérios e condições:
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I
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2' O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3' Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:

I - a pessoa física;
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades.
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos deste inciso, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
Art. 3' A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência a qualquer encargo trabalhista, não se
lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ l' Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir com despesas operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vetado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados
pela empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais
de duas vezes no mesmo ano civil.

§ 3' Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos
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te pela empresa, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à
participação nos lucros ou resultados.
§ 4' A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1998, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias.
§ 5' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de rendimentos da pessoa fisica, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão ultilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I
II -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ I' Considera-se arbitragem de oferta finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.

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

Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e
controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
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Art. 6' Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o
trabalho aos domingos no comércio varejista em geral, observado o
art. 30, inciso I, da Constituição.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas
com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras previstas em acordo ou convenção coletiva.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.698-50, de 27 de outubro de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Edward Amadeo
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.699-42, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2' O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, para o órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
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a)

suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoa Físicas (CPF);

b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes

(CGC).
§ l' Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo normas próprias e sob a sua exclusiva responsabilidade, às inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem na hipótese prevista neste artigo.
§ 2' O registro no Cadin far-se-á sessenta dias após comunicação ao devedor da existência de débito passível de inscrição naquele
cadastro, fornecendo-se todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3' Tratando-se de comunicação expedida por via postal ou
telegráfica, para o endereço indicado no instrumento que deu origem
ao débito, considerar-se-á entregue após quinze dias da respectiva
expedição.
§ 4' A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em
Dívida Ativa atenderá ao disposto no § 2'.
§ 5' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu
causa à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo
registro procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 6' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2' e 4', ou a não exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 5', sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lein' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho).

§ 7' O disposto neste artigo não se aplica aos débitos referentes a preços de serviços públicos ou a operações financeiras que não
envolvam recursos orçamentários.
Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
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Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas íncluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo regístro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin.
Art. 4' A inexistência de regístro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigídos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5' O Cadin conterá as seguintes ínformações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', ínciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas juridicas ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2', inciso Il,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), endereço e telefone do respectivo credor ou do órgão
responsável pela inclusão;
IV - data do regístro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
regístrado no Cadin, inclusive para atender ao que dispõe o parágrafo único do art. 3'.
Art. 6' É obrigatória a consulta prévia ao Cadin pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
III - celebração de convênio, acordos, ajustes ou contratos
que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único.

O disposto neste artigo não se aplica:

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p- 7937-8195, novo 1998

8135
I - à concessão de auxílio a Municípios atingidos por calamidades públicas reconhecida pelo Governo Federal;
II - às operações destinadas à composição e regularização
dos créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de recursos por parte do órgão ou entidade credora;
III - às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor
civil de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 72 A existência de registro no Cadin há mais de trinta
dias constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos
atos previstos no artigo anterior.
§ 12

Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
I - ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da
obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente
ao Juízo, na forma da lei;
II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
§ 22 O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 32 Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou
a inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importãncia do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 42 Em caso de relevãncia e urgência, e nas condiçôes que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão
suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este artigo.

Art. 82 A não observãncia do disposto no § 12 do art. 22 e nos
arts. 62 e 72 desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei n 2 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n 2 5.452, de 1943.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998

8136
Art. 9' Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2', do Decreto-Lein' 147, de 3
de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do Decreto-Lei n' 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
n' 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis
de inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ l' Observados os limites e as condições estabelecidas em
portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionado à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidujussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas
de pequeno porte optante pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n' 9.317,
de 5 de dezembro de 1996.
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
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§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade no prazo de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
§ 6' Atendendo ao princípio da economicidade, observados os
termos, os limites e as condições estabelecidos em ato do Ministro de
Estado da Fazenda, poderá ser concedido, de ofício, parcelamento
simplificado, importando o pagamento da primeira parcela confissão irretratável da dívida e adesão ao sistema de parcelamento de
que trata esta medida provisória.
§ 7' Ao parcelam- nto de que trata o parágrafo anterior não se
aplica a vedação contida no parágrafo único do art. 14.
§ 8' Descumprido o parcelamento garantido por faturamento
ou rendimentos do devedor, poderá a Fazenda Nacional realizar a
penhora preferencial destes, na execução fiscal, que consistirá em
depósito mensal à ordem do juízo, ficando o devedor obrigado a comprovar o valor do faturamento ou rendimento no mês mediante documentação hábil.
§ 9' O parcelamento simplificado de que trata o § 6' deste artigo estende-se às contribuições e demais importãncia arrecadadas
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na forma e condições estabelecidas pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos deste
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzindo o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma
do disposto no art. 11 e seu § 2', e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ F Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda nacional, adotanto-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos legais.
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§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
§ 4' Mensalmente, cada órgão ou entidade publicará demonstrativo dos parcelamentos deferidos no âmbito das respectivas competências.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do
pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações
implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
H - Imposto sobre Operações de Créditos, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
IH - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.

Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos
nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até
31 de julho de 1998 poderão ser efetuados em até:
I - noventa e seis prestações, se solicitados até 31 de outubro
de 1998;
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H - setenta e duas prestações, se solicitados até 30 de novembro de 1998;
IH - sessenta prestações, se solicitados até 31 de dezembro de
1998;
§ l' O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como
Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que
tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2' A vedação de que trata o art. 14, hipótese a que se refere
este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.

§ 3' Ao parcelamento previsto neste artigo, inclusive os requisitos e já concedidos, a partir de 29 de junho de 1998, aplicam-se os
juros de que trata o art. 13.
§ 4' Constitui condição para o deferimento do pedido de parcelamento e sua manutenção a inexistência de débitos em situação
irregular, de tributos e contribuições federais de responsabilidade
do sujeito passivo, vencidos posteriormente a 31 de dezembro de 1997.
§ 5' O Ministro de Estado da Fazenda fixará requisitos e condições especiais para o parcelamento previsto no caput deste artigo.

Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da
extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados com prazo de até setenta e dois meses, desde que os pedidos
de parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos os requisitos e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ l' O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
zero vírgula cinco por cento ao ano sobre o saldo devedor destinado à
administração do crédito pelo agente financeiro.
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§ 2' O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Naciona!.
§ 3' Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.

Art. 17. Ficando acrescido o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n" 8.891, de 1995:
"Art. 84.
§ 8' O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.» (NR)
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de crédito da
Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n' 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base encerrado em 31 de dezembro de 1988;
H - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n" 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
IH - à contribuição do Fundo de Investimento Social (Finsocial),
exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e
mistas, com fundamento no art. 9' da Lei n' 7.689, de 1988, na alíquota superior a zero vírgula cinco por cento, conforme Leis nºs
7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e
8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de zero virgula um por cento sobre os fatos geradores relativos ao exercício de
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1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei n' 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisória sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF), instituído pela Lei Complementar n' 77, de 13 de junho de 1993, relativo ao ano-base de 1993 e às imunidades previstas
no art. 150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação da Lei n' 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n' 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n' 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n" 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Confins), nos termos do art. 7' da Lei Complementar n? 70, de
30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. l' da Lei Complementar n" 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ l' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.

§ 2º O disposto neste artigo não implicará restituição ex oftício de quantias pagas.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
de a decisão versar sobre:
I -

matérias de que trata o artigo anterior;
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II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam
objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 1º Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da
Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar expressamente o seu desinteresse em recorrer.

§ 2º A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3' Encontrando-se o processo no tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execucões fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procliradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ L" Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2' Serão extintas as execuções que versem exclusivamente
sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.
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Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo juiz, pelo relator do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ 1º Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao juiz
de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão
dos depósitos em renda da União, independentemente do retorno dos
autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de origem.
§ 2º A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.
§ 3º Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.

Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em juizo.
Art. 25. O termo de inscrição em Divida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por
chancela mecânica ou eletrõnica, observadas as disposições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se,
também, à inscrição em Divida Ativa e a cobrança judicial da contribuição, multas e demais encargos previstos na legislação respectiva,
relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 26. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais e ações em
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gistro no Cadin e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).
§ I" Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3º Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas entidades da administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados
nas seguintes condições:

I - o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até
31 de agosto de 1998, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre a conveniência do atendimento do pleito;
II - o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e II da Constituição;
III - o débito objeto do parcelamento será consolidado na data
da concessão;
IV - o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
V - o vencimento da primeira prestação será trinta dias após
a assinatura do contrato de parcelamento;
VI - o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de verificação.
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§ 4' Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida provisória.

Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo a restituição de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 28. O inciso II do art. 3' da Lei n" 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:

«II - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados.» (NR)

Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir,
serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para
l' de janeiro de 1997.
§ l' A partir de I" de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em reais.
§ 2' Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo
em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na
moeda vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.

Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a
partir de I" de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para
títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.

Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a inscrição na sua Dívida
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Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei
n' 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida a partir de l' de janeiro
de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias
de incentivos fiscais;
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas
companhias nos termos da Instrução CVM n' 92, de 8 de dezembro de
1988.
§ l' O disposto neste artigo somente se aplica àquelas
companhias que tenham patrimônio líquido igualou inferior a
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações
financeiras do último exercício social, devidamente auditadas por
auditor independente registrado na CVM e procedam ao cancelamento do seu registro na CVM, mediante oferta pública de aquisição
da totalidade desses títulos, nos termos do art. 20 e seguintes da
Instrução CVM n" 265, de 18 de julho de 1997, caso tenham ações
disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997.
§ 2' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.

§ 3' O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.
Art. 32. Os arts. 33 e 43 do Decreto n" 70.235, de 6 de março de
1972, que, por delegação do Decreto-Lei n' 822, de 5 de setembro de
1969, regula o processo administrativo de determinação e exigência
de créditos tributários da União, passam a vigorar com as seguintes
alterações;
«Art. 33.
§ l' No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o prazo para a interposição de recurso voluntário começará
a fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida no
julgamento do recurso de ofício.
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§ 22

Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá
seguimento se o recorrente o instruir com prova do depósito de
valor correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência fiscal definida na decisão." (NR)
«Art. 43.
§ 32 Após a decisão final no processo administrativo fiscal,

o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário
será:
a) devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;

b) convertido em renda, devidamente deduzido do valor da
exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo e este não
houver interposto ação judicial contra a exigência no prazo previsto na legislação.

§ 42 Na hipótese de ter sido efetuado o depósito, ocorrendo a posterior propositura de ação judicial contra a exigência, a
autoridade administrativa transferirá para conta à ordem do
juiz da causa, mediante requisição deste, os valores depositados, que poderão ser complementados para efeito de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário." (NR)
Art. 33. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição
de exigência fiscal fixada pela primeira instância no julgamento de
litigio em processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto n"
70.235, de 1972, extingue-se com o decurso do prazo de cento e oitenta dias, contados da intimação da referida decisão.
§ l' No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o
prazo previsto no caput começará a fluir a partir da ciência da primeira decisão contrária ao sujeito passivo.
§ 22 Não se aplica à hipótese de que trata este artigo o disposto no art. 12 do Decreto n" 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e no art. 22
do Decreto-Lei n' 4.597, de 19 de agosto de 1942.
§ 3' A decisão administrativa final que eventualmente fixe
exigência superior a definida pela primeira instância de julgamento,
enseja a abertura de novo prazo, como previsto no caput, para desconstituição da exigência fiscal.
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Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.699-41, de 27 de outubro de 1998.
Art. 35. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 36. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de
17 dejunbo de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei
nº 2.049, de 1º de agosto de 1983; o art.11 do Decreto-Lei nº 2.052, de
3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.163, de 1984, e os
arts.91, 93 e 94 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Martus Antônio Rodrigues Tavares
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.700-20, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex),
Art. 2º Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no
artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens
destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional.
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§ l' O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
§ 2' O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam Obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções n's 509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de l' dejulho de 1991,
ambas do Conselho Monetário Nacional.

Art. 3' Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4' Os arts. 2' e 3' da Lei n' 9.531, de 10 de dezembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2'
mediante a:

O patrimõnio inicial do FGPC será constituído

I - transferência de quarenta por cento dos recursos
atribuídos à União por força do art. 2' da Lei n' 9.526, de 8 de dezembro de 1997;
II - vinculação de um bilhão e quinhentos milhões de
ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas
no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal
(FADPMF), criado pela Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995;
§ l' Poderão, ainda, ser vinculadas ao FGPC, mediante
prévia e expressa autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da União, negociadas em bolsas de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FADPMF.
§ 2' O valor das ações para os fins previstos no inciso II
deste artigo será determinado pela cotação média dos últimos
cinco pregões em que as ações tenham sido negociadas.
§ 3' As ações vinculadas ao FGPC serão depositadas
no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).
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§ 4' Fica o BNDES autorizado a alienar as ações vinculadas ao FGPC, devendo encaminhar os demonstrativos de prestação de contas relativos a cada alienação ao Tribunal de Contas
da União (TCU).
§ 5' As despesas, os encargos e os emolumentos relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação. (NR)

Art. 3'

v-

..

o produto da alienação das ações integrantes do seu

patrimônio;
VI - os dividendos e a remuneração de capital das ações
de que trata o inciso anterior;
VII -

outros recursos destinados pelo Poder Público.

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

(NR)

Art. 5' O art. 5' da Lei n" 8.032, de 12 de abril de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5' O regime aduaneiro especial de que trata o inciso
II do art. 78 do Decreto-Lei n' 37, de 18 de novembro de 1966,
poderá ser aplicado à importação de matérias-primas, produtos
intermediários e componentes destinados à fabricação, no País,
de máquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado interno, em decorrência de licitação internacional, contra pagamento em moeda conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional, da qual o Brasil
participe, ou por entidade governamental estrangeira ou,
ainda, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), com recursos captados no exteríor,» (NR)
Art. 6' O art. 6' da Lei n' 9.449, de 14 de março de 1997, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6' A empresa que exportar produto de sua fabricação, a que se refere o art. 1', § 1', alínea h, por intermédio de emCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998
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presa, instalada no País, de fabricação ou montagem de produtos relacionados nas alíneas a a g do mesmo parágrafo, poderá
transferir a essa empresa o valor da exportação líquida, se a exportação for feita para sociedade do mesmo grupo econômico a
que pertencer a segunda ou para sociedade a esta coligada.
Parágrafo único. Consideram-se como sociedade do mesmo grupo econômico a controladora e suas controladas." (NR)
Art. 7' O art. 76 da Lei n" 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ l' O disposto no art. 55 não se aplica a projetos de empresas a que se refere o art. 1', § 1', alínea h, da Lei n' 9.449, de
14 de março de 1997, cuja produção seja destinada totalmente à
exportação até 31 de dezembro de 2002.

§ 2' A empresa que usar do benefício previsto no parágrafo anterior e deixar de exportar a totalidade de sua produção no
prazo ali estabelecido estará sujeita à multa de setenta por cento aplicada sobre o valor FOB do total das importações realizadas nos termos dos incisos 1 e II do art. I" da Lei n" 9.449, de
1997." (NR)

Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.700-19, de 27 de outubro de 1998.

Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10.

Fica revogada aLei n'' 8.187, de l' de junho de 1991.

Brasília, 27 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
Martus Antônio Rodrigues Tavares
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.701-16, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Autoriza a União a receber em valores
mobiliários os dividendos ejuros sobre o capital próprio a serem pagos por entidades
de cujo capital o Tesouro Nacional participe
e dá outras pronidênciae.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica a União autorizada, a critério do Ministro de
Estado da Fazenda:
I - a receber de empresas públicas, sociedade de economia
mista e outras entidades de cujo capital o Tesouro Nacional participe,
ainda que minoritariamente, valores mobiliários como pagamento de
juros sobre o capital próprio e dividendos a que tem direito;
II - a alienar, ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), os
valores mobiliários que receber na forma do inciso I.
Art. 2' Os arts. l' e 3' da Lei n' 9.619, de 2 de abril de 1998,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1Q

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

§ 2' Para a aquisição autorizada nesta lei, a Eletrobrás
utilizará recursos:
I - do Fundo da Reserva Global de Reversão, nos termos
do disposto no § 4' do art. 4' da Lei n' 5.655, de 20 de maio de
1971, alterada pela Lei n' 8.631, de 4 de março de 1993, com a
redação dada pela Lei n' 9.496, de 11 de setembro de 1997;
II - provenientes da alienação de participações acionárias
minoritárias." (NR)
«Art. 3' Os recursos que vierem a ser obtidos com a alienação das ações adquiridas nos termos do art. I? serão depositados no Fundo da Reserva Global de Reversão, até o montante
deste utilizado para a aquisição autorizada por esta lei." (NR)
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Art. 3º A Lei nº 9.619, de 1998, passa a vigorar acrescida do
seguinte artigo:
«Art. 4º-A. Caso o valor recebido pela União, pela Eletrobrás
ou por empresas do sistema BNDES, na alienação, no ãmbito do
Programa Nacional de Desestatização, das ações da CeaI, seja
menor do que o valor atualizado do preço pago nas operações de
que tratam os arts. 1º e 4º desta lei, a diferença será de responsabilidade do Estado de Alagoas, podendo ser refinanciada pela
União, no âmbito dos contratos firmados ao amparo da Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997.
Parágrafo único. Eventual crédito da Eletrobrás contra a
União, decorrente da aplicação do disposto no caput, deverá ser
utilizado:
I - prioritanamente, na recomposição do Fundo da Reserva Global de Reversão, em complemento ao previsto no art. 3º;
II - na forma determinada pelo art. 13 da Lei nº 9.491, de
1997.» (NR)
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.701-15, de 27 de outubro de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Martus Antônio Rodrigues Tavares
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.702-31, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a prívatização de instituições financeiras e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção ou transformação em
instituição não-financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação.
§ 1º A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de in-

corporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.

Art. 2º A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 3º Para os fins desta medida provisória, poderá a União,
a seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
U - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não-financeira, quando realizada por seu respectivo controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes especiais;
lU - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e
refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 7º, financiar parcialmente programa de saneamento da
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instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão, capazes de assegurar sua profissionalização;

VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ 1º Aadoção das medidas previstas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade da Federação respectiva.
§ 2º Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as condições e os encargos financeiros previstos nos contratos originais.

§ 3º O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo
será precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4º O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso UI do artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I - autorização legislativa da Unidade da Federação para:
a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos lU e IV do
artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta;
c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada;
U - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei nº 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 5º Os financiamentos de que trata esta medida provisória, quando concedidos pela União, serão pagos em até trezentas e
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sessenta prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na
Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura
do contrato e as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima
de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
II - atualização monetária calculada e debitada mensalmente, com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou
outro índice que vier a substituí-lo.
§ 1º As obrigações correspondentes ao serviço dos financiamentos concedidos pela União, nos termos desta medida provisória,
poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas
ao refinanciamento de dívidas previsto pela Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, especificamente para fins de aplicação do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real (RLR), referido
no art. 5º da citada lei.
§ 2º Cessa a aplicação do disposto no parágrafo anterior se,
decorridos dezoito meses da data da assinatura do contrato de refinanciamento a que se refere a Lei nº 9.496, de 1997, detiver a Unidade da Federação o controle de qualquer instituição financeira.
§ 3º Para o cumprimento do disposto neste artigo, a União poderá contratar com instituição pública federal os serviços de agente
financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos contratos de financiamento ou refinanciamento, cuja remuneração será
custeada pelas Unidades da Federação.
Art. 6º O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I - contar exclusivamente com a garantia da União;
II - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por Títulos da DíCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998
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vida Pública Mobiliária Federal, negociados em leilões competitivos,
o valor nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.
Art. 7' Nas hipóteses dos incisos III e V do art. 3', quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade
da Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas, envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante pelo menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dividas do controlador e de entidades por este controladas junto a instituição financeira;
II - assunção de dividas de instituição financeira junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em balanço,
incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
III - capitalização da instituição financeira.
Parágrafo único. O financiamento de que trata o inciso V do
art. 3' depende, ainda, de manifestação favorável do Banco Central
do Brasil, até 5 de dezembro de 1997, quanto à proposta do Estado
para o atendimento ao disposto no caput.
Art. 8' Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3', a aquisição
dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização
legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira
ou sua transformação em instituição não-financeira, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do
crédito não tenha o seu controle acionário transferido, nem seja extinta, ou transformada em instituição não-financeira, o contrato de refinanciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de
ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a,
no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins de
posterior amortização.
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Art. 92 Nos casos de que tratam o art. 72 e o parágrafo único do
art. 82 , a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de
saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua
sua capitalização e mudanças em seu sistema de gestão, capazes de
assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal
do Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento da instituição financeira.

Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos e concederá os financiamentos de que trata o art. 32 com Títulos
do Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os Titulas do Tesouro Nacional, emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art.
4 2 , o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional, em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente
ou em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
Títulos da Dívida Pública Federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.

Art. 12. Na hipótese do inciso II do art. 42 , o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União
na quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento
concedido com base nesta medida provisória.
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.Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3Q, inciso I, bem assim
daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n? 2.321, de 1987.

Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155,
157 e 159, inciso I, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim,
quando for o caso, ações representativas do controle acionário da
instituição financeira.
Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
de que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;

n - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores à sua celebração;
In - que, na hipótese de não-transferência do controle acionário
da instituição ou da não-transformação em instituição não-financeira,
pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela distribuídos ao
controlador serão utilizados para a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, os direitos e as ações serão aceitos a
preço de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes, contratados pelas partes.
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Art. 17. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das
demais cominações legais ou contratuais.
Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30
de junho de 1998, com exceção dos relativos ao inciso V do art. 3º,
cujo prazo de celebração se esgotou em 31 de março de 1998, e dos
relativos ao inciso I do mesmo artigo, que poderão ser celebrados até
15 de novembro de 1998.
Parágrafo único. O financiamento ou o refinanciamento relativo ao inciso I do art. 3º somente será concedido aos Estados que firmarem, até 10 de julho de 1998, junto ao Banco Central do Brasil,
nas condições por este determinadas, compromisso de gestão da instituição financeira, que vigorará até a data de assinatura do respectivo contrato.
Art. 19. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatizáção das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
com base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de
1987, e de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 20. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação
dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados
programas.
Art. 21. O regime de administração especial temporária a
que estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá
ser prorrogado, por até cento e oitenta dias, em adição aos prazos
previstos no Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade
da Federação tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para
a implementação das medidas previstas nesta medida provisória,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998

8161
ou se a instituição financeira estiver em processo de privatização,
devidamente ajustado com o Banco Central do Brasil.

Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste
artigo poderá ser feita por até quinhentos e quarenta dias, se a respectiva Unidade da Federação tiver firmado, com a União ou com
instituições financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição financeira estadual, no ãmbito do Programa
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 22. No processo de redução da participação do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos
junto ao público pelas instituições fmanceiras estaduais.
§ 1º A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2º Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis nºs 6.024, de 13 de março de 1974,6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo
a União refinanciar a dívida nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
§ 3' A equalização de que trata o § 1º observará o previsto no
art. 10.

Art. 23. A Lei n" 9.496, de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 1º

§ 3º As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão
ao estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa
de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo
Federal.
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§ 5º Atendidas as exigências do parágrafo anterior, poderá
o Ministro de Estado da Fazenda, para viabilizar a efetiva assunção a que se refere o inciso I deste artigo, autorizar a celebração
de contratos de promessa de assunção das referidas obrigações.
§ 6º O crédito correspondente à assunção a que se refere o
inciso lI, na parte relativa a fundos de contingências de bancos
estaduais, constituídos no âmbito do programa de redução da
presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser
incorporado ao saldo devedor dos contratos de reestruturação
de dívidas, celebrados nos termos desta lei, quando da utilização dos recursos depositados nos respectivos fundos.
§ 7º A eventual diferença entre a assunção a que se refere
o parágrafo anterior e o saldo apresentado nos respectivos fundos poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser incorporada, em até doze meses, com remuneração até a data da
incorporação pela variação da taxa média ajustada nos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil, ao
saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos termos desta lei." (NR)
«Art. 3º

§ 6º O não-estabelecimento do programa no prazo fixado
nos contratos de refinanciamento, ou o descumprimento das
metas e dos compromissos nele definidos, implicará, enquanto
não estabelecido o programa ou durante o período em que durar
o descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das demais
cominações pactuadas nos contratos de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo
custo médio de captação da Dívida Mobiliária Federal, acrescido
de um por cento, e a elevação em quatro pontos percentuais do
comprometimento estabelecido com base no art. 5º." (NR)

«Art. 6º Para fins de aplicação do limite estabelecido no
art. 5º, poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas
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efetivamente realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações:
VII - dívidas de que tratam os incisos I e Il, de entidades
da Administração indireta, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 31 de dezembro de 1997;
VIII - de instituições financeiras estaduais para com o
Banco Central do Brasil, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 15 de julho de 1998 .
............................................................................................." (NR)
«Art. 7'-A. O pagamento do saldo devedor remanescente
em 30 de novembro de 1998 nas contas gráficas abertas nos
termos dos contratos de refinanciamento celebrados ao amparo
desta lei é prorrogado para 30 de novembro de 1999, ficando a
União autorizada, neste caso, a cobrar, sobre essa parcela, encargos equivalentes ao custo médio de captação da dívida mobiliária interna do Governo Federal.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui as
sanções decorrentes do descumprimento de quaisquer outras
obrigações previstas contratualmente.» (NR)
Art. 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus decorrente
da redução de encargos prevista nos contratos, por ela garantidos,
celebrados, até 30 de outubro de 1997, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 25. Fica a União autorizada a equalizar a diferença acumulada, desde 30 de outubro de 1997, entre os custos médios de captação utilizados na composição dos encargos financeiros ajustados nos
contratos celebrados, pelos Estados, com instituições financeiras
públicas federais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizados pelo Conselho Monetário
Nacional, e o custo médio de captação da instituição contratante no
mês de referência.
Art. 26. Fica a União autorizada a entregar recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitado como limite
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para as transferências o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, os critérios, os
prazos e as demais condições para a entrega dos recursos a Estados,
seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente o respectivo termo de adesão.
Art. 27. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.702-30, de 27 de outubro de 1998.
Art. 29.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Martus António Rodrigues Tavares
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.703-19, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Altera a redação e acresce dispositivos
às Leis nªs 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
e 8.437, de 30 dejunho de 1992, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 2', 6', 7', 11 e 12 da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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§ 2º Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão
federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações,
mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou
representante.

§ 3º Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação na capital do Estado de localização do imóvel.
§ 4º Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições
de uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a
data da comunicação para levantamento de dados e informações
de que tratam os §§ 2º e 3º.
§ 5º No caso de fiscalização decorrente do exercício de poder de polícia, será dispensada a comunicação de que tratam os
§§ 2º e 3º." (NR)
«Art. 6º

§ 3º

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente
conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
............................................................................................." (NR)

«Art. 7º
IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses
antes da comunicação de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 2º.
............................................................................................." (NR)
«Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998
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te, de modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico
da agricultura e o desenvolvímento regional, pelos Ministros de
Estado Extraordinário de Política Fundiária e da Agricultura e
do Abastecimento, ouvído o Conselho Nacional de Política Agrícola.» (NR)
«Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I
localização do imóvel;
aptidão agrícola;
II
III
dimensão do imóvel;
IV
área ocupada e ancianidade das posses;
V
funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1Q Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução de valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra
a ser indenizado em TDA.
§ 2Q Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.
§ 3 Q O Laudo de Avaliação será subscrito por engenheiro
agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), respondendo o subscritor, civíl, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das informações.» (NR)

Art. 2Q ALei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passa a vígorar acrescida do seguinte artigo:
«Art. 26-A. Não serão cobrados custos ou emolumentos
para registro de títulos translativos de domínio de imóveis
rurais desapropriados para fins de reforma agrária.» (NR)
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Art. 3' A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados
o cadastramento, as vistorias e as avaliações de propriedades rurais
situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à
execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os
parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e nos atos normativos
federais.
§ l' O convênio de que trata o caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária no âmbito estadual.
§ 2' Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural
para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força
policial.

Art. 4' No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive
para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço
ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em
termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ I" O diposto no caput deste artigo aplica-se também às ações
ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim as ações que visem a indenização por
restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles
destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor
fixado na sentença.
§ 2' Nas ações referidas no parágrafo anterior, não será o poder
público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à
aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação.

Art. 5º Os arts. 188 e 485 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), passam a vigorar com as seguintes
alterações:
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«Art. 188. O Ministério Público, a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios, bem como suas autarquias e
fundações, gozarão do prazo:
I - em dobro para recorrer e ajuizar ação rescisória; e
II - em quádruplo para contestar." (NR)
«Art. 485. ..
..

x - a indenização fixada em ação de desapropriação direta ou indireta for flagrantemente superior ou manifestamente
inferior ao preço de mercado objeto da ação judicial.
•••...•••.....•..•••...••••.....•...•••..••.....•••....•••...........••••....•••...........••» (NR)
Art. 6º Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação que vise a indenização por restrições decorrentes
de atos do poder público.
Art. 7º ALei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
«Art. 4º-A. Nas ações rescisórias propostas pela União,
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, bem
como pelas autarquias e fundações instituídas pelo poder público,
caracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o
tribunal, a qualquer tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da sentença rescindenda." (NR)
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.703-18, de 27 de outubro de 1998.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Edward Amadeo
Gustavo Krause
Clovis de Barros Carvalho
Raul Belens Jungmann Pinto
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.704-5, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Estende aos servidores públicos civis
do Poder Executivo Federal a vantagem de
vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento,
objeto da decisão do Supremo Tribunal
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica estendida aos servidores públicos civis da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal a vantagem de vinte d oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto
da decisão do Supremo Tribunal Federal assentada no julgamento
do Recurso Ordinário no Mandado de Segurança nº 22.307-7-Distrito
Federal, com a explicitação contida no acórdão dos embargos de
declaração.
Art. 2º A vantagem de que trata o artigo anterior será devida,
a partir de 1º de janeiro de 1993, aos ocupantes dos cargos e das carreiras relacionados nas tabelas constantes dos anexos da Lei nº 8.622,
de 19 de janeiro de 1993.
§ 1º O disposto no caput aplica-se igualmente aos ocupantes
de cargos e carreiras decorrentes da transformação dos ali referenciados ou daqueles criados após a edição da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de 1993, cujas tabelas de vencimento correspondam à estabelecida no Anexo II da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, e alterações posteriores.
§ 2º O percentual referido no artigo anterior, deduzidos os
acréscimos percentuais decorrentes da aplicação da Lei nº 8.627, de
1993, incidirá sobre os vencimentos dos servidores.
§ 3º Os valores resultantes da aplicação do disposto no parágrafo anterior serão pagos mediante rubrica específica e estarão sujeitos aos futuros reajustes gerais concedidos aos servidores públicos.

Art. 3º Os ocupantes dos cargos em comissão de Direção e
Assessoramento Superiores - DAS 4, 5 e 6 e de Natureza Especial
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farão jus ao percentual a que se refere o art. l' desta medida provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de l' de
janeiro de 1993 até 28 de fevereiro de 1995.
Art. 4' Os ocupantes dos cargos em comissão de Direção e
Assessoramento Superiores - DAS 1, 2 e 3 e das funções de confiança farão jus ao percentual a que se refere o art. 1º desta medida provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de l'
de janeiro de 1993, observado o disposto no § 3' do art. 2'.

Art. 5º Os ocupantes dos Cargos de Direção e das Funções
Gratificadas, níveis 1, 2, 3, 4, 5 e 6, das Instituições Federais de
Ensino farão jus ao percentual a que se refere o art. l' desta medida
provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de
l' de janeiro de 1993 até 4 de maio de 1998.
Parágrafo único. Os ocupantes das Funções Gratificadas, níveis 7, 8 e 9, das Instituições Federais de Ensino, farão jus ao percentual a que se refere o art. l' desta medida provisória, aplicado sobre
os valores efetivamente pagos a partir de l' de janeiro de 1993,
observado o disposto no § 3º do art. 2'.
Art. 6' Os valores devidos em decorrência do disposto nesta
medida provisória, correspondentes ao período compreendido entre'
l' de janeiro de 1993 e 30 de junho de 1998, serão pagos, a partir de
1999, em até sete anos, nos meses de fevereiro e agosto, mediante
acordo firmado individualmente pelo servidor até 30 de dezembro de
1998.
§ I" Os valores devidos até 30 de junho de 1994 serão convertidos em Unidade Real de Valor (URV), até aquela data, pelo fator de
conversão vigente nas datas de crédito do pagamento do servidor público do Poder Executivo.
§ 2' Os valores de que trata o parágrafo anterior e os devidos
após 30 de junho de 1994 serão, posteriormente a esta data, atualizados monetariamente pela variação da Unidade Fiscal de Referência
(Ufir).

Art. 7º Ao servidor que se encontre em litígio judicial visando
ao pagamento da vantagem de que cuida esta medida provisória, é
facultado receber os valores devidos até 30 de junho de 1998, pela
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via administrativa, firmando transação, até 30 de dezembro de
1998, a ser homologada no juízo competente.
Parágrafo único. Para efeito do cumprimento do disposto nesta
medida provisória, a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias
Jurídicas das autarquias e fundações públicas federais ficam
autorizadas a celebrar transação nos processos movidos contra a
União ou suas entidades que tenham o mesmo objeto do mandado de
segurança referenciado no art. 1'.
Art. 8' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos de aposentadoria e às pensões decorrentes de falecimento dos
servidores, observado o disposto no art. 2'.
Art. 9' O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de trinta dias da sua vigência.
Art. 10. Eventuais divergências decorrentes da aplicação da
extensão prevista nesta medida provisória serão dirimidas pelo
órgão central do Sistema de Pessoal Civil, mediante provocação
do interessado.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.704-4, de 27 de outubro de 1998.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Martus Antônio Rodrigues Tavares
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.705-5, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 57 da Lei n '!
4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários
policiais civis da União e do Distrito Federal, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 57 da Lei n" 4.878, de 3 de dezembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 57.
§ l' Recebidas as peças de que trata este artigo, a autoridade procederá na forma prevista no art. 54, item I, desta lei.
§ 2' As sanções civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
§ 3' A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência
do fato ou sua autoria.
§ 4' A suspensão preventiva de que trata o parágrafo
único do art. 51 é obrigatória quando se tratar de transgressões aos incisos IX, XII, XVI, XXVIII, XXXVIII, XL, XLVIII, LI,
LVIII e LXII do art. 43, ou no caso de recebimento de denúncia
pelos crimes previstos nos arts. 312, caput, 313, 316, 317 e seu
§ 1º, e 318 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal)." (NR)

Art. 2' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos processos disciplinares em curso.

Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.705-4, de 27 de outubro de 1998.
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Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.706-5, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a renegociação de dívidas
no âmbito do Programa de Crédito Educativo e determina outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I' Os saldos devedores dos contratos celebrados no âmbito do Programa de Crédito Educativo poderão ser consolidados e refinanciados, uma única vez, nos termos desta medida provisória.
Art. 2º Os contratos de refinanciamento celebrados nos termos desta medida provisória conterão cláusulas de garantia do valor
financiado, conforme estabelecido em resolução da Caixa Econômica
Federal.
Art. 3º No ato de composição do saldo devedor, será concedido
abatimento de trinta por cento da importância devida a título de correção monetária, no caso dos contratos celebrados após o l' de março
de 1991, valor este que será automaticamente incorporado, devidamente corrigido, ao valor refinanciado na hipótese de inadimplemento do contrato.
Parágrafo único. O abatimento de que trata o caput será de
trinta e cinco por cento no caso dos contratos que se encontrem com
todas as prestações em dia na data da composição.
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Art. 4º No contrato de refinanciamento nos termos desta medida provisória, o valor do saldo devedor consolidado passará a integrar o principal da dívida, e, sobre o mesmo passarão a ser calculados os encargos devidos, na forma da legislação aplicável.
Art. 5º O saldo devedor consolidado poderá ser refinanciado
em até cento e oitenta meses, observado o seguinte:
r - o prazo de refinanciamento não poderá superar três vezes
o período de utilização do crédito educativo, computado em semestres;
II - a prestação resultante do refinanciamento não poderá ser
inferior a R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais).
Parágrafo único. Excepcionalmente, na hipótese de a prestação
resultante do refinanciamento nos termos deste artigo ultrapassar a
trinta por cento da renda familiar bruta do contratante, fica a Caixa
Econômica Federal autorizada a dispensar a aplicação do inciso Il.
Art. 6º Na hipótese de quitação imediata do saldo devedor
consolidado, serão concedidos os seguintes descontos:
r - dez por cento do valor devido no caso dos contratos celebrados até 28 de fevereiro de 1991;
II - trinta por cento do valor devido no caso dos contratos celebrados a partir de 1º de março de 1991.
Art. 7º As prestações dos contratos refinanciados nos termos
desta medida provisória terão vencimento no último dia útil de cada
mês de competência, e sobre estas incidirão:
r - multa de dois por cento no caso do pagamento até o último
dia útil do mês subseqüente ao do vencimento;
II - abatimento de cinqüenta por cento da importãncia correspondente aos juros no caso de pagamento até o dia 25 do mês de
vencimento, ou dia útil imediatamente anterior.
§ 1º Em qualquer hipótese, a amortização do financiamento
será feita pelo valor integral da prestação devida.
§ 2º Fica a Caixa Econômica Federal autorizada a rescindir o
contrato de refinanciamento e a proceder à execução do valor total
da dívida em caso de não-pagamento da parcela no prazo referido no
inciso r deste artigo.
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Art. 8º É facultada, a qualquer tempo, a amortização parcial
do saldo devedor dos contratos refinanciados na forma desta medida
provisória, dispensada a cobrança de juros sobre a parcela antecipada, observado o disposto no inciso II do art. 5º.
Parágrafo único. Na hipótese de quitação total do saldo devedor, será concedido um abatimento de vinte por cento do seu valor na
data de quitação.
Art. 9º As condições de refinanciamento estabelecidas nos
arts. 3º a 7º desta medida provisória serão válidas:
I - até 30 de dezembro de 1998, para os contratos cuja carência tenha terminado até lº de junho de 1998;
II - pelo prazo de noventa dias contados da data do término
da carência nos demais casos.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.706-4, de 27 de outubro de 1998.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 27 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.708-5, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Estabelece prazo de prescrição para o
exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
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objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data
da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada,
do dia em que tiver cessado.
§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da
parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da administração
também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto
na lei penal.

Art. 2º Interrompe-se a prescrição:
I de edital;
H
IH -

pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
por qualquer ato inequivoco, que importe apuração do fato;
pela decisão condenatória recorrível.

Art. 3º Suspende-se a prescrição durante a vigência:
I - dos compromissos de cessação ou de desempenho, respectivamente, previstos nos arts. 63 e 68 da Lei nº 8.884, de 11 de junho
de 1994;
H - do termo de compromisso de que tratam o § 6º do art. 11
da Lei nº 6.386, de 7 de dezembro de 1976, com a redação dada pela
Lei nº 9.467, de 6 de maio de 1997.
Art. 4º Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no
art. 2º, para as infrações ocorridas há mais de três anos, contados do
dia 1º de julho de 1998, a prescrição operará em dois anos, a partir
dessa data.
Art. 6º O disposto nesta medida provisória não se aplica às infrações de natureza funcional.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1. 708-4, de 27 de outubro de 1998.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 8' Ficam revogados o art. 33 da Lei n'' 6.385, de 1976, com
a redação dada pela Lei n" 9.457, de 1997, e o art. 28 da Lei n' 8.884,
de 1994, e demais disposições em contrário, ainda que constantes de
lei especial.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.709-4, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre o trabalho a
tempo parcial, a suspensão do contrato de
trabalho e o programa de qualificação profissional, modifica as Leis nQs 6,321, de 14
de abril de 1976, 6.494, de 7 de dezembro de
1977, e 7.798, de 11 de janeiro de 1990, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Acrescentem-se os seguintes arts. 58-A, 130-Ae 476-A
à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), (Decreto-Lei n" 5.452, de
I" de maio de 1943):
«Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo
parcial aquele cuj a duração não exceda a vinte e cinco horas
semanais.
§ l' O salário a ser pago aos empregados sob o regime de
tempo parcial será proporcional a sua jornada, em relação aos
empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral.

§ 2' Para os atuais empregados, a adoção do regime de
tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a
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empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva.» (NR)
«Art. 130-A. Na modalidade do regime de tempo parcial,
após cada período de doze meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
I - dezoito dias, para a duração do trabalho semanal
superior a vinte e duas horas, até vinte e cinco horas;
U - dezesseis días, para a duração do trabalho semanal
superior a vinte horas, até vinte e duas horas;
lU - quatorze dias, para a duração do trabalho semanal
superior a quinze horas, até vinte horas;
N - doze dias, para a duração do trabalho semanal superior a dez horas, até quinze horas;
V - dez dias, para a duração do trabalho semanal superior a cinco horas, até dez horas;
VI - oito dias, para a duração do trabalho semanal igual
Ou inferior a cinco horas.
Parágrafo único. O empregado contratado sob o regime de
tempo parcial que tiver mais de sete faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu período de férias reduzido à
metade.» (NR)
«Art. 476-A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso,
por um período de dois a cinco meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão
contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo
de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o
disposto no art. 471 desta Consolidação.
§ P Após a autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o empregador deverá notificar o respectivo sindicato, com antecedência mínima de quinze dias da
suspensão contratual.
§ 2' O contrato de trabalho não poderá ser suspenso em
conformidade com o disposto no caput deste artigo mais de uma
vez no período de dezesseis meses.
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§ 3' O empregador poderá conceder ao empregado ajuda
compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual nos termos do caput deste artigo,
com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo.
§ 4' Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o
empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos
pelo empregador.

§ 5' Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do
período de suspensão contratual ou nos três meses subseqüentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas .indsnizatórias previstas na legislação
em vigor, multa a ser estabelecida em convenção ou acordo coletivo, sendo de, no mínimo, cem por cento sobre o valor da última
remuneração mensal anterior à suspensão do contrato.
§ 6' Se durante a suspensão do contrato não for ministrado o curso ou programa de qualificação profissional, ou o empregado permanecer trabalhando para o empregador, ficará descaracterizada a suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento
imediato dos salários e dos encargos sociais referentes ao período, às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor, bem
como às sanções previstas em convenção ou acordo ccletivo.» (NR)

Art. 2' Os arts. 59 e 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 59.

.

.

§ 2' Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por
força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de
horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo
de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas,
nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.
§ 4' Os empregados sob o regime de tempo parcial não
poderão prestar horas extras.» (NR)
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"Art. 143.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica aos empregados
sob o regime de tempo parcial.» (NR)

Art. 3' Acrescentem-se os seguintes §§ 2' e 3' ao art. 2' da Lei
n' 6.321, de 14 de abril de 1976, transformando-se o parágrafo único
do artigo mencionado em § 1':
,,§ 2' As pessoas jurídicas beneficiárias do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) poderão estender o benefício
previsto nesse programa aos trabalhadores por elas dispensados,
no período de transição para um novo emprego, limitada a
extensão ao período de seis meses.
§ 3' As pessoas jurídicas beneficiárias do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) poderão estender o benefício
previsto nesse programa aos empregados que estejam com contrato suspenso para participação em curso ou programa de qualificação profissional, limitada essa extensão ao período de cinco
meses.» (NR)

Art. 4' O § l' do art. l' da Lei n' 6.494, de 7 de dezembro de
1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
,,§ l' Os alunos a que se refere o caput deste artigo devem,
comprovadamente, estar freqüentando cursos de educação
superior, de ensino médio, de educação profissional de nível
médio ou superior ou escolas de educação especial.» (NR)
Art. 5' O inciso II do art. 2' da Lei n' 7.998, de 11 de janeiro de
1990, passa a vigorar com a redação seguinte:
«II - auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação
do emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional.» (NR)
Art. 6' Acrescentem-se os seguintes arts. 2'-A, 2'-B, 3'-A,
7'-A, 8'-A, 8'-B e 8'-C à Lei n'' 7.998, de 1990:
"Art. 2'-A. Para efeito do disposto no inciso II do art. 2',
fica instituída a bolsa de qualificação profissional, a ser custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), à qual fará jus
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o trabalhador que estiver com o contrato de trabalho suspenso
em virtude de participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, em conformidade
com o disposto em convenção ou acordo coletivo celebrado para
este fim.» (NR)
«Art. 2"-B. Em caráter excepcional e pelo prazo de seis
meses, os trabalhadores que estejam em situação de desemprego involuntário pelo período compreendido entre doze e dezoito
meses, ininterruptos, e que já tenham sido beneficiados com o
recebimento do Seguro-Desemprego, farão jus a três parcelas do
benefício, correspondente cada uma a R$ 100,00 (cem reais).
§ 1" O período de doze a dezoito meses de que trata o
caput será contado a partir do recebimento da primeira parcela

do Seguro-Desemprego.
§ 2" O benefício poderá estar integrado a ações de qualificação profissional e articulado com ações de emprego a serem
executadas nas localidades de domicílio do beneficiado.
§ 3" Caberá ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o estabelecimento, mediante resolução, das demais condições indispensáveis ao recebimento do
benefício de que trata este artigo, inclusive quanto à idade e ao
domicílio do empregador ao qual o trabalhador estava vinculado, bem como os respectivos limites de comprometimento dos
recursos do FAT.» (NR)

«Art. 3"-A. A periodicidade, os valores, o cálculo do número de parcelas e os demais procedimentos operacionais de pagamento da bolsa de qualificação profissional, nos termos do art.
2"-Adesta lei, bem como os pré-requisitos para habilitação serão
os mesmos adotados em relação ao benefício do Seguro-Desemprego, exceto quanto à dispensa sem justa causa.» (NR)
«Art. 7º-A. O pagamento da bolsa de qualificação profissional será suspenso se ocorrer a rescisão do contrato de trabalho.» (NR)
«Art. Sº-A. O benefício da bolsa de qualificação profissional será cancelado nas seguintes situações:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998

8182
I -

fim da suspensão contratual e retorno ao trabalho;
por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação;
In - por comprovação de fraude visando à percepção indevida da bolsa de qualificação profissional;
IV - por morte do beneficiário.» (NR)
«Art. 8º-E. Na hipótese prevista no § 6º do art. 476-A da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as parcelas da bolsa de
qualificação profissional que o empregado tiver recebido serão
descontadas das parcelas do benefício do Seguro-Desemprego a
que fizer jus, sendo-lhe garantido, no mínimo, o recebimento de
uma parcela do Seguro-Desemprego.» (NR)
«Art. 8º-C. Para efeito de habilitação ao Seguro-Desemprego, desconsiderar-se-á o período de suspensão contratual de
que trata o art. 476-Ada CLT, para o cálculo dos períodos de que
tratam os incisos I e Il do art. 3º desta lei.» (NR)
Art. 7º Ao empregado com contrato de trabalho suspenso nos
termos do disposto no art. 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aplica-se o disposto no art. 15, inciso Il, da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991.
Art. 8º Cabe ao Ministérío do Trabalho a adoção das providências administrativas necessárías à implementação da bolsa de qualificação profissional, disponibilizando o acesso ao benefício a partir
de 1º de janeiro de 1999.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nºs 1.709-3, de 29 de outubro de 1998, e 1.726,
de 3 de novembro de 1998.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Fica revogada a Medida Provisória nº 1.726, de 3 de
novembro de 1998.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo

n -
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.713-3, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Altera a redação do art. 34 da Lei n Q
6.368, de 21 de outubro de 1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.

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

Art. 1º O art. 34 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 34. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, assim como os maquinismos,
utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta lei, após a sua
regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia
judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma
da legislação específica.
§ 3º Feita a apreensão a que se refere o caput, e tendo
recaído sobre dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade policial que presidir o inquérito deverá,
de imediato, requerer ao juizo competente a intimação do Ministério Público.
§ 4º Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao
juízo a conversão do numerário apreendido em moeda nacional
se for o caso, a compensação dos cheques emitidos após a instrução do inquérito com cópias autênticas dos respectivos títulos, e
o depósito das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.
§ 5º Recaindo a apreensão sobre bens não previstos nos
parágrafos anteriores, o Ministério Público, mediante petição
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autônoma, requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos, excetuados
aqueles que a União, por intermédio da Secretaria Nacional
Antidrogas (Senad), indicar para serem colocados sob custódia
de autoridade policial, de órgãos de inteligência ou militar federal, envolvidos nas operações de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
§ 6º Excluídos os bens que a União, por intermédio da
Senad, houver indicado para os fins previstos no parágrafo anterior, o requerimento de alienação deverá conter a relação de
todos os demais bens apreendidos, com a descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os tem sob
custódia e o local onde se encontram custodiados.

7º Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição
será autuada em apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal.
§ 8º Autuado o requerimento de alienação, os autos serão
conclusos ao juiz que, verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo,
determinará a avaliação dos bens relacionados, intimando a
União, o Ministério Público e o interessado, este, se for o caso,
inclusive por edital com prazo de cinco dias.

§ 9º Feita a avaliação, e dirimidas eventuais divergências
sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o
valor atribuído aos bens, determinando sejam alienados mediante
leilão.
§ 10. Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a
quantia apurada, a União será intimada para oferecer, na forma
prevista em regulamento, caução equívalente àquele montante
e aos valores depositados nos termos do § 4º, em certificados de
emissão do Tesouro Nacional, com características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
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§ 11. Compete à Senad solicitar à Secretaria do Tesouro
Nacional a emissão dos certificados a que se refere o parágrafo
anterior.
§ 12. Feita a caução, os valores da conta judicial serão
transferidos para a União, mediante depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas (Funad), apensando-se os autos da alienação aos do processo principal.

§ 13. Na sentença de mérito, ojuiz, nos autos do processo de
conhecimento, decidirá sobre o perdimento dos bens e dos valores
mencionados nos §§ 4' e 5', e sobre o levantamento da caução.
§ 14. No caso de levantamento da caução, os certificados
a que se refere o § 10 deverão ser resgatados pelo seu valor de
face, sendo os recursos para o pagamento providos pelo Funad.
§ 15. A Secretaria do Tesouro Nacional fará constar dotação orçamentária para o pagamento dos certificados referidos
no § 10.

§ 16. No caso de perdimento, em favor da União, dos bens
e valores mencionados nos §§ 4' e 5', a Secretaria do Tesouro
Nacional providenciará o cancelamento dos certificados emitidos para caucioná-los.
§ 17. Não terão efeito suspensivo os recursos interpostos
contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto
neste artigo.
§ 18. A União, por intermédio da Senad, poderá firmar
convênio com os Estados, com O Distrito Federal e com organismos envolvidos na prevenção, na repressão e no tratamento de
tóxico-dependentes, com vistas à liberação de recursos por ela
arrecadados nos termos deste artigo, para a implantação e execução de programas de combate ao tráfico ilícito e uso indevido
de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência
física ou psíquica.

§ 19. Nos processos penais em curso, o juiz, a requerimento do Ministério Público, poderá determinar a alienação dos
bens apreendidos, observado o disposto neste artigo.
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§ 20. A Senad poderá firmar convênios de cooperação, a
fim de promover a imediata alienação de bens não leiloados, cujo
perdimento já tenha sido decretado em favor da União.» (NR)

Art. 2º O art. 5º da Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterado pela Lei nº 8.764, de 20 de dezembro de 1993, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 52

.

VII - aos custos de sua própria gestão e para o custeio de
despesas decorrentes do cumprimento de atribuições da Secretaria Nacional Antidrogas;
VIII - ao pagamento do resgate dos certificados de emissão do Tesouro Nacional que caucionaram recursos transferidos
para a conta do Funad.
Parágrafo único. Observado o limite de quarenta por
cento, e mediante convênios, serão destinados à Polícia Federal
e às Polícias dos Estados e do Distrito Federal, responsáveis
pela apreensão a que se refere o art. 42 , no mínimo vinte por
cento dos recursos provenientes da alienação dos respectivos
bens.» (NR)

Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.713-2, de 29 de outubro de 1998.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Fica revogado o § 1º do art. 34 da Lei nº 6.368, de 21 de
outubro de 1976.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Clovis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.714-3, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 15.500.000,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3 2 do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. F Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da incorporação de recursos provenientes de operação de
crédito firmada entre a União e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
II - de cancelamento de dotações do próprio órgão, conforme
indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 32 Em decorrência do disposto nos arts. 12 e 2 2, fica alterada a receita do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (lhama), na forma indicada no Anexo III desta
medida provisória.
Art. 4 2 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1. 714-2, de 29 de outubro de 1998.
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Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antônio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados no DO de 28.11.1998, págs. 21/22 (Edição extra).

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.715-3, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o Programa de Revitalização
de Cooperativas de Produção Agropecudria
(Recoop), autoriza a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a implementar o
Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop), observadas as disposições desta medida provisória.
Art. 2º As operações de crédito sob o amparo do Recoop obedecerão às condições previstas no anexo a esta medida provisória.
§ 1º As operações de crédito de que trata este artigo terão como
limite, após a negociação de descontos com os respectivos credores, o
saldo devedor, atualizado até 30 de junho de 1998, de operações ainda
em ser existentes em 3D de junho de 1997, e os recursos necessários
para o pagamento de dívidas provenientes de aquisição de insumos
agropecuários, com cooperados ou trabalhistas e de obrigações fiscais
e sociais, todas existentes em 30 de junho de 1997 e ainda não pagas.
§ 2º Ao montante apurado na forma do parágrafo anterior, serão acrescidos os valores destinados para capital de giro e investimentos essenciais e os recebíveis de cooperados, originários de créditos constituidos até 30 de junho de 1997, de acordo com O plano de revitalização da cooperativa.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 7937-8195, novo 1998

8189
§ 32 O pagamento da primeira parcela de capital das operações de crédito de que trata este artigo terá carência de vinte e quatro meses e a primeira parcela de encargos financeiros será exigida
no prazo de seis meses, quando se tratar de recursos para quitação
de dívidas com o sistema financeiro, com cooperados e oriundas da
aquisição de insumos agropecuários, de tributos e de encargos sociais
e trabalhistas, bem como para financiamento de valores recebíveis
de cooperados.
§ 42 Quando se tratar de crédito para investimentos sob a égide
do Recoop, o pagamento da primeira parcela da operação terá carência de prazo equivalente ao de maturação do empreendimento previsto no projeto, aplicável a capital e encargos financeiros.
Art. 32 Para habilitação às operações de crédito classificadas
como de Recoop, atendida a condição preliminar constante da parte
final do art. 52, caput, exigir-se-á parecer de auditoria independente
sobre a procedência dos valores relacionados a dívidas existentes,
bem como a apresentação do plano de desenvolvimento da cooperativa, aprovado em assembléia geral extraordinária pela maioria dos
cooperados, contemplando:
I - projeto de reestruturação demonstrando a viabilidade
técnica e econômico-financeira da cooperativa, com direcionamento
das atividades para o foco principal de atuação de uma cooperativa
de produção agropecuária e desimobilizações de ativos não relacionados com o objeto principal da sociedade, dentre outros aspectos;
H
projeto de capitalização;
IH
projeto de profissionalização da gestão cooperativa;
IV
projeto de organização e profissionalização dos cooperados;
V
projeto de monítoramento do plano de desenvolvimento
cooperativo.
Art. 42 A cooperativa interessada em financiamento do Recoop
deverá comprovar a aprovação, pela assembléia geral, de reforma
estatutária, com a previsão das seguintes matérias:
I - fusão, desmembramento, incorporação ou parceria, quando necessário e conforme o caso;
H - auditoria independente sobre os balanços e demonstrações de resultados de cada exercício;
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IH - garantia de acesso de técnicos designados pelo Governo
Federal a dados e informações relacionados com a execução do plano
de desenvolvimento da cooperativa;
N - mandato do conselho de administração não superior a
quatro anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, um terço
dos membros;
V - inelegibilidade, para o conselho de administração e
para o conselho fiscal:
a) do associado que estabelecer relação empregatícia com a
cooperativa, do agente de comércio ou administrador de pessoajurídica que opere em um dos campos econômicos ou que exerça uma
das atividades da sociedade, de seus respectivos cônjuges, bem
como das pessoas impedidas por lei ou pelo estatuto social, além
dos condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé
pública ou a propriedade;
b) do cônjuge, ascendente, descendentes ou colaterais até o segundo grau, por consangüinidade ou afinidade, dos integrantes dos
órgãos estatutários da cooperativa;
VI - inelegibilidade, para o conselho de administração, dos
membros do conselho fiscal em exercício nos seis meses anteriores à
data da assembléia de eleição;
VII - vedação aos administradores, assim entendidos os integrantes do conselho de administração e da diretoria executiva, de:
a) praticar ato de liberalidade à custa da cooperativa;
b) tomar por empréstimo recursos ou bens da sociedade, ou
usar, em proveito próprio ou de terceiros, seus bens, serviços ou crédito, salvo em decorrência de atos cooperativos praticados entre eles
e a cooperativa;

c) receber de associados ou de terceiros qualquer benefício direta ou indiretamente em função do exercício de seu cargo;
d) participar ou influir em deliberação sobre assuntos de interesse pessoal, cumprindo-lhes declarar os motivos de seu impedimento;
e) operar em qualquer dos campos econômicos da cooperativa
ou exercer atividade por ela desempenhada;
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fJ fornecer, sob qualquer pretexto, ainda que mediante tomada
de preços ou concorrência, bens ou serviços à sociedade, exceto aqueles referentes aos atos cooperativos praticados entre eles e a cooperativa, estendendo-se tal proibição aos cônjuges, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, por consangüinidade ou
afinidade;
VIII - responsabilidade pessoal do administrador pelos prejuízos que causar à cooperativa, inclusive com exigência de devolução dos valores recebidos, acrescidos de encargos compensatórios,
quando proceder:
a) com violação da lei ou do estatuto;
b) dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
IX - responsabilidade dos membros do conselho fiscal pelos
danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e violação da lei ou do estatuto e pelos atos praticados com culpa ou dolo;
X - proibição de participação conjunta, nos órgãos de administração e no conselho fiscal, do cônjuge, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, por consangüinidade ou afinidade, dos administradores ou membros do conselho fiscal.
Art. 5' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir linha de crédito, até o limite de R$ 2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem milhões
de reais), destinada a financiar itens do Recoop de interesse das cooperativas, cuja consulta prévia tenha sido acolhida, até 31 de julho
de 1998, pelo Comitê Executivo instituído mediante ato do Poder
Executivo, de 23 de janeiro de 1998.
§ l' As operações de crédito do Recoop de que trata esta medida provisória e consoante discriminação constante do seu anexo serão realizadas:
I - com recursos da linha de crédito de que trata o caput deste artigo, exceto para as situações enquadradas no inciso II subseqüente e no § 3' deste artigo;
II - com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste ou do Centro-Oeste (FNO, FNE e
FCO), no caso de cooperativas dessas regiões e conforme a sua localização, excluídas as parcelas destinadas a novos investimentos e respeitado o disposto nos §§ 3' e 4' deste artigo;
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III - em qualquer hipótese, sob risco da instituição financeira, incumbindo-se esta de comprovar a capacidade de pagamento e
de exigir as garantias necessárias, em consonância com as disposições do crédito rural.
§ 2' O ônus fiscal dos empréstimos ao amparo do Recoop, ressalvados os realizados pelos fundos mencionados no parágrafo seguinte, será coberto mediante anulação de despesas destinadas a
outros programas incluídos no Orçamento Geral da União.
§ 3' Os contratos de repasse do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO),
quando estiverem lastreando operações de crédito ao abrigo do Recoop, terão seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados a estas operações, correndo o ônus à conta do respectivo fundo.
§ 4' No caso de cooperativas das regiões amparadas pelos
mencionados fundos constitucionais, aplicam-se às operações de
crédito no ato da contratação, exceto sobre as parcelas destinadas a
novos investimentos e sobre os valores da securitização, os encargos
financeiros usualmente por eles praticados, se inferiores aos fixados
no anexo desta medida provisória.
Art. 6' Os retornos das operações de crédito, de que trata
esta medida provisória, quando lastreadas por recursos repassados
pelo Tesouro N acionai, serão destinados ao abatimento da dívida
pública.
Art. 7' Fica autorizada a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), com personalidade jurídica
de direito privado, sem prejuízo da fiscalização da aplicação de seus
recursos pelo Tribunal de Contas da União, com o objetivo de organizar, administrar e executar, em todo o território nacional, o ensino
de formação profissional, desenvolvimento e promoção social do trabalhador em cooperativa e dos cooperados.
Parágrafo único. Para o desenvolvimento de suas atividades, o
Sescoop contará com centros próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados.
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Art. 8º O Sescoop será dirigido por um Conselho Nacional,
com a seguinte composição:
I - um representante do Ministério do Trabalho;
n - um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social;
In - um representante do Ministério da Fazenda;
IV - um representante do Ministério do Planejamento e
Orçamento;
V - um representante do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento;
VI - cinco representantes da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), aí incluído o seu Presidente;
VII - um representante dos trabalhadores em sociedades cooperativas.
§ 1º O Sescoop será presidido pelo Presidente da OCE.
§ 2º Poderão ser criados conselhos regionais, na forma que
vier a ser estabelecida no regimento do Sescoop.
Art. 9º Constituem receitas do Sescoop:
I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida, a partir de 1º de janeiro de 1999, pela Previdência Social, de dois virgula
cinco por cento sobre o montante da remuneração paga a todos os
empregados pelas cooperativas;
n - doações e legados;
In - subvenções voluntárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
IV - rendas oriundas de prestação de serviços, da alienação
ou da locação de seus bens;
V - receitas operacionais;
VI - penas pecuniárias.
§ 1º A contribuição referida no inciso I deste artigo será recolhida pela Previdência Social, aplicando-se-Ihe as mesmas condições, prazos, sanções e privilégios, inclusive no que se refere à
cobrança judicial, aplicáveis às contribuições para a Seguridade
Social, sendo o seu produto posto à disposição do Sescoop.
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§ 2º A referida contribuição é instituída em substituição às
contribuições, de mesma espécie, recolhidas pelas cooperativas e
destinadas ao:
I
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai);
II - Serviço Social da Indústria (Sesi);
III - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac);
IV - Serviço Social do Comércio (Sesc);
V - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat);
VI - Serviço Social do Transporte (Sest);
VII - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).
§ 3º A partir de 1º de janeiro de 1999, as cooperativas ficam
desobrigadas de recolhimento de contribuições às entidades mencionadas no § 2º, excetuadas aquelas de competência até o mês de dezembro de 1998 e os respectivos encargos, multas e juros.
Art. 10. O Poder Executivo, no prazo de até cento e oitenta
dias, estabelecerá condições para:
I - desenvolver sistemas de monitoramento, supervisão,
auditoria e controle da aplicação de recursos públicos no sistema
cooperativo;
II - avaliar o modelo de sistema cooperativo brasileiro, formulando medidas tendentes ao seu aperfeiçoamento.
Art. 11. A organização e o funcionamento do Sescoop constarão de regimento, que será aprovado em ato do Poder Executivo.
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1. 715-2, de 29 de outubro de 1998.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Martus Antônio Rodrigues Tavares
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Anexo
Condições para Refinanciamento de Dívidas
com o Sistema Financeiro

---=E~S-P-é-"~·e--- "

Até 15 anos

Securitização

Ampliação, para lO"
anos, dos prazos das,
I operaçõe~_ securitizadas i

_,

II -

I

i

...

Outras' dívidas (após negociação
~: descontos e tro.ca de funding)

I

,Até 15 anos
_

J

IGP-DI + 4% a.a.
Variação dos-~;-eços
minimos + 3% a.a.
__

j

'

IGP-DI + 4,% a.a.-

Condições para Refinanciamento de Dívidas com Cooperados
e Oriundas de Aquisição de Insumos Agropecuários
e de Tributos e Encargos Sociais

I
!

p~az~.
En~argos financeiros (*)'1

Cot,:s-partes

,--E-S-P-é-ci-e-'--'=-=---

I

Dívidascom cooperados e ~~~
oriundas de aquisição de insu~ I
mos agropecuários (após negociação de descontos)

pra_~'~En_~~rgos financeiros (~)'I

Até 15 anos

.

IGP-DI + 4%

8.8.

I

Tributos e encargos sociais e balhistas (após negociação de
descontos)
'---

III -

Valores

fi

Espécie
receber de cooperados

IV I

[

I

IGP-DI + 4% a.a
i

~

--'

Condições para Financiamento de Recebíveis
de Cooperados

---:----1

:
Até 15 anos

Encargos financeiros U)

Prazo
Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.
--'------'=-'=--=.

Condições para Financiamento de Investimentos
e Capital de Giro
Prazo

Encargos financeiros (*)

i nvestim en tos ,,(inclUSive capital
de giro para início de atividade
decorrente destes investimentos

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

Capital de Giro

Até 2 anos

Espécie

I

_ _ _ _...L

~~_ _8~,7_5%_a._a._ _~

(*) Inclui-se aí spread bancário de até três por cento ao ano.

NOTA: No caso de cooperativas das regiões amparadas por Fundos Constitucionais (FNO, FNE e
FCO), aplicam-se às operações de crédito, exceto sobre as parcelas destinadas a novos investimentos e sobre os valores da securitiaação, os encargos financeiros usualmente por
eles praticados, se inferiores aos níveis aqui estabelecidos.
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 74, DE 1998
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Sociedade da Bahia
S.A. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade
de Salvador, Estado da Bahia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 591, de
31 de maio de 1996, que renova, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a permissão outorgada à Rádio Sociedade da Bahia S.A.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Salvador, Estado da
Bahia.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 11 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 75, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Carijós Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Conselheiro Latoíete, Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n', de 17 de
fevereiro de 1997, que renova, por dez anos, a partir de I" de novembro de 1993, a concessão outorgada à Sociedade Rádio Carijós Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 11 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 76, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Carajá de Anápolis Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical na Cidade de Anápolis, Estado de
Goiás.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 9 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1993, a concessão da Rádio Carajá de Anápolis Ltda, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 11 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 77, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Pousada do Rio Quente
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Caldas
Novas, Estado de Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 16 de
maio de 1996, que renova, por dez anos, a partir de 11 de maio de
1993, a concessão outorgada à Rádio Pousada do Rio Quente Ltda,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 13 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o CONGR;ESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 78, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão deferida à Empresa Portoalegrense de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio

Grande do Sul.

O CONCRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n', de 26 de
julho de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 17 de novembro
de 1992, a concessão deferida à Empresa Portoalegrense de Comunicação Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 13 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 79, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de Ilhéus Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ilhéus,
Estado da Bahia.
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o CONCRESSO NACIONAL decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n', de 8 de
abril de 1996, que renova, por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão outorgada à Rádio Cultura de Ilhéus Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Ilhéus, Estado da Bahia.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 13 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do parágrafo único do art. 52, do Regimento Comum,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 80, DE 1998
Indica o Senhor Adylson Motta para o
cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
União, nos termos do inciso 11do § 2º do art.
73 da Constituição Federal.

O CONCRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É escolhido o Senhor Adylson Motta para o cargo de
Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do
§ 2' do art. 73 da Constituição Federal e do inciso II do art. 105 da Lei
n' 8.443, de 16 de julho de 1992.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 16 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 81, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Cornélio Procópio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Cornélio Procópio,
Estado do Paraná.

O CONCRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 2 de
outubro de 1996, que renova, por dez anos, a partir de 1e de maio de
1994, a concessão da Rádio Cornélio Procópio Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 82, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Globo de Brasília Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Broetlia, Distrito
Federal.

O CONCRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1e É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 29 de
julho de 1994, que renova por dez anos, a partir de 1º de novembro de
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1993, a concessão deferida à Rádio Globo de Brasília Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Brasília, Distrito Federal.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 83, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Cultura Araraquara Ltda.
para explorar, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.

O CONCRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 27 de
dezembro de 1994, que renova por dez anos, a partir de 1º de maio de
1993, a concessão deferida à Rádio Cultura Araraquara Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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RESOLUÇÕES

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do parágrafo único do art. 52, do Regimento Comum,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 3, DE 1998 C)
Regula, a título excepcional, a apreciação do projeto de Lei Orçamentária Anual
para o exercício financeiro de 1999.

O CONGRESSO NACIONAL resolve:
Art. l' Na apreciação do projeto de Lei Orçamentária Anual
para o exercício financeiro de 1999, serão observadas, excepcionalmente, as normas estabelecidas nesta resolução e as fixadas pela
Resolução n' 2, de 1995-CN.
Art. 2' O relatório ao projeto de Lei Orçamentária Anual, de
que trata o inciso I, do art. 2', da Resolução n' 2, de 1995-CN, será
elaborado, em uma única etapa por uma relatoria, e apreciado pelo
plenário da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMPOF),
§ l' A relatoria, organizada em Colegiado com poder deliberativo, será integrada pelo Relator-Geral e por sete relatores setoriais
adjuntos.
(*) Retificada no DO de 25.11.1998 (pág. 8243 desta obra).
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§ 2' Os relatores setoriais adjuntos serão designados pelo
Presidente da CMPOF, de acordo com a indicação das lideranças
partidárias ou dos blocos parlamentares, observado o critério da proporcionalidade partidária.
§ 3' As lideranças partidárias deverão encaminhar as indicações dos relatores setoriais adjuntos nos dois dias úteis contados da
publicação desta resolução.

§ 4' Esgotado o prazo conferido às lideranças sem que as mesmas encaminhem as indicações, o Presidente da CMPOF fará, de oficio, a designação dos relatores setoriais adjuntos.

Art. 3' As alterações propostas ao projeto de Lei Orçamentária Anual serão apreciadas pelo colegiado, observados os seguintes
procedimentos:
I - o Relator-Geral coordenará os trabalhos dos relatores
setoriais adjuntos e dos comitês de assessoramento, de que trata o
art. 5Q;
II - o Colegiado decidirá, preliminarmente, sobre a definição da origem dos recursos para o atendimento das emendas individuais, bem como a possível fixação, de parãmetros e critérios de regionalização, que orientem o atendimento das emendas de bancada
estadual;
III - cada parte do relatório conterá análise da proposta e das
emendas apresentadas à respectiva área com proposta de parecer;
IV - as propostas de alterações apresentadas ao projeto de
Lei Orçamentária Anual serão avaliadas separadamente pelos relatores setoriais adjuntos, tendo em conta cada uma das sete áreas temáticas listadas no Anexo I, desta resolução;
V - cada relator setorial adjunto submeterá à aprovação do
Colegiado a minuta da parte do relatório referente ao seu setor;
VI - o Relator-Geral submeterá ao Colegiado minuta da parte geral do relatório, que conterá especialmente a análise do quadro
geral das finanças federais, o texto da lei e a avaliação das receitas;
VII - é facultado ao Relator-Geral propor ao Colegiado adequações e ajustes às partes do relatório aprovadas conforme o inciso V;
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VIH - o relatório somente será submetido à apreciação do plenário da CMPOF após a aprovação de todas as suas partes pelo Colegiado.
Art. 4" As reuniões do Colegiado serão convocadas, com antecedência mínima de 24 horas, e presididas pelo Relator-Geral, observados os seguintes procedimentos:
I - as deliberações serão tomadas por maioria simples,
presente a maioria do Colegiado;
H - as deliberações constarão de ata, na qual serão registrados a autoria da proposição, o valor aprovado e o principal fundamento;
IH - as atas relativas às deliberações, bem como os votos em
separado de membros do Colegiado, integrarão, como anexo, o relatório submetido à apreciação do Plenário da CMPOF;
IV - caberá ao Relator-Geral, além do voto como integrante
do Colegiado, o voto de desempate.
Art. 5" O Colegiado poderá criar até três comitês, de caráter
consultivo, integrados, cada um deles, pelo menos, por três membros
da CMPOF designados pelo Relator-Geral para, sob sua orientação,
analisar e propor medidas acerca dos seguintes temas:
I - texto da lei, estimativas da receita e quadro das necessidades de financiamento constantes da proposta orçamentária;
H - dotações dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
em Outras Despesas Correntes - Grupo de Natureza de Despesa
(GND 3), bem como o exame das emendas quanto à sua admissibilidade, à luz das normas vigentes;
HI - programação de trabalho constante do projeto de Lei
Orçamentária Anual e as emendas a ele apresentadas, tendo em
conta as informações constantes do relatório do Tribunal de Contas
da União encaminhado à CMPOF, nos termos do art. 79 da Lei n"
9.692, de 27 de julho de 1998 - LDO/99.
Parágrafo único.
rão o relatório.

As recomendações dos comitês acompanha-
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Art. 6º No Plenário da CMPOF, a apreciação do relatório
observará os seguintes procedimentos:
I - leitura e apresentação da parte geral do relatório, compreendendo, especialmente, a análise do quadro geral das finanças
federais, o texto da lei e a análise da receita;
H - leitura e apresentação de cada uma das partes do relatório
correspondentes a cada setor, conforme a área temática respectiva;
IH - discussão e votação da parte geral do relatório, ressalvados os destaques;
IV - discussão e votação de cada uma das partes do relatório
correspondentes a cada setor, conforme a área temática respectiva,
ressalvados os destaques;
V - apreciação e emissão de parecer, pela relatoria, sobre todos os destaques apresentados, relativos às partes geral e setorial;
VI - votação final de todos os destaques.
Art. 7º A apresentação de emendas observará o disposto nos
arts. 19 e 20 da Resolução nº 2, de 1995-CN, vedadas as de iniciativa
de bancadas regionais.
§ I" Arelatoria somente poderá apresentar emendas com a finalidade de:

I - corrigir erros e omissões de ordem técnica ou legal;
H - agregar proposições com o mesmo objetivo ou viabilizar o
alcance de resultados pretendidos por um conjunto de emendas;
IH - atender solicitações das bancadas estaduais, nos termos
do item 6.4 do Anexo H desta resolução.
§ 2' É vedada a apresentação de emendas de relatoria, tendo
por objetivo a inclusão de subprojetos ou subatividades novos, bem
como o acréscimo de valores a dotações constantes do projeto de Lei
Orçamentária Anual.
§ 3' Serão observados, na apresentação de emendas e nos remanejamentos de dotações constantes do projeto de Lei Orçamentária Anual, os parâmetros e critérios constantes do Anexo H desta resolução.
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Art. 8" No âmbito da CMPOF, os destaques na programação
das despesas somente poderão ser admitidos, a requerimento de
qualquer de seus membros, para:
I - alocação ou aumento de dotações para atendimento de
emenda com parecer pela rejeição ou pela aprovação parcial;
II
cancelamento de dotações constantes do relatório;
III
remanejamento de valores entre emendas de um mesmo
autor;
IV
recomposição de dotações constantes da proposta orçamentária que tenham sofrido cancelamentos.
§ l' Não serão admitidos destaques na CMPOF que acresçam
recursos a subprojetos ou subatividades constantes do projeto de Lei
Orçamentária Anual que não tenham recebido emendas ou sofrido
cancelamentos.
§ 2" Nenhuma emenda poderá ser atendida em valor superior
ao da proposição original.
Art. 9" A tramitação do projeto de Lei Orçamentária Anual
para o exercício de 1999 obedecerá aos seguintes prazos:
I - até três dias, a contar do recebimento, para publicação,
impressão e distribuição dos avulsos;
II - até oito dias para apresentação de emendas a contar da
distribuição dos avulsos;
III - até dois dias para publicação, impressão e distribuição
de avulsos das emendas;
IV - até dezessete dias para apresentação e votação do relatório do Colegiado;
V - até três dias para sistematização do parecer da
CMPOF;
VI - até dois dias para discussão e votação em Plenário da
CMPOF;
VII - até um dia para discussão e votação da redação final em
Plenário da CMPOF.
Parágrafo único. As audiências públicas previstas no art. 12
da Resolução n'' 2, de 1995-CN, poderão ser realizadas até o fim do
prazo previsto no inciso IV deste artigo.
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Art. 10. À redação final aplicar-se-á o disposto no art. 51 do
Regimento Comum, obedecido o prazo já estabelecido para sua elaboração e assinado o parecer pelo presidente e pelo Relator-Geral.
Art. 11. Fica dispensada a elaboração do parecer preliminar
de que trata o art. 15 da Resolução nº 2, de 1995-CN.
Art. 12.

Constarão do relatório de que trata o art. 2º:

I - exame crítico das finanças públicas e do processo orçamentário, incluindo a execução recente e as diretrizes orçamentárias em vigor para o exercício;
II - avaliação da proposta orçamentária encaminhada pelo
Poder Executivo, do ponto de vista do atendimento ao que dispõe a
Lei de Diretrizes Orçamentárias, o plano plurianual e, especialmente, o § 7º do art. 165 da Constituição;
II] - quadro comparativo, por órgão, entre a execução no
exercício anterior, a Lei Orçamentária Anual em vigor e o projeto do
Executivo;
IV - análise das receitas, com ênfase nas estimativas de impostos e contribuições;
V - análise da programação das despesas, divididas por áreas temáticas;
VI _ os critérios e parâmetros utilizados para o acolhimento
de emendas no âmbito de cada área temática, em especial o da distribuição regional.
Art. 13. Constarão ainda do relatório, por área temática, os
segnintes demonstrativos:
I - dos pareceres às emendas apresentadas na área temática,
por autor, número da emenda e título do subprojeto ou subatividade,
com a decisão e o valor concedido, quando for o caso;
II - dos acréscimos e cancelamentos efetuados no âmbito de
cada área temática, por unidade orçamentária e por subprojetos/subatividade, indicando expressamente aqueles constantes do relatório encaminhado pelo Tribunal de Contas da União, por força do art.
79, incisos] e II, da Lei nº 9.692, de 27 de julho de 1998 - LDO/99,
destingnindo os presentes no inciso] dos presentes no inciso II;
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IH - dos acréscimos e cancelamentos efetuados no âmbito de
cada área temática, por Unidade da Federação,

Art. 14. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 10 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente

o anexo está publicado no DO

de 11.11.1998, págs. 2/3.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o_SENADOFEDERAL aprovou e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 80, DE 1998 (*)
Altera a Resolução nº 70, de 1998, do
Senado Federal, autorizando o Estado de
Santa Catarina a adicionar dívida, na operação de refinanciamento das dívidas mobiliárias e contratuais do Estado, derivada
da Lei Complementar Estadual (de Santa
Catarina) nº 129, de 1994, e dá outras providências.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É autorizada a inclusão no refinanciamento aprovado
pela Resolução n' 70, de 1998, do Senado Federal, do valor correspondente aos débitos levantados, em conformidade com o art. 20 da
Lei Complementar n? 129, de 1994, do Estado de Santa Catarina.
Art. 2' Caberá ao Ministério da Fazenda compatibilizar o disposto nesta resolução com o contrato firmado com o Estado de Santa
Catarina, assim como com as condições de amortização.
(*) Republicada no DO de 10.11.1998 (pág. 8239 desta obra).
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Art. 3' O Banco Central do Brasil observará os requisitos previstos na Resolução n" 78, de 1998, do Senado Federal, especialmente o disposto nos arts. 4º e 24.
§ 1º O aditamento do contrato firmado entre o Estado de Santa Catarina e a União, acompanhado do respectivo parecer do Banco
Central do Brasil, será encaminhado ao Senado Federal para sua
manifestação em dez dias úteis.
§ 2' Caso a Comissão de Assuntos Econômicos não se maArt. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado de sua publicação.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o.SENADO FEDERAL aprovou e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 81, DE 1998
Autoriza o Estado do Espírito Santo a
contratar operação de crédito, no valor de R$
208.000.000,00 (duzentos e oito milhões de reais), baseada no contrato de abertura de crédito, celebrado em 31 de março de 1998, entre a
União, o Estado do Espírito Santo e o Banco
do Estado do Espírito Santo S.A. (Banestes),
com a interveniência do Banco Central do Brasil, nos termos da Medida Provisória n Q
1.612-21, de 1998 e no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado do Espírito Santo autorizado a contratar
operação de crédito, no valor de R$ 208.000.000,00 (duzentos e oito
milhões de reais), baseada no contrato de abertura de crédito, celeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 8205-8238, novo 1998

8213
brado em 31 de março de 1998, entre a União, o Estado do Espírito
Santo e o Banco do Estado do Espírito Santo S.A. (Banestes), com a
interveniência do Banco Central do Brasil, nos termos da Medida
Provisória n" 1.612-21, de 1998 e no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2º As condições para a operação a ser contratada serão as
seguintes:
I - valor do crédito a ser liberado pela União: R$ 208.000.000,00
(duzentos e oito milhões de reais), devendo atender às seguintes finalidades:
a) até R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), destinados à aquisição de ativos vencidos do Banestes S.A.;
b) até R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), destinados à capitalização do Banestes S.A.,
U - forma de liberação de recursos: as liberações dos recursos serão analisadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em
consonância com o art. 10 da Medida Provisória nº 1.702-29, de 28 de
setembro de 1998;
Ill - forma de pagamento: as parcelas dos recursos liberados
serão incorporadas na Parcela (P) definida na cláusula quarta do
contrato de refinanciamento, firmado com base na Lei nº 9.496, de 11
de setembro de 1997, nas mesmas datas que ocorrerem as liberações, regendo-se pelas condições daquele instrumento;
IV - destinação dos recursos: serão utilizados exclusiva e
obrigatoriamente para saneamento e modernização tecnológica do
Banestes S.A.;
V - compromissos do Estado: o Estado, como contrapartida,
se compromete a assumir as seguintes responsabilidades do Banestes S.A.:
a) assunção do passivo atuarial da Fundação Banestes de
Seguridade Social, no valor de R$ 147.000.000,00 (cento e quarenta e sete milhões de reais);
b) assunção de dívidas do Banestes S.A.junto à União, no valor
de até R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais);
c) integralização de capital no Banestes S.A. no valor de até R$
33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais);
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VI - compromisso do Estado e do Banestes S.A.: comprometem-se a implantar o modelo de gestão aprovado pelo Banco Central
do Brasil, que é parte integrante e complementar do contrato;
VII - compromisso da União e do Estado: comprometem-se a
desenvolver ações, no ãmbito de suas competências, visando ao
saneamento do Banestes S.A.
Parágrafo único. Os valores citados no inciso I serão atualizados pela variação da taxa Selic divulgada pelo Banco Central do Brasil, de 31 de dezembro de 1997, até a data das liberações previstas na
cláusula quarta do contrato.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.

Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 82, DE 1998
Autoriza a contratação da operação de
crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de ECU
55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de
unidades monetárias européias) até o limite
de US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de
dólares norte-americanos), de principal, entre a Transportadora Brasileira Gasoduto
Bolívia-Brasil (TBG) e o Banco Europeu de
Investimento (BEl), destinada ao financiamento parcial do Projeto de Construção do
Gasoduto Bolívia-Brasil.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil
(TBG) autorizada, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição
Federal, e da Resolução n' 96, de 1989, do Senado Federal, a elevar,
em caráter excepcional, os limites de endividamento e contratar operação de crédito externo junto ao Banco de Investimento (BEI).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão utilizados no financiamento parcial do Projeto de Construção do Gasoduto Bolívia-Brasil.
Art. 2' É a União autorizada a prestar garantia à operação de
crédito mencionada no artigo anterior.
Art. 3' A operação de crédito terá as seguintes características
financeiras:
I - valor pretendido: equivalente a ECU 55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de unidades monetárias européias) em dólares norte-americanos, até o limite de US$ 60,000,000.00 (sessenta
milhões de dólares norte-americanos), de principal;
11 - juros: a critério do tomador, poderão ser:
a) taxa flutuante: Libor de três meses para dólares norte-americanos, acrescida de um spread que poderá ser negativo, porém nunca superior a 0,15% a.a. (quinze centésimos por cento ao
ano) incidente sobre o saldo devedor do principal, a partir da data de
cada desembolso dos recursos no exterior. Para o primeiro período de
referência será utilizado a Libor oferecida para depósitos com duração de meses igual aos que decorrem entre a data do desembolso e a
data do início do período de referência seguinte; ou

b) taxa fixa: à razão da EIB Fixed Rate definida na data de desembolso de cada parcela para todo o período de vigência dessa parcela, incidente sobre o saldo devedor do principal, a partir da data de
cada desembolso dos recursos no exterior;
111 - prazo: vinte anos;
IV - carência: cinco anos e seis meses;
V - despesas gerais: as razoáveis, limitadas a 0,1 % (um décimo por cento) do valor do empréstimo;
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VI - juros de mora: até 2,5% a.a, (dois inteiros e cinco décimos
por cento ao ano) acima da taxa operacional;
VII - período de desembolso: cinco anos após a assinatura do
contrato, em tranches de no mínimo US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-americanos), limitado ao máximo de seis
tranches durante o período;
VIII - condições de pagamento:
a) do principal: em trinta parcelas semestrais iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de dezembro de 2003, e a última
em 15 de junho de 2018;
b)

dos juros:

1) taxa flutuante: trimestralmente vencidos em 15 de março, 15
de junho, 15 de setembro e 15 de dezembro de cada ano;
2) taxa fixa: semestralmente vencidos em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano;
3) das despesas gerais: após a emissão do Certificado de Registro, mediante comprovação, em reais, exceto aquelas incorridas no
exterior que só possam ser pagas em moeda estrangeira.
Parágrafo único. O tomador tem a possibilidade de converter para taxa fixa uma parte ou a totalidade do empréstimo inicialmente desembolsado à taxa flutuante prevista no inciso II deste
artigo.
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de
sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1998.

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 83, DE 1998
Autoriza a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), nos termos doart. 9 Q
da Resolução n" 96, de 1989, do Senado Federal, a elevar temporariamente seu limite de
endividamento e contratar operação de crédi-

to interno no valor de US$ 25,440,895.25
(vinte e cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e noventa e cinco dólares norte-americanos e vinte e cinco centavos) junto à IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT), autorizada nos termos do art. 9º da Resolução nº 96, de 1989,
do Senado Federal, a elevar, em caráter excepcional e temporário,
seus limites de endividamento e contratar operação de crédito interno junto à IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão utilizados no financiamento do projeto Sistema de Rastreamento de
Objetos (SRO), que compõe o Programa de Recuperação e Aropliação
do Sistema de TelecomuniCações e do Sistema Postal (Paste).
Art. 2º A operação de crédito mencionada no artigo anterior
apresenta as seguintes características financeiras:
I - valor do financiamento: US$ 25,440,895.25 (vinte e cinco
milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e noventa e cinco
dólares norte-americanos e vinte e cinco centavos), correspondente a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor global do projeto;
II

In IV lizados;

prazo de carência; seis meses;
prazo de amortização: cinco anos;

taxa de juros: 1% a.m. (um por cento ao mês) não capita-
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v - juros: durante a carência: 12% a.a. (doze por cento ao
ano), pagos com o principal;
VI - outras condições: 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por
cento) do valor do financiamento com a primeira amortização.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado da data de sua
publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 84, DE 1998
Autoriza a União a contratar operação de crédito externo junto ao The
Export-Import Bank of Japan (Jexim) no
valor em ienes japoneses equivalente a
US$ 180,000,000.00 (cento e oitenta mio
lhões de dólares norte-americanos), destinada ao financiamento parcial do Projeto
de Modernização e Ampliação da Rodovia
Fernão Dias 11 (BR-381).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É a União autorizada, nos termos da Resolução n' 96,
de 1989, restabelecida pela Resolução n" 17, de 1992, ambas do
Senado Federal, a contratar operação de crédito externo junto ao
The Export-Import Bank ofJapan (Jexim) no valor em ienes japoneses
equivalente a US$ 180,000,000.00 (cento e oitenta milhões de dólares norte-americanos).
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Parágrafo único. A operação de crédito autorizada neste artigo
destina-se ao financiamento parcial do Projeto de Modernização e
Ampliação da Rodovia Fernão Dias II (BR-381).
Art. 2' A operação de crédito externo terá as seguintes características:
I
devedor: República Federativa do Brasil;
II - credor: The Export-Import Bank of Japan (Jexim);
III - executor: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais (DERlMG) e Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DERISP);
IV - valor: em ienes japoneses, equivalente a US$ 180,000,000.00
(cento e oitenta milhões de dólares norte-americanos), de principal;
V - juros: taxa a ser fixada em cada data de desembolso
com base na maior entre a Japanese Long-Term Prime Lending Rate
e a Fiscal Investment and Loans Program Rate, acrescida de 0,2%
a.a, (dois décimos por cento ao ano) vigente em tal data, incidentes
sobre o saldo devedor do principal a partir da data de cada desembolso;
VI - prazo: aproximadamente vinte anos;
VII - comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano) sobre a parcela não desembolsada do crédito a partir da data da assinatura do contrato;
VIII - carência: aproximadamente três anos e seis meses;
IX - taxa de administração (IDB FEE) - equivalente a até
US$ 180,000.00 (cento e oitenta mil dólares norte-americanos);
X - condições de pagamento:
a) do principal: trinta e quatro parcelas semestrais, iguais e
consecutivas, vencendo-se a primeira em 24 de maio de 2001, e a última em 24 de novembro de 2017;

b) dos juros: semestralmente vencidos, em 24 de maio e 24 de
novembro de cada ano;

c) da comissão de compromisso: semetralmente vencida, em 24
de maio e 24 de novembro de cada ano, sendo a primeira após a emissão do Certificado de Autorização.
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Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser ajustadas em função da data da assinatura do contrato.
Art. 3' Esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de sua publicação.

Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 85, DE 1998
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor
equivalente a até U$ 165,000,000.00 (cento
e sessenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), de principal, destinando-se
os recursos ao financiamento parcial do
Projeto de Controle da Aids e das Doenças
Sexualmente Transmissíveis (Aids 11).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução n' 96, de 1989, do Senado Federal, a contratar
operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor equivalente a até
US$ 165,000,000.00 (cento e sessenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), de principal, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Projeto de Controle da Aids e das Doenças Sexualmente Transmissíveis (Aids lI).

Art. 2' A operação de crédito externo a que se refere o artigo
anterior tem as seguintes características:
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I - mutuário: República Federativa do Brasil;
H - mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (Bird);
IH - executor: Ministério da Saúde;
IV - valor: equivalente a até US$ 165,000,000.00 (cento e
sessenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), de principal;
V - finalidade: financiar, parcialmente, o Projeto de Controle da Aids e das Doenças Sexualmente Transmissiveis (Aids H);
VI
prazo: aproximadamente quinze anos;
VII - carência: aproximadamente cinco anos e seis meses;
VIH - taxa de juros: até 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao
ano) acima da taxa de custo de Empréstimos Qualificados do Bird,
incidente sobre o saldo devedor do principal;
IX - comissão de compromisso: até 0,75% a.a, (setenta e cinco
centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, a
partir de sessenta dias após a data de assinatura do contrato;
X - data de fechamento: 31 de dezembro de 2002;
XI - condições de pagamento:
a) do principal: em vinte parcelas semestrais e consecutivas em
l' de maio e I" de novembro de cada ano, vencendo-se a primeira em
l' de maio de 2004, e a última em l' de novembro de 2013;
b) dos juros: semestralmente vencidos, em l' de maio e l' de novembro de cada ano;
c) da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em l'
de maio e l' de novembro de cada ano.
Art. 3' A contratação da operação de crédito externo a que se
refere o art. l' deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e
quarenta dias, contado da data de uma publicação.

Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 86, DE 1998
Autoriza a União a contratar operação
de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bírd), no valor equivalente a até
US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares
norte-americano), de principal, destinada ao
financiamento parcial do Projeto do Sistema
Nacional de Vigilância em Saúde Vigisus.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É a União autorizada, nos termos da Resolução nº 96,
de 1989, restabelecida pela Resolução nº 17, de 1992, ambas do
Senado Federal, a contratar operação de crédito externo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor
equivalente a até US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares
norte-americanos) .
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada neste artigo
destina-se ao financiamento parcial do Projeto do Sistema Nacional
de Vigilância em Saúde (Vigisus),
Art. 2º A operação de crédito externo autorizada terá as seguintes características:
I
devedor: República Federativa do BrasiliMinistério da
Saúde;
II
credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
III - executor: Fundação Nacional de Saúde (FNS);
IV - valor: US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares
norte-americanos), de principal;
V - juros: calculados com base no Custo de Empréstimos
Qualificados, apurado pelo Bird no semestre anterior aos respectivos
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vencimentos, acrescidos de 0,5% (cinco décimos por cento), incidentes sobre os saldos devedores diários do empréstimo;
VI - comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo desembolsado do financiamento, contada a partir de sessenta dias após a data de celebração
do contrato;
VII

VIII
IX -

prazo de desembolso: 31 de dezembro de 2002;
carência: cinco anos;

condições de pagamento:

a) do principal: em vinte parcelas semestrais e consecutivas, no
valor equivalente a US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-americanos), vencendo-se a primeira em l' de maio de 2004 e a última em l' de novembro de 2013;

b) dos juros: semestralmente vencidos;

c) da comissão de crédito: semestralmente vencida.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
celebração do contrato.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de
sua publicação.

Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1998.

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 8205
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 87, DE 1998
Autoriza a República Federativa do Brasil a conceder contragarantia à operação de
crédito externo no valor de ienes japoneses
equivalente a US$ 300,000,000.00 (trezentós
milhões de dólares norte-americanos), entre
as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e The Export-Import Bank of Japan (Jexim), destinada ao financiamento do Projeto de
Interligação Elétrica Norte/Sul.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos do Resolução n' 96, de 1989, restabelecida pela Resolução n'
17, de 1992, ambas do Senado Federal, a conceder garantia à operação de crédito externo, no valor em ienes japoneses equivalente a
US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos),
a ser celebrada entre as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
e The Export-Import Bank of Japan (Jexim).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
referida neste artigo destinam-se ao financiamento do Projeto de
Interligação Elétrica Norte/Sul.
Art. 2' As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
I -

mutuário: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás);

H - mutuante: The Export-Import Bank ofJapan (Eximbank)
(Tóquio/Japão);
IH -

garantidor: República Federativa do Brasil;

IV - objetivo: financiar a execução do Projeto Interligação
Elétrica Norte/Sul;
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v - valor: US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de
dólares norte-americanos) pelo seu equivalente em ienes japoneses
[Y 40.500.000.000,00 (quarenta bilhões e quinhentos milhões de ienes
japoneses)];
VI - juros: fixos para cada desembolso, com base na taxa
vigente da Taxa Preferencial de Empréstimos a Longo Prazo (Japan
Long-Term Prime Rate), incidente sobre o saldo devedor a partir de
cada desembolso. Caso essa taxa seja menor que a Taxa do Progra-,
ma de Investimentos Fiscais e Empréstimos (Fiscal Investment and
Loans Prcgram Rate) em vigor na data de cada desembolso acrescida
de 0,2% (dois décimos por cento), sobre tal desembolso será aplicada
a Taxa do Programa de Investimentos Fiscais e Empréstimos mais
uma margem de 0,2% (dois décimos por cento);
VII
prazo: aproximadamente dezenove anos e seis meses;
VIII - carência: aproximadamente três anos e seis meses;
IX - comissão de compromisso: até 0,25% a.a. (vinte e cinco
centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado, contado noventa dias após a data da assinatura do contrato, ou data especificada em aviso do The Export-Import Bank ofJapan (Eximbank),
o que ocorrer primeiro;

X - comissão de administração (IDB FEE): limitada a
US$ 300,000.00 (trezentos mil dólares norte-americanos), a título de
reembolso de despesas incorridas pelo BID na preparação e acompanhamento do projeto;
XI - comissões de agente: limitadas a US$ 10,640.00 (dez
mil, seiscentos e quarenta dólares norte-americanos) para as remessas em dólares norte-americanos e a Y 5.000.000,00 (cinco milhões
de ienes japoneses) para as remessas em ienes;
XII - juros de mora: até 1,0% a.a. (um por cento ao ano) acima da taxa operacional;
XIII - desembolso: até 6 de outubro de 2001;
XIV - condições de pagamento:
a) do principal: trinta e três parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencíveis seis meses após a data do último desembolso.
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o número de parcelas poderá ser alterado caso ocorra alguma modificação;
b) dos juros: semestralmente vencidos, em 6 de abril e 6 de
outubro de cada ano;

c) da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em 6
de abril e 6 de outubro de cada ano;
d) da comissão de administração: será paga uma parcela inicial
de US$ 100,000.00 (cem mil dólares norte-americanos) até doze meses
após o primeiro desembolso. O restante será pago até a data do
término (6 de outubro de 2001) ou até o vigésimo quarto mês após a
data do primeiro desembolso, o que ocorrer primeiro;
e) das comissões do agente: US$ 8,000.00 (oito mil dólares norte-americanos) pagáveis em vinte parcelas anuais de US$ 400.00
(quatrocentos dólares norte-americanos) cada uma; US$ 2,640.00
(dois mil, seiscentos e quarenta dólares norte-americanos), pagáveis
em uma parcela de US$ 170.00 (cento e setenta dólares norte-americanos) no primeiro ano e US$ 130.00 (cento e trinta dólares
norte-americanos), nos dezenove anos restantes; Y 5.000.000,00
(cinco milhões de ienes japoneses) pagáveis em parcelas anuais
de Y 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil ienes japoneses) cada
uma.

Art. 3' São autorizadas, para fins do primeiro desembolso
desta operação de crédito, as condições estabelecidas na cláusula IH,
alíneas a, b e c do contrato objeto desta resolução.
Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de
sua publicação.

Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1998.

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 88, DE 1998
Autoriza o Estado de Rondônia a realizar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEFJ, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação 'e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, no montante de
R$ 57.101.764,96 (cinqüenta e sete milhões, cento e um mil, setecentos e sessenta
e quatro reais e noventa e seis centavos), a
preços de 28 de fevereiro de 1997.

O SENADO FEDERAL, resolve:
Art. l' É o Estado de Rondônia autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
no montante de R$ 57.101.764,96 (cinqüenta e sete milhões, cento e
um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), a preços de 28 de fevereiro de 1997, nos termos dos Contratos
de Cessão de Crédito, Confissão e Novação de Dívida e Outras Avenças, firmados entre a Caixa Econômica Federal (CEF), o Estado de
Rondônia, o Banco de Crédito Nacional S.A. (BCN), o Banco Bamerindus do Brasil S.A. e o Banco do Brasil S.A., com a interveniência
da União.
Art. 2' É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito referida no artigo anterior.
Art. 3' A operação de crédito a que se refere os artigos precedentes será realizada com as seguintes características e condições:
I
devedor: Estado de Rondônia;
H - cessionária credora: Caixa Econômica Federal (CEF);
IH - cedentes: Banco de Crédito Nacional S.A. (BCN), Banco
Bamerindus do Brasil SA. e Banco do Brasil SA.;
IV - interveniente garante/promitente cessionário: União;
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v - valor pretendido: R$ 57.101.764,96 (cinqüenta e sete
milhões, cento e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), a preços de 28 de fevereiro de 1997;
VI - encargos financeiros:
a) sobre os saldos devedores atualizados incidirão, a partir da
data de disponibilização dos recursos aos cedentes, encargos financeiros equivalentes ao custo de captação médio da CEF, apurado com
base no balancete do mês anterior ao da data de liberação da primeira parcela, acrescido de juros de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento
ao mês);
b) os encargos serão capitalizados mensalmente e refixados
trimestralmente, com base no último balancete da CEF;
c) a CEF fará jus à comissão de abertura de crédito correspondente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da
aquisição do crédito, incorporada pro rata temporis mensalmente ao
saldo devedor da operação, a ser paga pelo Estado de Rondônia;
VII - condições de pagamento: a divida será paga em nove
prestações mensais consecutivas, calculadas com base na TabelaPrice;
VIII - contragarantias: receitas próprias e cotas-partes do
Estado de Rondônia, a que se referem os arts. 155, 157 e 159, I, a, e
Il, da Constituição Federal;
IX - destinação dos recursos: liquidação das seguintes dívidas contratuais internas do Estado de Rondônia, de modo a viabilizar
o Protocolo de Acordo ajustado entre o Estado de Rondônia e a União,
objetivando a implementação, na referida Unidade da Federação, do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados:
I Instituições Financeiras
Banco de Crédito Nacional S.A.

I
I·

.I
~

Valor da Dívida Contratual
R$ 17.144.525,85 (dezessete milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e
oitenta e cinco centavos)

IBanco Bamerindus do BrasÍl S.A.I-R~$~1~2-.0-0-6-.9-2-7,-1-4-(d-O-Ze-m-il~ho--e-s-,s-e-is-m-i-l,-n-ov-e-c-en-t~os--1

IL

e vinte e sete reais e catorze centavos)

Banco do Brasil

S.A

~.____

~

-I R$ 27.950.311,97 (vinte e sete milhões, novecentos e
I

I

~~~1:~~:~ mil, trezentos e onze reais e noventa e s~

Col. Leis Rcp. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 8205-8238, novo 1998

8229
Art. 4º O prazo para o exercício da presente autorização é de
duzentos e setenta dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 89, DE 1998
Autoriza o Estado do Maranhão a coatratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada no Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e
Refinanciamento de Dívidas, celebrado com
a União em 22 de janeiro de 1998, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total
de duzentos e quarenta e quatro milhões,
trezentos e doze mil, seiscentos e sessenta e
dois reais e setenta e dois centavos.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado do Maranhão autorizado a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada no Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado com a União em 22 de janeiro de 1998, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
I - valor da dívida a ser adquirida pela União: R$ 244.312.662,72
(duzentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e doze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), correspondente
ao saldo devedor de empréstimos junto à Caixa Econõmica Federal
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(CEF), em 23 de setembro de 1997, ao amparo dos Votos CMN nOs
162 e 175, de 1995, e 122, de 1996, e suas atualizações, atualizados
até 22 de janeiro de 1998. Desse valor será deduzida a parcela de
R$ 7.810.517,41 (sete milhões, oitocentos e dez mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e um centavos), correspondente ao subsídio
concedido pela União ao Estado, nos termos do § 4' do art. 3º da Lei
nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, sendo refinanciado o valor de
R$ 236.502.145,31 (duzentos e trinta e seis milhões, quinhentos e
dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos);
II -

encargos:

a) juros: de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados sobre o
saldo devedor existente e debitado no primeiro dia de cada mês;
b) atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP- DI;
III - condições de pagamento:
a) amortização extraordinária: R$ 47.300.429,06 (quarenta e
sete milhões, trezentos mil, quatrocentos e vinte e nove reais e seis
centavos), correspondentes a 20% (vinte por cento) da dívída refinanciada, atualizada pela variação positiva do IGP-DI, acrescida de juros
de 6% a.a. (seis por cento ao ano), com recursos provenientes da alienação das ações da Companhia Energética do Maranhão (Cemar);

b) amortização extraordinária: R$ 189.201.716,25 (cento e oitenta e nove milhões, duzentos e um mil, setecentos e dezesseis reais
e vinte cinco centavos), que deverão ser pagos em 360 (trezentas e
sessenta) prestações mensais, pela Tabela Price, limitadas ao
dispêndio mensal de 1/12 (um doze avos) de 13% (treze por cento) da
Receita Líquida Real do Estado;

IV - garantias: as receitas próprias do Estado, as transferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar nº
87, de 13 de setembro de 1996.
Parágrafo único. O descumprimento pelo Estado do Maranhão
das obrigações constantes do contrato de refinanciamento, incluindo
atrasos de pagamentos, assim como das metas fiscais e financeiras,
acordadas em seu programa de reestruturação e de ajuste fiscal, implicará, enquanto persistir o descumprimento, a substituição dos
encargos financeiros referidos por encargos equivalentes ao custo
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médio de colocação da Dívida Mobiliária Federal, acrescido de juros
de mora de um por cento ao ano e a elevação, em quatro pontos percentuais, do percentual da Receita Líquida Real do Estado tomado
como base para a apuração do limite de dispêndio mensal previsto
na Cláusula Quinta do Contrato de Refinanciamento.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 90, DE 1998
Autoriza o Estado do Maranhão a contratar operação de abertura de crédito, consubstanciada no Contrato de Abertura de
Crédito e de Compra e Yenda de Ações, celebrado entre o Estado do Maranhão e a União,
com a interveniência do Banco do Estado do
Maranhão S.A. e do Banco Central do Brasil,
celebrado em 30 de junho de 1998, no valor de
R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco
milhões de reais).

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É o Estado do Maranhão autorizado a contratar operação de abertura de crédito, consubstanciada no Contrato de
Abertura de Crédito e de Compra e Venda de Ações, celebrado com
a União, com a interveniência do Banco do Estado do Maranhão
S.A. (BEM) e do Banco Central do Brasil (Bacen), em 30 de junho de
1998, no valor de R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de reais).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 8205-8238, novo 1998

8232
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada se apóia nos
termos da Medida Provisória n" 1.654-25, de 10 dejunho de 1998, da
Lei n' 9.496, de 11 de setembro de 1997, e no Contrato de Confissão,
Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado
entre a União e o Estado do Maranhão em 22 de janeiro de 1998.
Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
I - valor do crédito a ser liberado pela União: até R$
275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de reais), devendo ser utilizados, exclusiva e obrigatoriamente, da seguinte forma:
a) até R$ 225.000.000,00 (duzentos e vinte cinco milhões de
reais), destinados à capitalização do BEM, a saber:

1) provisionamento de ativos de baixa liquidez (ajuste de ativo): até R$ 33.400.000,00 (trinta e três milhões e quatrocentos mil
reais);
2) constituição de provisão para reconhecimento de passivo não
contabilizado (constituição de provisão no passivo): até R$ 28.600.000,00
(vinte e oito milhões e seiscentos mil reais);
3) contribuição patronal extra à Caixa de Assistência e Aposentadoria dos Funcionários do Banco do Estado do Maranhão
(CAPOF) até R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais);
4) recomposição patrimonial: até R$ 145.000.000,00 (cento e
quarenta e cinco milhões de reais);
b) até R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), destinados à aquisição pelo Estado dos ativos integrantes da carteira imobiliária do BEM;

II - forma de liberação dos recursos: as liberações dos recursos, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), serão realizadas em
consonância com O art. 10 da Medida Provisória n' 1.654-25, de 10 de
junho de 1998:
a) diretamente ao BEM, o montante destinado à capitalização
da Instituição;

b) diretamente ao Estado, o valor da compra da carteira imobiliária do BEM;
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In -

forma de pagamento:

a) as parcelas dos recursos liberados serão incorporadas à parcela (P) definida na Cláusula Quarta do Contrato de Refinanciamento, nas datas em que ocorrerem as liberações, regendo-se pelas mesmas condições daquele instrumento;

b) se, decorrido dezoito meses da assinatura do referido contrato, o Estado detiver o controle acionário de qualquer instituição
financeira, o saldo devedor incorporado, devidamente atualizado,
será apartado do saldo devedor de (P) do Contrato de Refinanciamento e amortizado com base na Tabela Price, sem a observância do
limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real, a que
se refere aquele instrumento;

c) o Estado se obriga a vender o controle acionário do BEM a
terceiros, até trinta de junho de 1999, utilizando o produto então arrecadado para amortização do Contrato de Refinanciamento. Em
caso da não alienação até a data estipulada, o Estado alienará à
União as ações de sua titularidade no capital social do BEM.
§ l' Os valores serão atualizados pela variação da Taxa Selic
divulgada pelo Banco Central do Brasil, de l' de janeiro de 1998 até
a data das liberações previstas na Cláusula Segunda do contrato.
§ 2' A liberação da parcela relativa à contribuição patronal
extra é condicionada à aprovação pelo Bacen da documentação comprobatória encaminhada pelo BEM, referente ao cálculo atuarial.
§ 3' O cronograma de desembolso obedecerá a critérios definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ouvido o Bacen, em
documentos que integrarão o contrato.
§ 4' A liberação de cada parcela é condicionada à correta aplicação da parcela anterior, a ser atestada pelo Bacen.

Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de novembro de 1998.

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 91, DE 1998
Autoriza o Estado do Ceará a incluir,
no Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamento de Dividas, celebrado entre o
Estado e a União, em 16 de outubro de 1997,
a operação firmada entre o Estado do Ceará
e a Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. I" É o Estado do Ceará autorizado a incluir, no Contrato
de Confissão, Assunção e Refinanciamento de Dívidas, a operação de
crédito contratada junto à Caixa Econômica Federal (CEF), no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados, no montante de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões
de reais).
Art. 2º A referida operação de crédito tem as seguintes caracteristicas e condições:
I - valor pretendido: R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais);
Il - garantidor: União;
In - contragarantias: receitas próprias do Estado e cotas a que
se referem os arts. 155, 157 e 159, I, a, e n, da Constituição Federal;
IV - encargos financeiros:
a) sobre os saldos devedores atualizados incidirão, a partir da
data em que os recursos estejam colocados à disposição do Estado,
encargos financeiros capitalizados mensalmente e refixados trimestralmente, equivalentes ao custo de captação médio da CEF, apurado com base no balancete do mês anterior ao da data de liberação da
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primeira parcela, acrescido de juros de 0,5% a.m. (cinco décimos por
cento ao mês);
b) a CEF fará jus à comissão de abertura de crédito correspondente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do
crédito aberto, incidente no ato da liberação;

V - forma de pagamento: o empréstimo será pago em até dez
prestações mensais consecutivas, calculadas com base na Tabela
Price, vencendo-se a primeira em trinta dias após a liberação dos recursos e a última em igual dia de dezembro de 1998;
VI - destinação dos recursos: serão integral e obrigatoriamente destinados a financiar o programa de ajuste do quadro de pessoal do Estado.
Art. 3Q O prazo para o exercício da presente autorização é de
duzentos e setenta dias, a contar da sua publicação.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 92, DE 1998
Autoriza a efetivação de Contrato de
Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado entre a
União e o Estado da Paraíba, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1Q É o Governo Federal autorizado a celebrar, com o Estado da Paraiba, Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e ReCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 1, p- 8205-8238, novo 1998
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financiamento de Dívidas, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.

Art. 2' As condições para a operação a ser contratada serão as
seguintes:
I - valor da dívida a ser adquirida pela União: R$ 266.313.611,15
(duzentos e sessenta e seis milhões, trezentos e treze mil, seiscentos
e onze reais e quinze centavos), formado pelas seguintes parcelas:
a) R$ 72.649.213,89 (setenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e treze reais e oitenta e nove centavos),
referentes à dívida mobiliária do Estado;

b) R$ 16.551.507,75 (dezesseis milhões, quinhentos e cinqüenta
e um mil, quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos), relativos
aos saldos devedores dos empréstimos junto à União em primeiro
de dezembro de 1997, concedidos ao amparo do Voto CMN n? 212,
de 1992;

c) R$ 1.964.166,15 (um milhão, novecentos e sessenta e quatro
mil, cento e sessenta e seis reais e quinze centavos), relativos aos
contratos firmados com o Banco Central do Brasil, em primeiro de
dezembro de 1997, com amparo no Voto CMN n' 154, de 1993;
d) R$ 1.246.187,71 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil,
cento e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), referentes aos
saldos devedores dos contratos firmados junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

e) R$ 173.902.535,65 (cento e setenta e três milhões, novecentos e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), referentes aos saldos devedores junto à Caixa Econômica Federal (CEF), em 31 de dezembro de 1997, relativos às operações de
Antecipação de Receitas Orçamentárias adquiridas de outras instituições financeiras e ainda a parcela das dívidas não financiadas ao
amparo da Lei n" 8.727, de 5 de novembro de 1993;
II - valor do refinanciamento: do total das dívidas a serem adquiridas pela União, serão deduzidos R$ 22.057.852,13 (vinte e dois
milhões, cinqüenta e sete mil, oitocentos e cinqüenta e dois reais e
treze centavos), correspondentes a:
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a) R$ 21.216.484,59 (vinte e um milhões, duzentos e dezesseis
mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos) relativos ao subsídio concedido pela União ao Estado da Paraíba,
nos termos do § 4º do art. 3º da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997;

b) R$ 841.367,54 (oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e
sessenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos), relativos aos
créditos de atualização monetária do IPI-Exportação do Estado da
Paraíba, junto à União;

c) remanescendo o valor a ser refinanciado de R$ 244.255.759,02
(duzentos e quarenta e quatro milhões, duzentos e cinqüenta e cinco
mil, setecentos e cinqüenta e nove reais e dois centavos);
IH -

encargos:

a) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados sobre o saldo devedor existente e debitado no primeiro dia de cada mês;

b) atualização do saldo devedor: variação positiva do IGP-DI,
ou, se este índice for extinto, por outro que vier a substituí-lo;

IV -

condições de pagamento:

a) amortização extraordinária: R$ 11.348.824,69 (onze milhões, trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais
e sessenta e nove centavos), correspondentes a 20% (vinte por cento)
da dívida mobiliária, deduzidos os créditos relativos à atualização
do IPI-Exportação do Estadojunto à União, com recursos provenientes da alienação das ações da Sociedade Anônima de Eletrificação da
Paraíba (Saelpa) e do PB-Tur Hotéis S.A.;

b) amortização ordinária: R$ 232.906.934,33 (duzentos e trinta

e dois milhões, novecentos e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais

e trinta e três centavos), que serão pagos em 360 (trezentas e sessenta)
prestações mensais, pela Tabela Price, limitada ao dispêndio mensal
de 1/12 (um doze avos) de 13% (treze por cento) da Receita Líquida
Real do Estado;
V - garantias: as receitas próprias do Estado, as transferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar nº
87, de 13 de setembro de 1996.
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Art. 3º A presente autorização deverá ser exercida no prazo de
duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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REPUBLICAÇÃO

RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 80, DE 1998 (*)
Altera a Resolução nº 70, de 1998, do
Senado Federal, autorizando o Estado de
Santa Catarina a adicionar dívida, na operação de refinanciamento das dívidas mobiliárias e contratuais do Estado, derivada
da Lei Complementar Estadual (de Santa
Catarina) nº 129, de 1994, e dá outras providências.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 12 É autorizada a inclusão no refinanciamento aprovado
pela Resolução n Q70, de 1998, do Senado Federal, do valor correspondente aos débitos levantados, em conformidade com o art. 20 da
Lei Complementar n Q129, de 1994, do Estado de Santa Catarina.
Art. 2Q Caberá ao Ministério da Fazenda compatibilizar o disposto nesta resolução com o contrato firmado com o Estado de Santa
Catarina, assim como com as condições de amortização.
C*) Publicada no DO de 5.11.1998 (pág. 8211 desta obra).
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Art. 3º O Banco Central do Brasil observará os requisitos previstos na Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal, especialmente o disposto nos arts. 4º e 24.
§ 1º O aditamento do contrato firmado entre o Estado de Santa Catarina e a União, acompanhado do respectivo parecer do Banco
Central do Brasil, será encaminhado ao Senado Federal para sua
manifestação em dez dias úteis.
§ 2º Caso a Comissão de Assuntos Econômicos não se manifeste no prazo estabelecido no parágrafo anterior, a operação será
considerada aprovada.
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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RETIFICAÇÕES

DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO N' 67, DE 1998

n

Aprova os textos dos Atos Finais da
Conferência de Plenipotenciários Adicional, da União Internacional de Telecomunicações (UIT), aprovados pelos países-membros em Genebra, em 22 de dezembro de
1992, e dos Atos Finais da Conferência de
Plenipotenciários, da União Internacional
de Telecomunicações (UIT), aprovados pelos países-membros, em Quioto, em 13 de
outubro de 1994.

Retificação
Nos Decretos Legislativos n" 67 a 70/98 publicados no DO n''
198-E, de 16.10.1998, Seção 1, pág. 1, no título:

Onde se lê: Atos do Senado Federal;
Leia-se: Atos do Congresso Nacional.

(*) Publicado no DO de 16.10.1998 (v. Coleção das Leis. Brasília, 190(10,

t. 1):7479, out. 1998).
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DECRETO LEGISLATIVO N' 68, DE 1998 (')
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à FM Cidade Ilhéus Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Ilhéus,
Estado da Bahia.

Retificação
Nos Decretos Legislativos n' 67 a 70/98 publicados no DO n' 198-E,
de 16.10.1998, Seção 1, pág. 1, no título:
Onde se lê: Atos do Senado Federal;
Leia-se: Atos do Congresso Naciona!.

DECRETO LEGISLATIVO N' 69, DE 1998 ('*)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Empresa São Borjense de Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de São Borja, Estado do Rio
Grande do Sul.

Retificação
Nos Decretos Legislativos n" 67 a 70/98 publicados naDO n' 198-E,
de 16.10.1998, Seção 1, pág. 1, no título:
Onde se lê: Atos do Senado Federal;
Leia-se: Atos do Congresso Naciona!.

(*) Publicado no DO de 16.10.1998 (v. Coleção das Leis. Brasília, 190(10,

t. 1):7480, out. 1998).
(**) Publicado no DO de 16.10.1998 (v. Coleção das Leis. Brasília, 190(10,

t. 1):7481, out. 1998)
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 70, DE 1998 (*)
Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.

Retificação
Nos Decretos Legislativos nº 67 a 70/98 publicados no DO nº 198-E,
de 16.10.1998, Seção 1, pág. 1, no título:
Onde se lê: Atos do Senado Federal;
Leia-se: Atos do Congresso Nacional.

RESOLUÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL
RESOLUÇÃO Nº 3, DE 1998 (**)
Regula, a título excepcional, a apreciação do projeto de Lei Orçamentária Anual
para o exercício financeiro de 1999.

Retificação
Na Resolução nº 3, de 1998-CN que regula, a título excepcional, a
apreciação do projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício
financeiro de 1999, publicada no Diário Oficial, Seção 1, n" 216-E, de
11 de novembro de 1998, páginas 1 e 2, nos incisos VI e VII do artigo 9º:
Onde se lê:

Art. 9º
VI CMPOF;

.
até dois dias para discussão e votação em Plenário da

(*) Publicado no DO de 16.10.1998 (v. Coleção das Leis. Brasília, 190(10,

t. 1):7481, out. 1998)
(**) Publicada no DO de 11.11.1998 (pág. 8205 desta obra).
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VII - até um dia para discussão e votação da redação final em
Plenário da CMPüF.
Leia-se:
Art. 9'
..

VI - até dois dias para discussão e votação em Plenário do
Congresso Nacional;
VII - até um dia para discussão e votação da redação final em
Plenário do Congresso Naciona!.
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3º e 4º do Decreto-Lei ns 1.578, de 11 de outubro de 1977, que dispõe
sobre o Imposto de Exportação, e dá outras providências. Publicada no
DO de 27 de novembro de 1998.
9.717 - Lei de 27 de novembro de 1998 - Dispõe sobre regras gerais para a
organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência
social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de novembro de 1998.
9.718 - Lei de 27 de novembro de 1998 - Altera a Legislação Tributária
Federal. Publicada no DO de 28 de novembro de 1998.
9.719 - Lei de 27 de novembro de 1998 - Dispõe sobre normas e condições
gerais de proteção ao trabalho portuário, institui multas pela inobservância de seus preceitos, e dá outras providências. Publicada no DO
de 30 de novembro de 1998.
9.720 - Lei de 30 de novembro de 1998 - Dá nova redação a dispositivos
da Lei nv 8.742, de 7 de dezembro de 1998, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no
DO de 1º de dezembro de 1998.
9.721 - Lei de 80 de novembro de 1998 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito especial até o limite de R$ 600.000,00, para os fins
que especifica. Publicada no DO de 1º de dezembro de 1998.
9.722 - Lei de 30 de novembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, crédito suplementar no valor de
R$ 13.300.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 1º
de dezembro de 1998.
9.723 - Lei de 30 de novembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo e
do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor global
de R$ 1.788.418.958,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 1º de dezembro de 1998.

7912

7914
7919

7926

7930

7932

7933

7934

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.726 - Medida Provisória de 3 de novembro de 1998 - Insere dispositivos
na Consolidação das Leis do Trabalho, para facultar a suspensão do contrato de trabalho para a participação do trabalhador em curso ou programa de qualificação profissional, altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de
1990, para instituir a bolsa de qualificação profissional e permitir o pagamento de beneficio no desemprego de longa duração, altera a Lei n''
6.321, de 14 de abril de 1976, e aLei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e
dá outras providências. Publicada no DO de 4 de novembro de 1998. ....

7937

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 8245-8259, novo 1998

8248
1.727 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1998 - Dispõe sobre as
operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a Lei n" 7.827,
de 27 de setembro de 1989, e dá outras providências. Publicada no DO
de 9 de novembro de 1998.

7941

1.728-19 - Medida Provisória de 11 de novembro de 1998 - Dispõe sobre
normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos, e dá outras providências.
Publicada no DO de 12 de novembro de 1998.

7944

0.0

REEDIÇÕES

1.710-3 - Medida Provisória de 5 de novembro de 1998 - Acrescenta dispositivo à Lei n" 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente. Publicada no DO de 6 de novembro de 1998.
1.711~3 Medida Provisória de 5 de novembro de 1998 - Acresce dispositivo à Lei n" 9.526, de 8 de dezembro de 1997. Publicada noDO de 6 de
novembro de 1998.
1.718-1 - Medida Provisória de 5 de novembro de 1998-Acresce parágrafo ao art. 4" da Lei n'' 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre
a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de
transplante e tratamento. Publicada no DO de 6 de novembro de

1998.
1.717-2 - Medida Provisória de 12 de novembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário no valor
de R$ 68.383.840.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicada no DO de 13 de novembro de 1998.
1.719-1 - Medida Provisória de 12 de novembro de 1998 - Altera dispositivos do Decreto-Lei n" 73, de 21 de novembro de 1966, da Lei ns 6.435,
de 15 de julho de 1977, da Lei n'' 5.627, de 1" de dezembro de 1970, e
dá outras providências. Publicada no DO de 13 de novembro de

1998.
1.463-32 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 - Dispõe sobre o
salário mínimo para o período de 1" de maio de 1996 a 30 de abril de
1997. Publicada no DO de 20 de novembro de 1998.
1.475-46 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 - Dá nova redação aos arts. 6" e 9" da Lei n'' 8.019, de 11 de abril de 1990, que altera a
legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Publicada no DO de
20 de novembro de 1998.
1.477-55 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 - Dispõe sobre
o valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO de 20 de novembro de 1998.

7949

7951

7952

7953

7954

7956

7956

7958
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1.569-21 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 - Estabelece
multa em operações de importação e dá outras providências. Publicada no DO de 20 de novembro de 1998.
1.579-27 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 - Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei ns 9.082, de 25 de julho de 1995,
dos arts. 18, 19, 34, 35 e do § 4º do art. 53 da Lei n" 9.293, de 15 dejulho
de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997. Publicada no DO de 20 de novembro de 1998.
1.605-30 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 - Dá nova redação aos arts. 3º e 44 da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em
áreas agrícolas na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e dá outras providências. Publicada no DO de 20 de novem-

bro de 1998.
1.607-24 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 -Altera a legislação que rege o salário-educação, e dá outras providências. Publicada
no DO de 20 de novembro de 1998.
1.609-20 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 -Dispõe sobre o
salário mínimo para o período de 1º de maio de 1997 a 30 de abril de
1998. Publicada no DO de 20 de novembro de 1998.
1.610-16 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 - Cria o Fundo
de Garantia à Exportação (FGE), e dá outras providências. Publicada
no DO de 20 de novembro de 1998.
1.611-15 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998-Altera dispositivos da Lei n'' 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 20 de novembro de 1998.
1.614-25 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 - Define diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras
providências. Publicada no DO de 20 de novembro de 1998.
1.615-35 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada
no DO de 20 de novembro de 1998.
1.637-11 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 - Dispõe sobre a
regulação, fiscalização e supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimento coletivo, e dá outras providências. Publicada no
DO de 20 de novembro de 1998.
1.640-9 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 - Restaura a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição
de automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao
uso de portadores de deficiência física, e dá outras providências. Publicada no DO de 20 de novembro de 1998.

7965

7968

7973

7975

7978

7979

7982

7986

7993

7998
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1.656·7 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 - Dispõe sobre o
salário mínimo a vigorar a partir de 1" de maio de 1998. Publicada no
DO de 20 de novembro de 1998.

8001

1.661-9 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 - Altera a redação dos arts. 26, 27, 31, 44 e 59 da Lei ns 9.473, de 22 dejulho de 1997,
que dispõe sobre 58 diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária
de 1998. Publicada no DO de 20 de novembro de 1998.

8002

1.662-6 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 - Dá nova redação
ao art. 9 Q da Lei n'' 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a
redução de emissão de poluentes por veículos automotores, e dá outras
providências. Publicada no DO de 20 de novembro de 1998.

8005

1.712-3 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 7.556.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 20 de novembro de 1998.

8006

1.672-35 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Altera os arts.
2º, 3º, 4º, 5º 6º, 7º e 9º da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras
providências. Publicada no DO de 26 de novembro de 1998.

8007

1.673-33 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Altera a legislação do Imposto de Renda, e dá outras providências. Publicada no DO
de 26 de novembro de 1998.

8011

1.675-44 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Dispõe sobre
medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no DO de 26 de novembro de 1998.

8013

1.677-59 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Organiza e
disciplina os Sistemas de Planejamento e Orçamento Federal e de
Controle Interno do Poder Executivo e dá outras providências. Publicada no DO de 26 de novembro de 1998.

8018

1.678-30 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para os fins que
especifica. Publicada no DO de 26 de novembro de 1998.

8031

1.680-12 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 -Altera a legislação do Imposto de Renda relativamente à incidência na fonte sobre
rendimentos de aplicações financeiras, inclusive de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, à conversão, em capital social, de
obrigações no exterior de pessoas jurídicas domiciliadas no País, am-
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plia as hipóteses de opção pelas pessoas físicas, pelo desconto simplificado, regula a informação, na declaração de rendimentos, de depósitos
mantidos em bancos no exterior, e dá outras providências. Publicada
no DO de 26 de novembro de 1998.

8032

1.681-11 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 -Dispõe sobre a
simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno
porte, e dá outras providências. Publicada no DO de 26 de novembro

de 1998.

8038

1.682-8 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Dispõe sobre
operações financeiras entre o Tesouro Nacional e as entidades que
menciona, e dá outras providências. Publicada no no de 26 de novem-

bro de 1998.

8041

1.683-7 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Institui o Programa Especial de Financiamento para combate aos efeitos da estiagem na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene), e dá outras providências. Publicada no DO de 26
de novembro de 1998.

8049

1.684-48 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Dispõe sobre o
pagamento dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de
suas subsidiárias, e dá outras providências. Publicada no DO de 26 de
novembro de 1998.

8052

1.685~6

- Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Altera dispositivos da Lei nº 9.656, de 3 dejunho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde, e dá outras providências.
Publicada no DO de 26 de novembro de 1998.

8053

1.686-6 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da
Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de
R$ 824.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no no de 26
de novembro de 1998.

8068

1.687-6 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Institui o Programa Emergencial de Frentes Produtivas e dá outras providências.
Publicada no DO de 26 de novembro de 1998.

8070

1.688-6 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Estabelece critérios para a concessão de empréstimo, pela União, aos Estados e ao
Distrito Federal, destinado ao ressarcimento parcial das perdas decorrentes da aplicação da Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Publicada no DO de 26 de novembro de 1998.

8072
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1.689-6 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Altera a Lei
nº 9.649, de 27 de maio de 1998, que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.
Publicada no DO de 26 de novembro de 1998.

8073

1.690-6 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Dispõe sobre a
fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de
combustíveis, de que trata a Lei n'' 9.478, de 6 de agosto de 1997, estabelece sanções administrativas e dá outras providências. Publicada
no DO de 26 de novembro de 1998.

8077

1.691-6 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Dispõe sobre a
adoção de medidas relacionadas com o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), altera as Leis n" 4.380, de 21 de agosto de 1964, 8.036, de 11
de maio de 1990, e 8.692, de 28 de julho de 1993, e dá outras providências. Publicada no DO de 26 de novembro de 1998.

8085

1.697~60

- Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Dispõe sobre
os Títulos da Dívida Pública de responsabilidade do Tesouro Nacional,
consolidando a legislação em vigor sobre a matéria. Publicada no DO
de 26 de novembro de 1998.

8087

1.720-1 - Medida Provisória de 25 de novembro de 1998 - Dispõe sobre a
contribuição para o custeio da previdência social dos servidores públicos. Publicada no DO de 26 de novembro de 1998.

8091

1.692-30 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Altera dispositivos das Leis nes 9.138, de 29 de novembro de 1995, 8.427, de 27 de
maio de 1992, e 9.126, de 10 de novembro de 1995, que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural; sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural, autoriza o Poder Executivo
a renegociar as obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal (EGF), vencidas e prorrogadas a partir de 1991; e a aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) sobre empréstimos concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais e com recursos das Operações Oficiais de Crédito. Publicada no DO de 28 de novembro de 1998.

8092

1.693-42 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e
da outras providências. Publicada no DO de 28 de novembro de

1998.
1.694-12 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Dá nova redação ao art. 1º da Lei n'' 9.530, de 10 de dezembro de 1997. Publicada no
DO de 28 de novembro de 1998.

8096

8107
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1.695-42 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções de Confiança existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de novembro
de 1998.

8108

1.696-28 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Dispõe sobre a
novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS), altera o Decreto-Lei n" 2.406, de 5 de
janeiro de 1988, e as Leis nºs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de
1990,5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 1993, respectivamente;
e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de novembro de
1998.

8111

1.698-51 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 -Dispõe sobe a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de novembro de
1998.
1.699~42 Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de novembro de 1998.

8129

8132

1.700-20 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Dispõe sobre a
concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços nacionais, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de novembro de 1998.

8148

1.701-16 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Autoriza a
União a receber em valores mobiliários os dividendos e juros sobre o
capital próprio a serem pagos por entidades de cujo capital o Tesouro
Nacional participe, e dá outras providências. Publicada no DO de 28
de novembro de 1998.

8152

1.702-31- Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira, bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências. Publicada
no DO de 28 de novembro de 1998.

8153

1.703-19 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 -Altera a redação e acresce dispositivos às Leis nss 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
e 8.437, de 30 de junho de 1992, e dá outras providências. Publicada
no DO de 28 de novembro de 1998.

8164

1.704-5 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Estende aos
servidores públicos civis do Poder Executivo Federal a vantagem de
vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências. Publicada naDO de 28
de novembro de 1998.

8169
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1. 705-5 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Dá nova redação ao art. 57 da Lei n" 4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da União
e do Distrito Federal, e dá outras providências. Publicada no DO de 28
de novembro de 1998
,......................

8172

1. 706-5 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Dispõe sobre a
renegociação de dívidas no âmbito do Programa de Crédito Educativo,
e determina outras providências. Publicada no DO de 28 de novembro
de 1998.

8173

1. 708~5 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração
Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências. Publicada
no DO de 28 de novembro de 1998.

8175

1.709-4 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre o trabalho a
tempo parcial, a suspensão do contrato de trabalho e o programa de
qualificação profissional, modifica as Leis nºs 6.321, de 14 de abril de
1976, 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 7.798, de 11 de janeiro de
1990, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de novembro de
1998.

8177

1.713-3 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Altera a redação do art. 34 da Lei n" 6.368, de 21 de outubro de 1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido
de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física
ou psíquica. Publicada no DO de 28 de novembro de 1998.

8183

1.714-3 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 15.500.000,00, para fins
que especifica. Publicada no DO de 28 de novembro de 1998 (Edição
extra)

8187

1.715-3 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1998 - Dispõe sobre o
Programa de Revitalizaçâo de Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop), autoriza a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo (Seecoop), e dá outras providências. Publicada no
DO de 28 de novembro de 1998.

8188

DECRETOS LEGISLATIVOS
74 -

Decreto Legislativo de 11 de novembro de 1998 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Sociedade da Bahia S.A. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Salvador, Estado da Bahia. Publicado no DO de 12 de
novembro de 1998.
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8255
75 -

Decreto Legislativo de 11 de novembro de 1995-Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Carijós Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 12
de novembro de 1998.

8198

76 -

Decreto Legislativo de 11 de novembro de 1998 - Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Carajé de Anápolis Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na Cidade de Anápolis,
Estado de Goiás. Publicado no DO de 12 de novembro de 1998.

8198

77 -

Decreto Legislativo de 13 de novembro de 1995-Aprovao ato que renova a concessão outorgada à Rádio Pousada do Rio Quente Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cídade de Caldas Novas, Estado de Goiás. Publicado no DO de 16 de novembro de 1998.

8199

78 -

Decreto Legislativo de 13 de novembro de 1998 - Aprova o ato que
renova a concessão deferida à Empresa Portoalegrense de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 16 de novembro de 1998.

8200

79 -

Decreto Legislativo de 13 de novembro de 1998 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de Ilhéus Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Ilhéus, Estado da Bahia. Publicado no DO de 16 de novembro de
1998.

8200

80 -

Decreto Legislativo de 16 de novembro de 1998 - Indica o Senhor
Adylson Motta para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
União, nos termos do inciso II do § 2Q do art. 73 da Constituição Federal.
Publicado no DO de 17 de novembro de 1998.

8201

81 -

Decreto Legislativo de 26 de novembro de 1998 - Aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Cornélio Procópio Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Cornélio
Procópio, Estado do Paraná. Publicado no DO de 27 de novembro de
1998.

8202

82 -

Decreto Legislativo de 26 de novembro de 1998 - Aprova o ato que
renova a concessão deferida à Rádio Globo de Brasília Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Brasília, Distrito Federal. Publicado no DO de 27 de novembro de
1998.

8202

B3 -

Decreto Legislativo de 26 de novembro de 199B-Aprovao ato que renova a concessão deferida à Rádio Cultura Araraquara Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na Cidade de
Araraquara, Estado de São Paulo, Publicado no DO de 27 de novembro de 1998.

8203
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8256
RESOLUÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL
3 -

Resolução de 11 de novembro de 1998 - Regula a título excepcional, a
apreciação do projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de
1999. Publicada no DO de 11 de novembro de 1998.
Retificada no DO de 25 de novembro de 1998

8205
8243

RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL
80 -

Resolução de 4 de novembro de 1998 - Altera a Resolução n" 70, de
1998, do Senado Federal, autorizando o Estado de Santa Catarina a
adicionar dívida, na operação de refinanciamento das dívidas mobiliárias e contratuais do Estado, derivada da Lei Complementar Estadual
(de Santa Catarina) ns 129, de 1994, e dá outras providências. Publicada no DO de 5 de novembro de 1998.
Republicada no DO de 10 de novembro de 1998.

8211
8239

81 -

Resolução de 4 de novembro de 1998 - Autoriza o Estado do Espírito
Santo a contratar operação de crédito, no valor de R$ 208.000.000,00
(duzentos e oito milhões de reais), baseada no contrato de abertura de
crédito celebrado em 31 de março de 1998, entre a União, o Estado do
Espírito Santo e o Banco do Estado do Espírito Santo S.A. (Banestes),
com a interveniência do Banco Central do Brasil, nos termos da Medida Provisória n Q1.612-21, de 1998, e no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Publicada no DO de 5
de novembro de 1998.

8212

82 -

Resolução de 4 de novembro de 1998 - Autoriza a contratação da operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de ECU 55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de
unidades monetárias européias) até o limite de US$ 60,000,000.00
(sessenta milhões de dólares norte-americanos), de principal, entre a
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) e o Banco
Europeu de Investimento (BEl), destinada ao financiamento parcial
do Projeto de Construção do Gasoduto Bolívia-Brasil. Publicada no
DO de 5 de novembro de 1998.

8214

83 -

Resolução de 4 de novembro de 1998 - Autoriza a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), nos termos do art. 92 da Resolução
n" 96, de 1989, do Senado Federal, a elevar temporariamente seu limite de endividamento e contratar operação de crédito interno no valor
de US$ 25,440,895.25 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e quarenta
mil, oitocentos e noventa e cinco dólares norte-americanos e vinte e
cinco centavos) junto à IBM Brasil- Indústria, Máquinas e Serviços
Ltda. Publicada no DO de 5 de novembro de 1998.

8217

84 -

Resolução de 4 de novembro de 1998 - Autoriza a União a contratar operação de crédito externo junto ao The Export-Import Bank
of Japan (Jexim) no valor em ienes japoneses equivalente a
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85 -

86 -

87 -

88 -

89 -

US$ 180,000,000.00 (cento e oitenta milhões de dólares norte-americanos), destinada ao financiamento parcial do Projeto de Modernização e Ampliação da Rodovia Fernão Dias II (BR-381). Publicada no DO de 5 de novembro de 1998.

8218

Resolução de 4 de novembro de 1998 - Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor
equivalente a até US$ 165,000,000.00 (cento e sessenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), de principal, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Projeto de Controle da Aids e das
Doenças Sexualmente Transmissíveis (Aids Il}. Publicada no DO de 5
de novembro de 1998.

8220

Resolução de 4 de novembro de 1998 - Autoriza a União a contratar
operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor equivalente a até
US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos), de
principal, destinada ao financiamento parcial do Projeto do Sistema
Nacional de Vigilância em Saúde (VlgiSUS). Publicada no DO de 5 de
novembro de 1998.

8222

Resolução de 4 de novembro de 1998 - Autoriza a República Federativa do Brasil a conceder contragarantia à operação de crédito externo no valor em ienes japoneses equivalente a US$ 300,000,000.00
(trezentos milhões de dólares norte-americanos), entre as Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e The Export-Import Bank of
Japan (Jexim), destinada ao financiamento do Projeto de Interligação
Elétrica Norte/Sul. Publicada no DO de 5 de novembro de 1998.

8224

Resolução de 12 de novembro de 1998 - Autoriza o Estado de Rondônia a realizar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal
(CEF), no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, no montante de R$ 57.101.764,96 (cinqüenta e
sete milhões, cento e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), a preços de 28 de fevereiro de 1997. Publicada
no DO de 13 de novembro de 1998.

8227

Resolução de 12 de novembro de 1998 - Autoriza o Estado do Maranhão a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado,
consubstanciada no Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação
e Refinanciamento de Dívidas, celebrado com a União em 22 dejaneiro de 1998, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de duzentos e quarenta e
quatro milhões, trezentos e doze mil, seiscentos e sessenta e dois
reais e setenta e dois centavos. Publicada no DO de 13 de novembro
de 1998.

8229
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8258
90 -

91 -

92 -

Resolução de 18 de novembro de 1998 - Autoriza o Estado do Maranhão a contratar operação de abertura de crédito, consubstanciada no
Contrato de Abertura de Crédito e de Compra e Venda de Ações, celebrado entre o Estado do Maranhão e a União, com a interveniência do
Bando do Estado do Maranhão S.A. e do Banco Central do Brasil, celebrado em 30 de junho de 1998, no valor de R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de reais). Publicada no DO de 19 de novembro de 1998.
Resolução de 25 de novembro de 1998 - Autoriza o Estado do Ceará a
incluir, no Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamento de Dívidas, celebrado entre o Estado e a União, em 16 de novembro de 1997,
a operação firmada entre o Estado do Ceará e a Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de
reais), no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Publicada no DO de 26 de novembro de 1998.
Resolução de 27 de novembro de 1998 - Autoriza a efetivação de Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado entre a União e o Estado da Paraíba, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Publicada no DO de 30 de novembro de 1998.

8231

8234

8235

REPUBLICAÇÃO
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL
80 -

Resolução de 4 de novembro de 1998 - Altera a Resolução nº 70, de
1998, do Senado Federal, autorizando o Estado de Santa Catarina a
adicionar dívida, na operação de refinanciamento das dívidas mobiliárias e contratuais do Estado, derivada da Lei Complementar Estadual
(de Santa Catarina) nº 129, de 1994, e dá outras providências. Publicada no DO de 5 de novembro de 1998.
Republicada no DO de 10 de novembro de 1998.

8211
8239

RETIFICAÇÕES
DECRETOS LEGISLATIVOS
67 -

Decreto Legislativo de 15 de outubro de 1998 - Aprova os textos dos
Atos Finais da Conferência de Plenipotenciários Adicional, da União
Internacional de Telecomunicações (UIT), aprovados pelos países
membros em Genebra, em 22 de dezembro de 1992, e dos Atos Finais
da Conferência de Plenipotenciários, da União Internacional de Telecomunicações (UIT), aprovados pelos países-membros, em Quioto, em
13 de outubro de 1994. Publicado no DO de 16 de outubro de 1998 e
retificado no DO de 9 de novembro de 1998.

8242
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68 -

69 -

70 -

Decreto Legislativo de 15 de outubro de 1998 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à FM Cidade Ilhéus Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Ilhéus, Estado da Bahia. Publicado no DO de 16 de outubro de 1998 e
retificado no DO de 9 novembro de 1998.
Decreto Legislativo de 15 de outubro de 1998 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Empresa São Borjense de Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de São Borja, Estado do Rio Grande do SuL Publicado no DO de 16 de outubro de 1998 e retificado no DO de 9 de novembro de 1998.
Decreto Legislativo de 15 de outubro de 1998 - Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado de DO de 16 de
outubro de 1998 e retificado no DO de 9 de novembro de 1998.

8242

8243

8243

RESOLUÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL
3 -

Resolução de 11 de novembro de 1998 - Regula, a título excepcional, a
apreciação do projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 1999. Publicada no DO de 11 de novembro de 1998. .
Retificada no DO de 25 novembro de 199.......................................
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Prevenção e repressão, normas; Lei ns 6.368176, alteração
Medida Provisória nº 1. 713-3, de 27 de novembro de 1998

.

8183

Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução n Q 92, de 27 de novembro de 1998

8235

ESTADO DA PARAÍBA

ESTADO DE RONDÕNIA
Operação financeira; Empréstimo interno, autorização; Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução n Q 88, de 12 de novembro de 1998 ..

8227

ESTADO DE SANTA CATARINA
Dívida mobiliária, refinanciamento; Resolução n" 70/98, alteração
Resolução n Q 80, de 4 de novembro de 1998
Publicada no DO de 5 de novembro de 1998
Republicada no DO de 10 de novembro de 1998 ..

8211
8239

ESTADO DO CEARÁ
Empréstimo interno, refinanciamento de dívidas, autorização; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução n Q 9 1 , de 25 de novembro de 1998...........................................

8234

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados
Resolução n Q 81, de 4 de novembro de 1998

8212

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 1, p. 8261-8283, novo 1998

8267
ESTADO DO MARANHÃO
Empréstimo interno; Contrato de Abertura de Crédito e de Compra e
Venda de Ações; União Federal, garantia
Resolução nº 90, de 18 de novembro de 1998...........................................

8231

Operação financeira; Empréstimo interno; Refinanciamento de dívidas,
autorização; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados
Resolução nº 89, de 12 de novembro de 1998...........................................

8229

ESTÁGIO
Ensino profissionalizante do 2º grau, estudante; Lei n? 6.494177, alteração
Medida Provisória nº 1. 709-4, de 27 de novembro de 1998

8177

Ensino superior, estudante; Lei n'' 6.494/77, alteração
Medida Provisória nº 1. 709-4, de 27 de novembro de 1998

8177

Supletivo, estudante; Lei ns 6.494177, alteração
Medida Provisória n Q 1.709-4, de 27 de novembro de 1998

8177

F
FM CIDADE ILHÉUS LTDA., ILHEÚS (BA)
Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n Q 68, de 15 de outubro de 1998
Publicado no DO de 16 de outubro de 1998 e retificado no DO de 9 de
novembro de 1998

8242

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação; Lei n" 8.019/90, alteração
Medida Provisória n Q 1.475-46, de 19 de novembro de 1998

7956

Criação; Lei n" 7.998/90, alteração
Medida Provisória n Q 1. 709-4, de 27 de novembro de 1998

8177

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS)
Dívida, novação; Decreto-Lei n" 2.406/88, Leis nss 8.004190, 8.100/90 e
8.692/93, alteração
Medida Provisória n Q 1.696-28, de 27 de novembro de 1998

8111

FUNDO DE GARANTIA À EXPORTAÇÃO (FGE)
Criação
Medida Provisória n Q 1.610-16, de 19 de novembro de 1998

7979

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 8261-S283, novo 1995

8268
FUNDO DE INVESTIMENTO DA AMAZÔNIA (FINAN)
Incentivos fiscais, diretrizes
Medida Provisória nº 1.614-25, de 19 de novembro de 1998

7986

FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE (FINOR)
Incentivos fiscais, diretrizes
Medida Provisória n" 1.614-25, de 19 de novembro de 1998

7986

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Normas; Empréstimo, concessão, ressarcimento
Medida Provisória nº 1.688-6, de 25 de novembro de 1998

8072

FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO (FUNRES)
Incentivos fiscais, diretrizes
Medida Provisória n" 1.614-25, de 19 de novembro de 1998

7986

FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO DO NORTE, DO
NORDESTE E DO CENTRO·OESTE
Normas; Lei n'' 7.827/89
Medida Provisória nº 1.727, de 6 de novembro de 1998

.,

7941

I
IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
Senado Federal, crédito interno, elevação; Resolução nº 96/89, autorização
Resolução nº 83, de 4 de novembro de 1998

8217

IMÓVEL
Instituto Nacional do Seguro Social, alienação, propriedade, normas
Lei n!!9.702, de 17 de novembro de 1998 ..

7871

IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO
Normas; Decreto-Lei n'' 1.578177, alteração
Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 1998

..

7912

..
..

8032
8011

IMPOSTO DE RENDA
Normas, alteração
Medida Provisória nº 1.680-12, de 25 de novembro de 1998
Medida Provisória nº 1. 673-33, de 25 de novembro de 1998

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t, 1, p. 8261·8283, novo 1998

8269
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Isenção; Lei n" 8.989/95, restauração, vigência
Medida Provisória n Q 1.640-9, de 19 de novembro de 1998

8000

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Privatização, normas
Medida Provisória nº 1.702-31, de 27 de novembro de 1998

8153

Recursos não reclamados; Contas de depósito não reclamadas;
Lei n? 9.526/97, alteração
Medida Provisória nº 1.711-3, de 5 de novembro de 1998

7951

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Haveres, recuperação; Leis nOs 7.986/89, 8.036/90, 8.212/91, 8.213/91, alteração
Lei n" 9.711, de 19 de novembro de 1998

7885

Imóveis, alienação, propriedade, normas
Lei nº 9.702, de 17 de novembro de 1998

7871

J
JUNTA COMERCIAL
Atos, arquivamento, simplificação
Medida Provisória nº 1.681-11, de 25 de novembro de 1998..................

8038

JUSTIÇADO TRABALHO
Orçamento fiscal; Crédito especial
Lei n!!9. 705, de 18 de novembro de 1998
Lei nº 9. 706, de 18 de novembro de 1998

7877
7877

.

M
MAGISTÉRIO
Pré-escolar, fundamental, médio e superior; Mensalidade escolar,
normas
Medida Provisória n" 1.477-55, de 19 de novembro de 1998

7958

MEIO AMBIENTE ver AÇÃO CIVIL PÚBLICA
MENSALIDADE ESCOLAR
Ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, normas
Medida Provisória n" 1.477-55, de 19 de novembro de 1998

.

7958

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t, I, p. 8261-8283, novo 1998

8270
MILITAR DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
Previdência Social, organização e funcionamento
Lei n'1 9.717, de 27 de novembro de 1998

7914

MILITAR
Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória nº 1.684-48, de 25 de novembro de 1998

.

8052

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1.686-6, de 25 de novembro de 1998
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei nº 9.722, de 30 de novembro de 1998

8068
7933

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Fundo de Compensação de Variações Salariais, dívidas, novação; Decreto-Lei n" 2.406/88, Leis nss 8.004/90, 8.100/90 e 8.692/93, alteração
Medida Provisória nº 1.696-28, de 27 de novembro de 1998

8111

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA
AMAZÔNIA LEGAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1.686-6, de 25 de novembro de 1998
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1. 714-3, de 27 de novembro de 1998

8068
8187

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito especial
Lei nº 9. 721, de 30 de novembro de 1998

7932

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1.686-6, de 25 de novembro de 1998

8068

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1.678-30, de 25 de novembro de 1998

8031

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n" 9.723, de 30 de novembro de 1998

7934

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 8261-8283, novo 1998

8271

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
Banco do Brasil S.A., emissão
Medida Provisória nº 1.615-35, de 19 de novembro de 1998

7993

o
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO

Multas
Medida Provisória nº 1.569-21, de 19 de novembro de 1998

.

7965

OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo externo
Projeto de Construção do Gasoduto Bolívia-Brasil; União Federal,
garantia
Resolução nº 82, de 4 de novembro de 1998
Projeto de Controle da AIDS e das Doenças Sexualmente Transmissíveis - AIDS II
Resolução nº 85, de 4 de novembro de 1998
Projeto de Interligação Elétrica Norte/Sul; União Federal, contragarantia
Resolução nº 87, de 4 de novembro de 1998
Projeto de Modernização e Ampliação da Rodovia Fernão Dias II

(BR-381)
Resolução nº 84, de 4 de novembro de 1998
Projeto do Sistema Nacional de Vigilância e Saúde (Vigius)
Resolução nº 86, de 4 de novembro de 1998
Empréstimo interno
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); Resolução n''
96/89, autorização
Resolução n Q 83, de 4 de novembro de 1998
Tesouro Nacional; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES)
Medida Provisória nº 1.682-8, de 25 de novembro de 1998
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; Estado de Rondônia
Resolução nº 88, de 12 de novembro de 1998

8214

8220

8224

8218
8222

8217

8041

8227

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 8261-8283, novo 1998

8272
Refinanciamento de dívidas; Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados; Estado do Maranhão
Resolução n Q 89, de 12 de novembro de 1998
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; Estado da Paraíba
Resolução n Q 92, de 27 de novembro de 1998
Contrato de Abertura de Crédito e de Compra e Venda de Ações;
Estado do Maranhão; União Federal, garantia
Resolução nº 90, de 18 de novembro de 1998
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; Estado do Espírito Santo
Resolução nº 81, de 4 de novembro de 1998
Programa de Apoio à Reestruração e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
Estado do Ceará
Resolução n Q 91, de 25 de novembro de 1998

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito especial
Ministério do Planejamento e Orçamento
Lei n Q 9. 721, de 30 de novembro de 1998
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito extraordinário
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Medida Provisória n Q 1.686-6, de 25 de novembro de 1998
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
Medida Provisória n Q 1.686-6, de 25 de novembro de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória n Q 1.686-6, de 25 de novembro de 1998
Crédito suplementar
Poder Legislativo
Lei n Q 9.723, de 30 de novembro de 1998
ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial
Justiça do Trabalho
Lei n Q 9.706, de 18 de novembro de 1998
Crédito extraordinário
Dívida Pública Mobiliária Federal; Ministério da Fazenda, supervisão
Medida Provisória n Q 1. 717-2, de 12 de novembro de 1998

8229

8235

8231

8212

8234

7932

8068

8068
8068

7934

7877

7953

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 8261-8283, novo 1998

8273
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
Medida Provisória nº 1.714-3, de 27 de novembro de 1998............
Ministério dos Transportes
Medida Provisória n Q 1.678-30, de 25 de novembro de 1998..........

8187

8031

Crédito suplementar
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Lei nº 9.722, de 30 de novembro de 1998

7933

Ministério do Planejamento e Orçamento
Lei n'2 9. 707, de 18 de novembro de 1998

7878

ORÇAMENTO
Diretrizes; Exercícios de 1996 e 1997; Leis nºs 9.082/95 e 9.293/96, alterações
Medida Provisória nº 1.579-27, de 19 de novembro de 1998

7968

Exercício de 1998; Lei n" 9.473/97, alteração
Medida Provisória n Q 1.661-9, de 19 de novembro de 1998

8002

Exercício financeiro de 1999, regulamentação
Resolução n Q 3, de 11 de novembro de 1998
Publicada no DO de 11 de novembro de 1998
Retificada no DO de 25 de novembro de 1998

8205
8243

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Ministério Público da
Lei n Q 9.723, de 30 de
Poder Executivo
Lei n Q 9.723, de 30 de
Poder Judiciário
Lei n Q 9.705, de 18 de
Lei n Q 9.723, de 30 de

União
novembro de 1998

7934

novembro de 1998

7934

novembro de 1998
novembro de 1998

7877
7934

p
PIS ver PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
PLANO DE SAÚDE
Seguros privados; Lei ns 9.656/98, alteração
Medida Provisória n Q 1.685-6, de 25 de novembro de 1998

.

8053

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 8261-8283, novo 1998

8274
PLANO REAL
Medidas complementares
Medida Provisória n" 1.675-44, de 25 de novembro de 1998

8013

0.0

PODER EXECUTIVO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei nº 9.723, de 30 de novembro de 1998
Servidor público; Remuneração; Data de pagamento, alteração
Medida Provisória nº 1.684-48, de 25 de novembro de 1998
Servidor público; 28,86%, vantagem; Supremo Tribunal Federal
Medida Provisória nº 1.704-5, de 27 de novembro de 1998

7934
8052
8169

PODER JUDICIÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei nº 9.705, de 18 de novembro de 1998
Lei nº 9.723, de 30 de novembro de 1998

7877
7934

PODER LEGISLATIVO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n Q 9.723, de 30 de novembro de 1998

7934

PODER PÚBLICO
Medidas cautelares; Lei n'' 8.437/92, alteração
Medida Provisória n Q 1.703-19, de 27 de novembro de 1998

8164

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Organização; Lei nº 6.450/77, alteração
Lei n Q 9.713, de 25 de novembro de 1998

7903

POLICIAL CIVIL
Regime jurídico, normas; Lei n" 4.878/65, alteração
Medida Provisória n Q 1.705-5, de 27 de novembro de 1998

.

8172

POLÍTICA AGRÍCOLA
Normas; Lei nº 8.171/91, alteração
Lei n" 9.712, de 20 de novembro de 1998

.

7899

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Organização; Lei nº 9.649/98, alteração
Medida Provisória n Q 1.689-6, de 25 de novembro de 1998

8073

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Contribuição, servidor público
Medida Provisória n Q 1.720-1, de 25 de novembro de 1998

8091

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,

fi.

11, t. 1, p. 8261-8283, novo 1998

8275
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Imposto de Renda, normas; Lei n" 6.321/76, alteração
Medida Provisória nº 1.709-4, de 27 de novembro de 1998

8177

PROGRAMA DE APOIO Ã REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL
DOS ESTADOS
Operação financeira; Empréstimo interno; Estado do Ceará
Resolução nº 91, de 25 de novembro de 1998............................

8234

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado de Rondônia
Resolução nº 88, de 12 de novembro de 1998

8227

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado do Maranhão
Resolução nº 89, de 12 de novembro de 1998

8229

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado da Paraíba
Resolução nº 92, de 27 de novembro de 1998

8235

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado do Espírito Santo
Resolução nº 81, de 4 de novembro de 1998

8212

PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO
Dívidas, renegociação
Medida Provisória nº 1. 706-5, de 27 de novembro de 1998

.

8173

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ÃS EXPORTAÇÕES (PRO EX)
Financiamento, concessão
Medida Provisória nº 1.700-20, de 27 de novembro de 1998

8148

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Pessoa jurídica; Lei n" 8.212/91, base de cálculo, normas
Lei nº 9.701, de 17 de novembro de 1998

7868

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Bolsa, desemprego de longa duração; Leis nss 6.321/76 e 6.494177, alterações
Medida Provisória nº 1. 726, de 3 de novembro de 1998

7937

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE COOPERATNAS DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA (RECOOP)
Normas
Medida Provisória nº 1.715-3, de 27 de novembro de 1998

8188

PROGRAMA EMERGENCIAL DE FRENTES PRODUTIVAS
Criação
Medida Provisória nº 1.687-6, de 25 de novembro de 1998

8070

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 1, p. 8261-8283, novo 1998

8276
PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
Criação; Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)
Medida Provisória nº 1.683-7, de 25 de novembro de 1998

8049

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA (PRONAC)
Criação; Lei n" 8.313/91, alteração
Medida Provisória nº 1.611-15, de 19 de novembro de 1998..................

7982

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÀO (PND)
Procedimentos, normas; Lei n" 9.491/97, alteração; Lei nº 8.031/90, revogação
Lei nº 9.700, de 12 de novembro de 1998

7867

PROGRAMA~ DE INTEGRAÇÀO ~OCIAL E DE FORMAÇÃO DO

PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PISIPASEP)
Contribuição
Lei n" 9.715, de 25 de novembro de 1998

7908

PROJETO DE CONSTRUÇÀO GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL
Empréstimo externo; União Federal, garantia
Resolução nº 82, de 4 de novembro de 1998

.

8214

PROJETO DE CONTROLE DA AIDS E DAS DOENÇAS SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS - AIDS 11
Operação financeira; Empréstimo externo; Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird)
Resolução nº 85, de 4 de novembro de 1998

8220

PROJETO DE INTERLIGAÇÀO ELÉTRICA NORTE/SUL
Empréstimo externo; The Export-Import Bank of J apan (Jexim); União
Federal, contragarantia
Resolução nº" 87, de 4 de novembro de 1998

8224

PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIA FERNÃO
DIAS 11(BR-381)
Operação financeira; Empréstimo externo; The Export - Import Bank
of Japan (Jexim)
Resolução nº 84, de 4 de novembro de 1998

8218

PROJETO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE
(VIGIUS)
Operação financeira; Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird)
Resolução nº 86, de 4 de novembro de 1998

8222

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. I, p. 8261-8283, novo 1998

8277

R
RÁDIO CARAJÁDE ANÁPOLIS, ANÁPOLIS (GO)
Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n" 76, de 11 de novembro de 1998

8198

RÁDIO CARIJÓS LTDA, CONSELHEIRO LAFAIETE (MG)
Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 75, de 11 de novembro de 1998

.

8198

RÁDIO CORNÉLIO PROCÓPIO, CORNÉLIO PROCÓPIO (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n" 81, de 26 de novembro de 1998

.

8202

RÁDIO CULTURA ARARAQUARA LTDA, ARARAQUARA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 82, de 26 de novembro de 1998

8202

RÁDIO CULTURA DE ILHÉUS LTDA, ILHÉUS (BA)

Serviço,concessão,renovação
Decreto Legislativo nº 79, de 13 de novembro de 1998

8200

RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA, SÃO PAULO (SP)
Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 70, de 15 de outubro de 1998
Publicado no DO de 16 de outubro de 1998 e retificado no DO de 9 de
novembro de 1998

RÁDIO GLOBO DE BRASÍLIA LTDA., BRASÍLIA (DF)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 82, de 26 de novembro de 1998

8243

8202

RÁDIO POUSADA DO RIO QUENTE, CALDAS NOVAS (GO)
Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 77, de 13 de novembro de 1998

8199

RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA S.A., SALVADOR(BA)
Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 74, de 11 de novembro de 1998

8197

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação
Empresa Portoalegrense de Comunicação Ltda., Porto Alegre (RS)
Decreto Legislativo nº 78, de 13 de novembro de 1998

8200

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. I, p. 8261-8283, novo 1998

8278
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DECRETOS

DECRETO Nº 2.835, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Dá nova redação à alinea a do inciso III
do art. 14 do Anexo I ao Decreto n fl 2.681, de
21 dejulho de 1998, que aprova a Estrutura
Regimental do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' A alínea a do inciso IH do art. 14 do Anexo I ao Decreto
nº 2.681, de 21 de julho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14. .
.

lli.
a) fiscalização da produção e comercialização de corretivos,
fertilízantes, biofertilizantes e inoculantes, bem como dos prestadores de serviços de mecanização e de aviação agrícolas;» (NR)
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ailton Barcelos Fernandes
Cláudia Maria Costin
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DECRETO Nº 2.836, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Promulga o Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Namíbia, em Brasília, em 7 de março de 1995.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Namíbia firmaram, em Brasilia, em 7
de março de 1995, um Acordo de Cooperação Cultural e Educacional;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio de Decreto Legislativo nº 65, de 4 de julho de 1996, publicado no Diário Oficial da União n" 129, de 5 de julho de 1996;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 18 de outubro de
1998, nos termos do parágrafo 1 de seu artigo X;
DECRETA:

Art. 1º O Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Namíbia, em Brasília, em 7 de março de 1995,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO

de 5.11.1998, págs. 1/2.
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DECRETO NQ 2.837, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art.
l' do Decreto n' 2.702, de 30 dejulho de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Q
Art. 1 Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1998, o prazo
estabelecido no art. 1" do Decreto n Q2.702, de 30 de julho de 1998.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177Qda Independência e 110Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort
Cláudia Maria Costin
DECRETO NQ 2.838, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1998
Concede indulto, comuta penas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XII, da Constituição, tendo em vista a manifestação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e
a tradição de, por ocasião das festividades comemorativas do Natal,
conceder perdão aos condenados em condições de merecê-lo, proporcionando-lhes a oportunidade de retorno útil ao convivio da sociedade, objetivo maior da sanção penal,
DECRETA:

Art. 1Q É concedido indulto:
I - ao condenado à pena privativa de liberdade não superior a
seis anos que, até 25 de dezembro de 1998, tenha cumprido um terço
da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente;
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n - ao condenado à pena privativa de liberdade superior a
seis anos que, até 25 de dezembro de 1998, tenha completado sessenta anos de idade e cumprido um terço da pena, se não reincidente, ou
metade, se reincidente;
In - ao condenado à pena privativa de liberdade superior a
seis anos que, ao tempo do crime, contava com menos de vinte e um
anos de idade e até 25 de dezembro de 1998 tenha cumprido um terço
da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente;
IV - ao condenado à pena privativa de liberdade superior a
seis anos, pai ou mãe de filho menor de doze anos de idade incompletos até 25 de dezembro de 1998 e que, na mesma data, tenha cumprido um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente;
V - ao condenado à pena privativa de liberdade que, até 25
de dezembro de 1998, tenha cumprido ininterruptamente quinze
anos da pena, se não reincidente, ou vinte anos, se reincidente;
VI - ao condenado à pena privativa de liberdade, tetraplégico
ou doente em estágio terminal, comprovado por laudo médico oficial
ou, na falta deste, por médico designado, desde que não haja oposição do beneficiado, mantido o direito de assistência nos termos do
art. 196 da Constituição Federal;
VII - ao condenado beneficiado com suspensão condicional da
execução da pena até 31 de dezembro de 1997;
vnI - ao condenado à pena privativa de liberdade não superior
a oito anos, beneficiado com livramento condicional até 31 de dezembro de 1997;
IX - ao condenado submetido a regime aberto, cujo benefício
tenha sido concedido até 31 de dezembro de 1997.
Parágrafo único. O indulto previsto neste decreto não se estende às penas acessórias (Código Penal Militar) e aos efeitos da
condenação.
Art. 2º O condenado que, até 25 de dezembro de 1998, tenha
cumprido um quarto da pena, se não reincidente, ou um terço, se reincidente, e não preencha os requisitos deste decreto para receber
indulto, terá comutada sua pena com redução de um quarto, se não
reincidente, e de um quinto, se reincidente.
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Parágrafo único. A comutação de pena prevista neste artigo
não beneficia o condenado por crimes hediondos, de racismo, terrorismo e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
Art. 3º Constituem também requisitos para a concessão do indulto e da comutação de pena que o condenado:
I - não tenha cometido falta grave, apurada na forma prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, durante os últimos doze
meses de cumprimento da pena, computada a detração (art. 42 do
Código Penal);
II - não esteja sendo processado por outro crime entre os previstos no art.7º, incisos I, II e III deste decreto, ou praticado dolosamente com violência contra a pessoa.
Parágrafo único. Os requisitos estabelecidos neste artigo não
se aplicam às hipóteses previstas no inciso VI do art. 1º.
Art. 4º Os benefícios previstos neste decreto são aplicáveis,
ainda que:
I - a sentença condenatória tenha transitado em julgado somente para a acusação, sem prejuízo do julgamento do recurso da
defesa na instância superior;
II - haja recurso da acusação que não vise alterar a quantidade da pena aplicada ou as condições exigidas para a concessão do indulto e da comutação.
Art. 5º A pena pecuniária não impede a concessão do indulto
ou da comutação.
Parágrafo único. O agraciado por comutação anterior terá seu
benefício calculado sobre o remanescente da pena, sem prejuízo da
remição (art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984).
Art. 6º As penas correspondentes a infrações diversas devem
somar-se para efeito do indulto e da comutação.
Parágrafo único. A soma das penas de que trata o caput deste
artigo não elide as restrições previstas no artigo seguinte.
Art. 7º O indulto previsto neste decreto não alcança:
I - os condenados por crimes de racismo, de tortura, de terrorismo e de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins;
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n In -

os condenados por crimes hediondos;
os condenados pelos crimes definidos no Código Penal
Militar que correspondam às hipóteses previstas nos incisos I e n
deste artigo;
IV - o condenado por decisão transitada em julgado que, embora solvente, tenha deixado de reparar o dano causado pelo crime.
Art. 8' A autoridade que custodiar o condenado ou que for responsável pelo acompanhamento da suspensão condicional da pena e
do livramento condicional, bem como o Conselho Penitenciário, encaminharão ao Juiz da Execução Penal a indicação daqueles que satisfaçam os requisitos necessários para a concessão dos benefícios
previstos neste decreto, no prazo de trinta dias, contados de sua publicação.
§ l' O procedimento previsto no caput deste artigo poderá
iniciar-se de ofício, a requerimento do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, do Ministério Público,
do Conselho Penitenciário, da autoridade administrativa e do médico
que assiste o condenado tetraplégico ou doente em estado termínal.
§ 2' O Juiz da Execução Penal proferirá decisão no prazo de
trinta dias, a contar do recebimento da indicação ou do requerimento.

Art. 9' Os órgãos centrais da Administração Penítenciária
preencherão quadro estatístico, de acordo com o modelo anexo a este
decreto, devendo encaminhá-lo, até 31 de março de 1999, ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen), da Secretaria de Justiça
do Ministério da Justiça.
Parágrafo único. O cumprimento do disposto neste artigo será
fiscalizado pelo Depen e verificado nas oportunidades de inspeção ou
de estudo de projetos lastreados em recursos do Fundo Penitenciário
Nacional (Funpen).

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p- 8285-8329, novo 1998
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DECRETO Nº 2.839, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o cadastramento, controle e
acompanhamento integrado das ações iudiciaie e o cumprimento das respectivas decisões
pelos órgãos da Advocacia-Geral da União, procuradorias e departamentos jurídicos das autarquias e das fundações públicas e órgõoe do Sipec.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso lI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, nos arts. 47, § 2º,
e 143 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e art. 5º da Lei
nº 9.469, de 10 de julho de 1997,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8285-8329, novo 1998
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DECRETA:
Art. 1Q O cadastramento, controle e acompanhamento integrado das ações judiciais propostas contra a União, suas autarquias
e fundações públicas, inclusive as movidas por servidores públicos,
aposentados e pensionistas, assim como o cumprimento das respectivas decisões, observarão os procedimentos estabelecidos neste decreto.
Art. 2' O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado e a Advocacia-Geral da União implementarão, nesta última,
sistema informatizado para o cadastramento, controle e acompanhamento integrado das ações judiciais de interesse da União, suas
autarquias e fundações públicas, inclusive das movidas por servidores públicos, aposentados e pensionistas, que versem sobre o pagamento de vantagens ou aumento de remuneração, proventos ou pensão, a qualquer título.
Parágrafo único. O sistema de que trata o caput deste artigo
será denominado Sistema de Cadastro de Ações Judiciais (Sieaj) e
terá por objetivo permitir aos órgãos e às entidades responsáveis
pela defesa, pelo controle, acompanhamento e cumprimento das decisões judiciais:
I - controlar e ter informações atualizadas sobre as ações
judiciais e o cumprimento das respectivas decisões;
II - identificar ações de mesmo autor, pedido e causa de pedir;
III - controlar prazos processuais;
IV - identificar o advogado responsável pela defesa em cada
etapa processual;
V - apoiar a Advocacia-Geral da União nas correições ordinárias e especiais;
VI - possibilitar a comunicação em tempo real com os órgãos
envolvidos para adoção das providências de sua competência;
VII - acompanhar e controlar as providências administrativas necessárias ao cumprimento de decisões judiciais;
VIII
dispor de informações gerenciais atualizadas;
IX - imprimir eficácia no cumprimento de decisões judiciais;
X - promover a descentralização e a homologação seletiva
nos procedimentos necessários ao cumprimento de decisões judiciais;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t, 2, p-

8285~8329,

novo 1998

8293

XI
XII
XIII
tárias.

uniformizar o cumprimento das decisões judiciais;
evitar pagamentos indevidos ou em duplicidade;
permitir atualização periódica das previsões orçamen-

Art. 3' No prazo de cento e oitenta dias, a contar da implementação da Sicaj, serão cadastradas todas as ações judiciais propostas contra a União, suas autarquias e fundações públicas, incluídas as movidas por servidores públicos, aposentados e pensionistas,
que versem sobre pagamento de vantagens ou aumento de remuneração, provento ou pensão, a qualquer título, por meio de ação
integrada pelos órgãos da Advocacia-Geral da União, pelas procuradorias e pelos departamentos jurídicos das autarquias e das fundações públicas e pelos órgãos do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec).
Parágrafo único. O cadastramento das ações de que trata o caput
deste artigo constitui condição indispensável ao pagamento de vantagens ou aumento de remuneração, provento ou pensão, a qualquer
título.
Art. 4' O titular de órgão ou entidade da administração pública federal e os ordenadores de despesa que receberem notificação ou ,
intimação judicial que implique pagamento, a qualquer título, em i
decorrência de liminares em mandado de segurança, cautelares ou 11
antecipações de tutela, darão dela conhecimento, no prazo de quarenta e oito horas do recebimento, aos órgãos da Advocacia-Geral da ,
União, às procuradorias e aos departamentos jurídicos das autar-]
quias e das fundações públicas, para análise da sua força executória, ,
encaminhando, na oportunidade, os elementos e as informações necessários à instrução das medidas judiciais eventualmente cabíveis.
Art. 5' O pagamento das despesas de que trata este decreto'
dependerá da existência de disponibilidade orçamentária e será pre-j
cedido de parecer das Consultorias Jurídicas dos Ministérios, da SeJ .
cretaria-Geral e das demais Secretarias da Presidência da República e do Estado-Maior das Forças Armadas, acerca do cumprimento
das providências de que trata o artigo anterior e sobre a aplicação e
os efeitos da decisão judicial na esfera administrativa.
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§ 1º Entende-se por disponibilidade orçamentária para os efeitos
deste decreto o saldo disponível dos créditos orçamentários correspondentes, representado pela diferença entre a dotação disponível
para movimentação e empenho e as respectivas despesas anualizadas, considerados nestas todos os acréscimos previstos até o encerramento do exercício.
§ 2º A disponibilidade orçamentária de que trata este artigo
será atestada pelos dirigentes dos órgãos setoriais do Sistema de
Orçamento Federal, ou equivalentes, mediante solicitação do órgão
ou da entidade, que deverá ser encaminhada com as devidas justificativas e memórias de cálculo comprobatórias da referida disponibilidade, bem como de cópia do parecer a que alude o caput deste artigo.

§ 3º No caso de inexistência ou insuficiência de dotação orçamentária para atender às despesas de que trata este decreto, o órgão
ou a entidade solicitará a abertura de créditos adicionais, indicando
as dotações disponíveis que deverão ser canceladas para fazer face
ao crédito solicitado.
§ 4º Fica vedada a solicitação de créditos suplementares para
dotações orçamentárias que sofreram cancelamento para abertura
dos créditos referidos no parágrafo anterior, ou foram objeto de pagamento de despesas decorrentes de atestado de disponibilidade orçamentária anteriormente concedido.

Art. 6º A solicitação de recursos financeiros para o pagamento
das despesas de que trata o artigo anterior somente poderá ser encaminhada à Secretaria do Tesouro Nacional após atendidas as exigências previstas naquele artigo.
Art. 7º Observado o disposto no art. 5º, a concessão de vantagens ou aumento de remuneração deferida a qualquer título, individual ou coletivamente a servidores públicos, aposentados e pensionistas, mediante decisões judiciais, serão processadas em rubricas
específicas diferentes, criadas pelo órgão central do Sipec no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape).
Parágrafo único. As incorporações remuneratórias não previstas na Lei Orçamentária Anual, relativas às decisões judiciais a que
se refere este artigo, deverão ser efetuadas em folha complementar
processada no Siape.
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Art. 8º Os órgãos da Advocacia-Geral da União as procuradorias e os departamentos jurídicos das autarquias e das fundações
públicas, ao tomarem conhecimento de decisão judicial que suspenda a execução, revogue, casse ou altere decisão judicial, deverão comunicar o fato imediatamente ao órgão central do 8ipec e aos ordenadores de despesa, com vistas à suspensão do pagamento e, quando
for o caso, à desativação da rubrica ou do código de sentença.
Art. 9º Verificada a suspensão de execução, revogação, cassação ou a revisão de decisão judicial favorável, inclusive de servidor
público, aposentado ou pensionista, os dirigentes dos órgãos ou das
entidades do 8ipec e os ordenadores de despesa deverão adotar as
providências necessárias à reposição dos valores pagos, no prazo de
trinta dias, contados da notificação do ex-beneficiário para fazê-la.
Art. 10. Na hipótese de redistribuição de cargo ocupado, o órgão ou a entidade em que passou a ser lotado o servidor fica responsável pelo pagamento de sua remuneração, inclusive das vantagens
ou dos aumentos decorrentes de decisão judicial.
Parágrafo único. Ocorrendo o disposto no artigo anterior, a
autoridade que for notificada deverá informar o fato ao órgão ou à
entidade para o qual o servidor foi redistribuído.
Art. 11. A autoridade que tiver ciência da ocorrência de
irregularidade em ações judiciais de interesse da União, suas autarquias e fundações públicas, inclusive nas que tratam de concessão de vantagens ou aumento de remuneração, provento ou pensão a
servidores públicos, aposentados e pensionistas, especificamente
quanto ao cumprimento de prazos, adoção de medida judicial cabível, comunicação de suspensão de execução, revogação, cassação ou
revisão de decisão judicial, deverá determinar a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar.
Parágrafo único. Independentemente da adoção da providência recomendada no caput, a autoridade deverá informar imediatamente ao Advogado-Geral da União sobre a irregularidade.
Art. 12. Os órgãos de representação judicial da União, as procuradorias e os departamentos jurídicos das autarquias e das fundações públicas e os órgãos do 8ipec deverão comunicar imediatamente
ao Advogado-Geral da União, ao Ministério da Administração Federal
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8285-8329, novo 1998
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e Reforma do Estado, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Secretaria de Orçamento Federal o recebimento de intimação de ação judicial, individual ou coletiva, com potencial de relevante repercussão
financeira ou de precedência que implique a possibilidade da adoção, de forma generalizada, do mesmo pleito ou medida judicial, incluídas as ações propostas por servidores públicos, aposentados e
pensionistas.
Art. 13. Os órgãos do Sistema de Controle Interno adotarão
procedimentos destinados a garantir o fiel cumprimento das disposições contidas neste decreto.
Art. 14. Os Ministérios da Administração Federal e Reforma
do Estado, da Fazenda e do Planejamento e Orçamento e a Advocacia-Gerai da União, no âmbito de suas atribuições, expedirão instruções complementares para a fiel execução deste decreto.
Art. 15. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se o parágrafo único do art. 5º e o art. 6º do
Decreto nº 2.028, de 11 de outubro de 1996, e o Decreto nº 2.110, de
26 de dezembro de 1996.
Brasília, 6 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
DECRETO Nº 2.840, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1998
Estabelece normas para operação de
embarcações pesqueiras nas águas sob jurisdição brasileira e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, na Lei
nº 7.679, de 23 de novembro de 1988, na Lei nº 8.617, de 4 de janeiro
de 1993, e no Decreto nº 1.290, de 21 de outubro de 1994,
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DECRETA:
Art. l' Este decreto regula as atividades das embarcações
pesqueiras nas zonas brasileiras de pesca, assim entendidas:
I - território nacional, compreendendo as águas continentais,
as águas interiores e o mar territorial;
n - plataforma continental;
In - zona econômica exclusiva.
§ l' Na zona de que trata o inciso I, as atividades pesqueiras
serão exercidas somente por embarcações brasileiras de pesca.
§ 2' Nas zonas de que tratam os incisos n e In, as atividades
pesqueiras poderão ser exercidas por embarcações brasileiras e estrangeiras arrendadas, de conformidade com o disposto neste decreto.
§ 3' Fica reservada à embarcação brasileira de pesca a permissão para captura, na zona econômica exclusiva e na plataforma
continental, de espécies cujo esforço de pesca seja limitado.
§ 4' A embarcação estrangeira de pesca, quando estiver operando sob o amparo de acordo internacional de pesca firmado pelo Brasil,
exercerá suas atividades nas condições e nos limites estabelecidos no
pacto, sem prejuízo do cumprimento da legislação brasileira.
Art. 2' Para os efeitos deste decreto, as embarcações estrangeiras de pesca arrendadas por empresas brasileiras equiparam-se
às embarcações nacionais de pesca, ficando, todavia, vedadas as operações das embarcações arrendadas na zona de que trata o inciso I
do artigo anterior e na hipótese prevista no § 3' daquele artigo.
Art. 3' Consideram-se embarcações de pesca as que, devidamente autorizadas, se dediquem exclusiva e permanentemente
à captura, transformação ou pesquisa dos seres animais e vegetais que tenham nas águas seu meio natural ou mais freqüente de
vida.
Parágrafo único. A embarcação de pesca, estrangeira ou brasileira, para exercer atividades de pesquisa, ficará sujeita à legislação
específica.
Art. 4' O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal fixará, periodicamente, para ser observado nas
zonas brasileiras de pesca, o volume a ser capturado, as modalidaCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8285-8329, novo 1998
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des de pesca, os petrechos permitidos e os tamanhos mínimos de captura por espécies passíveis de serem capturados por embarcações
pesqueiras.
Parágrafo único. No caso das espécies migratórias e das que
estejam subexploradas ou inexploradas, caberá ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento a autorização e o estabelecimento
de medidas que permitam o aproveitamento adequado, racional e
conveniente desses recursos pesqueiros.
Art. 5º A autorização para arrendamento ou prorrogação de arrendamento de embarcação estrangeira de pesca por empresa brasileira de pesca será concedida pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, observadas as condições fixadas pelo Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, na forma do art. 4' e eventuais acordos internacionais, desde que atenda
aos interesses brasileiros e vise a propiciar os seguintes benefícios:
I - aumento da oferta de pescado no mercado interno e geração de divisas;
n - aperfeiçoamento de mão-de-obra e geração de empregos
no setor pesqueiro nacional;
In - ocupação racional da zona econômica exclusiva;
IV - estimulo à formação de frota nacional capaz de operar
em águas profundas e utilização de equipamentos que incorporem
modernas tecnologias;
V - fornecimento de subsídios para aprofundamento de conhecimentos dos recursos vivos existentes na zona econômica exclusiva.
§ 1º O Ministério da Agricultura e do Abastecimento orientará, mediante ato normativo, a formulação de pedidos de autorização
para arrendamento de embarcações de que trata este artigo.
§ 2' O pedido de autorização para arrendamento de embarcação por empresa brasileira de pesca deverá conter informações que
permitam avaliação da intensidade dos beneficios previstos neste
artigo, além de:
I - satisfazer as prioridades e os critérios definidos para as
atividades de pesca na zona econômica exclusiva e na plataforma
continental;
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II - comprovar a capacidade jurídica e a regularidade fiscal
da empresa arrendatária.
Art. 6' A autorização para arrendamento de embarcações estrangeiras de pesca será concedida pelo período de três anos, podendo ser prorrogada por períodos de até igual duração.
§ I" O prazo do arrendamento inicia-se na data da emissão do
termo de vístoria pela Capitania dos Portos ou pelo órgão subordinado que possua jurisdição sobre o porto de registro.
§ 2' A autorização será considerada sem efeito se, no prazo de
um ano da data de sua publicação, não se efetivar a vistoria da embarcação.
§ 3' O pedido e prorrogação deverá ser apresentado com antecedência míníma os noventa dias da data de vencimento da autorização vígente.
§ 4' A operação de embarcações estrangeiras arrendadas poderá ser interrompida, mediante prévia comunicação aos órgãos
competentes, por períodos não superiores a um ano, sem prejuízo do
prazo final do arrendamento, ficando a embarcação, todavía, sujeita
a novas vistorias e outros procedimentos e exigências previstos nos
demais institutos legais pertinentes, que permitam sua operação na
zona econômica exclusiva e na plataforma continental.

Art. 7' Será assegurada ao arrendatário que víer a nacionalizar a embarcação estrangeira arrendada, mediante importação, a
permissão de pesca que lhe foi conferida para o período de arrendamento.
Parágrafo único. Para se assegurar da obtenção de nova permissão de pesca, o interessado deverá consultar o Ministério da
Agricultura e do Abastecimento antes de efetivar a importação.
Art. 8' Os proprietários, armadores ou arrendatários das embarcações pesqueiras, para operarem em águas jurisdicionais brasileiras, ficam obrigados:
I - a exercer as operações pesqueiras de modo a assegurar o
aproveitamento sustentável dos recursos vivos marinhos das zonas
de pesca;
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H - a obter inscrições da embarcação na Capitania dos Portos ou o registro de propriedade no Tribunal Marítimo;
IH - a obter o registro da embarcação e a permissão de pesca
junto ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
N - a manter atualizados registros, licenças, permissões e
outros documentos exigidos pela legislação brasileira, e a embarcação em condições de operar na modalidade de pesca a que se destina;
V - manter a bordo da embarcação, sem õnus para a União,
acomodações e alimentação para servir a técnico brasileiro, quando
designado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento para
proceder à coleta de dados e informações de interesse do setor pesqueiro nacional e do monitoramento ambiental.
§ 1º As empresas arrendatárias de embarcações estrangeiras
ficam obrigadas a manter em execução programa permanente de capacitação de mão-de-obra brasileira vinculada ao setor pesqueiro.
§ 2º A tripulação da embarcação pesqueira estrangeira arrendada deverá ser composta com a proporcionalidade de brasileiros
prevista na legislação em vigor, sendo permitida, em circunstâncias
especiais, mediante autorização do Ministério do Trabalho, proporcionalidade inferior, desde que haja insuficiência de brasileiros capacitados para a função de que se tratar.
§ 3º A inobservância das obrigações previstas neste artigo poderá implicar arresto da embarcação pelo Ministério da Marinha, de
ofício, ou por solicitação do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, até o cumprimento das exigências estabelecidas.
Art. 9º O comandante de embarcação pesqueira, para operar
nas zonas brasileiras de pesca, deverá:
I - conhecer e cumprir as leis e os regulamentos brasileiros;
H - utilizar e preencher mapas de bordo, fornecidos pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, e devolvê-los ao final de
cada viagem, mesmo quando operando conforme o disposto no art.
10, responsabilizando-se pela veracidade das informações neles registradas;
IH - usar somente processos e equipamentos de pesca indicados na permissão de pesca emitida pelo Ministério da Agricultura e
do Abastecimento.
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Parágrafo único. Os registros e as permissões de pesca poderão ser suspensos ou cancelados, caso não sejam cumpridas as exigências contidas neste artigo.

Art. 10. As embarcações brasileiras de pesca, bem como as estrangeiras arrendadas na forma deste decreto, poderão descarregar
o produto da pescaria em portos de países que mantenham acordos
ou convênios com o Brasil, que permitam tais operações, mediante
prévia autorização do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
§ 1º O armador das embarcações de que trata este artigo, devidamente autorizado, deverá comprovar ao Banco Central do Brasil, no prazo de cento e oitenta dias da data da venda do produto no
exterior, o regular ingresso das divisas correspondentes.
§ 2º A falta de comprovação do ingresso das divisas, no prazo
previsto no parágrafo anterior, constitui infração de natureza fiscal
e cambial, sujeitando-se o responsável às penalidades estabelecidas
na legislação específica.

Art. 11. O transbordo de pescado de embarcações brasileiras,
ou estrangeiras arrendadas de acordo com este decreto, para embarcações de bandeira estrangeira, sem prévia autorização do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, configura delito de descaminho, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas na legislação
pertinente, Sem prejuízo da apreensão da carga, da embarcação e
dos petrechos de pesca.
Art. 12. O conjunto de conhecimentos científicos obtidos no
decorrer de operações de embarcações estrangeiras, arrendadas na
forma deste decreto, será de domínio da União.
Art. 13. A fiscalização da pesca será exercida pelo Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazõnia Legal
quanto aos parâmetros de uso sustentável dos recursos pesqueiros,
fixados na forma do art. 4º, e pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento no que se refere aos aspectos de sua competência,
obedecidos os preceitos do Direito Internacional.
Parágrafo único. A fiscalização poderá ser exercida por órgãos
estaduais e municipais, mediante convênio ou delegação de competência conferida pelos órgãos e por ela responsáveis.
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Art. 14. Os comandantes dos distritos navais poderão, em
ação coordenada com os órgãos públicos competentes, recorrer ao
concurso de servidores federais habilitados para assessorar os comandantes de suas embarcações nas operações de fiscalização.
Art. 15. Os comandantes de embarcações brasileiras de pesca
e os dos navios da frota mercante nacional, quando detectarem embarcações estrangeiras exercendo atividade de pesca nas zonas brasileiras, deverão comunicar às autoridades navais, para as devidas e
imediatas providências, a data, a hora e a posição geográfica das embarcações, no momento da ocorrência, informando ainda quantidade, nome e sua nacionalidade.

Art. 16. A embarcação brasileira de pesca e a embarcação estrangeira arrendada, operando nas zonas brasileiras de pesca, estarão sujeitas às penalidades e multas previstas na legislação e demais
normas em vigor, obedecidos aos preceitos do Direito Internacional.
Art. 17. Quando for infringido qualquer dispositivo deste decreto ou qualquer outra norma legal aplicável, poderão ser suspensas ou canceladas, sem indenização a qualquer título, as autorizações de arrendamento de embarcação estrangeira e a permissão de
pesca de embarcações brasileiras ou arrendadas.
Parágrafo único. Os cancelamentos e as suspensões de que
trata este artigo serão efetivados pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, mediante solicitação expressa e justificada de órgão
responsável pela fiscalização da pesca.
Art. 18. A empresa brasileira, beneficiada com autorização de
arrendamento de embarcações estrangeiras, garantirá o livre acesso
de representante ou mandatário de órgãos públicos competentes às
suas dependências e embarcações e aos seus registros contábeis,
para fiscalização, avaliação e pesquisa.
Art. 19. Os Ministérios da Agricultura e do Abastecimento e
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
baixarão, em conjunto, as normas complementares de regulamentação deste decreto no prazo de sessenta dias, a contar da data de sua
publicação.
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Art. 20. Este decreto entra em vigor em 11 dejaneiro de 1999.
Art. 21. Ficam revogados os Decretos n's 68.459, de l' de abril
de 1971, e 78.402, de 10 de setembro de 1976, a partir da vigência
deste decreto.
Brasília, 10 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Francisco Sérgio Turra
Gustavo Krause

DECRETO N' 2.841, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1998
Promulga o Terceiro Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, assinado em Hamburgo, em27 de julho
de 1984.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Terceiro Protocolo Adicional à Constituição
da União Postal Universal, em Hamburgo, em 27 de julho de 1984;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do
Decreto Legislativo n" 43, de 8 de novembro de 1990;
Considerando que o protocolo em tela entrou em vigor internacional em l' de janeiro de 1986;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação do Terceiro Protocolo Adicional à Constituição da
União Postal Universal, em 16 de janeiro de 1991, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 16 de janeiro de 1991;
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DECRETA:
Art. l' O Terceiro Protocolo Adicional à Constituição da
União Postal Universal, apenso por cópia ao presente decreto, deverá ser executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 11.11.1998, pág. 3.
DECRETO 2.842, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 (*)
Dispõe sobre os cargos privativos de Oficial.General do Exército em Tempo de Paz e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 46 de Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
na Lei n' 7.150, de l' de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. l' São privativos de Oficial-General os seguinte cargos
no Exército:
I - do posto de General-de-Exército:
a) Chefe do Estado-Maior do Exército;
b) Chefe de Departamento;
c) Comandante Militar da Área, exceto Comandante Militar do
Planalto;
d) Secretário de Economia e Finanças;
e) Secretário de Ciência e Tecnologia;
fJ Comandante de Operações Terrestres;
(*) Retificado no DO de 18.11.1998 (pág. 8517 desta obra).
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II - do posto de General-de-Divisão Combatente:
a) Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército;
b) Vice-Chefe de Departamento;
c) Comandante Militar do Planalto;
d) Comandante Militar da Área e Região Militar
e) Comandante Militar de Área e Divisão de Exército;
fJ Subsecretário de Economia e Finanças;
g) Subsecretário de Ciência e Tecnologia;
h) Comandante de Divisão de Exército;
i) Comandante de Região Militar e Divisão de Exército;
j) Secretário de Tecnologia da Informação;
III - do posto de General-de-Divisão ou de General-de-Brigada
Combatente, conforme conste dos respectivos Quadros de Organização, de Lotação de Pessoal Militar ou de Distribuição:
a) Comandante de Região Militar;
b) Chefe do Gabinete do Ministro do Exército;
c) Secretário-Geral do Exército;
d) Diretor de Órgão de Apoio;
e) Diretor do Centro de Avaliação do Exército;
fJ Subchefe do Estado-Maior do Exército;
g) Subsecretário de Tecnologia da Informação;
h) Subchefe do Comando de Operações Terrestres;
i) Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército;
j) Chefe do Centro de Inteligência do Exército;
IV - do posto de General-de-Brigada Combatente:
a) Chefe do Gabinete do Estado-Maior do Exército;
b) Comandante da Academia Militar das Agulhas Negras;
c) Comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército;
d) Comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais;
e)

Comandante da Escola de Sargentos das Armas;

fJ Comandante de Brigada;
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g) Comandante de Artilharia Divisionária;
h) Comandante de Grupamento de Engenharia de Construção;
i) Chefe do Estado-Maior de Comando Militar da Área, exceto

do Comando Militar do Planalto, do Comando Militar do Oeste e 9'
Divisão de Exército e de Comando Militar de Área e Região Militar;
j) Comandante de Apoio Regional;
I) Comandante de Aviação do Exército;
m) Comandante do Grupamento de Unidades-Escola/9ª Brigada de Infantaria Motorizada;
n) Comandante do Centro de Capacitação Física do Exército/Forte São João;
V - do posto de General-de-Divisão ou de General-de-Brigada
Engenheiro Militar, conforme conste dos respectivos Quadros de Organização, de Lotação de Pessoal Militar ou de Distribuição:
a) Chefe do Centro Tecnológico do Exército;
b) Diretor de Obras Militares;

c) Diretor de Fabricação e Recuperação;
d) Diretor do Serviço Geográfico;
e) Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados;

j) Diretor do Instituto de Projetos Especiais;
g) Diretor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento;
h) Comandante do Instituto Militar de Engenharia;

VI -

do posto de General-de-Brigada Engenheiro Militar:

a) Diretor do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro;
b) Diretor do Campo de Provas da Marambaia;

c) Chefe do Centro de Desenvolvimento de Sistemas;
Chefe do Centro Integrado de Telemática do Exército;
VII - do posto de General-de-Divisão ou General-de-Brigada
Intendente:
d)

Diretor de Subsistência;
Diretor de Contabilidade;
c) Diretor de Material de Intendência;
d) Diretor de Transporte;
a)
b)
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e)

Chefe do Centro de Pagamento do Exército;

fJ Diretor de Auditoria;
VIII - do posto de General-de-Divisão Médico:
- Diretor de Saúde;
IX - do posto de General-de-Brigada Médico:
a) Subdiretor de Saúde;
b) Inspetor de Saúde de Comando Militar de Área.
Parágrafo único. Poderão ser ocupados, por Generais-de-Brigada
não possuidores do Curso de Altos Estudos Militares, até seis cargos, assim especificados:
I
no Quadro de Combatentes, o cargo de Diretor de Patrimônio;

II
no Quadro de Engenheiros Militares, até três cargos, dentre os abaixo:
a) Diretor do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro;
b) Diretor do Campo de Provas da Marambaia;
c) Diretor de Fabricação e Recuperação;
d) Diretor do Serviço Geográfico;
e) Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados;
fJ Chefe do Centro de Desenvolvimento de Sistemas;
g) Chefe do Centro Integrado de Telemática do Exército;
h) Diretor do Instituto de Projetos Especiais;
III - no Serviço de Saúde, até um cargo;
IV - no Serviço de Intendência, até um cargo, dentre os abaixo:
a) Diretor de Contabilidade;
b) Diretor de Material de Intendência;
c) Diretor de Transportes;
d) Chefe do Centro de Pagamento do Exército.
Art. 2º As nomeações de Oficiais-Generais para os cargos previstos no artigo anterior serão feitas por decreto do Poder Executivo,
respeitados os limites fixados para os efetivos do Exército em tempo
de paz.
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Art. 3' Os cargos de natureza militar privativo de Oficial-General,
em órgãos estranhos ao Ministério do Exército, são regulados em, legislação específica.
Art. 4' O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Fica revogado o Decreto n" 2.684, de 22 de julho de
1998.
Brasília, 16 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO N' 2.843, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998
Regulamenta a Lei n'l 9.092, de 12 de
setembro de 1995, que destina a renda líquida de um teste da Loteria Esportiva Federal à Federação Nacional das Apaes e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n" 9.092, de 12 de setembro de 1995,
DECRETA:
Art. l' O Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria
Nacional dos Direitos Humanos, repassará anualmente à Federação
Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes),
o valor correspondente à renda líquida de um teste da Loteria Esportiva Federal ou teste que a suceder.
Art. 2' O Ministro de Estado da Fazenda, à vista de manifestação da Caixa Econômica Federal, da Federação Nacional das Apaes e
da Secretaria do Tesouro Nacional, publicará em portaria específica
o número e a data do teste cuja renda será objeto do repasse de que
trata o artigo anterior.
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Art. 3º A Caixa Econômica Federal recolherá ao TesouroNacional
os recursos correspondentes ao valor da renda do teste de que trata o artigo anterior, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal
para o recolhimento da renda líquida dos concursos prognósticos.
Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal expedirá correspondência à Secretaria do Tesouro Nacional, informando o valor da
arrecadação e a data do recolhimento da receita de que trata o caput.
Art. 4º A Federação Nacional das Apaes prestará contas, ao
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, da utilização dos
recursos recebidos na forma prevista neste decreto.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Pullen Parente
DECRETO Nº 2.844, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 (*)
Regulamenta o art. 14, § 3º, inciso IlI,
da Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 14, § 3º, inciso III, da Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998,
DECRETA:
Art. 1e A Fundação Banco Central de Previdência Privada
(Centrus) administrará as parcelas remanescentes da fração patrimonial decorrente das contribuições do Banco Central do Brasil, na
qualidade de patrocinador, destinada ao custeio das aposentadorias
e pensões concedidas com base na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, na forma deste decreto.
Parágrafo único. Até o último dia útil de cada mês a Centrus
transferirá ao Banco Central do Brasil os recursos necessários ao
custeio das aposentadorias e pensões referidas no caput deste artigo.
(*) Retificado no DO de 18.11.1998 (pág. 8517 desta obra).
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Art. 2' O saldo da fração patrimonial será atualizado mensalmente, aplicando-se-Ihe a rentabilidade patrimonial, referente ao
mês anterior, apurada pela Centrus, antes da transferência que trata o artigo anterior.
§ l' A atualização a que se refere o caput deste artigo será efetuada desde I" de julho de 1997, data do início da administração pela
Centrus da fração patrimonial de que trata este decreto.

§ 2' Será pago à Centrus, a título de taxa de administração, o
percentual de cinco centésimos por cento ao mês, incidente sobre o saldo da fração patrimonial atualizado na forma do caput deste artigo,
sendo o total apurado e devido anualmente.
§ 3' Aplica-se o disposto no parágrafo anterior desde que a
rentabilidade patrimonial líquida referente à fração patrimonial
seja, no mínimo, igual à variação do Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, mais seis
por cento ao ano.
§ 4' O saldo dos recursos referentes à fração patrimonial
deverá ser aplicado integralmente em Títulos do Tesouro Nacional,
observados os seguintes limites e prazos, contados a partir da data
de publicação deste decreto;
I - mínimo de vinte por cento, nos doze primeiro meses;
II - mínimo de cinqüenta por cento, do décimo terceiro ao vigésimo quarto mês;
III - trinta por cento restante, do vigésimo quinto ao trigésimo sexto mês.
Art. 3' A Centrus observará, quanto ao regime de investimentos da fração patrimonial, objeto deste decreto, a legislação aplicável
às entidades de previdência privada.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 16 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
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DECRETO N' 2.885, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998 (*)
Encerra os trabalhos de inventariança
da extinta Fundação Roquette Pinto.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto na Lei n' 9.637, de 15 de maio de 1998,
DECRETA:
Art. l' Ficam encerrados os trabalhos de inventariança da extinta Fundação Roquette Pinto (FRP).
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N' 2.846, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, da Secretaria-Geral para a Casa Civil da Presidência
da República, dois cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, DAS 102.5.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, os Anexos H e HI ao Decreto n'' 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passam a
vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos H e IH a este decreto.
(*) Retificado no DO de 23.11.1998 (pág. 8518 desta obra).
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4· Fica revogado o Anexo II ao Decreto n" 2.804, de 20 de
outubro de 1998.
Brasília, 20 de novembro de 1998; 177· da Independência e 110· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
Clovis de Barros Carvalho

Anexo I
Remanejamento de Cargos
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Anexo II
Quadro-Resumo Quantitativo dos Custos dos Cargos
em Comissão da Casa Civil da Presidência da República
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Anexo IH
(Decreto nº 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Anexo IH
Quadro-Resumo Quantitativo dos Custos dos Cargos
em Comissão da Secretaria-Geral
da Presidência da República
Código
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

I
!

Valor Unitário

Quantidade

Valor Total

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

9
11
5
28
44
11
26
33
54
43

44,46
33,88
6,20
31,08
44,00
54,34
SO,08
40,92
59,94
43,00

Total

264

437,90

DECRETO Nº 2,847, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998
Dá nova redação aos art. 9º, 30, 40, 59 e
67 do Regulamento Disciplinar do Exército
(R-4), aprovado pelo Decreto n' 90.608, de 4
de dezembro de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Os art. 9º, 30, 40, 59 e 67 do Regulamento Disciplinar
do Exército (R-4), aprovado pelo Decreto nº 90.608, de 4 de dezembro
de 1984, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º

.

2)

.
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a) Chefes dos Órgãos de Direção-Geral, Setorial e de
Assessoramento, Comandantes de Operações Terrestres e Militares
de Área e demais ocupantes de cargos privativos de oficial-general;

§ l' Compete aos Comandantes Militares de Área aplicar
a punição aos militares da reserva remunerada, reformados ou
agregados, que residam ou exerçam atividades em sua respectiva área de jurisdição, podendo delegar a referida competência
aos Comandantes de Região Militar e aos Comandantes de Guarnição Militar, respeitada a precedência hierárquica e observado o
disposto no art. 38 deste regulamento.
.............................................................................................,,(NR)

«Art. 30.
§ 22 O licenciamento a bem da disciplina aplicar-se-á,
também aos oficiais da reserva não remunerada, quando convocados, por ordem das autoridades relacionadas no item 1, do art.
9 2 , pelos Chefes dos Órgãos de Direção-Geral, Setorial e de
Assessoramento e pelos Comandantes de Operações Terrestres
e Militares de área, quando houver:
§ 3 2 O licenciamento a bem da disciplina poderá ser aplicado aos oficiais da reserva não remunerada, quando convocados, e praças sem estabilidade, em virtude de condenação por
crime militar ou prática de crime comum, de natureza culposa, a
critério das autoridades relacionadas no item 1, do art. 92 , pelos
Chefes dos Órgãos de Direção-Geral, Setorial e de Assessoramento ~ pelos Comandantes de Operações Terrestres e Militares de Area;
......................................................................................•......»

(NR)

«Art. 40.
§ 22
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2) de dois anos, pelos Chefes dos Órgãos de Direção-Geral,
Setorial e de Assessoramento e pelos Comandantes de Operações Terrestres e Militares de Área;
............................................................................................." (NR)
«Art. 59. São autoridades competentes para solucionar requerimento de cancelamento de punições, os Chefes dos órgãos
de Direção-Geral, Setorial e de Assessoramento, os Comandantes de Operações Terrestres e Militares de Área, em relação aos
seus subordinados, e o Chefe do Gabinete do Ministro do Exército, em relação aos militares à disposição de organização não pertencente ao Ministério do Exército.
............................................................................................." (NR)
«Art. 67

.

1) os Chefes dos Órgãos de Direção-Geral, Setorial e de
Assessoramento e os Comandantes de Operações Terrestres e
Militares de Área: até 20 dias, consecutivos ou não;
.............................................................................................»

(NR)

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogado o art. 1º do Decreto nº 1. 715, de 23 de novembro de 1995.
Brasília, 20 de novembro de 1998; 171' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

DECRETO Nº 2.848, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a Ordem Nacional do Mérito Cientifico, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1º A Ordem Nacional do Mérito Científico, instituída pelo
Decreto nº 772, de 16 de março de 1993, passa a reger-se pelas disposições deste decreto.
CAPÍTULO I
Da Finalidade
Art. 2º A Ordem Nacionai do Mérito Científico tem por finalidade
premiar personalidades nacionais e estrangeiras que se distinguiram
por suas relevantes contribuições prestadas à Ciência e à Tecnologia.
CAPÍTULO II
Do Quadro e das Classes
Art. 3º A ordem tem duas classes, a saber: Grã-Cruz e Comendador.
§ 1º O Presidente da República é o Grão-Mestre da Ordem e o
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, o Chanceler.
§ 2º O Grão-Mestre e o Chanceler são agraciados com a
Grã-Cruz, que a conservarão.
§ 3º Os quantitativos de vagas nas classes do Quadro da
Ordem são os seguintes:
I - Grã-Cruz: 200;
II - Comendador: 500.
§ 4º O Grão-Mestre, o Chanceler e as personalidades estrangeiras não ocupam vagas nas classes.

Art. 4º A ordem tem, também, uma medalha de prata, com a
inscrição Medalha Nacional do Mérito Científico, que será outorgada pelo Presidente da Repúbica a pessoa física ou jurídica, para
premiar serviço ou trabalho de relevância no campo da Ciência e
Tecnologia.
Parágrafo único. É condição para o agraciamento com a medalha que a pessoa física tenha se destacado pela realização de trabalho ou prestação de serviço relevante para o desenvolvimento científico e tecnológico do País.
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CAPÍTULO III
Das Insígnias
Art. 5º As insígnias da Ordem Nacional do Mérito Científico,
bem como a Medalha Nacional do Mérito Científico, terão seus modelos, com as características descritas em detalhes, aprovados pelo
conselho.
Parágrafo único. Cada agraciado receberá um diploma, que
conterá as insígnias da ordem.
CAPÍTULON
Da Administração da Ordem

Seção I
Do Conselho da Ordem
Art. 6º A ordem tem um conselho composto pelo Ministro de
Estado da Ciência e Tecnologia, que o preside na qualidade de Chanceler, e pelos Ministros de Estado das Relações Exteriores, da Indústria, do Comércio e do Turismo e da Educação e do Desporto.
Art. 7º Compete ao conselho:
I - velar pelo prestígio da ordem e pela fiel execução do disposto neste decreto;
II - decidir sobre a aprovação das propostas que lhe forem
encaminhadas;
III - elaborar o seu regimento interno;
N - aprovar proposta de alteração deste decreto.
Art. 8º O conselho reunir-se-á por convocação do Chanceler,
ordinariamente uma vez por ano, ou extraordinariamente, a qualquer tempo, quando o assunto demandar urgência.
Parágrafo único. O Chanceler da ordem, sempre que as circunstâncias Ou a natureza do assunto justificarem, poderá ouvir O
conselho independentemente de reunião, mediante consulta individuaI aos seus membros, devendo informar a cada um a deliberação
majoritária, que expressará a decisão do colegiado.
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Art. 9º O conselho somente deliberará com, no mínimo, metade mais um dos seus membros.
Parágrafo único. A cada membro do conselho corresponde a
um voto, cabendo ao Chanceler, ainda, o voto de qualidade em caso
de empate.

Seção II
Da Comissão Técnica
Art. 10. A ordem dispõe de uma comissão técnica incumbida
de apreciar o mérito de cada proposta de nome para admissão ou
promoção na ordem, bem como para o recebimento da medalha.
§ 1º A comissão é constituída de nove personalidades de alto
nível, designadas pelo Chanceler.
§ 2º Três dos membros da comissão são indicados ao Chanceler, para designação, pela Academia Brasileira de Ciências.

Art. 11. O mandato do membro da comissão é de três anos, podendo ser renovado uma só vez.
Art. 12. A comissão tem a sua composição renovada a cada
ano, com a substituição de até um terço dos seus membros.
Parágrafo único. Para a renovação estabelecida neste artigo, a
Academia Brasileira de Ciências indicará, ao Chanceler da ordem,
um dos nomes a ser designado.

Art. 13. As decisões da Comissão Técnica são tomadas pela
maioria dos seus membros.
Seção III
Da Secretaria

Art. 14. O Secretário Executivo do Ministério da Ciência e
Tecnologia é o Secretário Executivo da Ordem.
Art. 15. A Secretaria Executiva da Ordem, por onde correrá o
expediente, tem sede no Ministério da Ciência e Tecnologia, contando com instalações próprias e pessoal do ministério, especialmente
designado pelo Secretário Executivo.
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Art. 16. A Secretaria Executiva da ordem registrará em
documentos próprios as decisões e as atas do conselho e procederá
aos assentamentos individuais dos membros da ordem.

SeçãoN
Das Despesas
Art. 17. As despesas com a administração da ordem, inclusive
reuniões do Conselho e da Comissão Técnica, bem como a confecção
das comendas, medalhas e diplomas, correm à conta do Ministério
da Ciência e Tecnologia.
Parágrafo único. Os membros do Conselho da Ordem e da Comissão Técnica, o Secretário Executivo da ordem, bem assim o pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia designado para prestar
apoio ao Colegiado, que tiverem de viajar a serviço, no interesse da
ordem, fazem jus a passagens e diárias.
CAPÍTULO V
Da Admissão, Promoção, Exclusão e Concessão da Medalha
Art. 18. A admissão, promoção ou exclusão de membro e a
concessão da Medalha Nacional do Mérito Científico são feitas em
ato do Presidente da República, mediante proposta do Chanceler,
após manifestação favorável do Conselho da Ordem.
Art. 19. Na sua reunião, o conselho determina o número de novos membros que serão admitidos e promovidos, em cada classe do
Quadro da Ordem, no ano seguinte, e fixa o prazo para a apresentação
das propostas.
Parágrafo único. O número de vagas abertas para admissão e
promoção não pode exceder, anualmente, a quinze para a classe da
Grã-Cruz e vinte e cinco para a classe de Comendador.
Art. 20. É condição primordial para o ingresso na ordem ter o
candidato prestado relevantes serviços à Ciência e à Tecnologia, distinguindo-se entre seus pares por suas qualidades intelectuais, acadêmicas e morais.
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Art. 21. A promoção de uma classe para outra somente pode
se efetivar quando o candidato tiver cumprido interstício de mais de
dois anos na classe e tiver prestado novas contribuições à área da
Ciência e Tecnologia.
Art. 22. As propostas de admissão ou promoção e de concessão da Medalha Nacional do Mérito Científico podem ser apresentadas ao Chanceler por qualquer dos membros do Conselho, pela Academia Brasileira de Ciências ou por qualquer autoridade ligada à
área da Ciência e Tecnologia.
Parágrafo único. As propostas deverão ser plenamente justificadas e acompanhadas do curriculum vitae dos candidatos, e apresentadas dentro do prazo estabelecido pelo conselho.
Art. 23. Será excluído da ordem o membro, personalidade nacional ou estrangeira, que cometer:
I - crime de plágio ou improbidade científica;
n - crime sujeito à pena de reclusão, com sentença transitada em julgado;
In - improbidade administrativa.
Art. 24. As propostas de exclusão devem ser justificadas e instruídas com documentação comprobatória, e apresentadas ao Chanceler, que as submeterá ao conselho.
Art. 25. A entrega das insígnias e dos diplomas referentes à
admissão ou promoção na ordem, bem como da medalha, é feita em
ato solene, presidido pelo Grão-Mestre ou pelo Chanceler, em princípio, no dia 13 de junho de cada ano, quando se comemora o nascimento de José Bonifácio de Andrada e Silva, Patriarca da Independência do Brasil e cientista universal do iluminismo.
§ l' No caso das personalidades residentes no exterior, a entrega das insígnias, diplomas ou medalhas pode ser feita na sede da
Representação Diplomática do Brasil ou em local designado pelo
Chanceler.
§ 2' Quando o agraciado, residente no País, não puder comparecer ao ato solene mencionado no caput deste artigo, a entrega das
insígnias, diplomas ou medalhas será feita em data e local estabelecidos pelo Chanceler.
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§ 3' No caso de falecimento do agraciado ou de condecoração
post mortem, as insignias, diplomas ou medalhas são entregues aos
descendentes diretos.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 26. Tendo em vista as regras dos arts. 10, 11 e 12 deste
decreto, os atuais membros da Comissão Técnica serão substituídos,
à razão de até um terço por ano, no periodo de 1999 a 2001.
Art. 27. Após a publicação deste decreto, o Chanceler completará a composição da atual Comissão Técnica.
Art. 28. Os membros do Conselho da Ordem e da Comissão
Técnica, o Secretário Executivo da Ordem, bem assim o pessoal do
Ministério da Ciência e Tecnologia designado para prestar apoio ao
colegiado, não farão jus a qualquer remuneração pelos trabalhos
prestados, que serão considerados serviço público relevante.
Art. 29. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na execução
deste decreto serão solucionados pelo Conselho da Ordem.
Art. 30. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31. Ficam revogados os Decretos n 772, de 16 de março
de 1993, e 1.155, de 14 de junho de 1994.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Paulo Renato Souza
José Botafogo Gonçalves
José Israel Vargas
DECRETO N' 2.849, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998
Prorroga o prazo de remanejamento dos
cargos em comissão do Grupo-Díreçõo e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado, até 31 de maio de 1999, o prazo de remanejamento dos seguintes cargos em comissão alocados ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, pelo Decreto
n? 2.224, de 13 de maio de 1997: cinco DAS 101.4, três DAS 101.3,
vinte e cinco DAS 102.2 e cinco DAS 102.1.
Parágrafo único. Aos cargos remanescentes do remanejamento inicial aplica-se o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto nº 2.224, de
1997.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 2.604, de 22 de maio de 1998.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO Nº 2.850, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998
Disciplina os procedimentos pertinentes aos depósitos judiciais e extrajudiciais,
de valores de tributos e contribuições federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, de que trata a Lei n 2 9.703, de
17 de novembro de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º. Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de
valores referentes a tributos e contribuições federais, inclusive seus
acessórios, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa Econõmica Federal,
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf),
específico para essa finalidade, conforme modelo a ser estabelecido
por aquela secretaria e confeccionado e distribuído pela Caixa Econômica Federal.
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§ l' O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos débitos
provenientes de tributos e contribuições inscritos em Dívida Ativa
da União.
§ 2º Quando houver mais de um interessado na ação, o depósito à ordem e disposição do juízo deverá ser efetuado, de forma individualizada, em nome de cada contribuinte.
§ 3º O Darf deverá conter, além de outros elementos fixados
em ato do Secretário da Receita Federal, os dados necessários à identificação do órgão da Justiça onde estiver tramitando a ação, e ao
controle da Caixa Econômica Federa!.
§ 4º No caso de recebimento de depósito judicial, a Caixa Econômica Federal deverá remeter uma via do Darf ao órgão judicial em
que tramita a ação.
§ 5º A Caixa Econômica Federal deverá encaminhar à unidade
da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o domicílio tributário
do contribuinte uma via do Darf referente aos depósitos extrajudiciais
recebidos, de que tratam os arts. 83 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e 33, § 2º, do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972,
com a redação dada pelo art. 32 da Medida Provisória nº 1.699-41, de
27 de outubro de 1998, e o Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto nº 91.030, de 5 de março de 1985.
Art. 2º Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor
do depósito, após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será:
I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal,
no prazo máximo de vinte e quatro horas, quando a sentença ou decisão lhe for favorável ou na proporção em que o for, acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subseqüente ao da efetivação do depósito
até o mês anterior ao seu levantamento, e de juros de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetivada a devolução; ou
II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar de sentença ou decisão favorável à Fazenda Naciona!.
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Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal aprovará
modelo de documento, a ser confeccionado e preenchido pela Caixa
Econômica Federal, contendo os dados relativos aos depósitos devolvidos ao depositante ou transformados em pagamento definitivo.
Art. 3º Os depósitos recebidos e os valores devolvidos terão o
seguinte tratamento:
I - o valor dos depósitos recebidos será repassado para a
Conta Única do Tesouro Nacional, junto ao Banco Central do Brasil,
no mesmo prazo fixado pelo Ministro de Estado da Fazenda para repasse dos tributos e contribuições arrecadadas mediante Darf;
II - ovalor dos depósitos devolvidos ao depositante será debitado à Conta Unica do Tesouro Nacional, junto ao Banco Central do Brasil, a título de restituição, no mesmo dia em que ocorrer a devolução.
§ lº O Banco Central do Brasil providenciará, no mesmo dia, o
crédito dos valores devolvidos na conta de reserva bancária da Caixa
Econômica Federal.
§ 2º Os valores das devoluções, inclusive dos juros acrescidos,
serão contabilizados como anulação do respectivo imposto ou contribuição em que tiver sido contabilizado o depósito.
§ 3º No caso de transformação do depósito em pagamento definitivo, a Caixa Econômica Federal efetuará a baixa em seus controles e comunicará a ocorrência à Secretaria da Receita Federal.
Art. 4º A Caixa Econômica Federal manterá controle dos valores depositados, devolvidos e transformados em pagamento definitivo,
por contribuinte e por processo, devendo, relativamente aos valores depositados e respectivos acréscimos de juros, tomar disponível aos órgãos interessados e aos depositantes o acesso aos respectivos registros,
emitir extratos mensais e remetê-los à autoridade judicial ou administrativa que for competente para liberar os depósitos, à Secretaria
da Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Parágrafo único. Os registros e extratos referidos neste artigo,
devem conter os dados que permitam identificar o depositante, o processo administrativo ou judicial, a movimentação dos depósitos durante o
mês, além de outros elementos que forem considerados indispensáveis
pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
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Art. 5' Os dados sobre os depósitos recebidos, devolvidos e
transformados em pagamento definitivo, deverão ser transmitidos à
Secretaria da Receita Federal por meio magnético ou eletrônico, independentemente da remessa de via dos documentos aos setores indicados em ato daquela secretaria.
Art. 6' Pelo recebimento dos depósitos e pela prestação dos demais serviços previstos neste decreto, a Caixa Econômica Federal será
remunerada por tarifa fixada pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 7' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
aplicando-se aos depósitos efetuados a partir de l' de dezembro de 1998.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO N' 2.851, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre programa de amparo à pesquisa científica e tecnológica, aplicados à indústria do petróleo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 49, § 2', da Lei n'' 9.478, de 6 de agosto de 1997,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. l' Da parcela do valor dos royalties que exceder a cinco
por cento da produção, devidos pelos concessionários de exploração e
produção de petróleo e gás natural, nos termos das alíneas d, inciso
I, e t, inciso Il, e dos §§ I" e 2' do art. 49 da Lei n" 9.478, de 6 de agosto
de 1997, caberão ao Ministério da Ciência e Tecnologia vinte e cinco
por cento, para financiar programas de amparo à pesquisa científica
e ao desenvolvimento tecnológico da indústria do petróleo, de interesse das empresas do setor, na forma estabelecida neste decreto.
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§ F Será criada rubrica específica no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com vistas ao provimento dos recursos destinados aos programas a que se
refere o caput deste artigo.
§ 2' Os recursos oriundos dos royalties destinados ao Ministério da Ciência e Tecnologia serão repassados pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, para o FNDCT, por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi),
nos termos do art. 20 do Decreto n' 2.705, de 3 de agosto de 1998.

Art. 2' Do total de recursos a que se refere o artigo anterior,
quarenta por cento, no mínimo, serão aplicados em programas de
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico da indústria do petróleo nas Regiões Norte e Nordeste.
Parágrafo único. Os programas serão executados mediante
convênios celebrados com as universidades e os centros de pesquisa
sediados nas regiões referidas no caput deste artigo.
Art. 3' Fica criado o Comitê de Coordenação para administrar
a aplicação dos recursos repassados ao FNDCT e vinculados aos programas de que trata este decreto.
§ F

O Comitê de Coordenação terá as seguintes atribuições:

I - propor a sua própria organização, elaborando o seu regimento interno e futuras alterações, para a aprovação do Ministro de
Estado da Ciência e Tecnologia;
H - definir as diretrizes gerais para os programas de amparo
à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico da indústria
do petróleo;
IH
definir o plano plurianual de investimentos;
IV - acompanhar a implementação dos programas;
V - avaliar, anualmente, os resultados dos programas desenvolvidos.
§ 2' O Comitê de Coordenação, constituído por dez membros, designados pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, em articulação com o Ministro de Estado de Minas e Energia e o Diretor-Geral da
Agência Naciona! do Petróleo (ANP), tem a seguinte composição:
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I
um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia;
II
um representante do Ministério de Minas e Energia;
III
um representante da ANP;
IV
um representante da Secretaria Executiva do FNDCT;
V
um representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq);
VI - dois representantes do setor de petróleo e gás;
VII - dois representantes da comunidade de ciência e tecnologia.
§ 3º Os representantes referidos nos incisos VI e VII do parágrafo anterior terão mandato de três anos, renováveis por mais um
período, devendo a primeira investidura ocorrer no prazo de trinta
dias, a contar da publicação deste decreto.
§ 4º O Comitê de Coordenação será presidido pelo representante do Ministério da Ciência e Tecnologia.
§ 5º A critério do Comitê de Coordenação, poderão ser convocados para participar de suas reuniões representante de outros ministérios e especialistas do setor de petróleo, sem direito a
voto.
§ 6º As atividades dos membros do Comitê de Coordenação
não serão remuneradas.
Art. 4º O Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio
da Secretaria Executiva do FNDCT e mediante convênios específicos celebrados com as universidades e os centros de pesquisa do
País, administrará os programas a que se refere este decreto, com
apoio técnico da ANP.
Parágrafo único. A Secretaria Executiva do FNDCT utilizará
estrutura específica para o desenvolvimento dos programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico da indústria do petróleo.
Art. 5º O atendimento à demanda por formação e capacitação
de recursos humanos para o setor de petróleo e gás será operacionalizado pelo CNPq, mediante repasse de recursos pela Secretaria
Executiva do FNDCT.
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mos deste decreto, bem como as condições para a apresentação das
propostas, os critérios de julgamento e o apoio financeiro aplicável a
cada caso.
§ 1º A Secretaria Executiva do FNDCT poderá constituir comitês técnicos, para analisar e opinar sobre os projetos de amparo à
pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo.

§ 2º Os comitês técnicos, que serão coordenados por um membro do Comitê de Coordenação, serão integrados por especialistas
dos setores de petróleo e de gás e por representantes dos Ministérios
da Ciência e Tecnologia e de Minas e Energia, da ANP, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do CNPq, podendo utilizar-se de
subsídios e pareceres de consultores especialmente convocados.
Art. 7º Para efeito do disposto neste decreto, serão consideradas atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico as realizadas no País, compreendendo a pesquisa básica dirigida, a pesquisa
aplicada, o desenvolvimento experimental, a engenharia não-rotineira,
a tecnologia industrial básica e os serviços de apoio técnico necessário
ao atendimento dos objetivos dos programas, na forma que vierem a
ser definidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
CAPÍTULO II
Dos Programas de Amparo à Pesquisa Científica e ao
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria do Petróleo
Art. 8º Os procedimentos operacionais para a elaboração, apresentação e formalização de convênios para a execução dos programas de que trata este decreto, bem como o estabelecimento das rotinas de acompanhamento e avaliação dos que vierem a ser aprovados, e ainda das punições pelo eventual descumprimento de quaisquer obrigações assumidas para a obtenção dos recursos de amparo
à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico da indústria
do petróleo, serão definidos em portarias do Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia, ouvido o Comitê de Coordenação.
Parágrafo único. Os atos de aprovação dos projetos e das demais
atividades relacionados aos programas a que se refere este decreto serão publicados no Diário Oficial da União.
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CAPÍTULO III
Das Disposições Gerais
Art. 9º As despesas operacionais incidentes sobre o FNDCT
para a implementação dos programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo não poderão ultrapassar o montante correspondente a cinco por
cento dos recursos correspondentes, apurados semestralmente.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
José Israel Vargas
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Corre-Corre/Estiva, Data São Benedito,
situado no Município de Coroatá, Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993.
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Corre-Corre/Estiva,
Data São Benedito, com área de dois mil e duzentos hectares, situado no Município de Coroata, objeto das Matrículas nOs 797, fi. 91, Livro 2-C, e 798, fi. 91, Livro 2-C, do Cartório do I" Ofício da Comarca
de Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(2) DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia, situado no Município de Poço Branco, Estado do Rio Grande
do Norte, e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993.
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia, com área de trezentos e noventas e um hectares e um are, situado no Município de Poço Branco, objeto dos Registros nOs R-1-021, fl.
3, Livro 2-Ae R-1-116, fl. 77, Livro 2-A, do Primeiro Cartório Judiciário
da Comarca de Poço Branco, Estado do Rio Grande do Norte.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes
aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1998;177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(3) DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Baixa dos Mocós/Caatinga do Bom SucessolTapuio, situado no Município de Governador Dix Sept Rosado, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993.
DECRETA:
Art. L" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993,oimóvelrural denominado Baixa. dosMocós/Caatinga do
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Bom SucessolTapuio, com área de um mil e quinhentos e onze hectares,
situado no Município de Governador Dix Sept Rosado, objeto do Registro
nº 35, fls. 21v/22, Livro 3, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de
Governador Dix Sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1998;177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(4) DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Lagoa CompridaIPlanície/Cysnelândia/Ierra NovaINascençaJMarcoalhado, situado nos Municípios de Ceará Mirim e Ielnw Marínho. Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os art. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, incisoVI, da Lei n' 4.504,
de 30 de novembrode 1964,e 'Z' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
parte do imóvel rural denominado I.agro ComprklalPkmíciR1()ysndândia/1/!rra
NavalNascença/Marr:oa1haJJJJ, com áreade três mil, cento e dezessete hectares,
setenta e dois ares e trinta e cinco centiares, situado nos Municípios de
Ceará Mirim e Ielmo Marinho, objeto dos Registros n's R-l-1.054, fl.
51, Livro2; R-2-4.245, Livro 2; R-2-240, fl. 20, Livro2, doPrimiero Oficio de
Notas da Comarca de Ceará Mirim e R-I-361, fls. 142/143, Livro 2-A, do
Cartório Único Judiciário de Iehno Marinho, Comarca de Macaía, Estado
do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lucra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(5) DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Olhos D'Água, situado no Município de Sacramento, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda. OlhosD'Água,
com área de um mil, quinhentos e doze hectares e oitenta ares, situado
no Município de Sacramento, objeto do Registro n" R-23-2.587, Livro 2, do Cartório do 2' Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Sacramento, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lucra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento coma preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(6)

DECRETO DE 4 DENOVEMBRO DE 1998
Autoriza a empresa Hochtief Aktiengesellschaft (HochtiefIntemational) a estabelecer filial na República Federativa do Brasil,
sob a denominação social de Hochtief International do Brasil, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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posto no art. 64 do Decreto-Lei n' 2.627, de 26 de setembro de 1940,
mantido pelo art. 300 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o
que consta no Processo MICT n' 52700-000197/98-61,
DECRETA:
Art. 1º Fica a empresa Hochtief Aktiengesellschaft (Hochtief
International), com sede na Cidade de Essen, Alemanha, autorizada
a funcionar no Brasil, por intermédio da filial HochtiefInternational
do Brasil, tendo como objeto social: executar todos os tipos de trabalhos de construção civil, através da própria empresa ou através de
terceirização; adquirir, vender ou executar quaisquer outras atividades de arrendamento de imóveis, como também providenciar serviços de construção; operar serviços de assistência na área da construção civil, especialmente a compra, produção e utilização de materiais e equipamentos de construção; trabalho de projetar, planejar e
desenhar projetos civis; a construção e operação de facilidades de todos os tipos, de acordo com as técnicas ambientais; a construção e
operação de todos os tipos de facilidades destinadas à circulação de
pessoas e mercadorias; e o uso de patentes e outros direitos de propriedade industrial, em todas as áreas dos objetos da empresa, com
capital destacado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para o desempenho das suas atividades em território nacional, obrigando-se a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2' Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
I - a empresa HochtiefAktiengesellschaft (Hochtief International) é obrigada a ter permanentemente um representante legal no Brasil, junto à filial HochtiefInternational do Brasil, com plenos e ilimitados
poderes para tratar quaisquer questões e resolvê-las definitivamente,
podendo ser demandado e receber citação inicial pela sociedade;
H - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos às leis
e aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa a referida
empresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus estatutos;
IH - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus estatutos vedadas às sociedades estrangeiras e
somente poderá exercer as que dependam de aprovação prévia de órgão governamental, sob as condições autorizadas;
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IV - dependerá de aprovação do Governo brasileiro qualquer
alteração nos estatutos da empresa, que implique na mudança de
condição e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada
a providenciar o arquivamento, na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar, das folhas do Diário Oficial da União e
dos documentos que instruíram o requerimento desta autorização;
VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresentar à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada, para anotação nos registros, folha do Diário Oficial da União,
do Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso, e do jornal de
grande circulação, contendo as publicações obrigatórias por força do
art. 70 do Decreto-Lei n' 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido
pelo art. 300 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VII - a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade da falta, com cassação da autorização.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Botafogo Gonçalves
(7) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Credencio. o Centro Universitário da
Fundação Instituto de Ensino para Osasco,
com sede na Cidade de Oeasco, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9', § 2', da Lei n' 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995; no art. 46 da
Lei n' 9.649, de 27 de maio de 1998, no Decreto n' 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista o Processo n" 23001.000065/98-64, do Ministério da Educação e do Desporto,
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DECRETA:
Art. 1e Fica credenciado, pelo prazo de quatro anos, por transformação das Faculdades Integradas de Osasco, o Centro Universitário da Fundação Instituto de Ensino para Osasco, mantido pela
Fundação Instituto de Ensino para Osasco, com sede na Cidade de
Osasco, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(8) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de utilidade pública a Ação Comunitária Estrela da Esperança, com sede na
Cidade de Mucuríci (ES), e outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 12 da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto n'' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1a São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Ação Comunitária Estrela da Esperança, com sede na
Cidade de Mucurici, Estado do Espírito Santo, portadora do CGC
n" 28.495.034/0001-13 (Processo MJ nº 15.196/97-18);
n - Adipe - Associação de Apoio ao Desenvolvimento Integral
da Pessoa, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 82.424.102/0001-07 (Processo MJ n" 3.573/94-51);
In - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Vera Cruz do Oeste, com sede na Cidade de Vera Cruz do Oeste,
Estado do Paraná, portadora do CGC nº 77.318.715/0001-11 (Processo MJ nº 24.409/97-48);
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IV - Associação de Pais, Amigos, Deficientes Visuais ou Deficientes Auditivos de Comélio Procópio, com sede na Cidade de Cornélio
Procópio, Estado do Paraná, portadora do CNPJ n' 81.881.146/0001-95
(Processo MJ n' 23.090/97-42);
V - Associação o Bom Samaritano, com sede na Cidade
de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, portadora do
CGC n'' 31.796.865/0001-30 (Processo MJ n' 12.990/94-49);
VI - Associação Santoangelense Lar do Menino, com sede
na Cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, portadora
do CGC n' 89.931.711/0001-93 (Processo MJ n' 121/98-96);
VII - Casa Espírita Cristã Mensageiros da Paz, com sede
na Cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba, portadora do CGC
n' 09.144.015/0001-06 (Processo MJ n' 11.962/98-00);
VIII - Centro Infantil Crescer Sorrindo, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador do
CGC n'' 19.133.636/0001-30 (Processo MJ n' 17.685/94-52);
IX - Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro de Mogí
Guaçu, com sede na Cidade de Mogí Guaçu, Estado de São Paulo,
portador do CGC n' 46.400.776/0001-08 (Processo MJ n' 511/88-49);
X - Creche Lar Feliz, com sede na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, portadora do CGC n'' 77.136.950/0001-72
(Processo MJ n' 26.112/97-90);
XI - Creche Nossa Senhora da Conceição, com sede
na Cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, portadora do
CGC n' 77.804.615/0001-03 (Processo MJ n' 16.099/93-73);
XII - Fundação de Apoio aos Portadores de Neoplasias
Infantis Ricardo Moysés JR, com sede na Cidade de Juiz de Fora,
Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n' 00.385.361/0001-01
(Processo MJ n" 5.857/98-32);
XIII - Fundação dos Deficientes do Sul da Bahia, com
sede na Cidade de Itabuna, Estado da Bahia, portadora do CGC
n' 63.172.613/0001-26 (Processo MJ n' 23.924/95-67);
XIV - Fundação Espírita Allan Kardec, com sede na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n" 21.178.298/0001-02 (Processo MJ n' 1.035/96-20);
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xv - Grupo de Apoio ao Menor de Xaxim, com sede na
Cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, portador do CNPJ
nº 78.509.668/0001-56 (Processo MJ nº 14.487/97-25);
XVI - Hospital de Caridade São José, com sede na Cidade de Sério, Estado do Rio Grande do Sul, portador do CGC
nº 91.167.098/0001-21 (Processo MJ nº 14.968/97-11);
XVII - Instituição de Proteção à Criança Aparecidense, com
sede na Cidade de Conceição da Aparecida, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 20.678.835/0001-02 (Processo MJ
nº 8.762/94-19);
XVIII - Instituto de Habilitação e Orientação do Excepcional
do Paraná (Ihoepar), com sede na Cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, portador do CGC nº 80.562.176/0001-76 (Processo MJ
nº 20.936/97-00);
XIX - Lar do Menor São Vicente de Paulo, com sede na Cidade
de Umuarama, Estado doParaná, portador doCGCnº 77.922.656/0001-96
(Processo MJ nº 22.271/94-17);
XX - Lar, Trabalho e Escola do Menor Perdoense, com sede
na Cidade de Perdões, Estado de Minas Gerais, portador do CGC
nº 18.913.988/0001-45 (Processo MJ nº 24.696/97-31);
XXI - Sociedade Creche Berçário Dr. Leocádio Corrêa, com
sede na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 45.029.857/0001-72 (Processo MJ nº 27.112/97-25);
XXII - Sociedade Espírita Amor e Caridade, com sede na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do
CGC nº 89.569.552/0001-29 (Processo MJ nº 4.388/96-36);
XXIII - Sociedade Promocional do Menor Trabalhador (Promenor), com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina,
portadora do CGC nº 82.509.183/0001-30(Processo MJ nº 20.953/96-30);
XXN - WWF-Brasil, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC nº 26.990.192/0001-14 (Processo MJ
nº 13.731/98-50).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonsCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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trativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de agosto de
1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(9) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Vargem Bonita de Baixo, situado no
Município de Uncd, Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n"
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, Letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Vargem Bonita de Baixo, com área de quinhentos e nove hectares e setenta ares, situado no Município de Unaí, objeto dos Registros n's R-1-19.399,
Ficha A, Livro 2 e R-1-25.577, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(10) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Califórnia, situado no Município de
Pai Pedro, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n'
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, Letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Califórnia,
com área de dois mil hectares, situado no Município de Pai Pedro, objeto do Registro n" R-01-6.094, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Porteirinha, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(11) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pasmado ou Missa, situado no
Município de Buritis, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pasmado
ou Missa, com área de oitocentos e cinqüenta e três hectares e quarenta e oito ares, situado no Município de Buritis, objeto do Registro
n' R-1-9.171, Ficha A, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
(12) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bem Dizia, situado no Município de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1a Fíca declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bem Dizia, com área de dois mil, dezessete hectares, trinta e três ares e um
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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centiare, situado no Município de Macaé, objeto dos Registros
nOs R-1-19.425, n. 57; R-1-19.427, n. 58; R-1-19.429; n. 59;
R-1-19.431, n. 60; R-1-19.433, n. 61; R-1-19.435, n. 62; R-1-19.437,
n. 63; R-1-19.439, n. 64; R-1-19.441, fl. 65; R-1-19.443, n. 66 e
R-1-19.445, fl. 67, todos do Livro 2-AP-l, do Cartório do 2º Ofício da
Comarca de Macaé, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto
os terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso UI, da Constituição Federal.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamentc com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(13)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Volta da Serra, situado nos Municípios
de Bodó e Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Volta da Serra, com
área de um mil hectares, situado nos Municípios de Bodó e Lagoa
Nova, objeto dos Registros n's R-1-1.834, fi. 83v, Livro 2-G;
R-1-2.593, fi. 198, Livro 2-J e R-1-1.212, fi. 89, Livro 2-E, do Primeiro
Ofício de Notas da Comarca de Santana do Matos e Matrícula n" 286,
fi. 286, Livro 2, do Cartório Único Judiciário de Lagoa Nova da Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(14)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Carnaúbas - Maurício, situado no Municipio de Sobral, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2"
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Carnaúbas - Maurício, com
área de três mil, quatrocentos e quarenta e seis hectares, situado no
Município de Sobral, objeto do Registro n" R-1-607, Ficha 1, Registro
Geral, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sobral, Estado do Ceará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(15) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda MelanciaJFazenda Bahia, situado
no Município de Poço Branco, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, Letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda MelanciaJFazenda
Bahia, com área de trezentos e setenta e um hectares, situado no Município de Poço Branco, objeto dos Registros nOs R-2-244, fi. 179, Livro
2-A e R-12-500, fi. 152, Livro 2-D, do Primeiro Cartório Judiciário da
Comarca de Poço Branco, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(16)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
UmarizeiralOlho D'Água dos Carneiros/Olho
D'ÁguaJRiacho TeotôniolLagoa dos Porcos, situado nos Municípios de Madalena e Itcüíra,
Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Umarizeira/Olho
D'Agua dos Carneiros/Olho D'Águalliiacho Teotônio/Lagoa dos Porcos,
com área de dois mil, setecentos e quarenta e quatro hectares, situado
nos Municípios de Madalena e Itatira, objetos das Matriculas n's 120,
fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itatira; 31, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Madalena; 178, fi. 377, Livro 2 e 143, fi. 305, Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Quixeramobim Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, prefeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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rencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177° da Independência e 110°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(17)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, O imóvel rural denominado
Formosa, situado no Município de Baraúna,
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, Letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Formosa, com área
de novecentos e trinta e seis hectares, situado no Município de Baraúna,
objeto da Matrícula nO 355, fi. 74, Livro 2-2, do Sexto Cartório Judiciário da Comarca de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(18)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Espinheirinho, situado no Municipio de
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Espinheirinho, com
área de um mil, seiscentos e oitenta e seis hectares e quarenta ares,
situado no Município de Mossoró, objeto do Registro n' R-1-10.547,
fi. 48, Livro 2-92, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(19) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Logradouro, situado 1W Município de Canindê, Estado doCeará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Logradouro, com área
de três mil, quatrocentos e setenta e dois hectares, situado no Município de Canindé, objeto da Matrícula nº 901, fi. 1, Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Canindé, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(20)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Visconde, situado no Município de
Casimira de Abreu, Estado do Rio de Janeiro,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Visconde,
com área de um mil, duzentos e oitenta e quatro hectares, setenta e
três ares e sessenta e nove centiares, situado no Município de Casimiro de Abreu, objeto dos Registros n's R-7/8-1.062, fi. 200, Livro
2-C; R-4/5-1.063, fi. 201, Livro 2-C e R-1/2-3.287, fi. 57, Livro 2-H,
do Cartório do 1s Ofício da Comarca de Casimira de Abreu, Estado do
Rio de Janeiro.
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Exclui-se, ainda, dos efeitos deste decreto as
áreas de servidão perpétua de passagem instituídas em favor de
Furnas, Celf, Cerj e Petrobrás.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(21) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Aldeia/Fazenda Grande, situado no Município de Sítio Novo, Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Aldeia/Fazenda
Grande, com área de um mil, seiscentos e quarenta e sete hectares,
situado no Município de Sítio Novo, objeto dos Registros nOs 9.950, fi.
7, Livro 3-L e 10.408, fi. 19, Livro 3-M, ambos do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(22) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Umburana da Onça, situado no Município de
Araruno, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Umburana da
Onça, com área de duzentos e sessenta e seis hectares, situado no
Município de Araruna, objeto do Registro n' R-1-714, fi. 203, Livro
2-D, do Cartório Martins de Souza, da Comarca de Araruna, Estado
da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados COm a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(23) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brejo do MeiolFazenda Iguaçu,
situado no Município de Marabá, Estado do
Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Brejo do Meio/Fazenda Iguaçu, com área de um mil, cento e dois hectares, cinqüenta e
três ares e nove centiares, situado no Município de Marabá, objeto dos
Registros nOs R-06-7.984, fi. 2, Livro Ficha 2-AD e R-05-4.623, fi. Iv, Livro Ficha 2-Q, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(24) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Maria I, situado no Município de São João da Aliança, Estado de Goiás,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria I, com área de três mil, seiscentos e trinta e nove hectares, quarenta e um ares e sessenta e dois centiares, situado no Município de
São João da Aliança, objeto dos Registros nºs R-1-2.233, fi. 162v, Livro 2-G e R-1-2.269, fi. 191, Livro 2-G, do Cartório de Registro de
Imóveis do Distrito Judiciário de São João da Aliança, Comarca de
Formosa, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba
única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio
ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t, 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(25) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Planaltina, situado no Município de
Touros, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Planaltina, com área de um mil, seiscentos e trinta e cinco hectares e oitenta
e quatro ares, situado no Município de Touros, objeto do Registro n'
R-I-2.469, Livro 2-RG, do Primeiro Ofício de Notas da Comarca de
Touros, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(26) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Solidão/Saco Grande, situado no Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Solidão/Saco Grande, com área
de novecentos e noventa e três hectares e setenta ares, situado no Municípiode Mossoró,objeto doRegistro n' R-1-8.709, fi. 49, Livro 2-69 e Matrículas n's 2.710, fi. 63, Livro 2-27 e 940, fi. 70, Livro 2-6, do Sexto Cartório
Judiciário da Comarca de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevísta na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevísta na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferenciahnente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(27) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Emiti das Gamelas, situado no Município de Cristalina, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da Lei
n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Buriti das
Gamelas, com área de três mil, quatrocentos e dezenove hectares,
situado no Município de Cristalina, objeto do Registro n" R-03-8.930,
fi. 46v, Livro 1-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Cristalina, Estado de Goiás.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n"4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177" da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(28)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São João, situado 7W Município de Vila
Propício, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São João, com
área de sete mil, quarenta e oito hectares e oitenta centiares, situado no
Município de VIla Propício, objeto das Matrículas nOs 125, fl. 162, Livro 2;
378, fl. 17, Livro 2-B; 182, fl. 19, Livro 2-A; 183, fl. 20, Livro 2-A e 96, fl.
135, Livro 2, do Cartório do Tabelionato l' de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Pirenópolis, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Exclui-se, ainda, dos efeitos deste decreto a
área de cinqüenta e nove hectares, trinta e três ares e setenta e nove
centiares, referente a servidão instituída em favor das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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cialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
(29) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Marta, situado no Municipio
de Caiapônia, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Marta, com área de três mil, quinhentos e quarenta e nove hectares,
setenta e oito ares e oitenta centiares, situado no Município de Caiapônia, objeto do Registro n' R-13-9.071, fi. 171, Livro 2-AQ, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato I" de Notas da Comarca de
Caipônia, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Parágrafo único. Exclui-se, ainda, dos efeitos deste decreto a
área de setenta e um hectares, quarenta ares e quarenta e oito centiares, referente a faixa de domínio da BR-158, GO-221 e avenidas.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(30) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Dimas, situado no Município de
Ibíá; Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Dimas, com área de seiscentos e setenta e três hectares e vinte centiares, situado no Município de Ibiá, objeto do Registro n? R-1-2.143, fi.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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43, Livro 2-H, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ibiá, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(31) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Nova Esperança, situado no Município de São Miguel do Araguaia, Estado de
Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nova
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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Esperança, com área de cinco mil, oitocentos e oito hectares, situado
no Município de São Miguel do Araguaia, objeto do Registro
n? R-01.867, fi. 47, Livro 2-C, do Cartório do l' Ofício e Registro de
Imóveis da Comarca de São Miguel do Araguaia, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4. 771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(32) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda São Vicente, situado no Município de Luiziana, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda São Vicente, com área de quatrocentos e cinqüenta e cinco hectares e cinqüenta e cinco ares, situado no Município de Luiziana, objeto do Registro nº R-41.362, Ficha 7, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(33)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural conhecido
como Sítio Núcleo das Flores, situado no
Município de Cândido de Abreu, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Sítio Núcleo das
Flores, com área de cinqüenta e quatro hectares, oitenta e oito ares e
noventa e dois centiares, situado no Município de Cândido de Abreu,
objeto da Matrícula nº 2.122, Fichas Lv e 2, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Cândido de Abreu, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(34)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Lagoinha Boca da Mata, situado no Município de Estreito, Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p- 8331-8516, novo 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado LagoinhalBoca da
Mata, com área de um mil, quatrocentos e quarenta e um hectares e
setenta e cinco ares, situado no Município de Estreito, objeto dos Registros n's R-6-1.563, fi. 72, Livro 2-E; R-3-1.564, fi. 73, Livro 2-E;
R-3-759, fi. 164, Livro 2-B; R-2-1.992, fi. 203, Livro 2-F, do Cartório
do I" Ofício da Comarca de Carolina e Matrícula nº 3.253, fi. 263, Livro 2A-ll, do Cartório do 1º Ofício de Notas da Comarca de Estreito,
Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(35) DECERTO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda São Pedro, situado no Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2"da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda São Pedro, com
área de um mil, duzentos e cinqüenta e seis hectares, situado no Município de Querência do Norte, objeto das Matrículas n's Av-6-2.830,
AV-6-2.831 e Av-6-2.832, Ficha Iv, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Loanda, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(36) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Ilha das Flores I, situado no
Município de Cândido de Abreu, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Ilha das FloresI,
com área de trezentos e sessenta e um hectares, onze ares e quarenta e

nove centiares, situado no Município de Cândido de Abreu, objeto dos
Registros nOs R-5-1.729, Ficha 2v; R-7-1.729, Ficha 3; R-4-2.157, Ficha
2v, e R-7-2.157, Ficha 3, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Cândido de Abreu, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(37) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Linhares ou Carvorite, situado no Município de Teixeira Soares, Estado
do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Linhares ou Carvorite, com área de um mil, trezentos e trinta e cinco hectares e trinta ares, situado no Município de Teixeira Soares, objeto
do Registro n' R-13-1.288, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Teixeira Soares, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(38) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barreiras, conhecido por Fazenda Guimarães, situado no Município de
Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barreiras,
conhecido por Fazenda Guimarães, com área de um mil, quarenta e
cinco hectares e cinqüenta ares, situado no Município de Patos de
Minas, objeto da Matrícula AV-1-24.347, fi. 229, Livro 2-AAAQ, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patos de Minas,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8375
(39) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Morro Alto, situado no Município de
Ibiá, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Morro
Alto, com área de setecentos e oitenta hectares, cinqüenta ares e
oitenta centiares, situado no Município de Ibiá, objeto do Registro
n" R-1-5.841, fi. 141, Livro 2-T, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Ibiá, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8376
(40) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, situado no Município de Iguatemi, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n'' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, com área de um mil, setecentos e trinta e seis hectares e oitenta e quatro ares, situado no Município de Iguatemi, objeto
do Registro nº R-2-3.985, Fichas 1/2, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Iguatemi, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8377
(41)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situado
no Município de Iguatemi, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n 2 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa SenhoraAparecida, com área de um mil, oitenta e três hectares, cinqüenta e
dois ares e oitenta centiares, situado no Município de Iguatemi, objeto
do Registro n· R-2-3.986, Fichas 1/2, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Iguatemi, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto NacionaI de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel ruraI de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177· da Independência e 1102
da República.
2

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8378
(42)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Souza, situado no Município de Canindê, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Souza, com área de
três mil, duzentos e onze hectares, sessenta e seis ares e seis centiares, situado no Município de Canindé, objeto da Matrícula n" 3.080
(remanescente), fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Canindé, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8379
(43)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rancho Primavera, situado no
Município de Canindé, Estado do Ceará, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rancho
Primavera, com área de um mil, quarenta e sete hectares e nove
ares, situado no Município de Canindé, objeto da Matrícula n" 3.090,
fi. 1, Lívro 2, do Cartório de Regístro de Imóveis da Comarca de Canindé, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8380
(44) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lotes C e D, conhecido por Gleba Furnas I,
situado no Município de Tapurah, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lotes C e D, conhecido por Gleba Furnas I, com área de oitocentos e noventa e nove
hectares, oitenta e seis ares e cinqüenta centiares, situado no Municipio de Tapurah, objeto das Matrículas n's 29.855, fi. 158, Livro
2-DE e 29.856, fi. 159, Livro 2-DE, do Cartório de Registro de Imóveis do l' Ofício da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t, 2, p.

8331~8516,

novo 1998

8381
(45) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Baixão, situado no Munícípio
de Lagarto, Estado de Sergipe, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Baixão, com área de
setecentos e vinte e seis hectares, situado no Município de Lagarto, objeto do Registro n' R-1-3.318, fi. 18, Livro 2-M, do Cartório do l' Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Lagarto, Estado de Sergipe.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8382
(46)

DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Parte das Fazendas Esperança e São
João do Deserto, situado no Município de
Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Parte das Fazendas
Esperança e São João do Deserto, com área de noventa e seis hectares e oitenta ares, situado no Municipio de Abelardo Luz, objeto do
Registro n" R-2-5.248, fi. 1, Livro 2-AC, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8383
(47)

DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Capão do Chiqueiro, situado rw
Município de Padre Bernardo,Estado de Goiás,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Capão do
Chiqueiro, com área de dois mil, oitocentos e vinte e nove hectares,
trinta ares e quarenta e um centiares, situado no Município de Padre Bernardo, objeto do Registro n" R-1-7.118, fi. 225, Livro 2-AA, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Padre Bernardo,
Estado de Goiás.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n"4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1998; 177" da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8384
(48)

DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista, situado no Município de Padre Bernardo, Estado de Goiás, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista, com
área de dois mil, cento e noventa e cinco hectares, vinte e cinco ares e
trinta e cinco centiares, situado no Município de Padre Bernardo, objeto do Registro nº R-I-7.114, fi. 221, Livro 2-AA, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Padre Bernardo, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brastlía, 5 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8385
(49) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Faustinos, situado no Município de
Doverlôndia; Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Faustinos, com
área de três mil, cento e cinqüenta e quatro hectares e quarenta e sete
ares, situado no Municipio de Doverlãndia, objeto da Matricula nº 2.164,
fi. 177, Livro 2-M, do Cartório de Registro de Imóveis Pessoas Juridicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato l' de Notas da Comarca de Doverlândia, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 5 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8386
(50)

DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Santa Rosa, situado no Município de São Jerônimo da Serra, Estado
do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa,
com área de trezentos e cinqüenta hectares, setenta e oito ares e quarenta centiares, situado no Município de São Jerônimo da Serra, objeto dos Registros nºs R-3-1.718, Iv; R-4-2.492, Ficha Iv; R-7-1.219, Ficha 2/2v; R-8-1.218, Ficha 3; R-7-1.216, Ficha 3 e R-7 -1.217, Fichas
2v/3, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8387
(51)

DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Ilha das Flores, situado no
Município de Cândido de Abreu, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Ilha das
Flores, com área de duzentos e treze hectares, quarenta e sete ares e
sessenta e seis centiares, situado no Município de Cândido de Abreu,
objeto do Registro nº 1-3.186, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Cândido de Abreu, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de que
trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de
julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771,
de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1998; 177º da Independência e lIOº
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8388
(52)

DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brabos, situado no Municipio
de Capoeiras, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Brabos,
com área de duzentos e setenta hectares, situado no Município de
Capoeiras, objeto das Matrículas nOs 70, fi. 70, Livro 2-A e 1.022, fi.
151, Livro 2-G, do Cartório do Único Ofício da Comarca de Capoeiras, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonízação e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba úníca, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8389
(53) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Boa Vista ou Vereda, situado no
Município de Padre Bernardo, Estado de
Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista ou
Vereda, com área de dois mil, cento e oitenta e quatro hectares, setenta e oito ares e quatro centiares, situado no Município de Padre Bernardo, objeto do Registro n' R-1-7.113, fi. 220, Livro 2-AA, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Padre Bernardo, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8390
(54) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Myriam, situado no Município
de Ibiá, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Myriam, com
área de quinhentos e setenta e oitohectares e trinta e oito ares, situado no
Municípiode Ibiá, objetodo Registro n' R-1-2.144, fi. 44, Livro 2-H, do Cartório de Registro de Imóveisda Comarca de Ibiá, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8391
(55) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jibóia, situado no Município de Uncu,
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Gibóia,
com área de um mil, seiscentos e quarenta e oito hectares, sessenta e
um ares e quatorze centiares, situado no Município de Unaí, objeto
dos Registros nOs 3.999, fi. 71, Livro 3-E; 21.070, 11. 7, Livro 3-U;
3.241, Ficha A, Livro 2; R-2-22.477, Ficha A, Livro 2; 3.242, Ficha A,
Livro 2; 296, 11.129, Livro 4-Ae 987, 11.286, Livro 4-B, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p- 8331-8516, novo 1998

8392
(56)

DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Pântano ou Mariano, situado no
Município de Ituiutaba, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pântano ou Mariano, com área de novecentos e um hectares e vinte e três centiares, situado no Município de Ituiutaba, objeto do Registro nº R-01-32.369, Ficha
1, Livro 2, do Cartório do 2º Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de
Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8393
(57) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pântano ou Mariano, situado
no Município de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pântano ou Mariano, com área de oitocentos e trinta e sete hectares, cinqüenta ares e setenta e cinco centiares, situado no Município de Ituiutaba, objeto do
Registro n' R-01-32.368, Ficha 1, Livro 2, do Cartório do 2' Ofíciodo Registro de Imóveis da Comarca de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do iroóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331

w8516,

novo 1998

8394
(58)

DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Pântano ou Mariano, situado no
Município de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pântano ou Mariano, com área de oitocentos e trinta e sete hectares, cinqüenta ares e setenta e cinco centiares, situado no Município de Ituiutaba, objeto do
Registro nº R-01-32.366, Ficha 1, Livro 2, do Cartório do 2º Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevísta na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevísta na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8395
(59)

DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pântano ou Mariano, situado
no Município de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pântano ou Mariano, com área de oitocentos e trinta e sete hectares, cinqüenta ares e setenta e cinco centiares, situado no Municipio de Ituiutaba, objeto do
Registro nº R-01-32.367, Ficha 1, Livro 2, do Cartório do 2' Oficiodo Registro de Imóveis da Comarca de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 5 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(60) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1998
Revoga a autorização concedida à sociedade Danieli & C. - Officine Mecceniche
S.p.A para funcionar no Brasil.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 64 do Decreto-Lei n' 2.627, de 26 de setembro de 1940,
mantido pelo art. 300 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o
que consta do Processo MICT n" 52700-000227/98-21,
DECRETA:

Art. I" Fica revogado, a requerimento da sociedade Danieli &
C. - Ofticine Meccaniche S.pA, com sede na Itália, o Decreto de 11 de
julho de 1997, que lhe concedeu autorização para funcionar no Brasil.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Jobim Filho
(61) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1998
Cria a Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, nos Municípios de Santarém e Aveiro,
no Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 9', inciso VI, da Lei n' 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei n" 7.804, de 18 dejulho de 1989, e no Decreto n' 98.897,
de 30 de janeiro de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo
n' 02001.004882197-86,
DECRETA:
Art. I" Fica criada, nos Municípios de Santarém e Aveiro, no
Estado do Pará, a Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, com área
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aproximada de seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e dez hectares e setenta e quatro centiares, parte integrante das Glebas Tapajós, Arapiuns e Igarapé Açú tendo por base as folhas MIR-97, MIR-98,
MIR-118 e MIR-119, em escala 1:250.000, publicadas pelo Projeto Radambrasil, com o seguinte memorial descritivo: partindo do Ponto 01,
de coordenadas geográficas aproximadas 55º20'43''WGr. e 03º23'30"8,
situado na margem esquerda do Rio Tapajós, segue por uma reta de
azimute 245º28'38" e distância de 80.211,83 metros até o Ponto 02, de
coordenadas geográficas aproximadas 56º00'00''WGr. e 03º41'53"8;
deste, segue por uma reta de azimute 14º46'43" e distância de
61.366,09 metros até o Ponto 03, de coordenadas geográficas aproximadas 55º51'41"WGr. e 03º09'35"8; deste, segue por uma reta de azimute 14º29'16" e distância de 19.317,61 metros até o Ponto 04, de coordenadas geográficas aproximadas 55º49'02"WGr. e 02º59'31"8, localizado na margem direita do Rio Maró; deste, segue ajusante até o
Ponto 05, de coordenadas geográficas aproximadas 55º35'57"WGr. e
02º41'51"8.localizado na margem direita do Rio Arapiuns, após a confluência dos Rios Aruã e Maró, onde começa o Rio Arapiuns; deste, segue pela margem direita do Rio Arapiuns ajusante, até o Ponto 06, de
coordenadas geográficas aproximadas 55º00'53"WGr. e 02º18'38"8,
localizado na sua confluência com o Rio Tapajós; deste, segue pela
margem esquerda do Rio Tapajós a montante até encontrar o Ponto 01,
de coordenadas geográficas aproximadas 55º20'43''WGr., e 03º23'30"8,
início deste memorial descritivo; totalizando um perimetro aproximado
de seiscentos e dez mil e setecentos metros e vinte e cinco centimetros.
Art. 2º A Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns tem por objeto garantir a exploração auto-sustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela população extrativista da área.
Art. 3º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), nos termos do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956, as terras e benfeitorias particulares inseridas nos limites da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, de que trata o art.
1º deste decreto.
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Art. 4º O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria
do Patrimônio da União, nos termos do Decreto de 4 de agosto de
1997, firmará contrato de concessão de direito real de uso com a população tradicional extrativista, abrangida por este decreto, em articulação com o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal (MMA).
Art. 5º A Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns será supervisionada pelo Ibama, que adotará as medidas necessárias para assegurar a sua efetiva destinação.
Art. 6º A área da reserva extrativista, ora criada, fica declarada de interesse ecológico e social, nos termos do art. 2º do Decreto
nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause

(62) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre concessão de autorização
à Copa - Compafiia Panamefia de Aviación

para funcionar no Brasil, como empresa de
transporte aéreo regular.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e no Decreto nº
92.319, de 23 de janeiro de 1986
DECRETA:

Art. 1º Fica concedida autorização à Copa - Compaãia Panamefía de Aviación, com sede no Panamá, para funcionar no Brasil,

como empresa de transporte aéreo regular.
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Art. 2' Este decreto é acompanhado pelos atos constitutivos e
demais documentos mencionados no art. 206 e art. 207 da Lei n'
7.565, de 19 de dezembro de 1986, Código Brasileiro de Aeronáutica,
e no art. 2' do Decreto n' 92.319, de 23 de janeiro de 1986.

Art. 3' O exercício efetivo de qualquer atividade da Copa - Compafíia Panamefía de Aviaci6n no Brasil, relacionada com os serviços de
transporte aéreo regular, objeto desta autorização, fica sujeito à legislação brasileira, em especial, ao Código Brasileiro de Aeronáutica, respeitados os Acordos Internacionais, dos quais o Brasil seja signatário.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 10 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Vianna Lobo

o anexo está publicado no DO de 11.11.1998, págs.
(63)

3/5.

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1988
Dá nova redação ao inciso 11do art. 1 º do
Decreto de 4 de agosto de 1997, que delega
competência ao Ministro de Estado da Fazen-

da para a prática dos atos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. l' O inciso II do art. l' do Decreto de 4 de agosto de 1997
que delega competência ao Ministro de Estado da Fazenda para a prática dos atos que menciona, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Il - aceitar ou recusar, nos termos da legislação aplicável,
a dação em pagamento e a doação, com encargo, de bens imóveis
à União;» (NR)
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
(64)

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Agropecuária Umuarama Ltda., situado
no Município de São Félix doXingu, Estado
do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o iroóve! rural denominado Agropecuária Umuarama Ltda., com área de trinta e três mil, oito hectares, oitenta e sete
ares e vinte centiares, situado no Município de São Félix do Xingu,
objeto dos Registros n's R-2-1.504, fI. 95, Livro 2-H; R-2-1.391, n.
178, Livro 2-G; R-2-1.389, fl. 176, Livro 2-G; R-1-1.505, fl. 96, Livro
2-H; R-2-1.383, n. 170, Livro 2-G; R-3-1.380, fI. 167, Livro 2-G;
R-2-1.376, fI. 163, Livro 2-G; R-2-1.377, n. 164, Livro 2-G e
R-2-1.390, fI. 177, Livro 2-G, todos do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de São Félix do Xingu, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4. 771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 10 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(65)

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Líder ou Gamela, situado no
Município de Luziânia, Estado de Goiás, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n''
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lider ou
Gamela, com área de trezentos e vinte e dois hectares, noventa e
nove ares e dois centiares, situado no Município de Luziânía, objeto
dos Registros n's R-17-39.147, fi. 214 Livro 2-DO; R-6-52.635, fi.
175, Livro 2-FM; R-6-55.755, fi. 243, Livro 2-GA, e R-6-52.305, fi. 9,
Livro 2-FM, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Luziânia, Estado de Goiás.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens J ungmarui Pinto
(66)

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Santa Luzia, situado no Município de Prado,
Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV,e 184 da Constituição, e nos termos dos arts.
18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei n' 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santa Luzia, com área de um
mil, cento e sessenta e um hectares e sessenta ares, situado no Município de Prado, objeto do Registro n' R-1-13.135, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos da Comarca de
Prado, Estado da Bahia.
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Exclui-se, ainda, dos efeitos deste decreto a
área de setenta e quatro hectares, noventa e nove ares e oitenta e
cinco centiares, por tratar-se de terras devolutas do Estado, levados
a registro indevidamente.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(67)

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado São Francisco, situado no Município de
Jacuípe, Estado de Alagoas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts.
18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São Francisco, com
área de um mil hectares, situado no Município de Jacuípe, objeto dos
Registros nOs 1-2.181 e R-2-2.181, fi. 83v, Livro 2-U, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Porto Calvo, Estado de Alagoas.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Leí nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(68) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Cova da Árvore/Saco do Juazeiro, situado no Município de Tucano, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de
julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Cova da Árvore/Saco de Juazeiro, com área de seis mil, quinhentos e trinta e quatro hectares, situado no Município de Tucano, objeto dos Registros
nOs R-1-088, fi. 110, Livro 2-A; AV-1-088,fi. 79, Livro 2-B; e R-16-088,
fi. 179, Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis, Hipotecas, Títulos de Documentos 1º Ofício da Comarca de Ribeira do Pombal,
Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Exclui-se, ainda, dos efeitos deste decreto, a
área de cinco hectares, noventa e sete ares e quinze centiares referente a servidão de passagem de eletroduto, instituída em favor da
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba).
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(69) DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1998
Modifica fontes de recursos de dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, 1W
que concerne ao Ministério da Ciênciae Tecno-

logia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv; da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', § 7', inciso I, da Lei n' 9.473, de 22 de julho
de 1997, e, ainda, considerando a necessidade de adequar as fontes
de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 1998 às exigências
da execução orçamentária do exercício,
DECRETA:
Art. l' Ficam modificadas, na forma dos Anexos I e II deste
decreto, as fontes de recursos de dotações constantes do Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), no que
concerne à Administração direta do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e à Fundação Centro Tecnológico para a Informática, entidade vinculada ao MCT.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 12.11.1998, págs. 2/3.

(70) DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1998
Modifica fontes de recursos de dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no
que concerne ao Ministério das Relações Exteriores.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', § 7', inciso I, da Lei n'' 9.473, de 22 de julho
de 1997, e, ainda, considerando a necessidade de adequar as fontes
de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 1998 às exigências
da execução orçamentária do exercício,
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DECRETA:
Art. 1e Ficam modificadas, na forma dos Anexos I e II deste decreto, as fontes de recursos de dotações constantes do Orçamento Fiscal da União de que trata a Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
no que concerne à unidade orçamentária Fundação Alexandre de
Gusmão (Funag), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores.
Art. 2º Em decorrência do disposto no art. 1º, ficam alteradas
as receitas da referida unidade, na forma dos Anexos III e IV deste
decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 12.11.1998, pág. 4.

(71) DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$ 52.760.100,00, em favor da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Ministério da Marinha
e do Ministério da Justiça, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso II, da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da
Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Ministério
da Marinha e do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
global de R$ 52.760.100,00, (cinqüenta e dois milhões, setecentos e
sessenta mil e cem reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias
consignadas aos grupos de despesa, no âmbito dos mesmos subprojotos/subatividades, indicados no Anexo U deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', ficam alteradas as receitas da Agência Espacial Brasileira (AEB) e da Fundação Nacional do Indio (Funai), na forma indicada nos Anexos UI e IV
deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados noDO de 12.11.1998, págs. 5/9.

(72)

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 551.532,00, em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso IV, alínea d, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 551.532,00 (quinhentos e cinqüenta e um mil, quinhentos e
trinta e dois reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de doação.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo

está publicado noDO de 12.11.1998, pág. 10.

(73)

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pajeú, sítuado no Município de
Novo Repartimento, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8. 629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pajeú, com
área de dois mil, setecentos e vinte e um hectares, vinte e sete ares e
sessenta centiares, situado no Município de Novo Repartimento, objeto do Registro nº R-0l-896, fi. 4, Livro 2-D, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de J acundá, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(74)

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de
R$ 2.772.709,00, em favor dos Ministérios do
Trabalho e da Educação e do Desporto, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.598 de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 12 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n"
9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor dos Ministérios do Trabalho e da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor global de R$ 2.772.709,00 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil,
setecentos e nove reais), para atender às programações indicadas no
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo Ir deste decreto, nos montantes especificados.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2º, ficam alteradas as receitas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Fundo
Nacional de Saúde, na forma indicada nos Anexos lU e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 13.11.1998, págs. 3/4.

(75)

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Marília, situado no Município de Colorado, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Marília,
com área de um mil, trezentos e vinte e três hectares, oitenta e três
ares e quarenta e quatro centiares, situado no Município de Colorado,
objeto dos Registros n's R-11-90l, Ficha 2v; R-1-5.040, Ficha 1;
R-2-5.040, Ficha 1, R-1-5.041, Ficha 1; R-2-5.041, Ficha 1; R-1-5.042,
Ficha 1; R-2-5.042, Ficha 1; R-1-5.043, Ficha 1; R-2-5.043, Ficha 1;
R-1-5.044, Ficha 1; R-2-5.044, Ficha 1; R-1-5.046, Ficha 1, R-2-5.046,
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Ficha 1; R-1-5.047, Ficha 1; R-2-2.762, Ficha 1v; R-3-2.762, Ficha Iv,
todos do Livro 2 e Matrículas nºs 14.883, Ficha 1; 14.882, Ficha 1, e
14.881, Ficha 1, todas do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Colorado, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(76)

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Condomínio Rural Moraes, situado no
Município de Sant'Ana do Livramento,
Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Condomínio Rural
Moraes, com área de oitocentos e quatorze hectares, quarenta e cinco
ares e setenta e quatro centiares, situado no Município de Sant'Ana
do Livramento, objeto do Registro n" R-1-33.751, fi. 1v, Livro 2, do
Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar O assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1998; 177° da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(77)

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Conjunto Vila Izabel, situado nos Municípios de Itapé, Ibicaraí e Itabuna, Estado
da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei n"
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n? 76, de 6
de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Conjunto Vila Izabel, com
área de quinhentos e vinte hectares, oito ares e vinte e seis centiares,
situado nos Municípios de Itapé, Ibicaraí e Itabuna, objeto do Registro
n'' R-32-1.012, Ficha 8, Livro 2-RG, do Cartório de Registro de Imóveis
e Hipotecas de Ibicaraí, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Exclui-se, ainda, dos efeitos deste decreto a
área de quatro hectares, vinte e quatro ares e sessenta e um centiares, relativa a servidão admistrativa instituída em favor da Chesf.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 12 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(78)

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Córrego Rico/Ribeirão Claro, situado no Município de Alto Araguaia, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2' da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Córrego
Rico/Ribeirão Claro, com área de um mil, quinhentos e setenta e sete
hectares, quarenta e quatro ares e noventa e nove centiares, situado
no Município de Alto Araguaia, objeto da Matrícula nº 7.109, fi. 1,
e Registros nOs R-1-6.641, fi. 1; R-1-7.108, fi. 1; R-1-7.109, fi. 1, e
R-1-7.110, fl.L, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
do 1º Ofício da Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto NacionaI de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel ruraI de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(79)

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de refOrma agrária, o imóvel rural conhecido por Condomínio Rural Thttamanzy de Moraes, situado no
Município de SantAna do Livramento, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outrasprovidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por
Condomínio Rural Tettamanzy de Moraes, com área de quinhentos e vinte e quatro hectares, trinta e cinco ares e sessenta e sete
centiares, situado no Município de Sant'Ana do Livramento, objeto do Registro nº R-I-33.750, fi. Iv, Livro 2, do Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(80)

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lote Furninha, conhecido por Fazenda Alminhas, situado no Município de Poxoréo, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Lote Furninha, conhecido por Fazenda Alminhas, com área de um mil, oitocentos e dez hectares, situado no Município de Poxoréo, objeto do Registro n'' R-1-1.407, fl. 270v, Livro 2-E, do Cartório do Registro de Imóveis do I" Ofício da Comarca de Poxoréo, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(81)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre concessão de autorização
à Aeropostal - Alas de Venezuela C.A.,
para funcionar no Brasil, como empresa de
transporte aéreo regular.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n' 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e no Decreto n"
92.319, de 23 de janeiro de 1986,
DECRETA:
Art. 12 Fica concedida autorização àAeropostal-Alas de Venezuela G.A., com sede na Cidade de Caracas, Venezuela, para operar no Brasil, como empresa de transporte aéreo regular.
Art. 2º Este decreto é acompanhado pelos Atos Constitutivos
e demais documentos mencionados no art. 206 e art. 207 da Lei n"
7.565, de 19 de dezembro de 1986, Código Brasileiro de Aeronáutica,
e no art. 2º do Decreto nº 92.319, de 23 de janeiro de 1986.
Art. 3' O exercício efetivo de qualquer atividade da Aeropostal-Alas de Venezuela C.A., no Brasil, relacionada com os serviços
de transporte aéreo regular, objeto desta autorização, fica sujeito à
legislação brasileira, em especial, ao Código Brasileiro de Aeronáutica, respeitados os Acordos Internacionais, dos quais o Brasil seja
signatário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Viana Lobo

o anexo está publicado no DO

de 16.11.1998, págs. 1/4.
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DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Flexas/Gleba Juriti, situado no
Município de Bom Jardim, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6
de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Flexas/Gleba
Juriti, com área de dois mil, cento e sessenta hectares, oitenta e sete
ares e trinta e nove centiares, situado no Município de Bom Jardim,
objeto do Registro nº R-02-448, fi. 219, Livro 2-B, do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Aracapá, situado no Município
de Oroco, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Aracapá,
com área de trezentos e sessenta e três hectares, dezoito ares e doze
centiares, situado no Município de Orocó, objeto do Registro n"
1.404, fi. 63, Livro 3-C do Cartório de Registro de Imóveis Maria Pia
Barros da Costa, da Comarca de Cabrobó, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n"4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brasiléia, situado no Município
de ltaetê, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Brasiléia, com
área de três mil, quinhentos e dezenove hectares, sessenta e nove ares
e noventa e quatro centiares, situado no Município de Itaetê, objeto do
Registro nº R-1-1.918, fls. 248/248v, Livro 2-E, do Cartório de Registro
de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Andaraí, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998
Retifica o art. 1º do Decreto de 3 de junho de 1998, que declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural
constituído pelas Fazendas São José de Nazaré/São José do Nazaré, situado no Município de Poço Redondo, Estado de Sergipe, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica retificado o art. 1º do Decreto de 3 de junho de
1998, publicado no Diário Oficial da União do dia seguinte, Seção 1,
que declarou de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei nº 4.504, de 30
de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o
imóvel rural constituído pelas Fazendas São José de Nazaré/São José
do Nazaré, com área de 589,2600ha (quinhentos e oitenta e nove hectares, vinte e seis ares), situado no Município de Poço Redondo, objeto
das Matrículas nOs 405, fi. 230, Livro 2-B, e 1.280, fi. 6, Livro 2-G, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canindé de São Francisco, Estado de Sergipe, a fim de nele fazer constar que o referido
imóvel rural é constituído pelas Fazendas São José de Nazaré/São
José do Nazaré/Boa Sorte, com área de setecentos e quarenta e três
hectares e vinte ares, e encontra-se matriculado naquele Cartório sob
os nOs 405, fi. 230, Livro 2-B; 1.280, fi. 6, Livro 2-G, e registrado no
Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Porto da
Folha, Estado de Sergipe, sob os nOs R-2-3.701, fi. 169, Livro 2-P;
R-4-1.347, fi. 347, Livro 2-F, e R-4-3.622, fi. 58v, Livro 2-P.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural conhecido
como Fazenda Algomarques, situado nos
Municípios de Bom Jesus da Lapa, e Riacho
de Santana, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda AIgomarques,
com área de dois mil, seiscentos e quarenta e um hectares, setenta ares
e vinte e sete centiares, situado nos Municípios de Bom Jesus da Lapa e
Riacho de Santana, objeto dos Registros nOs R-I-4.119, fi. 100, Livro
2-N, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de
Bom Jesus da Lapa; R-I-4.099, fi. 107, Livro 2-0; R-I-4.245, fi. 68, Livro 2-P; R-I-4.098, fi. 106, Livro 2-0 e R-3-3.016, fi. 175, Livro 2-J, do
Cartório de Registro de Imóveis, Hipotecas, Titulas Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Riacho de Santana, Estado da Bahia.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 16 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(87) DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o registro de imóvel em Mme

da União.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n'' 5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterada pelas Leis
n's 6.282, de 9 de dezembro de 1975, 6.584, de 24 de outubro de 1978,
e 7.699, de 20 de dezembro de 1988,
DECRETA:
Art. l' Fica a União autorizada a requerer o registro do imóvel
constituído por terreno com área de trezentos e noventa e três metros
quadrados e vinte e oito decímetros quadrados e benfeitorias com setecentos metros quadrados, situado à Rua VIsconde de Inhaúrna, n' 49, no
Bairro de Varadouro, no Município de João Pessoa, no Estado da Paraíba,
mantido em sua posse há mais de vinte anos, sem qualquer contestação ou reclamação administrativa feita por terceiros quanto ao
domínio e à posse, de acordo com os elementos constantes do Processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n" 10467.002000/96-27.
Art. 2' O imóvel referido no artigo anterior pertence à circunscrição judiciária do Cartório do 2' Ofício de Imóveis da Comarca
de João Pessoa, Estado da Paraíba.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
(88) DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o registro de imóvel em lWme
da União.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n" 5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterada pelas Leis
n's 6.282, de 9 de dezembro de 1975, 6.584, de 24 de outubro de 1978
e 7.699, de 20 de dezembro de 1988,
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DECRETA:
Art. 1º Fica a União autorizada a requerer o registro do imóvel
constituído por terreno com área de duzentos e oitenta e oito metros
quadrados e treze decímetros quadrados e benfeitorias com duzentos e quarenta e quatro metros quadrados e sessenta e quatro decímetros quadrados, situado à Rua Visconde de Inhaúma, nº 62, no
Bairro Varadouro, no Município de João Pessoa, no Estado da Paraíba, mantido em sua posse há mais de vinte anos, sem qualquer contestação ou reclamação administrativa feita por terceiros quanto ao
domínio e à posse, de acordo com os elementos constantes do Processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nº 10467.001999/96-60.
Art. 2º O imóvel referido no artigo anterior pertence à circunscrição judiciária do Cartório do 2º Ofício de Imóveis da Comarca de
João Pessoa, Estado da Paraíba, encontrando-se registrado em nome
de Paiva Valente - Cia. Comerciantes, conforme certidão do Serviço
Notarial do 1º Ofício e Registral Imobiliário da Zona Sul de João Pessoa, Estado da Paraíba, relativa ao assentamento à fi. 74, sob o nº 260,
realizado em 11 de junho de 1894, no Livro 4º daquele Ofício.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
(89) DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998
Autoriza a empresa Consorcio de Ingeniería Electromecánica S,A. (Cllõ) a estabelecer sucursal na República Federativa do
Brasil, sob a denominação social de elE
S.A. do Brasil, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 64 do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940,
mantido pelo art. 300 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o
que consta no Processo MITC nº 52700-00148/98-56,
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DECRETA:
Art. 1º Fica a empresa Consorcio de Ingeniería Electromecánica S.A. (CIE), com sede em Assunção, Paraguai, autorizada a funcionar no Brasil, por intermédio da sucursal CIE S.A. do Brasil, tendo
como objeto social dedicar-se por si mesma ou por mandato a toda
classe de fabricação e montagem no ramo eletromecãnico e metalmecânico, podendo, para tal efeito, efetuar toda classe de atos jurídicos,
operações e contratos, com capacidade jurídica para formalizá-los e
cumpri-los, sejam de natureza civil, comercial, administrativa, fiscal,
judicial ou de qualquer outra natureza, relacionada com seu objetivo,
com capital destacado de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais),
para o desempenho das suas atividades em território nacional, obrigando-se a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou
que venham a vigorar sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2º

Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:

I - a empresa Consorcio de Ingenieria e Ectromecánica S.A.
(CIE) é obrigada a ter permanentemente um representante legal no
Brasil, junto à sucursal CIE S.A. do Brasil, com plenos e ilimitados
poderes para tratar quaisquer questões e resolvê-las definitivamente, podendo ser demandado e receber citação inicial pela sociedade;
n - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos às leis
e aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa a referida empresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus estatutos;
In - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus estatutos vedadas às sociedades estrangeiras e
somente poderá exercer as que dependam de aprovação prévia de órgão governamental, sob as condições autorizadas;
IV - dependerá de aprovação do Governo brasileiro qualquer
alteração nos estatutos da empresa, que implique mudança de condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada a
providenciar o arquivamento, na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar, das folhas do Diário Oficial da União e dos documentos que instruíram o requerimento desta autorização;
VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresentar à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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zada, para anotação nos registros, folha do Diário Oficial da União,
do Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso, e de jornal de
grande circulação, contendo as publicações obrigatórias por força do
art. 70 do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido
pelo art. 300 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VII - a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade da falta, com cassação da autorização.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Jobim Filho
(90)

DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Monte AlegreiReserva, situado no
Município de Muqui, Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o iroóvel rural denominado Fazenda Monte Alegrellleseroa,
com área de seiscentos e seis hectares, dezesseis ares e cinqüenta centia-

res, situado no Município de Muqui, objeto dos Registros n's R-20-140, fi.
140, Livro 2-A; R-21-140, fi. 140, Livro 2-A e AV-35-192, fi. 192, Livro
2-A, do Cartório do 1º Ofíciode Registro de Imóveis da Comarca de Muqui, Estado do Espirito Santo.
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Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(91) DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Sapicuá, situado no Município
de Cáceres, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Sapicuá,
com área de um mil, duzentos e quarenta e nove hectares, setenta e
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sete ares e quarenta e oito centiares, situado no Municipio de Cáceres, objeto dos Registros nOs R-2-14.651, fi. 211, Livro 2-K-l e
R-3-16.431, fi. 267, Livro 2-L-l, do Cartório de Registro de Imóveis
do 10 Oficio da Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(92)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rioverdinho da Barra Grande,
situado no Município de Rio Verde, Estado
de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Riouerdinho da Barra Grande, com área de seiscentos e quarenta e nove hectares, noventa e cinco ares e cinqüenta e cinco centiares, situado no
Município de Rio Verde, objeto do Registro n" R-01-18.985, Livro 2,
do Cartório de Registro Geral de Imóveis e Anexos, da Comarca de
Rio Verde, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-'
ria (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
(93)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Cambuchim, situado no Município de São Borja, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Cambuchim, com
área de seiscentos hectares e sessenta e três ares, situado no Município
de São Borja, objeto dos Registros n's R-6-12.397, fi. 2; R-2-13.787, fi.
Lv e R-2-12.788, fi. Iv, todos do Livro 2, do Oficio de Registro de Imóveis
da Comarca de São Borja, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 18 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(94)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Buriti, situado no Município de
Lueiãnia. Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Buriti,
com área de dois mil, trezentos e quarenta e oito hectares, oitenta e
um ares e setenta e um centiares, situado no Município de Luziânia,
objeto dos Registros n''s R-29-3.207, fl. 146v, Livro 2-F; R-20-60.857,
fl. 129, Livro 2-GU; R-19-27.964, fl. 153, Livro 2-CG; R-19-27.966, fl.
154, Livro 2-CG; R-24-3.071, fl. 104v, Livro 2-F; R-19-27.972, fl. 157,
Livro 2-CG; R-19-27.970, fl. 156, Livro 2-CG; R-16-69.181, fl. 208,
Livro 2-HQ; R-16-69.181, fl. 208, Livro 2-HQ; R-15-79.537, fl. 135,
Livro 2-JF; R-16-63.187, fl. 115, Livro 2-HA e R-19-27.968, fl. 155,
Livro 2-CG, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Luziãnia, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(95)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Santa Vitória, situado no
Município de Santa Vitória, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa
Vitória, com área de cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro hectares, noventa e dois ares e treze centiares, situado no Município de
Santa Vitória, objeto dos Registros nOs R-3-146, fi. 146, Livro 2-A;
R-6-658, fi. 58, Livro 2-C; R-6-969, fi. 69, Livro 2-D; R-1-2.733, fi. 33,
Livro 2-J; R-2-2.745, fi. 45, Livro 2-J; R-2-2.746, fi. 46, Livro 2-J;
R-2-2.747, fi. 47, Livro 2-J; R-1-2.749, fi. 49, Livro 2-J; R-1-2.750, fi.
50, Livro 2-J; R-1-2. 751, fi. 51, Livro 2-J; R-1-2.752, fi. 52, Livro 2-J e
R-1-2.901, Livro 2, do Cartório do 2' Ofício do Registro de Imóveis da
Comarca de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(96)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Gado Bravo, situado no Município de Buritie, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Gado Bravo, com área de um mil, oitenta e nove hectares e setenta ares, situado no Município de Buritis, objeto do Registro nº 352, Ficha 352, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Buritis,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(97)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paraná, situado no Município
de Farol, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paraná,
com área de cem hectares, situado no Município de Farol, objeto dos
Registros n's R-20-11.399, Fichas 3/3v e R-15-11.788, Ficha 3v, ambos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Campo Mourão, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(98)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, situado no Município de Andradina, Estado de São Paulo,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, com área de um mil, quinhentos e cinqüenta hectares, trinta e dois ares e vinte e um centiares, situado no Município de Andradina, objeto do Registro n" R-01-12.232, Ficha 1, Livro 2, do Cartório
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de Registro de Imóveis e Anexos, da Comarca de Andradina, Estado
de São Paulo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(99)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Vargem/Santa Clara, situado
no Município de Candói, Estado do Paraná,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Vargem/Santa Clara, com área de trezentos e sessenta e cinco hectares e
vinte e dois ares, situado no Município de Candói, objeto do Registro
n' R-2-8.960, fi. 2, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do 2'
Ofício da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(100)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Frial IIFrial lI, situado no M unicípio de São Félix do Xíngu, Estado do
Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas Frial
I/Frial II, com área de oito mil, setecentos e doze hectares, situado no
Município de São Félix do Xingu, objeto das Matrículas nºs 1.570, fi.
165, Livro 2-E e 1.569, fi. 164, Livro 2-E, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de São Félix do Xingu, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Q

(101)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso, situado no Município
de Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p.
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso,
com área de um mil, duzentos e nove hectares, situado no Município
de Santa Quitéria, objeto do Registro n' R-03-4.122, Ficha 1, Livro
2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Quitéria, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(102)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Marcação, situado no Município de Traipu,
Estado de Alagoas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse socia!, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rura! denominado Marcação, com área de um
mil, quatrocentos e dezoito hectares e dez ares, situado no Município de
Traipu, objeto do Registro nº R-04-44, fi. 13, Livro 2-B, do Registro Gera! de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Traipu, Estado de Alagoas.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Naciona! de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rura! de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferenciahnente em gleba úníca, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(103)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Javari, situado no Município de Maragogi;
Estado de Alagoas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Javari, com área de
quatrocentos hectares, situado no Município de Maragogi, objeto do
Registro n' R-16-65, Fichas l/Iv, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Maragogi, Estado de Alagoas.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(104)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Vista Alegre, situado no Município
de Portel, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Vista Alegre, com área de dois mil, cinqüenta e cinco hectares, cinco ares e cinqüenta e quatro centiares, situado no Município de PorteI, objeto da
Matrícula nº 32, fi. 32, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de PorteI, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(105)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóoel rural denominado Fazenda Barra do Juá, situado no Município de Santa Quitéria, Estado do Ceará, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barra do
Juá, com área de um mil, setecentos e quarenta e dois hectares, situado
no Município de Santa Quitéria, objeto do Registro nº R-18-151, Ficha 3v, do Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Santa Quitéria, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(106)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Campina, situado nos Municípios de Jaguaretama e Banabuiú, Estado
do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Campina, com
área de um mil, cento e trinta e quatro hectares, dezenove ares e
quarenta e seis centiares, situado nos Municípios de Jaguaretama e Banabuiú, objeto do Registro n' 4.031, fls. 104v/l05, Livro 3-G, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguaretama, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(107)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São DamiãolMocamboJBelo Horizonte/Casa NovaiAlto Alegre, situado no M unicípio de Santa Quitéria, Estado do Ceará, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Damião/Mocambo/Belo Horizonte/Casa Nova/Alto Alegre, com área de
dezessete mil, duzentos e setenta e quatro hectares e trinta ares, situado no Município de Santa Quitéria, objeto do Registro n' 9.434,
fls. 253v/254v, Livro 3-G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Quitéria, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n"4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar O assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(108)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Santa Maria/Olho D'Água das Cobras,
situado no Munictpio de Santa Quitéria,
Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
Co1. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santa Maria/Olho
D'Água das Cobras, com área de um mil, oitocentos e quarenta e dois
hectares e vinte ares, situado no Município de Santa Quitéria, objeto
do Registro nºR-02-2.117, Ficha 2, Livro 2-A, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Santa Quitéria, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1995, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(109)

DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santana de Água LimpalIndaiálMassapé, situado no Município de São José do
Rio Claro, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santana
de Água Limpa/lndaiá/Massapé, com área de dezoito mil, novecentos
e quatro hectares, trinta e nove ares e trinta e nove centiares, situado
no Município de São José do Rio Claro, objeto das Matrículas nºs
20.211, 20.212, 20.213, 20.214 e 20.215 e Registros nºs R-2-755,
R-3-755, R-2-20.211, R-3-750, R-4-750, R-5-750, R-4-1.016, R-6-1.016,
R-4-1.428, R-5-1.428, R-l-l.826, R-2-1.826, R-l-1.827, R-2-1.827,
R-3-2.846, R-4-2.846, R-I-5.037, R-2-5.037, R-2-20.212, R-2-20.213,
R-2-20.214, R-2-20.215, todos do Livro 2, e 7.090, 11.288, e 6.897,
fi. 244, Livro 3-M, todos do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(110)

DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Mames, situadonoMunicípio de MiguelAlves,Estado do Piauí, e dá outrasprovidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8449
mos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominadoMatões, com área de novecentos e quarenta e sete hectares e sessenta e cinco ares, situado no Município de Miguel Alves, objeto do Registro n" 2.885, fls. 145/146, Livro
3-M, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Miguel Alves,
Estado do PiaUÍ.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(111) DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa 'Ierezinha, situado no Município
de Bonito, Estado do Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8450
mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2°
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Terezinha, com área de oitocentos e setenta hectares, situado no Município de Bonito, objeto do Registro n'' R-4-558, 11. 117, Livro 2-T, do
Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos
da Comarca de Ruy Barbosa, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1995, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(112) DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de utilidade pública o Abrigo Je-

rônimo de Paula Assunção de Itapagipe, com
sede na Cidade de Itapagipe (MG), e outras
entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
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DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Abrigo Jerônimo de Paula Assunção de Itapagipe, com
sede na Cidade de Itapagipe, Estado de Minas Gerais, portador do
CGC n' 19.940.360/0001-00 (Processo MJ n" 330/98-76);
II - Ação Social do Paraná, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC n' 76.712.918/0001-25
(Processo MJ nº 24.639/97-06);
III - Associação das Voluntárias da Irmandade Nossa Senhora da Saúde, com sede na Cidade de Diamantina, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 20.597.159/0001-42 (Processo MJ
nº 19.623/95-57);
IV - Associação dos Hemofilicos de Alagoas, com sede na Cidade
de Maceió, Estado de Alagoas, portadora do CGC ri' 09.315.9'2/YüOOl-73
(Processo MJ nº 16.453/97-84);
V - Associação dos Hemofílicos do Estado de Santa Catarina, com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina,
portadora do CGC n" 78.664.109/0001-10 (Processo MJ n'16.774/98-79);
VI - Associação dos Usuários do Centro Comunitário Urbano de Tarabai, com sede na Cidade de Tarabai, Estado de São Paulo,
portadora do CGC n' 51.395.358/0001-00 (Processo MJ n' 815/97-24);
VII - Associação Educacional e Assistencial misses Bandeira,
com sede na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, portadora do CGC
n' 09.317.165/0001-66 (Processo MJ n" 22.271/97-51);
VIII - Centro Comunitário do Jardim Alvorada, com sede na
Cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo, portador do CGC
n" 46.760.831/0001-62 (Processo MJ n" 23.117/97-05);
IX - Centro de Orientação e Reabilitação, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC
n'' 34.142.828/0001-04 (Processo MJ n' 08015.000053/97-05);
X - Centro de Pesquisa e Tratamento das Deformidades Bucofaciais, com sede na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo,
portador do CGC n' 74.490.566/0001-85 (Processo MJ nº 18.329/97-26);
XI - Centro de Pesquisas em Doenças Hepato-Renais do
Ceará, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, portador
do CGC n? 05.312.376/0001-55 (Processo MJ nº 24.245/97-12);
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XII - Centro Social e Comunitário de Pedro Leopoldo, com
sede na Cidade de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº 17.398.868/0001-94 (Processo MJ nº 13.641/98-69);
XIII - Conselho Central de João Pinheiro da Sociedade de
São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de João Pinheiro, Estado
de Minas Gerais, portador do CGC nº 20.582.763/0001-03 (Processo
MJ nº 21.357/97-30);
XIV - Creche Cantinho Feliz, com sede na Cidade de Cambuquira, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 25.643.41210001-70
(Processo MJ nº 15.217/98-77);
XV - Escola de Mães Prol" Branca Motta de Toledo Sachis,
com sede na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, portadora
do CGC nº 54.396.510/0001-59 (Processo MJ nº 26.189/95-52);
XVI - Fundação Geriátrica José e Auta Gomes da Santa
Casa de Caridade de Bagé, com sede na Cidade de Bagé, Estado do
Rio Grande do Sul, portadora do CGC n" 92.923.069/0001-05 (Processo MJ nº 18/97-56);
XVII - Lar da Caridade de Vinhedo, com sede na Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, portador do CGC nº 72.912.140/0001-47
(Processo MJ nº 27.136/97-93);
XVIII - Lar da Criança Alan Kardec, com sede na Cidade de
Monte Santo de Minas, Estado de Minas Gerais, portador do CNPJ
nº 20.900.528/0001-24 (Processo MJ nº 17.832/98-17);
XIX - Lar o Bom Caminho, com sede na Cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, portador do CGC nº 75.121.905/0001-19 (Processo MJ nº 17.345/98-28);
XX - Lar Vicentino de Itumbiara (SSVP), com sede na Cidade
de Itumbiara, Estado de Goiás, portador do CGC nº 02.668.507/0001-43
(Processo MJ nº 123/98-11);
XXI - Núcleo Menino Jesus de Praga, com sede na Cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará, portador do CGC nº 07.211.329/0001-40
(Processo MJ nº 26.334197-11);
XXII - Obras Sociais da Paróquia de São Bento do Sul, com
sede na Cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC nº 86.050.077/0001-91 (Processo MJ n? 18.842/72);
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XXIII - Rede Feminina de Combate ao Câncer de Içara, com
sede na Cidade de Içara, Estado de Santa Catarina, portadora do
CGC n" 80.168.735/0001-68 (Processo MJ n' 2.885/98-61);
XXN - Sociedade Comunitária Beneficente Terenense, com
sede na Cidade de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul, portadora
do CGC n" 15.465.800/0001-55 (Processo MJ n' 9.135/94-04);
XXV - Sociedade Riopretense de Ensino Superior, com sede
na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, portadora
do CGC n? 59.969.246/0001-19 (Processo MJ n" 11.153/98-44).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de
cada ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem
prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art.
5' do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n'' 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros

(113)

DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998
Restabelece os títulos de utilidade pública federal da Associação das Senhoras
de Rotarianos de Londrina, com sede na Cidade de Londrina (PR), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
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DECRETA:
Art. 1º São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal das seguintes instituições:
I - Associação das Senhoras dos Rotarianos de Londrina,
com sede na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, portadora do
CGC nº 78.621.323/0001-90 (Processo MJ nº 20.550/95-82);
U - Associação de Promoção à Menina, com sede na Cidade
de Ponta Grossa, Estado do Paraná, portadora do CGC nº
79.319.315/0001-56 (Processo MJ nº 20.602/95-84);
UI - Cruzada de São Sebastião, com sede na Cidade de Ponto
Grossa, Estado do Paraná, portadora de CGC nº 80.617.970/0001-70
(Processo MJ nº 708/96-33);
IV - Lar Cristo Rei, com sede na Cidade de Três Corações,
Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº 18.194.811/0001-36
(Processo MJ nº 24.921/96-95).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
nº50.517, de2 de maio de 1961, eaLeinº91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Renan Calheiros
(114)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Difusora de Penápolis Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda media, na Cidade de Petuipolis, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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mos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50830.000234/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão outorgada à Rádio Difusora de Penápolis Ltda.,
pela Portaria MVOP n' 541, de 12 de junho de 1950, revigorada pela
Portaria Contel nº 397, de 8 de outubro de 1968 e renovada pelo Decreto n? 91.011, de 27 de fevereiro de 1985, cujo prazo residual da outorga foi mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Penápolis, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(115)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Zequinha

de Abreu Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50830.000151194,
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DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n'' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Zequinha de Abreu Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP n" 512, de 21 de agosto de 1958, renovada pela
Portaria n" 85, de 26 de abril de 1984, tendo passado à condição de
concessionária, em virtude do aumento de potência de sua estação
autorizado nos termos da EM n' 214, de 17 de setembro de 1997,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Santa Rita do Passa Quatro,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros

(116) DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Clube de Americana Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Americana, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV; e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n" 50830.000276/94,
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DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão outorgada à Rádio Clube de Americana Ltda.,
originariamente conforme Portaria MVOP nº 787, de 24 de agosto de
1950, cuj a última renovação ocorreu nos termos do Decreto nº
90.308, de 16 de outubro de 1984, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Americana, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNADO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros

(117)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Serra da Boa Esperança Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 29710.000420/92,
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DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 7 de outubro de 1992, a concessão outorgada à Rádio Serra da Boa Esperança
Ltda., pelo Decreto nº 87.533, de 30 de agosto de 1982, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Boa Esperança, Estado
de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1998; 177 da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros

(118)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998
Transfere para a Fundação João Paulo
II a concessão outorgada à Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical, na Cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº 53830.000986/97,
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DECRETA:
Art. l' Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista Ltda., pelo Decreto n' 88.755, de 26
de setembro de 1983, publicado no Diário Oficial da União em 28
subseqüente, para a Fundação João Paulo II explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na
Cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 20 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(119)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Fundação Cultural de Radiodifusão Arthur de
Souza Valle, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade
de Nova Odeeea, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
53830.001632/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 20 de fevereiro de 1995, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Nova
Odessa, Estado de São Paulo, outorgada à Liberal AM Ltda., originariamente Rádio e Televisão Limeira Ltda., pelo Decreto n" 90.879, de
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30 de janeiro de 1985, cujo prazo residual da outorga foi mantido
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, e transferida para a Fundação Cultural de Radiodifusão Arthur de Souza Valle, conforme
Decreto de 26 de maio de 1998.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(120)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio e Televisão Iguaçu S.A., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na Cidade
de Curitiba, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53740.000483/95,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por quinze anos, a partir de 1º de dezembro de 1995, a concessão outorgada à Rádio e Televisão Iguaçu
S.A., pelo Decreto nº 56.713, de 12 de agosto de 1965, renovada pelo
Decreto n" 86.219, de 15 de julho de 1981, cujo prazo residual da outorga foi mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(121)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Fundação N ossa Senhora do Rocio, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
29740.000078/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1993, a concessão da Fundação Nossa Senhora do Rocio, outorgada pelo Decreto nº 1.293, de 23 de dezembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nº 88.995, de 14 de novembro de 1983, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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8462
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros

(122)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Fundação Nossa Senhora do Bacia, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas curtas, na
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n'' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n" 29740.000653/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de novembro de 1993, a concessão da Fundação Nossa Senhora do Rocio,
outorgada conforme Decreto n" 31.447, de 12 de setembro de 1952, e
renovada pelo Decreto nº 91.668, de 20 de setembro de 1985, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8463
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros

(123)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Iracema de Fortaleza S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n'' 29650.000747/93,
DECRETA:
Art. I' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.11 7, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão outorgada à Rádio Iracema de Fortaleza S.A., pelo Decreto n" 21.927, de 9 de outubro de 1946, renovada
pelo Decreto n'' 91.492, de 29 de julho de 1985, cujo prazo residual da
outorga foi mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8464
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros

(124)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Bariri Rádio
Clube Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Boriri, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n'' 50830.000222/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 20 de maio
de 1993, a concessão outorgada à Bariri Rádio Clube Ltda., pelo Decreto n" 88.210, de 5 de abril de 1983, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Bariri, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8465
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(125)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Sul Fluminense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 53770.000180/93,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de novembro de 1993, a concessão outorgada à Rádio Sul Fluminense
Ltda. pelo Decreto n' 36.677, de 28 de dezembro de 1954, renovada
pelo Decreto n" 89.233, de 22 de dezembro de 1983, cujo prazo residual da outorga foi mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Barra Mansa, Estado do Rio de
Janeiro.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8466
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Carlos Mendonça de Barros
(126)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à S.A.
Rádio Guarani, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50710.000119/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão outorgada à S.A. Rádio Guarani, pelo Decreto
nº 475, de 6 de dezembro de 1935, renovada pelo Decreto nº 89.406,
de 29 de fevereiro de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8467

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(127)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Fundação Educacional Sant'Ana, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Caicó, Estado do Rio
Grande do Norte.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53780.000033/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão da Fundação Educacional Sant'Ana, outorgada pelo Decreto nº 1.240, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 89.534, de 9 de abril de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8468
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros

(128)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Tuiuti
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Martinópolis, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº 50830.000255/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Tuiuti Ltda., outorgada pela Portaria
MVOP nº 900, de 21 de setembro de 1950, renovada pela Portaria
nº 72, de 4 de abril de 1984, tendo passado à condição de concessionária em virtude de aumento de potência de sua estação, autorizado
pela EM nº 122/85, de 23 de maio de 1985, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Martinópolis, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8469
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros

(129)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Sociedade Muriaé Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50710.000799/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n'' 4.11 7, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de novembro de 1993, a concessão da Rádio Sociedade Muriaé Ltda., outorgada pelo Decreto n'' 28.548, de 24 de agosto de 1950, e renovada
pelo Decreto n" 92.4 79, de 21 de março de 1986, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8470
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros

(130)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Clube
Pontagrossense Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
53740.000010/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de novembro de 1993, a concessão da Rádio Clube Pontagrossense Ltda.,
outorgada pelo Decreto nº 26.324, de 9 de fevereiro de 1949, renovada pelo Decreto nº 89.869, de 27 de junho de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8471
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(131)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Sociedade Gorutubana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Janaúba, Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 29710.000323/92,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n'' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 16 dejulho
de 1992, a concessão outorgada à Rádio Sociedade Gorutubana
Ltda., pelo Decreto n' 87.328, de 24 de junho de 1982, com o correspondente contrato de concessão publicado no Diário Oficial da
União de 16 de julho seguinte, cujo prazo residual da outorga foi
mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de J anaúba, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8472
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros

(132)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à TV
Bauru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 29830.000834/92,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por quinze anos, a partir de 5 de
outubro de 1992, a concessão outorgada à TV Bauru Ltda., pelo
Decreto n" 44.484, de 10 de setembro de 1958, renovada pelo Decreto n" 80.918, de 2 de dezembro de 1977, cujo prazo residual da outorga foi mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p- 8331-8516, novo 1998

8473
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros

(133)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Auríflama de Comunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Auriflama, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 29830.001070/92,
DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n'' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 15 de abril
de 1992, a concessão da Rádio Auriflama de Comunicação Ltda., outorgadapelo Decreto n" 87.001, de 9 de março de 1982, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Auriflama, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8474
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(134)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Integração de Carmo do Paranaíba Ltdo.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Carmo do
Paranaíba, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 29104.000126/90.
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 23 de maio
de 1990, a concessão outorgada à Rádio Integração de Carmo do Paranaíba Ltda., pelo Decreto n'' 84.646, de 23 de abril de 1980, cujo
contrato de concessão foi publicado no Diário Oficial da União de 23
de maio do mesmo ano, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Carmo
do Paranaíba, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Códígo Brasileiro
de Telecomunícações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8475
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(135)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Fundação Padre
Penteado, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Carmo do Rio Claro, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50710.000113/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Fundação Padre Penteado, outorgada pela
Portaria MVOP n'' 502, de 2 dejunho de 1950, e renovada pela Portaria nº 177, de 21 de agosto de 1984, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Carmo do Rio Claro, Estado de Minas Gerais, tendo adquirido
a condição de concessionária em virtude de aumento de potência autorizado pela Exposição de Motivos n" 30, de 10 de março de 1993.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros

(136)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio São João
Del Rei S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
São João Del Rei, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50710.000144/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio São João Del Rei S.A., outorgada pela
Portaria MVOP nº 540, de 28 de maio de 1946, e renovada pelo Decreto n" 90.102, de 27 de agosto de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
(137)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Transfere para a Fundação Santíssimo
Redentor a concessão outorgada à Rádio
Educação Rural de Coari Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na Cidade de Coari, Estado do
Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo n? 53630.000161/96,
DECRETA:
Art. l' Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Educação Rural de Coari Ltda., pelo Decreto n? 76.473, de 20 de outubro de
1975, renovada pelo Decreto n' 92.369, de 5 de fevereiro de 1986,
para a Fundação Santíssimo Redentor explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de Coari, Estado do Amazonas.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(138)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Novo Horizonte, situado no
Município de Nova Londrina, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Novo
Horizonte, com área de trezentos e oitenta e três hectares e seis ares,
situado no Município de Nova Londrina, objeto dos Registros
n's R-4-3.283, fls. 1v/2; R-2-1.265, fl. 1; R-4-3.284, fl. 2; R-1-8.422, fl.
1; R-1-8.423, fl. 1; R-1-8.424, fl. 1; R-4-3.185, fls. 1v/2 e R-2-3.020, fls.
l/Iv, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(139)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
MassapêlTigre/Santa Eliza, situado nos
Municípios de Quixeramobim e Madalena,
Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Massapê/Tigre/Santa
Eliza, com área de quatro mil, novecentos e dezessete hectares, vinte
e cinco ares e trinta centiares, situado nos Municípios de Quixeramobim e Madalena, objeto dos Registros nOs 10.905, fi. 21, Livro 3-0;
R-1-1.980, fi. 128, Livro 2-L; R-27-30l, fi. 222v, Livro 2-F; R-15-46,
fi. 185, Livro 2-E; R-21-46, fi. 233, Livro 2-F; R-22-46, fi. 23, Livro
2-F; R-23-46, folhas soltas, Livro 2 e Matrícula n" 46 (remanescente),
fi. 91, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de
reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(140)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda São Judas Tadeu, situado no
Município de Crietalõndia, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda São Judas Tadeu, com área de vinte e quatro mil, novecentos e cinqüenta e
um hectares e cinqüenta e cinco ares, situado no Município de Cristalândia, objeto dos Registros nOs R-5-817, fi. 259, Livro 2-B;
R-5-818, fi. 261, Livro 2-B; R-5-819, fi. 263, Livro 2-B; R-5-820, fi.
265, Livro 2-B; R-5-821, fi. 267, Livro 2-B; R-5-822, fi. 269, Livro 2-B,
R-5-823, fi. 271, Livro 2-B; R-5-824, fi. 273, Livro 2-B; R-5-825, fi.
275, Livro 2-B; R-5-826, fi. 277, Livro 2-B; R-5-827, fi. 279, Livro 2-B;
R-5-828, fi. 281, Livro 2-B; R-5-829, fi. 283, Livro 2-B e R-5-832, fi.
289, Livro 2-B do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Cristalândia, Estado do Tocantins.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(141)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Ingé, situado no Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Ingá, com área de quatrocentos e sessenta hectares e trinta e um
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ares, situado no Município de Bela Vista do Paraíso, objeto dos Registros n's R-2-1.368, R-3-1.368, R-4-1.368, R-5-1.368, R-6-1.368,
R-7-1.368 e R-8-1.368, todos do Livro 2 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(142)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Campina Verde, situado no
Município de Vicência, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Campina
Verde, com área de trezentos e vinte e três hectares, quarenta e sete
ares e sessenta centiares, situado no Município de Vicência, objeto
da Matrícula n" 1.154, fi. 52, Livro 2-M, do Cartório do Unico Ofício
da Comarca de Vicência, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da Repúblíca.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(143)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Mascatinho, situado no Município de Tamandaré, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Mascatinho, com área de oitocentos e cinco hectares e setenta ares, situado
no Município de Tamandaré, objeto da Matrícula nº 312, fi. 70, Livro
2-A2, do Cartório de Registros de Imóveis Elio de Souza Wanderley,
Comarca de Rio Formoso, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(144) DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sítio Nossa Senhora da Conceição, situado
no Município de Santa Maria da Boa Vista,
Estado de Pernambuco, e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio Nossa Senhora da
Conceição, com área de três mil, quatrocentos e trinta e quatro hectares, quarenta e cinco ares e vinte centiares, situado no Município de
Santa Maria da B9a Vista, objeto do Registro nº R-1.090, fi. 90, Livro
2, do Cartório do Unico Ofício Maria das Graças Granja da Silva, da
Comarca de Santa Maria da Boa Vista, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lucra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(145)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenhos Barrinha I e IIIFirmativo, situado no Município de Vicência, Estado de
Penambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenhos Barrinha
I e II/Firmativo, com área de quatrocentos e oito hectares, noventa e
oito ares e quarenta centiares, situado no Municipio de Vicência, objeto das Matrículas nOs 1.131, fl. 25; 1.157, fl. 55 e 1.158, n. 56, todas
do Livro 2-M, do Cartório do Único Ofício da Comarca de Vicência,
Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista da Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jugmann Pinto
(146)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Credencie o Centro Universitário do
Norte Paulista, com sede na Cidade de São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998

8487
no art. 9', § 2', da Lei n' 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995, no art. 46
da Lei n" 9.649, de 27 de maio de 1998, no Decreto n' 2.306, de 19 de
agosto de 1997, e tendo em vista o Processo n" 23001.000466/90-58,
do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação da União das Faculdades do Norte Paulista, o Centro Universitário
do Norte Paulista, mantido pela Sociedade Assistencial de Educação e
Cultura, com sede na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(147)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito

suplementar no valor de R$ 228.788.852,00,
para o reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, e inciso IV, alínea c, da
Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 228.788.852,00 (duzentos e vinte
e oito milhões, setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e cinqüenta
e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são decorrentes de:
I - remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de
R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), conforme indicado no Anexo II deste decreto;
II - ingresso de operações de crédito externas, no valor de
R$ 223.588.852,00 (duzentos e vinte e três milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e cinqüenta e dois reais).
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU), conforme indicado no Anexo III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 26.11.98, págs. 23/25.

(148)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 2. 000. 000, 00
em favor do Ministério da Justiça, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso lI, da Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2º .Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária
consignada ao grupo de despesa, no âmbito da mesma subatividade
indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 26.11.1998, pág. 25.

(149)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 500.000,00
em favor do Ministério da Justiça, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso IV, alínea b, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de incorporação de superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial de 1997.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331·8516, novo 1998
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Art. 3' Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, fica
alterada a receita do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 26.11.1998, pág. 26.

(150)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 1.418.017,00, em
favor dos Ministérios da Cultura, do Trabalho e da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n" 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor dos
Ministérios da Cultura, do Trabalho e da Educação e do Desporto,
crédito suplementar no valor global de R$ 1.418.017,00 (um milhão
quatrocentos e dezoito mil e dezessete reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, da Biblioteca Nacional e da Fundação
Nacional de Artes, na forma indicada nos Anexos IH e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 26.11.1998, págs. 26/30.

(151)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
Modifica fontes de recursos de dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 1998,
no que concerne ao Ministério da Educação
e do Desporto.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, § 7º, inciso I, da Lei nº 9.473, de 22 de julho
de 1997, e, ainda considerando a necessidade de adequar as fontes
de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 1998 às exigências
da execução orçamentária do exercício,
DECRETA:
Art. 1º Ficam modificadas, na forma dos Anexos I e H deste
decreto, as fontes de recursos de dotações constantes do Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), no que
concerne à unidade orçamentária Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculada ao Ministério da Educação e
do Desporto.
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Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de acordo com os Anexos III e N deste decreto.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 26.11.1998, págs. 30/32.

(152)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 1.962.749,00, em
favor dos Ministérios da Cultura e da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso Iv, alínea b, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor dos
Ministérios da Cultura e da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor global de R$ 1.962.749,00 (um milhão, novecentos e
sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1997.
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Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', ficam alteradas as receitas do Fundo Nacional de Cultura e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na forma indicada no Anexo U deste decreto,
no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 26.11.1998, pãgs. 32/33.

(153)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 42.773.697,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 6', inciso U, da Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997, e no art. 6', § 7', inciso UI, da Lei n' 9.473, de 22 dejulho
de 1997, acrescentado pelo art. l' da Lei n' 9.627, de 13 de abril de
1998,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 42.773.697,00
(quarenta e dois milhões, setecentos e setenta e três mil, seiscentos e
noventa e sete reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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tárias consignadas aos grupos de despesas, no âmbito dos mesmos
subprojetos/subatividades indicados no Anexo H deste decreto, nos
montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita da Fundação Oswaldo Cruz, da Fundação Nacional de
Saúde e do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada nos Anexos
IH e N deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 26.11.1998, págs. 33/36.

(154)

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara ponto facultativo na Cidade de
Brasília, Capital Federal.

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

Art. l' É decretado ponto facultativo na Cidade de Brasília,
Capital Federal, nas repartições da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, no dia 30 de novembro de 1998.
Art. 2' A medida prevista no artigo anterior não abrange a
prestação de serviços essenciais.
Brasília, 26 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clovis de Barros Carvalho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(155)

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara extinta, por renúncia expressa
da interessada, a concessão outorgada à Rádio Boas Novas Ltda., para executar, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, serviço de radiodifusão sonora em onda curta.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n' 29116.000034/88,
DECRETA:
Art. l' Fica declarada extinta, por renúncia expressa da interessada, a concessão outorgada à Rádio Boas Novas Ltda., conforme
Decreto n' 96.339, de 14 de julho de 1988, publicado no Diário Oficial
da União, em 15 subseqüente.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento

(156)

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Sossego II, situado no Município de Buriti do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p.
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DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras U, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Sossego Il,
com área de quatrocentos e setenta e seis hectares, trinta e seis ares e
sessenta e cinco centiares, situado no Município de Buriti do Tocantins, objeto dos Registros nOs R-1-12, fi. 12, Livro 2; R-2-04, fi. 4, Livro
2; R-3-09, fi. 9, Livro 2 e R-2-08, fi. 8, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(157)

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Eabaçu, situado nos Municípios de Axixá do Tocantins e Sitio Novo do
Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Babaçu, com
área de um mil, doze hectares, sessenta e quatro ares e vinte e nove centiares, situado nos Municípios de Axixá do 'Iocantíns e Sítio Novo do 'Iocantins, objeto do Registro n' R-I-2, fi. 2, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Axixá do Tocantins, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(158)

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como
Fazenda Canaã/São José, situado no Município de Cristalândia, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Canaã/São José, com área de três mil, novecentos e trinta e três hectares, cinqüenta e oito ares e cinqüenta e nove centiares, situado no
Município de Cristalândia, objeto dos Registros nºs R-03-141, fi. 268,
Livro 2-1; R-03-2.263, fi. 270, Livro 2-1 e R-03-2.264, fi. 272, Livro
2-1, do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interessesocial,para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como
Fazenda Barra Bonita, situado no Município
de Carnwlândia, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Barra
Bonita, com área de dois mil, quinhentos e setenta e dois hectares,
situado no Município de Carmolândia, objeto da Matrícula n' 1.092,
fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Cristal/Jacé, situado no Município de Pequizeiro, Estado do Tocantins,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda CristallJacá,
com área de dois mil hectares, situado no Municipio de Pequizeiro, objeto das Matriculas n's 174, fi. 184, Livro 2-A; 175, fi. 185, Livro 2-Ae
173, fi. 183, Livro 2-A, do Cartório do I" Ofício de Notas e Registro de
Imóveis do Distrito Judiciário de Pequizeiro, Comarca de Colméia,
Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 375.605,00, em
favor do Ministério da Fazenda, para reforço

de dotação consignada 7W vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso lII, da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 375.605,00 (trezentos e setenta e
cinco mil, seiscentos e cinco reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
à

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antônio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados no DO de 27.11.98, págs. 3/4.

(162)

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no
valor de R$ 2.205.060,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETA:
Art. 10 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 2.205.060,00 (dois milhões, duzentos e cinco mil e sessenta reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo n deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts.1º e 2º, fica alterada
a receita da Fundação Universidade Federal de Uberlândia, da Escola
Agrotécnica Federal de Uberlândia e da Universidade Federal da
Bahia, na forma indicada nos Anexos In e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antônio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados no DO de 27.11.98, págs. 4/6.

(163)

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 53.550.000,OO,para o
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso Iv, alínea c, da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 53.550.000,00 (cinqüenta e três
milhões, quinhentos e cinqüenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de ingresso de operações de crédito externas.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antônio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados no DO de 27.11.98, págs. 617.

(164)

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor global de R$ 30.062.235,00, em
favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, para reforço de dotações
consigruuiae no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da
União, da Presidência da República, do Ministério da Aeronáutica, do
Ministério do Exército, do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Administração Federal e Refonna
do Estado, crédito suplementar no valor global de R$ 30.062.235,00
(trinta milhões, sessenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias
indicadas no Anexo H deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I? e 2', ficam
alteradas as receitas da Empresa Brasileira de Comunicação S.A.
(Radiobrás), Fundação Nacional do Índio (Funai) e da Fundação NacionaI da Criança e do Adolescente (FNCA), na forma indicada nos
Anexos IH e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antônio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados noDO de 27.11.98, págs. 7/16.

(165)

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União cré-

dito especial no valor de R$ 307.000,00, em
favor da Justiça do Trabalho, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1', da Lei n' 9.706, de 18 de novembro de 1998,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor da Justiça do Trabalho, crédito
especial no valor de R$ 307.000,00 (trezentos e sete mil reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antônio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados no DO de 27.11.98, pág. 17.

(166)

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$ 15.235.589,00, em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário,
para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição Federal, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.705, de 18 de novembro de
1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor de
diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor
global de R$ 15.235.589,00 (quinze milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais), para atender às programações constantes do Anexo I deste decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Martus Antônio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados no DO de 27.11.1998, págs. 18/23.

(167)

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 849.007,00, em
favor do Ministério da Cultura, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização
contida no art. 6", inciso III, da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 849.007,00 (oitocentos e quarenta e nove mil e
sete reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária
consignada ao grupo de despesa, no ãmbito da mesma subatividade
indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Martus Antônio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados no DO de 27.11.1998, pág. 24.
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DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Modifica fontes de recursos de dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 1998,
no que concerne ao Ministério da Justiça.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, § 7º, inciso I, da Lei nº 9.4 73, de 22 de julho
de 1997, e ainda, considerando a necessidade de adequar as fontes
de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 1998 às exigências
da execução orçamentária do exercício,
DECRETA:
Art. 1º Ficam modificadas, na forma dos Anexos I e II deste
decreto, as fontes de recursos de dotações constantes do Orçamento
Fiscal da União, de que trata a Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de
1997, no que concerne à unidade orçamentária Fundo Penitenciário
Nacional (Funpen), vinculada ao Ministério da Justiça.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antônio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados no DO de 27.11.1998, págs. 24/25.

(169)

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazendas BurilSanta Helena/Sempre Viva,
situado no Município de Cipó, Estado da
Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas BurilSanta Helena/Sempre Viva, com área de trezentos e oitenta e quatro hectares,
dezesseis ares e noventa e nove centiares, situado no Município de
Cipó, objeto dos Registros n's 4.552, fi. 267, Livro 2-T; R-1-957, fi. 145,
Livro 2-E e R-1-948, fi. 136, Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Pessoas Juridicas da Comarca de Cipó, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Naciona! de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rura! de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de
forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(170)

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Estância Nhandu, situado no Município de Pedro Osório, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p- 8331-8516, novo 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Estância Nhandu,
com área de quinhentos hectares, situado no Município de Pedro
Osório, objeto da Matrícula n' 600 (remanescente), fi. 2v, Livro 2, do
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pedro Osório, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(171)

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Palmeiras, situado no Município de
Formosa, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Palmeiras, com área de um mil, oitenta hectares, cinqüenta e dois ares e
quarenta e nove centiares, situado no Município de Formosa, objeto
do Registro nº R-13-23.168, fls. 68/68A, Livro 2-BZ, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Formosa, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(172) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Conjunto Caete e Cedro, situado no Município de São João da Barra, Estado do Rio
de Janeiro, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Conjunto Caetá e Cedro,
com área de um mil, setecentos e oitenta e oito hectares e dez ares,
situado no Município de São João da Barra objeto das Matrículas
n's 1.050, fi. 157, Livro 2-C e 10.254, fi. 88, Livro 2-A-I, do Cartório do
2' Ofício da Comarca de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decrete, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamente com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177" da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(173)

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Conjunto Cambahyba, situado no Município
de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de
Janeiro, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
daLei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e2º daLei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Conjunto Cambahyba, com área de um mil, setecentos e quatorze hectares, quarenta e oito ares e treze centiares, situado no Município de Campos
dos Goytacazes, objeto do Registro nº R-I-137, fi. 167, Livro 2; e Matrículas nºs 27.131, fi. 191, Livro 3-0, 15.321, fi. 223, Livro 2-BB;
1.783, fi. 13, Livro 2-F; 4.912, fi. 175, Livro 2-P, do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Campos dos Goytacazes e Matrícula nº 933, fi. 72,
Livro 2-C, do Cartório do 4º Ofício da Comarca de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(174)

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Anna, situado no Município de Araguapaz, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Anna,
com área de três mil, oitocentos e quarenta e cinco hectares e sessenta
e cinco ares, situado no Município de Araguapaz, objeto do Registro
nºR-01-745, fi. 60, Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas de Araguapaz, Comarca de Mozarlândia, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de
6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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(175)

DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a inclusão, no Programa
Nacional de Desestatização (PND), da Companhia de Eletricidade do Acre {Eletroacre}.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica incluída no Programa Nacional de Desestatização
(PND), para os fins do disposto na Lei nº 9.491, de 9 de setembro de
1997, a Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre),
Art. 2º As ações representativas das participações acionárias
na sociedade referida no artigo anterior, de propriedade da União e
das entidades da Administração Pública Federal direta e indireta,
deverão ser depositadas no Fundo Nacional de Desestatização
(FND), no prazo máximo de cinco dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimunto Brito
Paulo Paiva
(176)

DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 1998
Outorga concessão para exploração do
aproveitamento hidrelétrico denominado Piraju, em trecho do Rio Paranapanema, no
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e no Decreto nº 2.003,
de 10 de setembro de 1996, bem como o que consta do Processo
nº 48100.001552/97-30,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8331-8516, novo 1998
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DECRETA:
Art. l' Fica outorgada à Companhia Brasileira de Alumínio
(CBA) concessão de uso de bem público para exploração do aproveitamento hidrelétrico denominado Piraju, em trecho do Rio Paranapanema, localizado no Município de Piraju, Estado de São Paulo, e implantação do sistema de transmissão de interesse restrito da centra! geradora.
Parágrafo único. A energia elétrica produzida destina-se ao
uso exclusivo da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), nos termos da Lei nº 9.074, de 1995, e do Decreto nº 2.003, de 1996.
Art. 2º A concessão de que trata este decreto vigorará pelo
prazo de trinta e cinco anos, contado da data de assinatura do respectivo contrato.
§ 1º O contrato deverá ser assinado no prazo estipulado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), sob pena de ineficácia
da concessão outorgada por este decreto.
§ 2º A requerimento da concessionária, apresentado até trinta e
seis meses antes do término do prazo do contrato, a concessão poderá ser prorrogada, nas condições que forem estipuladas.

Art. 3º A concessionária poderá estabelecer linhas de transmissão destinadas ao transporte de energia elétrica aos seus respectivos
centros de cargas, sendo-lhe facultada a aquisição negociada das respectivas servidões, mesmo que em terrenos de domínio público e faixas
de domínio de vias públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos.
Art. 4º Os bens e instalações para a produção de energia elétrica na usina referida no art. 1º somente poderão ser removidos ou
alienados mediante prévia e expressa autorização da Aneel.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e instalações vinculados à exploração do aproveitamento hidrelétrico passarão a integrar o patrimônio da União, garantida a indenização daqueles ainda não amortizados, na forma da legislação em vigor.
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Art. 5º A concessionária fica obrigada a satisfazer às exigências
de proteção ao meio ambiente, de controle de cheias e demais prescrições acauteladoras do uso da água, previstas no art. 143 do Código de Águas e na legislação subseqüente.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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Regulamenta o art. 14, § 3º, inciso Ill,
da Lei n' 9.650, de 27 de maio de 1998.

Retificação
Na página 2, 2' coluna, na epígrafe:
Onde se lê: Decreto nº 2.844, de 16 de novembro de 1998;
Leia-se: Decreto nº 2.842, de 13 de novembro de 1998;
E nas assinaturas:
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DECRETO Nº 2.844, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 (**)
Dispõe sobre os cargos privativos de Oficial-General do Exército em Tempo de Paz e dá
outras providências.

Retificação
Na página 1, l' coluna, na epígrafe:
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DECRETO N' 2.845, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998 (')
Encerra os trabalhos de inventariança
da extinta Fundação Roquette Pinto.

Retificação
Na página 11, l' coluna, na epígrafe:
Onde se lê: Decreto n" 2.885, de 19 de novembro de 1998;
Leia-se: Decreto nº 2.845, de 19 de novembro de 1998.

DECRETO Nº 2.824, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 (**)
Aprova o Regimento Interno do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada
Aberta e de Capitalização.
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<N- Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados,
de Capitalização e de Previdência Privada (Fenacor);

VI - Associação Nacional de Previdência Privada (Anapp) .».
(*) Publicado no DO de 20.11.1998 (pág. 8311 desta obra).
(**) Publicado naDO de 28.10.1998 (v. Coleção das Leis. Brasília, 190(10, t.2):

7649, out. 1998).
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(15) -

Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Melancia/Fazenda Bahia, situado no Município de Poço Branco, Estado
do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de
5 de novembro de 1998

8349

(16) -

Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Umarizeira/Olho
D'Água dos Carneiros/Olho D'Água/Riacho Teotônio/Lagoa dos Porcos, situado nos Municípios de Madalena e Itatira, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998

8350

(.17) -

Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Formosa, situado no Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998 ......

8351

(18) -

Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Espinheirinho,
situado no Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998

8352

(19) -

Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Logradouro,
situado no Município de Canindé, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998

8353

(14) -
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8523
(20) -

Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Visconde, situado no Município de Casimira de Abreu, Estado do Rio de
Janeiro, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro

de 1998..................................
Decreto de 4 de novembro de 1998 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Aldeia/Fazenda
Grande, situado no Município de Sítio Novo, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no no de 5 de novembro de 1998.".
(22) - Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Umburana
da Onça, situado no Município de Araruna, Estado da Paraíba, e dá
outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998
(23) - Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brejo do Meio/Fazenda Iguaçu, situado no Município de Marabá, Estado
do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro

8354

(21) -

de 1998.............................................................................................
(24) -

8355

8356

8357

Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Maria I, situado no Município de São João da Aliança, Estado
de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro

de 1998........................
Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Planaltina,
situado no Município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998...............
(26) - Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Solidão/Saco
Grande, situado no Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro de

8358

(25) -

1998................................................
Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Buríti das
Gamelas, situado no Município de Cristalina, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998.............
(28) - Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
João, situado no Município de Vila Propício, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998
(29) - Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Marta, situado no Município de Caiapônia, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998.....................

8360

8361

(27) -

8362

8363

8364
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8524
(30)

~

(31) -

(32) -

(33) -

(34) -

(35) -

(36) -

Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Dimas, situado no Município de Ibiá, Estado deMinas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998
Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Nova Esperança, situado no Município de São Miguel do Araguaia,
Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de
novembro de 1998
Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
São Vicente, situado no Município de Luiziana, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998
Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Sítio Núcleo das
Flores, situado no Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, e
dá outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998......
Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lagoinha/Boca
da Mata, situado no Município de Estreito, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998
Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda São Pedro, situado no Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998...........
Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Ilha das Flores I, situado no Município de Cândido de Abreu, Estado
do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de novem-

bro de 1998
Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Linharee ou Carvorite, situado no Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998
(38) - Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Barreiras, conhecido por Fazenda Guimarães, situado no Município
de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.
Publicado no DO de 5 de novembro de 1998
(39) - Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Morro
Alto, situado no Município de Ibiá, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998

8365

8366

8367

8368

8369

8371

8372

(37) -

8373

8374

8375
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8525
(40) -

(41) -

(42) -

(43) -

(44) -

(45) -

(46) -

(47) -

(48) -

(49) -

Decreto de 4 de novembro de 1998 -Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Nossa Senhora Auxiliadora, situado no Município de Iguatemi, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO
de 5 de novembro de 1998
Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Nossa Senhora Aparecida, situado no Município de Iguatemi, Estado
do Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de
5 de novembro de 1998
Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Souza, situado no Município de Canindé, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998
Decreto de 4 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rancho
Primavera, situado no Município de Canindé, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de novembro de 1998
Decreto de 5 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes C e D,
conhecido por Gleba Furnas l, situado no Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de
novembro de 1998
Decreto de 5 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Baixão, situado no Município de Lagarto, Estado de Sergipe, e dá outras
providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1998
Decreto de 5 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Parte das Fazendas Esperança e São João do Deserto, situado no Município de Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1998 .
Decreto de 5 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Capão do
Chiqueiro, situado no Município de Padre Bernardo, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1998
Decreto de 5 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa
Vista, situado no Município de Padre Bernardo, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1998 ......
Decreto de 5 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Faustinos, situado no Município de Doverlândia, Estado de Goiás, e
dá outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1998.

8376

8377

8378

8379

8380

8381

8382

8383

8384

8385
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8526
(50) -

Decreto de 5 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Santa Rosa, situado no Município de São Jerônimo da Serra, Estado
do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de novem-

bro de 1998
(51) -

8386

Decreto de 5 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Ilha das Flores, situado no Município de Cândido de Abreu, Estado do
Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro

de 1998

8387

Decreto de 5 de novembro de 1998 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brabos, situado no Município de Capoeiras, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1998

8388

Decreto de 5 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista ou
1!ereda, situado no Município de Padre Bernardo, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1998

8389

(54) -

Decreto de 5 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Myriam, situado no Município de Ibiá, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1998 ......

8390

(55) -

Decreto de 5 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Gibóia, situado no Município de Unaí, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1998

8391

(56) -

Decreto de 5 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pântano ou
Mariano, situado no Município de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1998

8392

(57) -

Decreto de 5 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pântano ou
Mariano, situado no Município de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1998

8393

(58) -

Decreto de 5 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Pântano ou Mariano, situado no Município de Ituiutaba, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado naDO de 6 de novembro de 1998

8394

(59) -

Decreto de 5 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pântano ou
Mariano, situado no Município de Ituíutaba, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1998

8395

(52) -

(53) -
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8527
(60) -

Decreto de 6 de novembro de 1998 - Revoga a autorização concedida à sociedade Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A. para funcionar no Brasil. Publicado no DO de 9 de novembro de 1998
.
(61) - Decreto de 6 de novembro de 1998 - Cria a Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, nos Municípios de Santarém e Aveiro, no Estado do
Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de novembro de

1998
(62) -

(63) -

(64) -

(65) -

(66) -

(67) -

(68) -

(69) -

bro de 1998
(70) -

.

.

Decreto de 10 de novembro de 1998 - Dispõe sobre concessão de autorização à Copa - Compafíia Panamefia de Aviación para funcionar
no Brasil, como empresa de transporte aéreo regular. Publicado noDO
de 11 de novembro de 1998
.
Decreto de 10 de novembro de 1998 - Dá nova redação ao inciso II
do art. F do Decreto de 4 de agosto de 1997, que delega competência ao
Ministro de Estado da Fazenda para a prática dos atos que menciona.
Publicado no DO de 11 de novembro de 1998
.
Decreto de la de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Agropecuária Umuarama Ltda., situado no Município de São Félix do Xingu,
Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de
novembro de 1998
.
Decreto de 10 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Líder
ou Gamela, situado no Município de Luziânia, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de novembro de 1998
..
Decreto de 10 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santa Luzia,
situado no Município de Prado, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de novembro de 1998
..
Decreto de 10 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São Francisco, situado no Município de Jacuípe, Estado de Alagoas, e dá outras
providências. Publicado no DO de 11 de novembro de 1998
..
Decreto de 10 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Cova da Árvore/Saco
do Juazeiro, situado no Município de Tucano, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 11 de novembro de 1998
..
Decreto de 11 de novembro de 1998 - Modifica fontes de recursos de
dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no que concerne ao
Ministério da Ciência e Tecnologia. Publicado no DO de 12 de novem-

.

8396

8396

8398

8399

8400

8401

8402

8403

8404

8406

Decreto de 11 de novembro de 1998 - Modifica fontes de recursos de
dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no que concerne ao
Ministério das Relações Exteriores. Publicado no DO de 12 de novem-

bro de 1998

.

8406
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8528
(71) -

Decreto de 11 de novembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$ 52.760.100,00, em favor da Câmara dos Deputados, da Presidência
da República, do Ministério da Marinha e do Ministério da Justiça,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 12 de novembro de 1998

8407

(72) -

Decreto de 11 de novembro de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 551.532,00,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
12 de novembro de 1998 .

8408

(73) -

Decreto de 10 de novembro de 1998 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Pajeú,
situado no Município de Novo Repartímento, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de novembro de 1998 ......

8409

(74) -

Decreto de 12 de novembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, crédito suplementar no valor global de R$ 2.772.709,00, em favor dos Ministérios do Trabalho e da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO
de 13 de novembro de 1998

8410

(75) -

Decreto de 12 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Marília, situado no Município de Celerado, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1998

8411

(76) -

Decreto de 12 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Condomínio Rural Moraes, situado no Município de Sant'Ana do Livramento,
Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no
DO de 13 de novembro de 1998

8412

(77) -

Decreto de 12 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Conjunto
Vila Izabel, situado nos Municípios de Itapé, Ibicaraí e Itabuna, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1998

8413

(78) -

Decreto de 12 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Córrego Rico/Ribeirão Claro, situado no Município de Alto Araguaia,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de
13 de novembro de 1998

8414

Decreto de 12 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Condomínio Rural Tettamanzy de Moraes, situado no Município de Sant'Ana do
Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências.
Publicado no DO de 13 de novembro de 1998

8415

(79) -
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8529
(80) -

Decreto de 12 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Lote
Furninha, conhecido por Fazenda Alminhas, situado no Município de
Poxoréo, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado
no DO de 13 de novembro de 1998
".............

(81) -

Decreto de 13 de novembro de 1998 - Dispõe sobre concessão de autorização à Aeropostal - Alas de Venezuela C.A., para funcionar o
Brasil, como empresa de transporte aéreo regular. Publicado no DO de
16 de novembro de 1998
Decreto de 16 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Flexas/Gleba Juriti, situado no Município de Bom Jardim, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de novembro
de 1998
Decreto de 16 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Aracapá, situado no Município de Orocó, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências. Publicado no DO de 17 de novembro de 1998 ....
Decreto de 16 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Braeileia, situado no Município de Itaetê, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado naDO de 17 de novembro de 1998
Decreto de 16 de novembro de 1998 - Retifica o art. 1Q do Decreto de
3 de junho de 1998, que declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas Fazendas São José de Nazaré/São José do Nazaré, situado no Município de Poço Redondo, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de novembro de 1998
Decreto de 16 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
AIgomarques, situado nos Municípios de Bom Jesus da Lapa e Riacho
de Santana, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no
DO de 17 de novembro de 1998
Decreto de 16 de novembro de 1998 - Dispõe sobre o registro de
imóvel em nome da União. Publicado no DO de 17 de novembro de
1998
Decreto de 16 de novembro de 1998 - Dispõe sobre o registro de
imóvel em nome da União. Publicado no DO de 17 de novembro de
1998 ..
Decreto de 16 de novembro de 1998 -Autoriza a empresa Consorcio
de Ingenieria Electromecánica S.A. (CIE) a estabelecer sucursal na
República Federativa do Brasil, sob a denominação social de CIE S.A.
do Brasil, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de novembro de 1998
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(85) -
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(89) -
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(90) -

(91) -

(92) -

(93) -

(94) -

(95) -

(96) -

(97) -

(98) -

(99) -

Decreto de 17 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Monte Alegre/Reserva, situado no Município de Muqui, Estado do
Espírito Santo, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de novembro de 1998
o..
Decreto de 17 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Sapicuá, situado no Município de Cáceres, Estado do Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de novembro de 1998 ....
Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rioverdinho da Barra Grande, situado no Município de Rio Verde, Estado
de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de novembro de 1998 ..
Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Cambuchim, situado no Município de São Borja, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 novembro
de 1998
Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Buriti, situado no Município de Luaiânia, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 19 de novembro de 1998
Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Santa Vitória, situado no Município de Santa Vitória, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de novembro de 1998
Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Gado
Bravo, situado no Município de Buritis, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 19 de novembro de 1998 ......
Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paraná, situado no Município de Farol, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 19 de novembro de 1998
Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, situado no Município de Andradina, Estado de São Paulo, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de novembro de 1998
Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Vargem/Santa Clara, situado no Município de Candói, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 19 de novembro de 1998
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8531
(100) - Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Frial I/Frial
lI, situado no Município de São Félix do X:i.ngu, Estado do Fará, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de novembro de 1998 ...
(101) - Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso, situado no Município de Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no no de 19 de novembro de 1998 ......
(102) - Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Marcação, situado no Município de Traipu, Estado de Alagoas, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de novembro de 1998
(103) - Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Javari, situado no Município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de novembro de 1998
(104) - Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Vista Alegre, situado no Município de Portel, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 19 de novembro de 1998 .
(105) - Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barra
do Juá, situado no Município de Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 19 de novembro de 1998
(106) - Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Campina, situado nos Municípios de Jaguaretama e Banabuiú, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de novembro de 1998
(107) - Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Damião/Mocambo/Belo Horizonte/Casa Nova/Alto Alegre, situado no
Município de Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de novembro de 1998
(108) - Decreto de 18 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santa Maria/Olho
d'Água das Cobras, situado no Município de Santa Quitéria, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de novembro de
1998
(109) - Decreto de 19 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santana de Água Limpa/lndaiá/Massapé, situado no Município de São José
do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de novembro de 1998
0.0.. ••••••
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8532
(110) - Decreto de 19 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Matões,
situado no Município de Miguel Alves, Estado do Piauí, e dá outras
providências. Publicado no DO de 20 de novembro de 1998

8448

(111) -

Decreto de 19 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Terezinha, situado no Município de Bonito, Estado da Bahia, e
dá outras providências. Publicado no DO de 20 de novembro de 1998

8449

Decreto de 19 de novembro de 1998 - Declara de utilidade pública
o Abrigo Jerônimo de Paula Assunção de Itapagipe, com sede na Cidade de Itapagipe (MG), e outras entidades. Publicado no DO de 20 de
novembro de 1998

8450

(113) - Decreto de 19 de novembro de 1998 - Restabelece os títulos de utilidade pública federal da Associação das Senhoras de Rotarianos de
Londrina, com sede na Cidade de Londrina (PR), e outras entidades.
Publicado no DO de 20 de novembro de 1998

8453

(114) - Decreto de 20 de novembro de 1998 - Renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de Penápolis Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Penápolis, Estado
de São Paulo. Publicado no DO de 23 de novembro de 1998

8454

(115) - Decreto de 20 de novembro de 1998 -Renova a concessão da Rádio
Zequinha de Abreu Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado
de São Paulo. Publicado no DO de 23 de novembro de 1998

8455

(116) - Decreto de 20 de novembro de 1998 - Renova a concessão outorgada à Rádio Clube de Americana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Americana, Estado de
"........
São Paulo. Publicado no DO de 23 de novembro de 1998

8456

(112) -

(117) -

Decreto de 20 de novembro de 1998 - Renova a concessão outorgada à Rádio Serra de Boa Esperança Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 23 de novembro de 1998 .....

8457

(118) - Decreto de 20 de novembro de 1998 - Transfere para a Fundação
João Paulo II a concessão outorgada à Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na Cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 23 de novembro de 1998 ....... ..... ....... ...... ..... .......... ..... .....

8458

(119) - Decreto de 20 de novembro de 1998 - Renova a concessão outorgada à
Fundação Cultural de Radiodifusão Arthur de Souza Valle, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Nova Odessa,
Estado de São Paulo. Publicado no DO de 23 de novembro de 1998
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8533
(120) - Decreto de 24 de novembro de 199B-Renova a concessão da Rádio
e Televisão Iguaçu S.A., para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Publicado noDO
de 25 de novembro de 1998
(121) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Renova a concessão da Fundação Nossa Senhora do Rocio, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Publicado no DO de 25 de novembro de 1998
(122) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Renova a concessão da Fundação Nossa Senhora do Rocio, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas curtas, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 25 de novembro de 1998
(123) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Renova a concessão outorgada à Rádio Iracema de Fortaleza S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Publicado no DO de 25 de novembro de 1998
(124) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Renova a concessão da Bariri
Rádio Clube Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Bariri, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 25 de novembro de 1998
(125) - Decreto de 24 de novembro de 1998 -Renova a concessão da Rádio
Sul Fluminense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no DO de 25 de novembro de 1998.........................................
(126) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Renova a concessão outorgada à S.A. Rádio Guarani, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 25 de novembro de 1998....................................
(127) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Renova a concessão outorgada à Fundação Educacional Sant'Ana, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Caicó, Estado do Rio
Grande do Norte. Publicado no DO de 25 de novembro de 1998
(128) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Tuiuti Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Martinópolis, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 25 de novembro de 1998
(129) - Decreto de 24 de novembro de 1998-Renova a concessão da Rádio
Sociedade Muriaé Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 25 de novembro de 1998..................................................
(130) - Decreto de 24 de novembro de 1998-Renova a concessão da Rádio
Clube Pontagrossense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 25 de novembro de 1998.......................................
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8534
(131) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade Gorutubana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Janaúba, Estado de
Minas Gerais. Publicado no DO de 25 de novembro de 1998................
(132) - Decreto de 24 de novembro de 1998 -Renova a concessão outorgada à TV Bauru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo. Publicado noDO de 25 de novembro de 1998..............................
(133) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Renova a concessão da Rádio
Auriflama de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Auriflama, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 25 de novembro de 1998.........................
(134) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Renova a concessão outorgada à Rádio Integração de Carmo do Paranaíba Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Carmo do
Paranaíba, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 25 de novem-

bro de 1998
(135) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Renova a concessão da Fundação Padre Penteado, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Carmo do Rio Claro, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 25 de novembro de 1998...
(136) - Decreto de 24 de novembro de 1998 -Renova a concessão da Rádio
São João Del Rei S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais. Publicado noDO de 25 de novembro de 1998................................
(137) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Transfere para a Fundação
Santíssimo Redentor a concessão outorgada à Rádio Educação Rural
de Coari Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na Cidade de Coari, Estado do Amazonas. Publicado no DO
de 25 de novembro de 1998
(138) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Novo Horizonte, situado no Município de Nova Londrina, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado naDO de 25 de novembro de 1998...........
(139) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Massapé/Tigre/Santa
Eliza, situado nos Municípios de Quixeramobim e Madalena, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de novembro de

1998......................................................................................
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8472

8473

8474

8475

8476

8477

8478

8479

(140) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
São Judas Tadeu, situado no Município de Crietalândia, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de novembro

de 1998....

8480

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8519-8538, novo 1998

8535
(141) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Ingá, situado no Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do
Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de novembro

de 1998.......................................................................................................

8481

(142) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Campina
'\1erde, situado no Município de Vicência, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de novembro de 1998...............

8482

(143) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado EngenJw Mascatinho,
situado no Município de Tamandaré, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências. Publicado no DO de 25 de novembro de 1998
"......

8483

(144) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Nossa
Senhora da Conceição, situado no Município de Santa Maria da Boa
Vista, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no
DO de 25 de novembro de 1998
"................................

8484

(145) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenhos
Barrinha I e II/Firmatiuo, situado no Município de Vicência, Estado
de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
novembro de 1998

8485

(146) - Decreto de 24 de novembro de 1998 - Credencia o Centro Universitário do Norte Paulista, com sede na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 25 de novembro de 1998 ..

8486

(147) - Decreto de 25 de novembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 228.788.852,00, para o reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de novembro de 1998.........

8487

(148) - Decreto de 25 de novembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 2.000.000,00, em favor do
Ministério da Justiça, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 26 de novembro de 1998.....................

8488

(149) - Decreto de 25 de novembro de 1998-Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 500.000,00, em favor do Ministério da Justiça, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de novembro de 1998

8489

(150) - Decreto de 25 de novembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global
de R$ 1.418.017,00, em favor dos Ministérios da Cultura, do Trabalho
e da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de novembro de 1998

8490
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8536
(151) - Decreto de 25 de novembro de 1998 - Modifica fontes de recursos
de dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no que concerne
ao Ministério da Educação e do Desporto. Publicado no DO de 26 de
novembro de 1998
(152) - Decreto de 25 de novembro de 1998 -Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global
de R$ 1.962.749,00, em favor dos Ministérios da Cultura e da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de novembro de 1998..
(153) - Decreto de 25 de novembro de 1998 -Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 42.773.697,00,
em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento, e dá outras providências. Publicado no DO de 26
de novembro de 1998
.
.
(154) - Decreto de 26 de novembro de 1998 -Declara ponto facultativo na
Cidade de Brasília, Capital Federal. Publicado noDO de 27 de novem-

bro de 1998
(155) - Decreto de 26 de novembro de 1998 - Declara extinta, por renúncia expressa da interessada, a concessão outorgada à Rádio Boas Novas Ltda. para executar, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão,
serviço de radiodifusão sonora em onda curta. Publicado no DO de 27
de novembro de 1998..
(156) - Decreto de 26 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Sossego lI, situado no Município de Buriti do Tocantins, e dá outras
providências. Publicado no DO de 27 de novembro de 1998
(157) - Decreto de 26 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Babaçu, situado nos Municípios de Axixá do Tocantins e Sítio Novo do
Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado
no DO de 27 de novembro de 1998
(158) - Decreto de 26 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Canaã/São
José, situado no Município deCristalândia, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de novembro de 1998
(159) - Decreto de 26 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Barra Bonita, situado no Município de Carmolândia, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de novembro de

1998
(160) - Decreto de 26 de novembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Crietal/Jacá, situado no Município de Pequizeiro, Estado Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de novembro de 1998 .
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8537
(161) - Decreto de 26 de novembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 375.605,00, em favor do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado DO DO de 27 de novembro de 1998
(162) - Decreto de 26 de novembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 2.205.060,00,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de novembro de

1998

8501

(163) - Decreto de 26 de novembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar
no valor de R$ 53.550.000,00, para o reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de novembro de 1998
(164) - Decreto de 26 de novembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global
de R$ 30.062.235,00, em favor de diversos Orgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de novembro de 1998
(165) - Decreto de 26 de novembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito especial no valor de R$ 307.000,00, em favor da Justiça
do Trabalho, para os fins que especifica. Publicado no DO de 27 de novembro de 1998
(166) - Decreto de 26 de novembro de 1998 -Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global
de R$15.235.589,00, em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 27 de novembro de 1998
(167) - Decreto de 26 de novembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 849.007,00, em favor do Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 27 de novembro de 1998
(168) - Decreto de 26 de novembro de 1998 - Modifica fontes de recursos de
dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no que concerne ao
Ministério da Justiça. Publicado no DO de 27 de novembro de 1998 .....
(169) - Decreto de 27 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas
Buri/Santa Helena/Sempre Viva, situado no Município de Cipó, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de novembro de 1998
(170) - Decreto de 27 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Estância
Nhandu, situado no Município de Pedro Osório, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de novembro

de 1998
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,

8501

8502

8503

8504

8505

8506

8507

8507

Sã08
fi.

11, t. 2, p. 8519-8538, novo 1998

8538
(171) - Decreto de 27 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Palmeiras, situado no Município de Formosa, Estado do Goiás, e dá OU~
tras providências. Publicado no DO de 30 de novembro de 1998
(172) - Decreto de 27 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Conjunto Caetá e Cedro, situado no Município de São João da Barra, Estado do Rio
de Janeiro, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de novembro de 1998
(173) - Decreto de 27 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Conjunto
Cambahyba, situado no Município de Campo dos Goytacazes, Estado
do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Publicado naDO de 30 de
novembro de 1998 .'
(174) - Decreto de 27 de novembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Anna, situado no Município de Araguapaz, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de novembro de 1998 .....
(175) - Decreto de 30 de novembro de 1998 - Dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de Desestatização (PND), da Companhia de Eletricidade
do Acre (Eletroacre). Publicado no DO de I" de dezembro de 1998 .'
(176) - Decreto de 30 de novembro de 1998 - Outorga concessão para exploração do aproveitamento hidrelétrico denominado Piraju, em trecho do Rio Paranapanema, no Estado de São Paulo. Publicado no DO
O"'

de F de dezembro de 1998

DECRETOS

8510

8511

8513

8514

8514

RETIFICAÇÕES

2.842 - Decreto de 13 de novembro de 1998 - Regulamenta o art. 14, § 3º,
inciso UI, da Lei n" 9.650, de 27 de maio de 1998. Publicado no DO de
17 de novembro de 1998
Retificado no DO de 18 de novembro de 1998
2.844 - Decreto de 16 de novembro de 1998 - Dispõe sobre os cargos privativos de Oficial-General do Exército em Tempo de Paz e dá outras
providências. Publicado no DO de 17 de novembro de 1998
Retificado no DO de 18 de novembro de 1998
2.845 - Decreto de 19 de novembro de 1998 - Encerra os trabalhos de inventariança da extinta Fundação Roquette Pinto. Publicado no DO de
20 de novembro de 1998
Retificado no DO de 23 de novembro de 1998
2.824 - Decreto de 27 de novembro de 1998 -Aprova o Regimento Interno do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização. Publicado
no DO de 28 de outubro de 1998 e retificado no DO de 30 de novem-

bro de 1998

8509

8304
8517

8309
8517

8311
8518

8518

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8519-8538, novo 1998

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ABRIGO JERÔNIMO DE PAULA ASSUNÇÃO DE ITAPAGIPE, ITAPAGIPE (MG)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

.

8450

AÇÃO COMUNITÁRIA ESTRELA DA ESPERANÇA, MUCURI (ES)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

8339

.

AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

.

8450

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
Promulgação, Brasil e Namfbia
Decreto nº 2.836, de 4 de novembro de 1998

.

8286

ADIPE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL DA PESSOA, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

8339

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
Ponto facultativo; Brasília, declaração
(154) Decreto de 26 de novembro de 1998

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ações judiciais, cadastramento, controle, acompanhamento, normas
Decreto nº 2.839, de 6 de novembro de 1998

8494

8291

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8539-8595, novo 1998

8540
AEROPOSTAL - ALAS DE VENEZUELA C.A.
Transporte aéreo regular; Funcionamento no Brasil, autorização,
concessão
(81) Decreto de 13 de novembro de 1998

8418

AGROPEcuÁRIA UMUARAMA LTDA., SÃO FÉLIX DO XINGU (PA)
Interesse social, declaração
(64) Decreto de 10 de novembro de 1998

.

8400

ALDEIAlFAZENDA GRANDE, SÍTIO NOVO (MA)
Interesse social, declaração
(21) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8355

ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE ROTARIANOS DE LONDRINA,
LONDRINA (PR)
Utilidade pública, restabelecimento de título
(113) Decreto de 19 de novembro de 1998

.

8453

ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DA IRMANDADE NOSSA SENHORA
DA SAÚDE, DIAMANTINA (MG)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

.

8450

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS, DEFICIENTES VISUAIS OU DEFICIENTES AUDITIVOS DE CORNÉLIO PROCÓPIO, CORNÉLIO
PROCÓPIO (PR)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8339

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO A MENINA, PONTA GROSSA (PR)
Utilidade pública, restabelecimento de título
(113) Decreto de 19 de novembro de 1998

8453

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÃNCIADE VERA
CRUZ DO OESTE, VERA CRUZ DO OESTE (PR)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8339

ASSOCIAÇÃO DOS HEMOFÍLICOS DE ALAGOAS, MACEIÓ (AL)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

8450

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8539-8595, novo 1998

8541
ASSOF~t~iP.~g~~i.i~7s~~ÍLICOS DO ESTADO
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

DE SANTA CATARINA,

0'0

8450

ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CENTRO COMUNITÁRIO URBANO
DE TARABAI, TARABAI (SP)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

8450

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL ULISSES BANDEIRA,
MACEIÓ (AL)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998 .

8450

ASSOCIAÇÃO O BOM SAMARITANO (ES)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998 ".

8339

ASSOCIAÇÃOSANTOANGELENSE LAR DO MENINO, SANTO ÃNGELO (RS)
Utilidade pública
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998 .

8339

ATO INTERNACIONAL
Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, promulgação; Brasil e
Namíbia
Decreto n" 2.836, de 4 de novembro de 1998

8286

Constituição da União Postal Universal; Terceiro Protocolo Adicional,
promulgação; Hamburgo
Decreto nº 2.841, de 10 de novembro de 1998

8303

AUTARQUIAS
Ações judiciais, cadastramento, controle, acompanhamento, normas
Decreto n~ 2.839, de 6 de novembro de 1998

8291

B
BAIXA DOS MOCÓS E OUTROS, GOVERNADOR DlX SEPT ROSADO (RN)
Interesse social, declaração
(3) Decreto de 3 de novembro de 1998

8333

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8539-8595, novo 1998

8542
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Plano de carreira; Servidor, normas; Lei nv 9.650/98, alteração
Decreto nº 2.844, de 16 de novembro de 1998
Publicado noDO de 17 de novembro de 1998..................................
Retificado no DO de 18 de novembro de 1998

8309
8517

BARIRI RÁDIO CLUBE LTDA., BARIRI (SP)
Serviço, concessão, renovação
(124) Decreto de 24 de novembro de 1998

8464

BARIRI SUL FLUMINENSE LTDA., BARRA MANSA (RJ)
Serviço, concessão, renovação
(125) Decreto de 24 de novembro de 1998

8465

c
CADIN ver CADASTRO INFORMATNO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CÃMARA DOS DEPUTADOS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(72) Decreto de 11 de novembro de 1998

8408

CARGO EM COMISSÃO
Remanejamento
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(lPHAN); Decreto n'' 2.702/98, alteração
Decreto n" 2.837, de 4 de novembro de 1998
Secretaria-Geral da Presidência da República
Casa Civil da Presidência da República
Decreto n Q 2.846, de 20 de novembro de 1998 .
Remanejamento, prazo
Decreto nº 2.849, de 27 de novembro de 1998 .

8287

8311

8321

CARNAÚBASIMAURÍCIO, SOBRAL (CE)
Interesse social, declaração
(14) Decreto de 4 de novembro de 1998

8347

.

CASA ESPÍRITA CRISTÃ MENSAGEIRO DA PAZ, CABEDELa (PA)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8339

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8539-8595, novo 1998

8543
CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM ALVORADA, SERTÃOZINHO (SP)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

8450

.

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E REABILITAÇÃO, RIO DE JANEIRO (R.J)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

8450

CENTRO DE PESQUISA E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES
BUCO-FACIAIS, ARARAQUARA(SP)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

8450

CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO-RENAIS DO CEARÁ,
FORTALEZA (CE)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

8450

.

CENTRO INFANTIL CRESCER SORRINDO, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

..

8339

CENTRO SOCIAL E COMUNITÁRIO DE PEDRO LEOPOLDO, PEDRO
LEOPOLDO (MG)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

8450

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO
PARAOSASCO
Credenciamento
(7) Decreto de 4 de novembro de 1998

8338

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE PAULISTA
Credenciamento; São José do Rio Preto (SP)
(146) Decreto de 24 de novembro de 1998

.

8486

Consorcio de Ingeniería Electromecánica S.A. (CIE), funcionamento de
sucursal no Brasil, autorização, normas
(89) Decreto de 16 de novembro de 1998

8425

CIE - S.A DO BRASIL

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8539-8595, novo 1998

8544
CÍRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DE MOGI GUAÇU,
MOGI GUAÇU (SP)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

8339

CÓDIGO PENAL
Indulto, pena, concessão, comutação, normas
Decreto nº 2.838, de 6 de novembro de 1998

8287

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBA)
Aproveitamento hidrelétrico; Exploração, concessão; Estado de São Paulo
(176) Decreto de 30 de novembro de 1998

8514

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (ELETROACRE)
Programa Nacional de Desestatização (PND), inclusão
(175) Decreto de 30 de novembro de 1998
.

8514

CONDOMÍNIO RURAL MORAES, SANT'ANA DO LIVRAlV[ENTO (RS)
Interesse social, declaração
(76) Decreto de 12 de novembro de 1998

8412

CONDOMÍNIO RURAL TETTAMANZY DE MORAES, SANT'ANA DO
LIVRAMENTO (RS)
Interesse social, declaração
(79) Decreto de 12 de novembro de 1998

8415

CONJUNTO CAETÁ E CEDRO, SÃO JOÃO DA BARRA (RJ)
Interesse social, declaração
(172) Decreto de 27 de novembro de 1998

8510

CONJUNTO CAMBAHYBA, CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)
Interesse social, declaração
(173) Decreto de 27 de novembro de 1998

8511

CONJUNTO VILA IZABEL, ITAPÉ (BA)
Interesse social, declaração
(77) Decreto de 12 de novembro de 1998

8413

CONSELHO CENTRAL DE JOÃO PINHEIRO DA SOCIEDADE DE SÃO
VICENTE DE PAULO, JOÃO PINHEIRO (MG)
Utilidade pública, declaracão
(112) Decreto de 19 de no~embro de 1998

8450

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8539-8595, novo 1998

8545
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA NACIONAL DE SEGUROS
PRIVADOS
Regimento Interno, aprovação
Decreto n" 2.824, de 27 de novembro
Publicado no DO de 28 de outubro de 1998 e retificado no DO de 30
de novembro de 1998

8518

CONSORCIO DE INGENIERÍA ELETROCTROMECÁNICA S.A. (CIE)
Funcionamento de sucursal no Brasil, autorização, normas
(89) Decreto de 16 de novembro de 1998
.

8425

CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO POSTAL UNIVERSAL
Terceiro Protocolo Adicional, promulgação; Hamburgo
Decreto n" 2.841, de 10 de novembro de 1998 ..

8303

0

COPA - COMPANIA PANAMENA DE AVIACIÓN
Funcionamento no Brasil, autorização, normas
(62) Decreto de 10 de novembro de 1998 ..

8398

CORRE-CORRE E OUTROS, COROATÁ (MA)
Interesse social, declaração
(1) Decreto de 3 de novembro de 1998

8331

.

COVA DAÁRVORE/SACO DO JUAZEIRO, TUCANO (BA)
Interesse social, declaração
(68) Decreto de 10 de novembro de 1998

8404

.

CRECHE CANTINHO FELIZ, CAMBUQUIRA (MG)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998 .

8450

CRECHE LAR FELIZ, PONTA GROSSA (PR)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8339

CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, FOZ DO IGUAÇU (PR)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998 ....

8339

CRÉDITO ESPECIAL
Justiça do Trabalho
(165) Decreto de 26 de novembro de 1998

8504

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p- 8539-8595, novo 1998

8546
CRÉDITO SUPLEMENTAR
Câmara dos Deputados
(72) Decreto de 11 de novembro de 1998 .

8408

Ministério da Cultura
(150) Decreto de 25 de novembro de 1998
(152) Decreto de 25 de novembro de 1998 ....
(167) Decreto de 26 de novembro de 1998

8490
8492
8506

Ministério da Educação e do Desporto
(74) Decreto de 12 de novembro de 1998
(50) Decreto de 25 de novembro de 1998
(152) Decreto de 25 de novembro de 1998
(162) Decreto de 26 de novembro de 1998

8410
8490
8492
8501

.

Ministério da Fazenda
(161) Decreto de 26 de novembro de 1998

8501

.

Ministério da Justiça
(72) Decreto de 11 de novembro de 1998
.
(148) Decreto de 25 de novembro de 1998 ..
(149) Decreto de 25 de novembro de 1998

8408
8488
8489

Ministério da Marinha
(72) Decreto de 11 de novembro de 1998

8408

Ministério da Previdência e Assistência Social
(73) Decreto de 11 de novembro de 1998

.

8409

Ministério da Saúde
(153) Decreto de 25 de novembro de 1998

8493

Ministério do Trabalho
(74) Decreto de 12 de novembro de 1998 .
(150) Decreto de 25 de novembro de 1998

8410
8490

Ministério dos Transportes
(147) Decreto de 25 de novembro de 1998
(163) Decreto de 26 de novembro de 1998

8502

Poder Executivo
(164) Decreto de 26 de novembro de 1998

8503

Poder Judiciário
(166) Decreto de 26 de novembro de 1998

8505

Poder Legislativo
(164) Decreto de 26 de novembro de 1998

8503

Presidência da República
(72) Decreto de 11 de novembro de 1998
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p-

8487

..
8539~8595,

8408
novo 1998

8547
CRUZADA DE sÃo SEBASTIÃO, PONTA GROSSA (PR)
Utilidade pública, restabelecimento de título
(Ll S) Decreto de 19 de novembro de 1998

..

8453

D
DANIELLE & C - OFFICINE MECCANICHE S.p.A
Funcionamento no Brasil, autorização, concessão, revogação
(60) Decreto de 6 de novembro de 1998 o..
DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel; Reforma agrária
Agropecuária Umuarama Ltda., São Félix do Xingu (PA)
(64) Decreto de 10 de novembro de 1998
.
AldeiaIFazenda Grande, Sítio Novo (Iv1A)
(21) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
.
Baixa dos Mocós e outros, Governador Dix Sept Rosado (RN)
(3) Decreto de 3 de novembro de 1998
.
CarnaúbaslMaurício, Sobral (CE)
(4) Decreto de 4 de novembro de 1998
..
.
Condomínio Rural Moraes, Sant'Ana do Livramento (RS)
(76) Decreto de 12 de novembro de 1998
.
Condomínio Rural Tettamanzy de Moraes, Sant'Ana do Livramento (RS)
(79) Decreto de 12 de novembro de 1998
Conjunto Caetá e Cedro, São João da Barra (RJ)
(172) Decreto de 27 de novembro de 1998
Conjunto Cambahyba, Campos dos Gcytacazes (RJ)
(173) Decreto de 27 de novembro de 1998
.
Conjunto Vila Izabel, Itapé (BA)
(77) Decreto de 12 de novembro de 1998
.
Corre-Corre e outros, Coroatá (MA)
(1) Decreto de 3 de novembro de 1998
..
Cova da Árvore/Saco do Juazeiro, Tucano (BA)
(68) Decreto de 10 de novembro de 1998
Engenho Campina Verde, Vicência (PE)
(142) Decreto de 24 de novembro de 1998
Engenho Mascatinho, Tamandaré (PE)
(143) Decreto de 24 de novembro de 1998
Engenhos Barrinha I e IIlFirmativo, Vicência (PE)
(145) Decreto de 24 de novembro de 1998
Espinheirinho, Mossoró (RN)
(18) Decreto de 4 de novembro de 1998 .....

8396

8400
8355
8333
8347

8412
8415
8510

8511
8413

8331
8404

8482
8483

8485
8352

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8539-8595, novo 1998

8548
Estância Nhandu, Pedro Osório (RS)
(170) Decreto de 27 de novembro de 1998
.
Fazenda Algomarques, Bom Jesus da Lapa e Riacho de Santana (BA)
(86) Decreto de 16 de novembro de 1998 ....
Fazenda Aracapá, Orocó (PE)
(83) Decreto de 16 de novembro de 1998
.
Fazenda Babaçu, Axixá do Tocantins e Sítio Novo do Tocantins (TO)
.
(157) Decreto de 26 de novembro de 1998
Fazenda Baixão, Lagarto (SE)
(45) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
Fazenda Barra Bonita, Carmolândia (TO)
(159) Decreto de 26 de novembro de 1998
.
Fazenda Barra do Juá, Santa Quitéria COE)
(l05) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda Barreiras, Patos de Minas (MG)
(38) Decreto de 4 de novembro de 1998 ...
Fazenda Bem Dizia, Macaé (RJ)
(12) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
.
Fazenda Boa Vista ou Vereda, Padre Bernardo (GO)
(53) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
Fazenda Boa Vista, Padre Bernardo (GO)
(48) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
Fazenda Brabos, Capoeira (PE)
(52) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
Fazenda Brasiléa, Itaetê (BA)
(84) Decreto de 16 de novembro de 1998
.
Fazenda Brejo do Meio e outra, Marabá (PA)
(23) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Buriti das Gamelas, Cristalina (GO)
(27) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Buriti, Luziânia (GO)
(94) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazenda Califórnia, Pai Pedro (MG)
(10) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Cambuchim, São Borja (RS)
(93) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazenda Campina, Jaguaretama e Banabuiú (CE)
(106) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazenda Canaã/São José, Cristalândia, Estado do Tocantins
(158) Decreto de 26 de novembro de 1998
.
Fazenda Capão do Chiqueiro, Padre Bernardo (GO)
(47) Decreto de 5 de novembro de 1998
.

8508
8423
8420
8496
8331
8499
8443
8374
8345
8389
8384
8388
8421
8357
8362
8431
8343
8430
8444
8497
8383
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8549
Fazenda Cônego RicolRibeirão Claro, Alto Araguaia (MT)
(78) Decreto de 12 de novembro de 1998
.

8414

Fazenda CristallJacá, Pequizeiro (TO)
(160) Decreto de 26 de novembro de 1998
Fazenda Faustinos, Doverlândia (GO)
(49) Decreto de 5 de novembro de 1998 ...
Fazenda Flexas/Gleba Juriti, Bom Jardim (MA)
(82) Decreto de 16 de novembro de 1998 .
Fazenda Gado Bravo, Buritis (MG)
(96) Decreto de 18 de novembro de 1998

8500
8385
8385
8434

.

Fazenda Gibóia, Unaí (MG)
(55) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
Fazenda Ilha das Flores I, Cândido de Abreu (PR)
(36) Decreto de 4 de novembro de 1998 ...

8391
8372

Fazenda Ilha das Flores, Cândido de Abreu (PR)
(51) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Ingá, Bela Vista do Paraíso (PR)
(141) Decreto de 24 de novembro de 1998 ..
Fazenda Líder ou Gamela, Luziânia (GO)
(65) Decreto de 10 de novembro de 1998

.

8481
8401

.

Fazenda Linhares ou Carvorite, Teixeira Soares (PR)
(37) Decreto de 4 de novembro de 1998
.

8373

Fazenda Marília, Colorado (PR)
(75) Decreto de 12 de novembro de 1998

.

Fazenda MelancialFazenda Bahia, Poço Branco (RN)
(15) Decreto de 4 de novembro de 1998
.

8411
8349

Fazenda Monte AlegrelReserva, Muqui (ES)
(90) Decreto de 17 de novembro de 1998 ."
Fazenda Morro Alto, Ibiá (MG)
(39) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Myriam, Ibiá (MG)
(54) Decreto de 5 de novembro de 1998

8387

8427
8375

.

8390

..

Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Iguatemi (MS)
(41) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, Iguatemi (MS)
(40) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Nova Esperança, São Miguel do Araguaia (GO)
(31) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Novo Horizonte, Nova Londrina (PR)
(138) Decreto de 24 de novembro de 1998

8377

.
..

8376
8366

.

8478
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8550
Fazenda Olhos D'Água, Sacramento (MG)
(5) Decreto de 3 de novembro de 1998
.
Fazenda Pajeú, Novo Repartimento (PA)
(69) Decreto de 10 de novembro de 1998 .
Fazenda Palmeiras, Formosa (GO)
(171) Decreto de 27 de novembro de 1998
Fazenda Pântano ou Mariano, Ituiutaba (MG)
(56) Decreto de 5 de novembro de 1998 ......
(57) Decreto de 5 de novembro de 1998
(58) Decreto de 5 de novembro de 1998
(59) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Paraíso, Santa Quitéria (CE)
(101) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazenda Paraná, Farol (PR)
(97) Decreto de 18 de novembro de 1998 .
Fazenda Pasmado ou Missa, Buritis (MG)
(11) Decreto de 4 de novembro de 1998 ..
Fazenda Planaltina, Touros (RN)
(25) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Rancho Primavera, Canindé (CE)
(43) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Rioverdinho da Barra Grande, Rio Verde (GO)
(92) Decreto de 18 de novembro de 1998 ..
.
.
Fazenda Santa Anna, Araguapaz (GO)
(174) Decreto de 27 de novembro de 1998
Fazenda Santa Luzia, Poco Branco (RN)
(2) Decreto de 3 de novembro de 1998
.
Fazenda Santa Maria I, São João da Aliança (GO)
(24) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Santa Marta, Caiapônia (GO)
(29) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Santa Rosa, São Jerônimo da Serra (PR)
(50) Decreto de 5 de novembro de 1998 .....
Fazenda Santa Terezinha, Bonito (BA)
(111) Decreto de 19 de novembro de 1998
Fazenda Santa Vitória, Santa Vitória (MG)
(95) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazenda Santana de Água Limpa e outras, São José do Rio Claro (MT)
(109) Decreto de 19 de novembro de 1998
.
Fazenda São Damião e outras, Santa Quitéria (CE)
(107) Decreto de 18 de novembro de 1998
.

8335
8406
8509
8392
8393
8394
8395
8439
8435
8344
8360
8379
8429
8513
8332
8358
8364
8386
8449
8433
8447
8445
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8551
Fazenda São Dimas, Ibiá (MG)
(30) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda São João, Vila Propício (GO)
(28) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda São Judas Tadeu, Cristalândia (TO)
(140) Decreto de 24 de novembro de 1998
Fazenda São Pedro, Querência do Norte (PR)
(35) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda São Sebastião, Andradina (SP)
(98) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda São Vicente, Luiziana (PA)
(32) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Sapicuá, Cáceree (MT)
(91) Decreto de 17 de novembro de 1998
Fazenda Sossego II, Buriti do Tocantins (TO)
(156) Decreto de 26 de novembro de 1998 ..,.....................................
Fazenda Vargem Bonita de Baixo, Unaí (MG)
(9) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Vargem/Santa Clara, Candói (PR)
(99) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda Visconde, Casimiro de Abreu (RJ)
(20) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Vista Alegre, Portel (PA)
(104) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazendas BuriJSanta Helena/Sempre Viva, Cipó (BA)
(169) Decreto de 27 de novembro de 1998
Fazendas Frial I!Frial lI, São Félix do Xingu (PA)
.,.................
(100) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazendas São José de Nazaré/São José do N azaré, Poço Redondo (SE);
Decreto Não Numerado (19), de 3.6.1998, alteração
(85) Decreto de 16 de novembro de 1998
Formosa, Baraúna (RN)
(17) Decreto de 4 de novembro de 1998
.,......
Javari, Maragogi (AL)
(103) Decreto de 18 de novembro de 1998
Lagoa Comprida e outros, Ceará Mirim e Ielmo Marinho (RN)
(4) Decreto de 3 de novembro de 1998
LagoinhaIBoca da Mata, Estreito (MA)
(34) Decreto de 4 de novembro de 1998
Logradouro, Canindé (CE)
(19) Decreto de 4 de novembro de 1998

8365
8363
8480
8371
8436
8367
8428
8495
8342
8437
8354
8442
8507
8438

8422
8351
8441
8334
8369
8353
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8552
Lote Furninha, Poxoréo (MT)
(80) Decreto de 12 de novembro de 1998
Lotes C e D/Gleba Furnas I, Tapurah (MT)
(44) Decreto de 5 de novembro de 1998
Marcação, 'I'raipu CAL)
(102) Decreto de 18 de novembro de 1998
Massapê/Tigre/Eliza, Quixeramobim e Madalena CCE)
(139) Decreto de 24 de novembro de 1998
Matões, Miguel Alves (FI)
(110) Decreto de 19 de novembro de 1998
Parte das Fazendas Esperança e São João do Deserto, Abelardo Luz (SC)
(46) Decreto de 5 de novembro de 1998
Santa Luzia, Prado (BA)
(66) Decreto de 10 de novembro de 1998
Santa Maria e outras, Santa Quitéria (CE)
(108) Decreto de 18 de novembro de 1998
São Francisco, Jacuípe (AL)
(67) Decreto de 10 de novembro de 1998
Sítio Nossa Senhora da Conceição, Santa Maria da Boa Vista (PE)
(144) Decreto de 24 de novembro de 1998
Sítio Núcleo das Flores, Cândido de Abreu (PR)
(33) Decreto de 4 de novembro de 1998
Solidão/Saco Grande, Mossoró (RN)
(26) Decreto de 4 de novembro de 1998
Souza, Canindé (CE)
(42) Decreto de 4 de novembro de 1998
Umarizeíra e outras, Madalena/Itatira (CE)
(16) Decreto de 4 de novembro de 1998
Umburana da Onça, Araruna (PB)
(22) Decreto de 4 de novembro de 1998
Volta da Serra, Bodó e Lagoa Nova (RN)
(13) Decreto de 4 de novembro de 1998

8417
8380
8440
8479
8448
8382
8402
8446
8403
8484
8368
8361
8378
8350
8356
8346

E
ELETRICIDADE ver ENERGIA ELÉTRICA
ENERGIA ELÉTRICA

Aproveitamento hidrelétrico; Exploração, concessão; Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)
(176) Decreto de 30 de novembro de 1998

8514
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8553
ENGENHO CAMPINA VERDE, VICÊNCIA (PEl
Interesse social, declaração
(142) Decreto de 24 de novembro de 1998

8482

ENGENHO MASCATINHO, TAMANDARÉ (PEl
Interesse social, declaração
(143) Decreto de 24 de novembro de 1998

.

8483

ENGENHOS BARRINHA I E IIIFIRMATIVO, VICÊNCIA (PE)
Interesse social, declaração
(145) Decreto de 24 de novembro de 1998

.

8485

ESCOLA DE MÃES PROFESSORA BRANCA MOTTA DE TOLEDO
SACHS, PIRACICABA (SPl
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

8450

ESPINHEIRINHO, MOSSORÓ (RNl
Interesse social, declaração
(18) Decreto de 4 de novembro de 1998

8352

.

ESTÃNCIANHANDU, PEDRO OSÓRIO (RS)
Interesse social, declaração
(170) Decreto de 27 de novembro de 1998
EXÉRCITO
Oficial-General; Cargos privativos em tempo de paz
Decreto nº 2.842, de 16 de novembro
Publicado no DO de 17 de novembro de 1998
Retificado naDO de 18 de novembro de 1998
Regulamento Disciplinar (R~4), alteração; Decreto ns 90.608/84, aprovação
Decreto nº 2.847, de 20 de novembro de 1998

8508

8304
8517
8313

F
FAZENDA ALGO MARQUES, BOM JESUS DA LAPA/RIACHO DE
SANTANA (BA)
Interesse social, declaração
(86) Decreto de 16 de novembro de 1998

8423

FAZENDAARACAPÁ, OROCÓ (PE)
Interesse social, declaração
(83) Decreto de 16 de novembro de 1998

8420
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8554
FAZENDA BABAÇU, AXIXÁ DO TOCANTINS E SÍTIO NOVO DO
TOCANTINS (TO)
Interesse social, declaração
(157) Decreto de 26 de novembro de 1998

8496

FAZENDABAIXÃO, LAGARTO (SE)
Interesse social, declaração
(45) Decreto de 5 de novembro de 1998

.

8381

FAZENDA BARRA BONITA, CARMOLÂNDIA(TO)
Interesse social, declaração
(159) Decreto de 26 de novembro de 1998

8499

.

FAZENDA BARRA DO JUÁ, SANTA QUITÉRIA (CE)
Interesse social, declaração
(105) Decreto de 18 de novembro de 1998

.

8443

FAZENDA BARREIRAS, PATOS DE MINAS (MG)
Interesse social, declaração
(38) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8374

FAZENDA BEM DIZIA, MACAÉ (RJ)

Interesse social, declaração
(12) Decreto de 4 de novembro de 1998

8345

.

FAZENDA BOA VISTA OU VEREDA, PADRE BERNARDO (GO)
Interesse social, declaração
(53) Decreto de 5 de novembro de 1998

8389

FAZENDA BOA VISTA, PADRE BERNARDO (GO)
Interesse social, declaração
(48) Decreto de 5 de novembro de 1998

8384

FAZENDA BRABOS, CAPOEIRA (PE)
Interesse social, declaração
(52) Decreto de 5 de novembro de 1998

.

8388

FAZENDABRASILÉA, ITAETÊ (BA)
Interesse social, declaração
(84) Decreto de 16 de novembro de 1998

FAZENDA BREJO DO MEIO E OUTRA, MARABÁ (PA)
Interesse social, declaração
(23) Decreto de 4 de novembro de 1998

8421

8357
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8555
FAZENDA BURITI DAS GAMELAS, CRISTALINA (GO)
Interesse social, declaração
(27) Decreto de 4 de novembro de 1998

8362

.

FAZENDA BURITI, LUZIÂNIA(GO)
Interesse social, declaração
(94) Decreto de 18 de novembro de 1998

8431

FAZENDA CALIFÓRNIA, PAI PEDRO (MG)
Interesse social, declaração
(10) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8343

FAZENDA CAMBUCHIM, SÃO BORJA (RS)
Interesse social, declaração
(93) Decreto de 18 de novembro de 1998

8430

FAZENDA CAMPINA, JAGUARETAMAE BANABUIÚ (CE)
Interesse social, declaração
(106) Decreto de 18 de novembro de 1998

.

8444

FAZENDA CANAÃ/SÃO JOSÉ, CRISTALÂNDIA (TO)
Interesse social, declaração
(158) Decreto de 26 de novembro de 1998

8497

FAZENDA CAPÃO DO CHIQUEIRO, PADRE BERNARDO (GO)
Interesse social, declaração
(47) Decreto de 5 de novembro de 1998

8383

FAZENDA CÓRREGO RICOIRIBEIRÃO CLARO, ALTO ARAGUAIA (MT)
Interesse social, declaração
(78) Decreto de 12 de novembro de 1998

.

8414

FAZENDA CRISTAL/JACÃ, PEQUIZEIRO (TO)
Interesse social, declaração
(160) Decreto de 26 de novembro de 1998

8500

FAZENDA FAUSTINOS, DOVERLÂNDIA (GO)
Interesse social, declaração
(49) Decreto de 5 de novembro de 1998

.

8385

FAZENDA FLEXAS/GLEBA JURITI, BOM JARDIM (MA)
Interesse social, declaração
(82) Decreto de 16 de novembro de 1998

8419
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8556
FAZENDA GADO BRAVO, BURITIS (MG)
Interesse social, declaração
(96) Decreto de 18 de novembro de 1998

8434

FAZENDA GlBÓIA, UNAÍ (MGl
Interesse social, declaração
(55) Decreto de 5 de novembro de 1998

8391

.

FAZENDA ILHA DAS FLORES I, CÂNDIDO DE ABREU (PR)
Interesse social, declaração
(36) Decreto de 4 de novembro de 1998
(51) Decreto de 5 de novembro de 1998

FAZENDA INGÁ, BELA VISTA DO PARAÍSO (PR)
Interesse social, declaração
(141) Decreto de 24 de novembro de 1998

8372
8387

.

8481

FAZENDA LÍDER OU GAMELA, LUZIÂNIA (GO)
Interesse social, declaração
(65) Decreto de 10 de novembro de 1998

8401

FAZENDA LlNHARES OU CARVORITE, TEIXEIRA SOARES (PR)
Interesse social, declaração
(37) Decreto de 4 de novembro de 1998

8373

FAZENDA MARÍLIA, COLORADO (PR)
Interesse social, declaração
(75) Decreto de 12 de novembro de 1998

8411

FAZENDA MELANCIAlFAZENDA BAHIA, POÇO BRANCO (RN)
Interesse social, declaração
(15) Decreto de 4 de novembro de 1998

8349

FAZENDA MONTE ALEGREIRESERVA, MUQUI (ES)
Interesse social, declaração
(90) Decreto de 17 de novembro de 1998
FAZENDA MORRO ALTO, IBIÁ(MG)
Interesse social, declaração
(39) Decreto de 4 de novembro de 1998

8427

.

8375

.

8390

FAZENDAMYRIAM,IBIÁ(MG)
Interesse social, declaração
(54) Decreto de 5 de novembro de 1998
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8557
FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, IGUATEMI (MS)
Interesse social, declaração
(40) Decreto de 4 de novembro de 1998
(41) Decreto de 4 de novembro de 1998

,..
.

8376
8377

FAZENDA NOVA ESPERANÇA, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA (GO)
Interesse social, declaração
(31) Decreto de 4 de novembro de 1998

8366

FAZENDA NOVO HORIZONTE, NOVA LONDRINA (PR)
Interesse social, declaração
(138) Decreto de 24 de novembro de 1998

.

8478

FAZENDA OLHOS D'ÁGUA, SACRAMENTO (MG)
Interesse social, declaração
(5) Decreto de 3 de novembro de 1998

8335

.

FAZENDAPAJEÚ, NOVO REPARTIMENTO (PA)
Interesse social, declaração
(69) Decreto de 10 de novembro de 1998

8406

FAZENDA PALMEIRAS, FORMOSA (GO)
Interesse social, declaração
(171) Decreto de 27 de novembro de 1998

8509

FAZENDA PÃNTANO OU MARIANO, ITUIUTABA (MG)
Interesse social, declaração
(56) Decreto de 5 de novembro de
(57) Decreto de 5 de novembro de
(58) Decreto de 5 de novembro de
(59) Decreto de 5 de novembro de

1998
1998
1998
1998

8392
8393
8394
8395

FAZENDA PARAÍSO, SANTA QUITÉRIA (CE)
Interesse social, declaração
(101) Decreto de 18 de novembro de 1998

8439

FAZENDA PARANÁ, FAROL (PR)
Interesse social, declaração
(97) Decreto de 18 de novembro de 1998

8435

FAZENDA PASMADO OU MISSA, BURITIS (MG)
Interesse social, declaração
(11) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8344
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8558
FAZENDAPLANALTINA, TOUROS (RN)
Interesse social, declaração
(25) Decreto de 4 de novembro de 1998

8360

.

FAZENDA RANCHO PRIMAVERA, CANINDÉ (CE)
Interesse social, declaração
(43) Decreto de 4 de novembro de 1998

8379

.

FAZENDA RIOVERDINHO DA BARRA GRANDE, RIO VERDE (GO)
Interesse social, declaração
(92) Decreto de 18 de novembro de 1998

8429

FAZENDA SANTA ANNA, ARAGUAPAZ (GO)
Interesse social, declaração
(]74) Decreto de 27 de novembro de 1998

8513

FAZENDA SANTA LUZIA, POÇO BRANCO (RN)
Interesse social, declaração
(2) Decreto de 3 de novembro de 1998

.

FAZENDA SANTA MARIA I, SÃO JOÃO DA ALIANÇA (GO)
Interesse social, declaração
(24) Decreto de 4 de novembro de 1998

8332

8358

FAZENDA SANTA MARTA, CAIAPÔNIA (GO)
Interesse social, declaração
(29) Decreto de 4 de novembro de 1998

FAZENDA SANTA ROSA, SÃO JERÔNIMO DA SERRA (PR)
Interesse social, declaração
(50) Decreto de 5 de novembro de 1998

8364

.

8386

.

FAZENDA SANTA TEREZINHA, BONITO (BA)
Interesse social, declaração
(111) Decreto de 19 de novembro de 1998

.

8449

FAZENDA SANTA VITÔRlA, SANTA VITÔRIA(MG)
Interesse social, declaração
(95) Decreto de 18 de novembro de 1998

.

8433

FAZENDA SANTANA DE ÃGUA LIMPA E .oUTRAS, SÃO JOSÉ DO RIO
CLARO (MT)
Interesse social, declaração
(09) Decreto de 19 de novembro de 1998

8447
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8559
FAZENDA SÃO DAMIÃO E OUTRAS, SANTA QUITÉRIA (CE)
Interesse social, declaração
(107) Decreto de 18 de novembro de 1998

8445

FAZENDA SÃO DIMAS, IBIÁ(MG)
Interesse social, declaração
(30) Decreto de 4 de novembro de 1998

8365

.,..

FAZENDA SÃO JOÃO, VILA PROPÍCIO (GO)
Interesse social, declaração
(28) Decreto de 4 de novembro de 1998

0.0

.

8363

FAZENDA SÃO JUDAS TADEU, CRISTALÃNDIA (TO)
Interesse social, declaração
(140) Decreto de 24 de novembro de 1998

8480

.

FAZENDA SÃO PEDRO, QUERÉNCIA DO NORTE (PR)
Interesse social, declaração
(35) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8371

FAZENDA SÃO SEBASTIÃO, ANDRADINA (SP)
Interesse social, declaração
(98) Decreto de 18 de novembro de 1998

FAZENDA SÃO VICENTE, LUIZIANA (PA)
Interesse social, declaração
(32) Decreto de 4 de novembro de 1998

8436

.

8367

FAZENDA SAPICUÁ, CÁCERES (MT)
Interesse social, declaração
(91) Decreto de 17 de novembro de 1998

8428

FAZENDA SOSSEGO 11, BURITI DO TOCANTINS (TO)
Interesse social, declaração
(156) Decreto de 26 de novembro de 1998

.

8495

.

8342

..

8437

FAZENDA VARGEM BONITA DE BAIXO, UNAÍ (MG)
Interesse social, declaração
(9) Decreto de 4 de novembro de 1998

FAZENDA VARGEMlSANTA CLARA, CANDÓI (PR)
Interesse social, declaração
(99) Decreto de 18 de novembro de 1998
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8560
FAZENDA VISCONDE, CASIMIRO DE ABREU (RJ)
Interesse social, declaração
(20) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8354

FAZENDA VISTA ALEGRE, PORTEL (PA)
Interesse social, declaração
(104) Decreto de 18 de novembro de 1998

8442

FAZENDAS BURIISANTA HELENA/SEMPRE VIVA, CIPÓ (BA)
Interesse social, declaração
(169) Decreto de 27 de novembro de 1998
.

8507

FAZENDAS FRIAL IIFRIAL lI, SÃO FÉLIX DO XINGU (PA)
Interesse social, declaração
(100) Decreto de 18 de novembro de 1998

8438

FAZENDAS SÃO JOSÉ DE NAZARÉ/SÃO JOSÉ DO NAZARÉ, POÇO
REDONDO (SE)
Interesse social, declaração
Decreto Não Numerado (19), de 3.6.1998, alteração
(85) Decreto de 16 de novembro de 1998

.

8422

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAEs
Loteria Esportiva Federal, renda líquida, destinação; Lei n'' 9.092/95,
regulamentação
Decreto n" 2.843, de 16 de novembro de 1998

8308

FORMOSA, BARAúNA(RN)
Interesse social, declaração
(17) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8351

FUNDAÇÃO CULTURAL DE RADIODIFUSÃO ARTHUR DE SOUSA
VALLE, NOVAODESSA (SP)
Serviço, concessão, renovação
(119) Decreto de 20 de novembro de 1998

.

8459

FUNDAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE NEOPLASIAS
INFANTIS RICARDO MOYSÉS JR
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

FUNDAÇÃO DOS DEFICIENTES DO SUL DA BAHIA, ITABUNA (BA)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8339

8339
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8561
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SANT'ANA, CAlCá (RN)

Serviço,concessão,renovação
(127) Decreto de 24 de novembro de 1998

8467

FUNDAÇÃO ESPÍRITAALLAN KARDEC, JUIZ DE FORA (MG)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8339

FUNDAÇÃO GERIÃTRICA JOSÉ E AUTA GOMES DA SANTA CASA DE
CARIDADE DE BAGÉ, BAGÉ (RS)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

.

8450

.

8458

FUNDAÇÃO JOÃO PAULO 11, CACHOEIRA PAULISTA (SP)
Radiodifusão; Serviço concessão, transferência
(118) Decreto de 20 de novembro de 1998

FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO ROCIO, CURITIBA (PR)

Serviço, concessão, renovação
(121) Decreto de 24 de novembro de 1998
(122) Decreto de 24 de novembro de 1998

8461
8462

FUNDAÇÃO PADRE PENTEADO, CARMO DO RIO CLARO (MG)

Serviço, concessão, renovação
(135) Decreto de 24 de novembro de 1998

8475

FUNDAÇÃO ROQUETTE PINTO
Extinção; Trabalho de investigação, conclusão
Decreto nº 2.845, de 19 de novembro de 1998
Publicado no DO de 20 de novembro de 1998
Retificado no DO de 23 de novembro de 1998

.
..

8311
8518

FUNDAÇÃO SANTÍSSIMO REDENTOR, COARI (AM)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Educação Rural
de Coari Ltda., Coari (AM)
(137) Decreto de 24 de novembro de 1998

8477

FUNDAÇÕES PÚBLICAS
Ações judiciais, cadastramento, controle, acompanhamento, normas
Decreto nº 2.839, de 6 de novembro de 1998

8291

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8539-8595, novo 1998

8562

G
GRUPO DE APOIO AO MENOR DE XAXIM,XAXIM (SC)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8339

HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT (HOCHTIEF INTERNATIONAL)
Filial no Brasil, funcionamento, autorização
(6) Decreto de 4 de novembro de 1998
.

8336

HOSPITAL DE CAKIDADE SÃO JOSÉ, SÉRIO (RS)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8339

I
IMÓVEL
Interesse social, Reforma agrária
Agropecuária Umuarama Ltda., São Félix do Xíngu (PA)
(64) Decreto de 10 de novembro de 1998
AldeiaIFazenda Grande, Sítio Novo (MA)
(21) Decreto de 4 de novembro de 1998
Baixa dos Macós e outros, Governador Dix Sept Rosado (RN)
(3) Decreto de 3 de novembro de 1998
Carnaúbas/Maurício, Sobral (CE)
(14) Decreto de 4 de novembro de 1998 .
Condomínio Rural Moraes, Sant'Ana do Livramento (RS)
(76) Decreto de 12 de novembro de 1998
Condomínio Rural Tettamanzy de Moraes, Sant'Ana do Livramento (RS)
(79) Decreto de 12 de novembro de 1998
Conjunto Caetá e Cedro, São João da Barra (RJ)
(172) Decreto de 27 de novembro de 1998
Conjunto Cambahyba, Campos dos Goytacazes (RJ)
(173) Decreto de 27 de novembro de 1998
Conjunto Vila Izabel, Itapé (BA)
(77) Decreto de 12 de novembro de 1998
Corre-Corre e outros, Coroatá (MA)
(1) Decreto de 3 de novembro de 1998
Cova da Árvore/Saco do Juazeiro, Tucano (BA)
(68) Decreto de 10 de novembro de 1998
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8563
Engenho Campina Verde, Vicência (PE)
(142) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Engenho Mascatinho, Tamandaré (PE)
(143) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Engenhos Barrinha I e IIlFirmativo, Vicência (PE)
(145) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Espinheirinho, Mossoró (RN)
(18) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Estância Nhandu, Pedro Osório (RS)
(170) Decreto de 27 de novembro de 1998
.
FazendaAlgomarques, Bom Jesus da Lapa e Riacho de Santana (BA)
(86) Decreto de 16 de novembro de 1998
.
Fazenda Aracapá, Orocó (PE)
(83) Decreto de 16 de novembro de 1998
.
Fazenda Babaçu, Axixá do Tocantins e Sítio Novo do Tocantins (TO)
(l57) Decreto de 26 de novembro de 1998
..
Fazenda Baixão, Lagarto (SE)
(45) Decreto de 5 de novembro de 1998
..
Fazenda Barra Bonita, Carmolândia (TO)
(l59) Decreto de 26 de novembro de 1998
.
Fazenda Barra do Juá, Santa Quitéria (CE)
(l05) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazenda Barreiras, Patos de Minas (MG)
(38) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Bem Dizia, Macaé (RJ)
(l2) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Boa Vista ou Vereda, Padre Bernardo (GO)
(53) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
Fazenda Boa Vista, Padre Bernardo (GO)
(48) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
Fazenda Brabos, Capoeira (PE)
(52) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
Fazenda Brasiléa, Itaetê (BA)
(84) Decreto de 16 de novembro de 1998
.
Fazenda Brejo do Meio e outra, Marabá (PA)
(23) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Buriti das Gamelas, Cristalina (GO)
(27) Decreto de 4 de novembro de 1998
..
Fazenda Buriti, Luziânia (GO)
(94) Decreto de 18 de novembro de 1998
..
Fazenda Califórnia, Pai Pedro (MG)
(lO) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
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8564
Fazenda Cambuchim, São Borja (RS)
(93) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda Campina, Jaguaretama e Banabuiú CCE)
(106) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda Canaã/São José, Cristalândia, Estado do Tocantins
(158) Decreto de 26 de novembro de 1998
Fazenda Capão do Chiqueiro, Padre Bernardo (GO)
(47) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Córrego Rico/Ribeirão Claro, Alto Araguaia (MT)
(78) Decreto de 12 de novembro de 1998

Fazenda CristaVJacá, Pequízeiro (TO)
(160) Decreto de 26 de novembro de 1998
Fazenda Faustinos, Doverlândia (GO)
(49) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Flexas/Gleba Juriti, Bom Jardim eMA)
(82) Decreto de 16 de novembro de 1998
Fazenda Gado Bravo, Buritis (MG)
(96) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda Gibóia, Unaí (MG)
(55) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Ilha das Flores r, Cândido de Abreu (PR)
(36) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Ilha das Flores, Cândido de Abreu (PR)
(51) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Ingé, Bela Vista do Paraíso (PR)
(141) Decreto de 24 de novembro de 1998
Fazenda Líder ou Gamela, Luziânia (GO)
(65) Decreto de 10 de novembro de 1998
Fazenda Linhares ou Carvorite, Teixeira Soares (PR)
(37) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Marília, Colorado (PR)
(75) Decreto de 12 de novembro de 1998
Fazenda Melancia/Fazenda Bahia, Poço Branco (RN)
(15) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Monte AlegrelReserva, Muqui (ES)
(90) Decreto de 17 de novembro de 1998
Fazenda Morro Alto, Ibiá (MG)
(39) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Myriam, Ibié (MG)
(54) Decreto de 5 de novembro de 1998
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8565
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Iguatemi (MS)
(41) Decreto de 4 de novembro de 1998

8377

.

Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, Iguatemi (MS)
(40) Decreto de 4 de novembro de 1998
.

8376

Fazenda Nova Esperança, São Miguel do Araguaia (GO)
(31) Decreto de 4 de novembro de 1998
.

8366

Fazenda Novo Horizonte, Nova Londrina (PR)
(138) Decreto de 24 de novembro de 1998
Fazenda Olhos D'Água, Sacramento (MG)
(5) Decreto de 3 de novembro de 1998
Fazenda Pajeú, Novo Repartimento (PA)
(69) Decreto de la de novembro de 1998
Fazenda Palmeiras, Formosa (GO)
(171) Decreto de 27 de novembro de 1998
Fazenda Pântano ou Mariano, Ituiutaba (MG)
(56) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
(57) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
(58) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
(59) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Paraíso, Santa Quitéria (CE)
(101) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda Paraná, Farol (PR)
(97) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda Pasmado ou Missa, Buritis (MG)
(11) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Planaltina, Touros (RN)
(25) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Rancho Primavera, Canindé (CE)
(43) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Rioverdinho da Barra Grande, Rio Verde (GO)
(92) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda Santa Anna, Araguapaz (GO)
(174) Decreto de 27 de novembro de 1998
Fazenda Santa Luzia, Poço Branco (RN)
(2) Decreto de 3 de novembro de 1998
Fazenda Santa Maria I, São João da Aliança (GO)
(24) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Santa Marta, Caiapônia (GO)
(29) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Santa Rosa, São Jerônimo da Serra (PR)
(50) Decreto de 5 de novembro de 1998

.

8478

..

8335

.
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.
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.
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.
.
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.
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.
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8566
Fazenda Santa Terezinha, Bonito (BA)
(111) Decreto de 19 de novembro de 1998
Fazenda Santa Vitória, Santa Vitória (MG)
(95) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda Santana de Água Limpa e outras, São José do Rio Claro (MT)
(109) Decreto de 19 de novembro de 1998
Fazenda São Damião e outras, Santa Quitéria (CE)
(107) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda São Dimas, Ibia (MG)
(30) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda São João, Vila Propício (GO)
(28) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda São Judas Tadeu, Cristalândia (TO)
(140) Decreto de 24 de novembro de 1998
Fazenda São Pedro, Querência do Norte (PR)
(35) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda São Sebastião, Andradina (SP)
(98) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda São Vicente, Luiziana (PA)
(32) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Sapicuá, Cáceres (MT)
(91) Decreto de 17 de novembro de 1998
Fazenda Sossego lI, Buriti do Tocantins (TO)
(156) Decreto de 26 de novembro de 1998
Fazenda Vargem Bonita de Baixo, Unaí (MG)
(9) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Vargem/Santa Clara, Candói (PR)
(99) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda Visconde, Casimiro de Abreu (RJ)
(20) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Vista Alegre, Portel (PA)
(104) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazendas BurilSanta Helena/Sempre Viva, Cipó (BA)
(169) Decreto de 27 de novembro de 1998
Fazendas Frial IIFriallI, São Félix do Xingu (PA)
(100) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazendas São José de NazarélSão José do Nazaré, Poço Redondo (SE);
Decreto Não Numerado (19), de 3.6.1998, alteração
(85) Decreto de 16 de novembro de 1998
Formosa, Baraúna (RN)
(17) Decreto de 4 de novembro de 1998
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8567
Javari, Maragogi (AL)
(l03) Decreto de 18 de novembro de 1998

8441

Lagoa Comprida e outros, Ceará Mirim e Ielmo Marinho (RN)
(4) Decreto de 3 de novembro de 1998

8334

LagoinhaIBoca da Mata, Estreito (MA)
(34) Decreto de 4 de novembro de 1998 ,.....................................

8369

Logradouro, Canindé (CE)
(19) Decreto de 4 de novembro de 1998

8353

Lote Furninha, Poxoréo (MT)
(80) Decreto de 12 de novembro de 1998

8417

Lotes C e D/Gleba Furnas I, Tapurah (MT)
(44) Decreto de 5 de novembro de 1998

8380

Marcação, Traipu (AL)
(102) Decreto de 18 de novembro de 1998

8440

Massapê/TigrelEliza, Quixeramobim e Madalena (CE)
(139) Decreto de 24 de novembro de 1998

8479

Matões, Miguel Alves (PI)
(110) Decreto de 19 de novembro de 1998

8448

Parte das Fazendas Esperança e São João do Deserto, Abelardo Luz (SC)
(46) Decreto de 5 de novembro de 1998

8382

Santa Luzia, Prado (BA)
(66) Decreto de 10 de novembro de 1998

8402

Santa Maria e outras, Santa Quitéria (CE)
(108) Decreto de 18 de novembro de 1998

8446

São Francisco, J acuípe (AL)
(67) Decreto de 10 de novembro de 1998

8403

Sítio Nossa Senhora da Conceição, Santa Maria da Boa Vista (PE)
(144) Decreto de 24 de novembro de 1998

8484

Sítio Núcleo das Flores, Cândido de Abreu (PR)
(33) Decreto de 4 de novembro de 1998
Solidão/Saco Grande, Mossoró (RN)
(26) Decreto de 4 de novembro de 1998
Souza, Canindé (CE)
(42) Decreto de 4 de novembro de 1998
Umarizeira e outras, Madalena/Itatira (CE)
(16) Decreto de 4 de novembro de 1998
Umburana da Onça, Araruna (PB)
(22) Decreto de 4 de novembro de 1998
Volta da Serra, Bodó e Lagoa Nova (RN)
(13) Decreto de 4 de novembro de 1998

8368
8361
.,.....
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8350
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8346

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8539-8595, novo 1998

8568
INDULTO
Concessão
Decreto nº 2.838, de 6 de novembro de 1998...................
INSTITUIÇÃO DE HABILITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO EXCEPCIONAL
DO PARANÁ (lOEPAR) (PR)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998
INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA APARECIDENSE, CONCEIÇAO DA APARECIDA (MG)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÔRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
(IPHAN)
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto nº 2.702/98, alteração
Decreto n'2 2.837, de 4 de novembro de 1998
INTERESSE SOCIAL
Declaração
Agropecuária Umuarama Ltda., São Félix do Xingu (PA)
(64) Decreto de 10 de novembro de 1998
AldeiaIFazenda Grande, Sítio Novo (MA)
(21) Decreto de 4 de novembro de 1998
Baixa dos Mocós e outros, Governador Dix Sept Rosado (RN)
(3) Decreto de 3 de novembro de 1998
CarnaúbaslMaurício, Sobral (CE)
(14) Decreto de 4 de novembro de 1998............................................
Condomínio Rural Moraes, Sant'Ana do Livramento (RS)
(76) Decreto de 12 de novembro de 1998
Condomínio Rural Tettamanzy de Moraes, Sant'Ana do Livramento (RS)
(79) Decreto de 12 de novembro de 1998
Conjunto Caetá e Cedro, São João da Barra (RJ)
(172) Decreto de 27 de novembro de 1998
Conjunto Cambahyba, Campo dos Goytacazes (RJ)
(173) Decreto de 27 de novembro de 1998
Conjunto Vila Izabel, Itapé (BA)
(77) Decreto de 12 de novembro de 1998
Corre-Corre/Estiva, Coroatá (MA)
(1) Decreto de 3 de novembro de 1998
Cova da Árvore/Saco do Juazeiro, Tucano (BA)
(68) Decreto de 10 de novembro de 1998
Engenho Campina Verde, Vicência (PE)
(142) Decreto de 24 de novembro de 1998
.,.........................
Engenho Mascatinho, 'I'amandaré (PE)
(143) Decreto de 24 de novembro de 1998
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8569
Engenhos Barrinha I e IVFirmativo, Vicência (PE)
(145) Decreto de 24 de novembro de 1998
Espinheirinho, Mossoró (RN)
(18) Decreto de 4 de novembro de 1998
Estância Nhandu, Pedro Osório (RS)
(170) Decreto de 27 de novembro de 1998
Fazenda Algomarques, Bom Jesus da LapaIRiacho de Santana (BA)
(86) Decreto de 16 de novembro de 1998
Fazenda Aracapá, Orocó (PE)
(83) Decreto de 16 de novembro de 1998
Fazenda Babaçu, Axixá do Tocantins e Sítio Novo do Tocantins (TO)
(157) Decreto de 26 de novembro de 1998
Fazenda Baíxão, Lagarto (SE)
(45) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Barra Bonita, Carmolândia (TO)
(159) Decreto de 26 de novembro de 1998
Fazenda Barra do Juá, Santa Quitéria (CE)
(105) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda Barreiras, Patos de Minas (MG)
(38) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Bem Dizia, Macaé (RJ)
(12) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Boa Vista ou Vereda, Padre Bernardo (GO)
(53) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Boa Vista, Padre Bernardo (GO)
(48) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Brabos, Capoeira (PE)
(52) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Brasiléa, Itaetê (BA)
(84) Decreto de 16 de novembro de 1998
Fazenda Brejo do Meio e outra, Marabá (PA)
(23) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Buriti das Gamelas, Cristalina (GO)
(27) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Buriti, Luziânia (GO)
(94) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda Califórnia, Pai Pedro (MG)
(10) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Cambuchim, São Borja (RS)
(93) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda Campina, Jaguaretama e Banabuiú (CE)
(106) Decreto de 18 de novembro de 1998
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8570
Fazenda Canaã/São José, Cristalândia (TO)
(158) Decreto de 26 de novembro de 1998
Fazenda Capão do Chiqueiro, Padre Bernardo eGO)
(47) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
Fazenda Córrego Rico/Ribeirão Claro, Alto Araguaia (MT)
(78) Decreto de 12 de novembro de 1998
Fazenda Cristal/Jacá, Pequizeiro (TO)
(60) Decreto de 26 de novembro de 1998
.
Fazenda Faustinos, Doverlândia eGO)
(49) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
Fazenda Flexas/Gleba Juriti, Bom Jardim (MA)
(82) Decreto de 16 de novembro de 1998
Fazenda Gado Bravo, Buritis (MG)
(96) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda Gibóia, Unaí (MG)
(55) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Ilha das Flores r, Cândido de Abreu (PR)
(36) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Ilha das Flores, Cândido de Abreu (PR)
(51) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Ingé, Bela Vista do Paraíso (PR)
(141) Decreto de 24 de novembro de 1998
Fazenda Líder ou Gamela, Luziânia (GO)
(65) Decreto de 10 de novembro de 1998
Fazenda Línhares ou Carvorite, Teixeira Soares (PR)
(37) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Marília, Colorado (PR)
(75) Decreto de 12 de novembro de 1998
.
Fazenda MelancialFazenda Bahia, Poço Branco (RN)
(15) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Monte AlegrelReserva, Muqui (ES)
(90) Decreto de 17 de novembro de 1998
Fazenda Morro Alto, Ibiá (MG)
(39) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Myriam, Ibiá (MG)
(54) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Iguatemí (MS)
(41) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, Iguatemi (MS)
(40) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Nova Esperança, São Miguel do Araguaia (GO)
(31) Decreto de 4 de novembro de 1998 .'
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8571
Fazenda Novo Horizonte, Nova Londrina (PR)
(138) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Fazenda Olhos D'Água, Sacramento (MG)
(5) Decreto de 3 de novembro de 1998
..
Fazenda Pajeú, Novo Repartimento (PA)
(69) Decreto de 10 de novembro de 1998
.
Fazenda Palmeiras, Formosa (GO)
(171) Decreto de 27 de novembro de 1998
..
Fazenda Pântano ou Mariano, Ituiutaba (MG)
(56) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
(57) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
(58) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
(59) Decreto de 5 de novembro de 1998
..
Fazenda Paraíso, Santa Quitéria (CE)
(101) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazenda Paraná, Farol (PR)
(97) Decreto de 18 de novembro de 1998
..
Fazenda Pasmado ou Missa, Buritis (MG)
(11) Decreto de 4 de novembro de 1998 ....
Fazenda Planaltina, Touros (RN)
(25) Decreto de 4 de novembro de 1998 .
Fazenda Rancho Primavera, Canindé (CE)
(43) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Rioverdinho da Barra Grande, Rio Verde (GO)
(92) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazenda Santa Anna, Araguapaz (GO)
(174) Decreto de 27 de novembro de 1998
..
Fazenda Santa Luzia, Poço Branco (RN)
(2) Decreto de 3 de novembro de 1998
.
Fazenda Santa Maria I, São João da Aliança (GO)
(24) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Santa Marta, Caiapônia (GO)
(29) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Santa Rosa, São Jerônimo da Serra (PR)
(50) Decreto de 5 de novembro de 1998 ....
Fazenda Santa Terezinha, Bonito (BA)
(111) Decreto de 19 de novembro de 1998
.
Fazenda Santa Vitória, Santa Vitória (MG)
(95) Decreto de 18 de novembro de 1998
"
.
Fazenda Santana de Água Limpa e outras, São José do Rio Claro (MT)
(109) Decreto de 19 de novembro de 1998
..
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p.
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8478
8335
8406
8509
8392
8393
8394
8395
8439
8435
8344
8360
8379
8429
8513
8332
8358
8364
8386
8449
8433
8447

novo 1998

8572
Fazenda São Damião e outras, Santa Quitéria (CE)
(l07) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazenda São Dimas, Ibiá (MG)
(30) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda São João, Vila Propício (GO)
(28) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda São Judas Tadeu, Cristalândia (TO)
(140) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Fazenda São Pedro, Querência do Norte (PR)
(35) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda São Sebastião, Andradina (SF)
(98) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazenda São Vicente, Luiziana (PA)
(32) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Sapicuá, Cáceres (MT)
(91) Decreto de 17 de novembro de 1998
.
Fazenda Sossego II, Buriti do Tocantins (TO)
(156) Decreto de 26 de novembro de 1998
..
Fazenda Vargem Bonita de Baixo, Unaí (MG)
(9) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Vargem/Santa Clara, Candói (PR)
(99) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazenda Visconde, Casimiro de Abreu (RJ)
(20) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Vista Alegre, PorteI (PA)
(104) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazendas Buri/Santa Helena/Sempre Viva, Cipó (BA)
(169) Decreto de 27 de novembro de 1998
..
Fazendas Frial IIFrial II, São Félix do Xingu (PA)
(100) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazendas São José de NazarélSão José do N azaré, Poço Redondo (SE)
Decreto Não Numerado (19), de 3.6.1998, alteração
(85) Decreto de 16 de novembro de 1998
.
Formosa, Baraúna (RN)
(17) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Javari, Maragogi (AL)
(103) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Lagoa Comprida e outros, Ceará Mirim e Ielmo Mirim (RN)
(4) Decreto de 3 de novembro de 1998
.
Lagoinha/ Boca da Mata, Estreito (MA)
(34) Decreto de 4 de novembro de 1998
..

8445
8365
8363
8480
8371
8436
8367
8428
8495
8342
8437
8354
8442
8507
8438
8422
8351
8441
8334
8369
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8573
Logradouro, Canindé (CE)
(19) Decreto de 4 de novembro de 1998
Lote Furninha, Poxoréo (MT)
(80) Decreto de 12 de novembro de 1998
Lotes C e D/Gleba Furnas I, Tapurah (MT)
(44) Decreto de 5 de novembro de 1998 ..,
Marcação, Traipu (AL)
(102) Decreto de 18 de novembro de 1998
Massapé/Tigre/Santa Eliza, Quixeramobim e Madalena (CE)
(139) Decreto de 24 de novembro de 1998.........................................
Matões, Miguel Alves (PI)
(110) Decreto de 19 de novembro de 1998
Parte das Fazendas Esperança e São João do Deserto, Abelardo
Luz (SC)
(46) Decreto de 5 de novembro de 1998
Santa Luzia, Prado (BA)
(66) Decreto de 10 de novembro de 1998
Santa Maria e outra, Santa Quitéria (CE)
(108) Decreto de 18 de novembro de 1998
São Francisco, Jacuípe (AL)
(67) Decreto de 10 de novembro de 1998
Sítio Nossa Senhora da Conceição, Santa Maria da Boa Vista (PE)
(144) Decreto de 24 de novembro de 1998 ..
Sítio Núcleo das Flores, Cândido de Abreu (PR)
(33) Decreto de 4 de novembro de 1998
Solidão/Saco Grande, Mossoró (RN)
(26) Decreto de 4 de novembro de 1998
Souza, Canindé (CE)
(42) Decreto de 4 de novembro de 1998
Umarizeira e outras, MadalenalItatira (CE)
(16) Decreto de 4 de novembro de 1998
Umburana da Onça, Araruna (PB)
(22) Decreto de 4 de novembro de 1998
Volta da Serra, Bodó e Lagoa Nova (RN)
(13) Decreto de 4 de novembro de 1998

8353
8417
8380
8440
8479
8448

8384
8402
8446
8403
8484
8368
8361
8378
8350
8356
8346

J
JAVARI, MARAGOGI (AL)

Interesse social, declaração
(103) Decreto de 18 de novembro de 1998

8441
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8574
JUSTIÇADO TRABALHO
Orçamento Fiscal; Crédito especial
(165) Decreto de 26 de novembro de 1998

8504

L
LAGOACOMPRIDAE OUTROS, CEARÁ MIRIM E IELMO MARINHO (RN)
Interesse social, declaração
(4) Decreto de 3 de novembro de 1998

.

8334

LAGOINHAlBOCA DA MATA, ESTREITO (MA)
Interesse social, declaração
(34) Decreto de 4 de novembro de 1998

8369

0.0

LAR CRISTO REI, TRÊS CORAÇÕES (MG)
Utilidade pública, restabelecimento de título
(113) Decreto de 19 de novembro de 1998 ......

8453

LAR DA CARIDADE DE VINHEDO, VINHEDO (SP)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

.

8450

LAR DA CRIANÇA ALLAN KARDEC, MONTE SANTO DE MINAS (MG)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

.

8450

LAR DO MENOR SÃO VICENTE DE PAULO, UMUARAMA (PR)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

..

8339

.

8450

.

8450

LAR O BOM CAMINHO, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

LAR VICENTINO DE ITUMBIARA (SSVP), ITUMBIARA (GO)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

LAR, TRABALHO E ESCOLADO MENOR PERDOENSE, PERDÕES (MG)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

8339
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8575
LEI ORÇAMENTÁRIA DE 1998

ver

ORÇAMENTO

LOGRADOURO, CANINDÉ (CE)
Interesse social, declaração
(19) Decreto de 4 de novembro de 1998 ...

8353

LOTE FURNINHA, POXORÉO (MT)
Interesse social, declaração
(80) Decreto de 12 de novembro de 1998

8417

LOTERIA ESPORTIVA
Renda, destinação; Lei n" 9.092/95, regulamentação
Decreto n Q 2.843, de 16 de novembro de 1998

8308

.

LOTES C E D/GLEBA FURNAS I, TAPURAH (MT)
Interesse social, declaração
(44) Decreto de 5 de novembro de 1998
.

8380

M
MARCAÇÃO, TRAIPU (AL)
Interesse social, declaração
(102) Decreto de 18 de novembro de 1998

8440

MASSAPÉ/TIGRE/SANTA ELIZA, QUIXERAMOBIMlMADALENA (CE)
Interesse social, declaração
(139) Decreto de 24 de novembro de 1998

8479

MATÕES, MIGUEL ALVES (PI)
Interesse social, declaração
(110) Decreto de 19 de novembro de 1998
MEIO AMBIENTE

ver

.

8448

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Estrutura regimental; Decreto n" 2.681/98, alteração
Decreto n" 2.835, de 4 de novembro de 1998

.

MINISTÉRIO DA CIÉNCIA E TECNOLOGIA
Orçamento, fontes de recursos; Exercício de 1998, alteração
(70) Decreto de 11 de novembro de 1998
.
MINISTÉRIO DA CULTURA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Crédito suplementar
(150) Decreto de 25 de novembro de 1998
(152) Decreto de 25 de novembro de 1998
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(167) Decreto de 26 de novembro de 1998

8285

8406

8490
8492
8506
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8576
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Lei Orçamentária de 1998; alteração
(151) Decreto de 25 de novembro de 1998
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Crédito suplementar
(50) Decreto de 25 de novembro de 1998
n................
(152) Decreto de 25 de novembro de 1998
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(74) Decreto de 12 de novembro de 1998
(162) Decreto de 26 de novembro de 1998
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(161) Decreto de 26 de novembro de 1998

8491
8490
8492
8410
8501

8501

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Exercício de 1998, fontes de recursos, alteração
(168) Decreto de 26 de novembro de 1998
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(148) Decreto de 25 de novembro de 1998
(149) Decreto de 25 de novembro de 1998
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(72) Decreto de 11 de novembro de 1998 .

8408

MINISTÉRIO DA MARINHA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(72) Decreto de 11 de novembro de 1998

8408

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(73) Decreto de 11 de novembro de 1998

8409

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(153) Decreto de 25 de novembro de 1998
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Orçamento, fontes de recursos; Exercício de 1998, alteração
(71) Decreto de 11 de novembro de 1998
.
MINISTÉRIO DO TRABALHO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(150) Decreto de 25 de novembro de 1998
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(74) Decreto de 12 de novembro de 1998

8507
8488
8499

.

8493

8407

8490
8410
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8577
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(147) Decreto de 25 de novembro de 1998
(163) Decreto de 26 de novembro de 1998

8487
8502

MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
Delegação de competência; Decreto Não Numerado (4), de 4.8.1997,
alteração
(63) Decreto de 10 de novembro de 1998

8399

N
NAMÍBIA
Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, promulgação; Brasil
Decreto n e 2.836, de 4 de novembro de 1998

8286

NÚCLEO MENINO JESUS DE PRAGA, FORTALEZA (CE)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

8450

.

o
OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE SÃO BENTO DO SUL, SÃO BENTO
DO SUL (SC)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

.

8450

ORÇAMENTO
Exercício de 1998, fontes de recursos, alteração; Ministério da Justiça
(168) Decreto de 26 de novembro de 1998

8507

Lei Orçamentária de 1998, alteração; Ministério da Educação e do
Desporto
(151) Decreto de 25 de novembro de 1998

8491

Ministério da Ciência e Tecnologia
Exercício de 1998; Fontes de recursos, alteração
(70) Decreto de 11 de novembro de 1998

.

8406

.

8407

Ministério das Relações Exteriores
Exercício de 1998; Fontes de recursos, alteração
(71) Decreto de 11 de novembro de 1998

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8539-8595, novo 1998

8578
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Ministério da Previdência e Assistência Social
(73) Decreto de 11 de novembro de 1998 .....
Ministério da Saúde
(153) Decreto de 25 de novembro de 1998 .
ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial
Justiça do Trabalho
(165) Decreto de 26 de novembro de 1998
Crédito suplementar
Ministério da Cultura
(167) Decreto de 26 de novembro de 1998 ....
Ministério da Educação e do Desporto
(74) Decreto de 12 de novembro de 1998
Ministério da Fazenda
(161) Decreto de 26 de novembro de 1998
Ministério da Justiça
(148) Decreto de 25 de novembro de 1998
(149) Decreto de 25 de novembro de 1998
Ministério do Trabalho
(74) Decreto de 12 de novembro de 1998
Ministério dos Transportes
(147) Decreto de 25 de novembro de 1998
(163) Decreto de 26 de novembro de 1998
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Câmara dos Deputados
(72) Decreto de 11 de novembro de 1998
Ministério da Cultura
(150) Decreto de 25 de novembro de 1998
(152) Decreto de 25 de novembro de 1998
Ministério da Educação e do Desporto
(150) Decreto de 25 de novembro de 1998
(152) Decreto de 25 de novembro de 1998
(162) Decreto de 26 de novembro de 1998
Ministério da Justiça
(72) Decreto de 11 de novembro de 1998
Ministério da Marinha
(72) Decreto de 11 de novembro de 1998

8409
8493

..

8504

8506
8410
8501
8488
8499
8410

.

8487
8502

.
.

.

8408

.
.

8490
8492
.
.
.

8490
8492
8501
8408
8408
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8579
Ministério do Trabalho
(150) Decreto de 25 de novembro de 1998
Poder Executivo
(164) Decreto de 26 de novembro de 1998
Poder Judiciário
(166) Decreto de 26 de novembro de 1998
Poder Legislativo
(164) Decreto de 26 de novembro de 1998
Presidência da República
(72) Decreto de 11 de novembro de 1998

8490

..

8503

"

8505

>"

8503
8408

ORDEM NACIONAL DO MÉRITO CIENTÍFICO
Normas
Decreto n Q 2.848, de 25 de novembro de 1998

.

8315

p
PARTE DAS FAZENDAS ESPERANÇA E SÃO JOÃO DO DESERTO,
ABELARDO LUZ (SC)
Interesse social, declaração
(46) Decreto de 5 de novembro de 1998

8382

.

PESCA
Embarcações; jurisdição brasileira, normas
Decreto n Q 2.840, de 10 de novembro de 1998

PETRÓLEO
Pesquisa científica e tecnológica, programas; Normas
Decreto nº 2.851, de 30 de novembro de 1998
PIS ver

.

8296

8325

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

PODER EXECUTIVO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(164) Decreto de 26 de novembro de 1998

8503

PODER JUDlCIÃRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(166) Decreto de 26 de novembro de 1998

8505

PODER LEGISLATIVO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(164) Decreto de 26 de novembro de 1998

8503

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8539-8595, novo 1998

8580
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(72) Decreto de 11 de novembro de 1998

8408

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), inclusão
(175) Decreto de 30 de novembro de 1998

.

8514

.

8473

R
RÃDIO AURIFLAMA DE COMUNICAÇÃO LTDA., AURIFLAMA (SP)
Serviço, concessão, renovação
(133) Decreto de 24 de novembro de 1998

RÁDIO BANDEIRANTES DE CACHOEIRA PAULISTA LTDA.,
CACHOEIRA PAULISTA (SP)
Serviço concessão, transferência
(118) Decreto de 20 de novembro de 1998

.

8458

RÃDIO BOAS NOVAS LTDA., SÃO LUÍS (MA)
Concessão, extinção
(155) Decreto de 26 de novembro de 1998

8495

.

RÃDIO CLUBE DE AMERICANA LTDA., AMERICANA (SP)
Serviço, concessão, renovação
(116) Decreto de 20 de novembro de 1998

.

8456

RÃDIO CLUBE PONTAGROSSENSE, PONTA GROSSA (PR)
Serviço, concessão,renovação
(130) Decreto de 24 de novembro de 1998

8470

RÃDIO DIFUSORA DE PENÁPOLIS LTDA., PENÁPOLIS (SP)
Serviço, concessão, renovação
(114) Decreto de 20 de novembro de 1998

.

8454

.

8460

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação Santíssimo
Redentor, Coari (AM)
(137) Decreto de 24 de novembro de 1998

8477

RÃDIO E TELEVISÃO IGUAÇU S.A., CURITIBA (PR)
Serviço, concessão, renovação
(120) Decreto de 24 de novembro de 1998

RÃDIO EDUCAÇÃO RURAL DE COARI LTDA., COARI (AM)
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8581
RÁDIO INTEGRAÇÃO DO CARMO DO PARANAÍBA, CARMO DO
PARANAÍBA (MG)
Serviço, concessão, renovação
(134) Decreto de 24 de novembro de 1998

8474

RÁDIO IRACEMA DE FORTALEZA S.A., FORTALEZA (CE)
Serviço, concessão, renovação
(123) Decreto de 24 de novembro de 1998

.

8463

RÁDIO SÃO JOÃO DEL REI S.A., SÃO JOÃO DEL REI (MG)
Serviço, concessão, renovação
(136) Decreto de 24 de novembro de 1998

.

8476

.

8457

RÁDIO SERRA DA BOA ESPERANÇA LTDA., BOA ESPERANÇA (MG)
Serviço, concessão, renovação
(117) Decreto de 20 de novembro de 1998

RÁDIO SOCIEDADE GORUTUBANA LTDA., JANAÚBA (MG)
Serviço, concessão, renovação
(131) Decreto de 24 de novembro de 1998

RÁDIO SOCIEDADE MURIAÉ LTDA., MURlAÉ (MG)
Serviço, concessão, renovação
(129) Decreto de 24 de novembro de 1998

8471

.

8469

.

8468

RÁDIOZEQUINHADE ABREU LTDA., SANTARITADO PASSAQUATRO (SP)
Serviço, concessão, renovação
(115) Decreto de 20 de novembro de 1998
.

8455

RÁDIO TUIUTI LTDA., MARTINÓPOLIS (SP)
Serviço, concessão, renovação
(128) Decreto de 24 de novembro de 1998

RADIODIFUSÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista Ltda., Cachoeira Paulista (SP)
(118) Decreto de 20 de novembro de 1998
Serviço, concessão, renovação
Bariri Rádio Clube Ltda., Bariri (SP)
(124) Decreto de 24 de novembro de 1998
Bariri Sul Fluminense Ltda., Barra Mansa (RJ)
(125) Decreto de 24 de novembro de 1998

8458

8464
8465
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8582
Fundação Cultural de Radiodifusão Arthur de Sousa Valle, Nova

Odessa (SP)
(119) Decreto de 20 de novembro de 1998
.
Fundação Educacional de Sant'Ana, Caicó (RN)
(127) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Fundação Nossa Senhora do Rocio, Curitiba (PR)
(121) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
.
Fundação Nossa Senhora do Rocio, Curitiba (PR)
(122) Decreto de 24 de novembro de 1998
Fundação Padre Penteado, Carmo do Rio Claro (MG)
(135) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Rádio Auriflama de Comunicacão Ltda., Auriflama (SF)
(133) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Rádio Clube de Americana Ltda., Americana (SP)
(116) Decreto de 20 de novembro de 1998
.
Rádio Clube Pontagrossense, Ponta Grossa (PR)
(130) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Rádio Difusora de Penápolis Ltda., Penápolis (SP)
(114) Decreto de 20 de novembro de 1998
.
Rádio e Televisão Iguaçu S.A., Curitiba (PR)
(120) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Rádio Integração do Carmo do Paranaíba, Carmo do Paranaíba (MG)
(134) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Rádio Iracema de Fortaleza S.A., Fortaleza (CE)
(123) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Rádio São João Del Rei S.A., São João Del Rei (MG)
(136) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Rádio Serra da Boa Esperança Ltda., Boa Esperança (MG)
(117) Decreto de 20 de novembro de 1998
.
Rádio Sociedade Gorutubana Ltda., Janaúba (MG)
(131) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Rádio Sociedade Muriaé Ltda., Muriaé (MG)
(129) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Rádio Tuiuti Ltda., Martinópolis (SP)
(128) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Rádio Zequinha de Abreu Ltda., Santa Rita do Passa Quatro (SP)
(115) Decreto de 20 de novembro de 1998
.
S.A. Rádio Guarani, Belo Horizonte (MG)
(126) Decreto de 24 de novembro de 1998
..
TV Bauru Ltda., Bauru (SP)
(132) Decreto de 24 de novembro de 1998
..
>" • • • •
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8467
8461
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8583
Serviço, concessão, transferência
Fundação Santíssimo Redentor; Rádio Educação Rural de Coari
Ltda., Coari (AIvI)
(137) Decreto de 24 de novembro de 1998

8477

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE IÇARA, IÇARA (SC)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

8450

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Agropecuária Umuarama Ltda., São Félix do Xingu (PA)
(64) Decreto de 10 de novembro de 1998
.
AldeiaIFazenda Grande, Sítio Novo (MA)
(21) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Baixa dos Mocós e outros, Governador Dix Sept Rosado (RN)
(3) Decreto de 3 de novembro de 1998
.
Carnaúbas/Maurício, Sobral (CE)
(14) Decreto de 4 de novembro de 1998
..
Condomínio Rural Moraes, Sant'Ana do Livramento (RS)
(76) Decreto de 12 de novembro de 1998
..
Condomínio Rural Tettamanzy de Moraes, Sant'Ana do Livramento (RS)
(79) Decreto de 12 de novembro de 1998
..
Conjunto Caetá e Cedro, São João da Barra (RJ)
(172) Decreto de 27 de novembro de 1998
..
Conjunto Cambahyba, Campo dos Goytacazes (RJ)
(173) Decreto de 27 de novembro de 1998
.
Conjunto Vila Izabel, Itapé (BA)
(77) Decreto de 12 de novembro de 1998
..
Corre-Corre e outros, Coroatá (MA)
(1) Decreto de 3 de novembro de 1998
.
Cova da Árvore/Saco do Juazeiro, Tucano (BA)
(68) Decreto de 10 de novembro de 1998 ......
Engenho Campina Verde, Vicência (PE)
(142) Decreto de 24 de novembro de 1998
..
Engenho Mascatinho, Tamandaré (PE)
(143) Decreto de 24 de novembro de 1998
..
Engenhos Barrinha I e IIlFirmativo, Vicência (PE)
(145) Decreto de 24 de novembro de 1998
..
Espinheirinho, Mossoró (RN)
(18) Decreto de 4 de novembro de 1998
..

8400
8355
8333
8347
8412

8415
8510
8511
8413
8331
8404
8482
8483
8485
8352

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 11, t. 2, p. 8539-8595, novo 1998

8584
Estância Nhandu, Pedro Osório (RS)
(]70) Decreto de 27 de novembro de 1998
.
Fazenda Algomarquee, Bom Jesus da Lapa e Riacho de Santana (BA)
(86) Decreto de 16 de novembro de 1998
.
Fazenda Aracapá, Orocó (PE)
(83) Decreto de 16 de novembro de 1998
.
Fazenda Babaçu, Axixá do Tocantins e Sítio Novo do Tocantins (TO)
(157) Decreto de 26 de novembro de 1998
.
.
Fazenda Baixão, Lagarto (SE)
(45) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
Fazenda Barra Bonita, Carmolândia (TO)
(159) Decreto de 26 de novembro de 1998
Fazenda Barra do Juá, Santa Quitéria (CE)
(105) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazenda Barreiras, Patos de Minas (MG)
(38) Decreto de 4 de novembro de 1998
..
Fazenda Bem Dizia, Macaé (RJ)
(12) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Boa Vista ou Vereda, Padre Bernardo (GO)
(53) Decreto de 5 de novembro de 1998
..
Fazenda Boa Vista, Padre Bernardo (GO)
(48) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Brabos, Capoeira (PE)
(52) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
Fazenda Brasiléa, Itaetê (BA)
(84) Decreto de 16 de novembro de 1998
.
Fazenda Brejo do Meio e outra, Marabé (PA)
(23) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Buriti das Gamelas, Cristalina (GO)
(27) Decreto de 4 de novembro de 1998 ...
Fazenda Buriti, Luziânia (GO)
(94) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazenda Califórnia, Pai Pedro (MG)
(10) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Cambuchim, São Borja (RS)
(93) Decreto de 18 de novembro de 1998
..
Fazenda Campina, Jaguaretama e Banabuíú (CE)
(106) Decreto de 18 de novembro de 1998
..
Fazenda Canaã/São José, Cristalândia (TO)
(158) Decreto de 26 de novembro de 1998
.
..
Fazenda Capão do Chiqueiro, Padre Bernardo (GO)
(47) Decreto de 5 de novembro de 1998
..
0.0

.
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8585
Fazenda Córrego Rico/Ribeirão Claro, Alto Araguaia (MT)
(78) Decreto de 12 de novembro de 1998
Fazenda CristaVJacá, Pequizeiro (TO)
(160) Decreto de 26 de novembro de 1998
Fazenda Faustinos, Doverlândia eGO)
(49) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Flexas/Gleba Juriti, Bom Jardim (MA)
(82) Decreto de 16 de novembro de 1998
Fazenda Gado Bravo, Buritis (MG)
(96) Decreto de 18 de novembro de 1998
Fazenda Gibóia, Unaí (MG)
(55) Decreto de 5 de novembro de 1998

"

Fazenda Ilha das Flores I, Cândido de Abreu (PR)
(36) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Ilha das Flores, Cândido de Abreu (PR)
(51) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
Fazenda Ingá, Bela Vista do Paraíso (PR)
(141) Decreto de 24 de novembro de 1998
Fazenda Líder ou Gamela, Luziânia (GO)
(65) Decreto de 10 de novembro de 1998
"
Fazenda Linhares ou Carvorite, Teixeira Soares (PR)
(37) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Marília, Colorado (PR)
(75) Decreto de 12 de novembro de 1998
Fazenda MelancialFazenda Bahia, Poço Branco (RN)
(15) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Monte Alegre/Reserva, Muqui (ES)
(90) Decreto de 17 de novembro de 1998
Fazenda Morro Alto, Ibiá (MG)
(39) Decreto de 4 de novembro de 1998
Fazenda Myriam, Ibiá (MG)
(54) Decreto de 5 de novembro de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Iguatemi (MS)
(41) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8414

..

8500

.

8385

.

8385

..

8434

.

8391

.

8372
8387

..

8481
8401

.

8373

.

8411

.
.

8349

.

8427

.

8375

..

8390

.

8377

Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, Iguatemi (MS)
(40) Decreto de 4 de novembro de 1998
..
Fazenda Nova Esperança, São Miguel do Araguaia (GO)
(31) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8366

Fazenda Novo Horizonte, Nova Londrina (PR)
(138) Decreto de 24 de novembro de 1998

.

8478

8376
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8586
Fazenda Olhos D'Água, Sacramento (MG)
(5) Decreto de 3 de novembro de 1998
.
Fazenda Pajeú, Novo Repartimento (PA)
(69) Decreto de 10 de novembro de 1998
.
Fazenda Palmeiras, Formosa (GO)
.
(171) Decreto de 27 de novembro de 1998
Fazenda Pântano ou Mariano, Ituiutaba (MG)
(56) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
(57) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
(58) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
(59) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
Fazenda Paraíso, Santa Quitéria (CE)
(101) Decreto de 18 de novembro de 1998 ..
Fazenda Paraná, Farol (PR)
(97) Decreto de 18 de novembro de 1998
..
Fazenda Pasmado ou Missa, Burttis (MG)
(11) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Planaltina, Touros (RN)
(25) Decreto de 4 de novembro de 1998 ....
Fazenda Rancho Primavera, Canindé (CE)
(43) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Rioverdínho da Barra Grande, Rio Verde (GO)
(92) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazenda Santa Anna, Araguapaz (GO)
(174) Decreto de 27 de novembro de 1998
Fazenda Santa Luzia, Poço Branco (RN)
(2) Decreto de 3 de novembro de 1998
.
Fazenda Santa Maria I, São João da Aliança (GO)
(24) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Santa Marta, Caiapônia (GO)
(29) Decreto de 4 de novembro de 1998
..
Fazenda Santa Rosa, São Jerônimo da Serra (PR)
(50) Decreto de 5 de novembro de 1998
.
Fazenda Santa 'Ierezinha, Bonito (BA)
(111) Decreto de 19 de novembro de 1998
.
Fazenda Santa Vitória, Santa Vitória (MG)
(95) Decreto de 18 de novembro de 1998
..
Fazenda Santana de Água Limpa e outras, São José do Rio Claro (MT)
(109) Decreto de 19 de novembro de 1998
.
Fazenda São Damião e outras, Santa Quitéria (CE)
(107) Decreto de 18 de novembro de 1998
.

8335
8406
8509
8392
8393
8394
8395
8439
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8587
Fazenda São Dimas, Ibiá (MG)
(30) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda São João, Vila Propício (GO)
(28) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda São Judas Tadeu, Cristalândia (TO)
(140) Decreto de 24 de novembro de 1998
.
Fazenda São Pedro, Querência do Norte (PR)
(35) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda São Sebastião, Andradina (SP)
(98) Decreto de 18 de novembro de 1998
,.
.
Fazenda São Vicente, Luiziana (PA)
(32) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Sapicué, Cáceres (MT)
(91) Decreto de 17 de novembro de 1998
..
Fazenda Sossego II, Buriti do Tocantins (TO)
(156) Decreto de 26 de novembro de 1998
.
Fazenda Vargem Bonita de Baixo, Unaí (MG)
(9) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Vargem/Santa Clara, Candói (PR)
(99) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazenda Visconde, Casímíro de Abreu (RJ)
(20) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Fazenda Vista Alegre, Portel (PA)
(104) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Fazendas BurilSanta Helena/Sempre Viva, Cipó (BA)
(169) Decreto de 27 de novembro de 1998
..
Fazendas Frial I/Frial II, São Félix do Xingu (PA)
(100) Decreto de 18 de novembro de 1998
..
Fazendas São José de Nazaré/São José do Nazaré, Poço Redondo (SE)
Decreto Não Numerado (19), de 3.6.1998, alteração
(85) Decreto de 16 de novembro de 1998 "
.
Formosa, Baraúna (RN)
(17) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Javari, Maragogi (AL)
(103) Decreto de 18 de novembro de 1998
.
Lagoa Comprida e outros, Ceará Mirim e Ielmo Marinho (RN)
(4) Decreto de 3 de novembro de 1998
..
Lagoinha/Boca da Mata, Estreito (MA)
(34) Decreto de 4 de novembro de 1998
.
Logradouro, Canindé (CE)
(19) Decreto de 4 de novembro de 1998
..
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8588
Lote Furninha, Poxoréo (MT)
(80) Decreto de 12 de novembro de 1998
Lotes C e D/Gleba Furnas r, Tapurah (MT)
(44) Decreto de 5 de novembro de 1998
Marcação, Traipu (AL)
(102) Decreto de 18 de novembro de 1998
"..................
Massapê/Tigre/Santa Elisa, Quixeramobim e Madalena (CE)
(139) Decreto de 24 de novembro de 1998...........
Matões, Miguel Alves (PI)
(110) Decreto de 19 de novembro de 1998
Parte das Fazendas Esperança e São João do Deserto, Abelardo
Luz (SC)
(46) Decreto de 5 de novembro de 1998
Santa Luzia, Prado (BA)
(66) Decreto de 10 de novembro de 1998
Santa Maria e outras, Santa Quitéria (CE)
(108) Decreto de 18 de novembro de 1998
São Francisco, Jacuípe (AL)
(67) Decreto de 10 de novembro de 1998
Sítio Nossa Senhora da Conceição, Santa Maria daBoa Vista (PE)
(144) Decreto de 24 de novembro de 1998
Sítio Núcleo das Flores, Cândido de Abreu (PR)
(33) Decreto de 4 de novembro de 1998
Solidão/Saco Grande, Mossoró (RN)
(26) Decreto de 4 de novembro de 1998
Souza, Canindé (CE)
(42) Decreto de 4 de novembro de 1998
Umarizeira e outras, Madalena/Itatira (CE)
(16) Decreto de 4 de novembro de 1998
Umburana da Onça, Araruna (PB)
(22) Decreto de 4 de novembro de 1998
Volta da Serra, Bodó e Lagoa Nova (RN)
(13) Decreto de 4 de novembro de 1998

8417
8380
8440
8479
8448

8384
8402
8446
8403
8484
8368
8361
8378
8350
8356
8346

RESERVAEXTRATlVISTA TAPAJÓS-ARAPIUNS, SANTARÉM E AVEIRO (PA)
Criação
(61) Decreto de 6 de novembro de 1998

.

8396

s
S.A. RÁDIO GUARANI, BELO HORIZONTE (MG)
Serviço, concessão, renovação
(126) Decreto de 24 de novembro de 1998

..

8466
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SANTA LUZIA, PRADO (BA)
Interesse social, declaração
(66) Decreto de 10 de novembro de 1998

8402

SANTAl\iIARIAE OUTRA, SANTA QUlTÊRIA (CE)
Interesse social, declaração
(108) Decreto de 18 de novembro de 1998

8446

SÃO FRANCISCO, JACUÍPE (AL)
Interesse social, declaração
(67) Decreto de 10 de novembro de 1998

8403

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Tributos federais, depósitos; procedimentos, normatização
Decreto nº 2.850, de 27 de novembro de 1998de 1998

8322

SERVIDOR
Banco Central do Brasil; Plano de Carreira
Decreto nº 2.844, de 16 de novembro
Publicado no DO de 17 de novembro de 1998 ..
Retificado no DO de 18 de novembro de 1998

8309
8517

SÍTIO NOSSASENHORADACONCEIÇÃO, SANTAMARlADABOAVISTA(PE)
Interesse social, declaração
(144) Decreto de 24 de novembro de 1998

.

8484

.

8368

SÍTIO NÚCLEO DAS FLORES, CÃNDIDO DE ABREU (PR)
Interesse social, declaração
(33) Decreto de 4 de novembro de 1998

SOCIEDADE COMUNITÃRIABENEFICENTE TERENENSE, TERENOS (MS)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

.

8450

SOCIEDADE CRECHE BERÇÃRIO DR. LEOCÃDIO CORRÊA, BAURU (SP)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

..

8339

SOCIEDADE ESPÍRI1'AAMOR E CARIDADE, CAXIAS DO SUL (RS)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

8339
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SOCIEDADE PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR(PROMENOR),
FLORIANÓPOLIS (SC)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de novembro de 1998

8339

SOCIEDADE RIOPRETENSE DE ENSINO SUPERIOR, SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO (SP)
Utilidade pública, declaração
(112) Decreto de 19 de novembro de 1998

.

8450

SOLIDÃO/SACO GRANDE, MOSSORÓ (RN)
Interesse social, declaração
(26) Decreto de 4 de novembro de 1998

8361

.

SOUZA, CANINDÉ (CE)
Interesse social, declaração
(42) Decreto de 4 de novembro de 1998

.

8378

SUDENE ver SUPERINTENDÉNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO
NORDESTE

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Bariri Rádio Clube Ltda., Bariri (SP)
(124) Decreto de 24 de novembro de 1998 ._
Bariri Sul Fluminense Ltda., Barra Mansa (RJ)
(125) Decreto de 24 de novembro de 1998
Fundação Cultural de Radiodifusão Arthur de Sousa Valle, Nova

Odessa (SP)
(119) Decreto de 20 de novembro de 1998
Fundação Educacional de Sant'Ana, Caicé (RN)
(127) Decreto de 24 de novembro de 1998
Fundação Nossa Senhora do Rocio, Curitiba (PR)
(121) Decreto de 24 de novembro de 1998
Fundação Nossa Senhora do Rocio, Curitiba (PR)
(122) Decreto de 24 de novembro de 1998 .
Fundação Padre Penteado, Carmo do Rio Claro (MG)
(135) Decreto de 24 de novembro de 1998
Rádio Auriflama de Comunicação Ltda., Auriflama (SP)
(133) Decreto de 24 de novembro de 1998
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EMENDA CONSTITUCIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20
Modifica o sistema de previdência social,
estabelece normas de transição e dá outras
providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 7Q

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

XII - salário-família pago em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos;
......................................................................................................»

"Art. 37.
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a
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remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados
os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos
eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.»
"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ l' Os servidores abrangidos pelo regime de previdência
de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus
proventos ã partir dos valores fixados na forma do § 3':

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, especificadas em lei;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição;
IH - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição,
se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição.
§ 2' Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.
§ 3' Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua
concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que Se der a aposentadoria e, na forma
da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.
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§ 4' É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo
regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei
complementar.
§ 5' Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, UI,
a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e
no ensino fundamental e médio.
§ 6' Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos
cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a
percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de
previdência previsto neste artigo.

§ 7' Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão
por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3'.
§ 8' Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de
aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando decorrente da transformação ou reclassificação do cargo
ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

§ 9' O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de
serviço correspondente para efeito de disponibilidade.
§ 10. Alei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.
§ 11. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total
dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da
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acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de
previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na
forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.
§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará,
no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem
como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se
o regime geral de previdência social.

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a
serem concedidas pelo regime de que trata esse artigo, o limite
máximo estabelecido para os beneficios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.
§ 15. Observado o disposto no art. 202, lei complementar
disporá sobre as normas gerais para a instituição de regime de
previdência complementar pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para atender aos seus respectivos servidores
titulares de cargo efetivo.
§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o
disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver
ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de
instituição do correspondente regime de previdência complementar»

«Art. 42.
§ 1" Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as
disposições do art. 14, § 82 ; do art. 40, § 92 ; e do art. 142, §§ 22 e 32 ,
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cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do
art. 142, § 3", inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas
pelos respectivos governadores.
§ 2' Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios e a seus pensionistas, aplica-se o disposto no art. 40,
§§ 7º e 8"."

«Art. 73.
§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão
as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça,
aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas
constantes do art. 40 .
......................................................................................................»

«Art. 93.

VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus
dependentes observarão o disposto no art. 40;
...................................................................................................... »

«Art. 100

.

§ 3º O disposto no caput deste artigo, relativamente à
expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda
Federal, Estadual ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado."

«Art. 114.

.

.

§ 3º Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de
oficio, as contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e Il, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir."

«Art. 142.

.

.
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§ 3'

IX - aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no art. 40, §§ 7' e 8';
......................................................................................................»

"Art. 167.
XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, para a realização de
despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral
de previdência social de que trata o art. 201.
...............................................................................•..............•.......»

"Art. 194.

.

Parágrafo único

.
.

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados."
"Art. 195. .
..
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e
pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de
que trata o art. 201;
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§ 8Q o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges,
que exerçam suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade
social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado
da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos
termos da lei.

§ 9 Q As contribuições sociais previstas no inciso I deste
artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculos diferenciadas,
em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de
mão-de-obra.
§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social
da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e
dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.

(Il

U
Ql

.....
O
...0

ro

§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das
contribuições sociais de que tratam os incisos I, a, e H deste
artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei
complementar.»

«Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro
e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e
idade avançada;
H - proteção à maternidade, especialmente à gestante;
IH - proteção ao trabalhador em situação de desemprego '-_.J/
involuntário;
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher,
ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observar o disposto
no § 2 Q•
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§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, definidos em lei complementar.
§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor
mensal inferior ao salário mínimo.
§ 3' Todos os salários de contribuição considerados para o
cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da
lei.
§ 4' É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme
critérios definidos em lei.
§ 5º É vedada a filiação ao regime geral de previdência
social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.
§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de
cada ano.
§ 7' É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, trinta
anos de contribuição, se mulher;
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, sessenta
anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para
os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesana!.
§ 8' Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercicio das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
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§ 9' Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na Admínístração Pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que
os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do
trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de
previdência social e pelo setor privado.
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição
previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos
casos e na forma da lei..

"Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter
complementar e organizado de forma autônoma em relação ao
regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na
constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e
regulado por lei complementar.
§ l' A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de
previdência privada o pleno acesso às informações relativas à
gestão de seus respectivos planos.

§ 2' As contribuições do empregador, os benefícios e as
condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e
planos de benefícios das entidades de previdência privada não
integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como,
à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.
§ 3' É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas,sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na
qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.
§ 4' Lei complementar disciplinará a relação entre a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas
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autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas
controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras
de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas
entidades fechadas de previdência privada.
§ 5' A lei complementar de que trata o parágrafo anterior
aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando
patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada.
§ 6' A lei complementar a que se refere o § 4' deste artigo
estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das
diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e
deliberação. »

Art. 2' A Constituição Federal, nas Disposições Constitucionais Gerais, é acrescida dos seguintes artigos:
«Art. 248. Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência social, ainda
que à conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os benefícios concedidos por esse regime observarão os limites fixados no art. 37, XI.

Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas
aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Muuicípios poderão constituir fundos integrados
pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos
e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a
natureza e admiuistração desses fundos.
Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a
União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desse fundo."
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Art. 3' É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão,
a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime
geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que,
até a data da publicação desta emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.
§ l' O servidor de que trata este artigo, que tenha completado
as exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em atividade fará jus à isenção da contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria contidas no art. 40,
§ 1', IH a, da Constituição Federal.
§ 2' Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até a data de publicação
desta emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão
calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão
destes benefícios ou nas condições da legislação vigente.
§ 3' São mantidos todos os direitos e garantias assegurados
nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação desta
emenda aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como àqueles que já cumpriram,
até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.
Art. 4' Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição
Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para
efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria,
será contado como tempo de contribuição.
Art. 5' O disposto no art. 202, § 3', da Constituição Federal,
quanto à exigência de paridade entre a contribuição da patrocinadora
e a contribuição do segurado, terá vigência no prazo de dois anos a
partir da publicação desta emenda, ou, caso ocorra antes, na data de
publicação da lei complementar a que se refere o § 4' do mesmo artigo.
Art. 6' As entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por entidades públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, deverão rever, no prazo de dois anos, a
contar da publicação desta emenda, seus planos de benefícios e serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob pena de
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intervenção, sendo seus dirigentes e os de suas respectivas patrocinadoras responsáveis civil e criminalmente pelo descumprimento do
disposto neste artigo.
Art. 7º Os projetos das leis complementares previstas no art.
202 da Constituição Federal deverão ser apresentados ao Congresso
Nacional no prazo máximo de noventa dias após a publicação desta
emenda.
Art. 8º Observado o disposto no art. 4º desta emenda e ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos
calculados de acordo com o art. 40, § 3º, da Constituição Federal, àquele
que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração
Pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação desta emenda, quando o servidor, cumulativamente:
I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;
II - tiver cinco anos de efetivo exercicio no cargo em que se
dará a aposentadoria;
III - contar tempo de contribuição igoal, no minimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher;
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por
cento do tempo que, na data da publicação desta emenda, faltaria
para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.
§ 1º O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o
disposto em seus incisos I e lI, e observado o disposto no art. 4º desta
emenda, pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição, quando atendidas as segointes condições:
I - Contar tempo de contribuição igoal, no mínimo, à soma de:
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher;
b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta
por cento do tempo que, na data da publicação desta emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;
II - os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a setenta por cento do valor máximo que o servidor poderia
obter de acordo com o caput, acrescido de cinco por cento por ano de
contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o
limite de cem por cento.
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§ 2' Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto neste artigo.
§ 3' Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas,
se homem, terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta
emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento.
§ 4' O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que, até a data da publicação desta emenda, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se
na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a
publicação desta emenda contado com o acréscimo de dezessete por
cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício das funções de
magistério.
§ 5' O servidor de que trata este artigo, que, após completar
as exigências para aposentadoria estabelecidas no caput, permanecer em atividade, fará jus à isenção da contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria contidas no art. 40,
§ 1', lII, a, da Constituição Federal.
Art. 9' Observado o disposto no art. 4' desta emenda e ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o
direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime
geral de previdência social, até a data de publicação desta emenda,
quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:
I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e
quarenta e oito anos de idade, se mulher;
II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher;
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por
cento do tempo que, na data da publicação desta emenda, faltaria
para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.
§ l' O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o
disposto no inciso I do caput, e observado o disposto no art. 4' desta
emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de
contribuição, quando atendidas as seguintes condições:
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I -

contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher;

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta
por cento do tempo que, na data da publicação desta emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;
II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a
setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o caput,
acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a
soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

§ 2' O professor que, até a data da publicação desta emenda,
tenha exercido atividade de magistério e que opte por aposentar-se
na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a
publicação desta emenda contando com o acréscimo de dezessete por
cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício de atividade
de magistério.
Art. 10. O regime de previdência complementar de que trata o
art. 40, §§ 14, 15 e 16, da Constituição Federal, somente poderá ser
instituído após a publicação da lei complementar prevista no § 15 do
mesmo artigo.
Art. 11. A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição
Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou
de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição
Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de
que trata o § 11 deste mesmo artigo.
Art. 12. Até que produzam efeitos as leis que irão dispor sobre
as contribuições de que trata o art. 195 da Constituição Federal, são
exigiveis as estabelecidas em lei, destinadas ao custeio da seguridade social e dos diversos regimes previdenciários.
Art. 13. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e
auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes,
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esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda
bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais),
que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.
Art. 14. O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta emenda, ser reajustado
de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral
de previdência social.
Art. 15. Até que a lei complementar a que se refere o art. 201,
§ 1° da Constituição Federal, seja publicada, permanece em vigor o
disposto nos arts. 57 e 58 da Lei nO 8.213 de 24 de julho de 1991, na
redação vigente à data da publicação desta emenda.
Art. 16. Esta emenda constitucional entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 17. Revoga-se o inciso II do § 2° do art. 153 da Constituição Federal.
Brasília, 15 de dezembro de 1998.
Mesa da Câmara dos Deputados

Mesa do Senado Federal

Deputado MICHEL TEMER

Seuador ANTONIO CARLOS
MAGALHÃES

Presidente

Presidente

Deputado HERÁCLITO FORTES
1Q Vice-Presidente

Seuador GERALDO MELO

Deputado SEVERINO CAVALCANTI

Senadora JúNIA MARISE
2Q Vice-Presidente

2 Q Vice-Presidente

Deputado UBIRATAN AGUIAR
1"Secretário

Deputado NELSON TRAD
29 Secretário
Deputado PAULO PAIM

1º Vice-Presidente

Seuador RONALDO CUNHA LIMA
1Q Secretário

Deputado EFRAIM MORAIS

Senador CARLOS PATROCÍNIO
2" Secretário
Senador FLAVIANO MELO
39 Secretário
Senador LUCÍDIO PORTELLA

4Q Secretário

4 9 Secretário

3 9 Secretário
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LEI N' 9.724, DE l' DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a autonomia de gestão das
Organizações Militares Prestadoras de Serviços da Marinha e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' O Poder Executivo poderá qualificar, com base no disposto no § 8' do art. 37 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional n' 19, de 1998, como Organizações Militares Prestadoras de Serviços (OMPS) as Organizações Militares da
Marinha que atendam ao seguinte:
I - dedicação a atividade industrial e de apoio de base, pesquisa e desenvolvimento, atendimento médico-hospitalar, abastecimento, ensino e cultura;
II - geração de receita pela cobrança dos serviços prestados
às forças navais e a outros órgãos da Marinha;
III - geração de receita, em caráter complementar, pela prestação de serviços aos demais órgãos e entidades governamentais ou
extragovernamentais, nacionais ou estrangeiras;
IV
custeio de suas próprias despesas;
V
apuração de custos por processo contábil específico;
VI
exercícioda competitividade pela melhoria da produtividade.
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Art. 2' A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos dirigentes das OMPS será delimitada pelo conjunto de normas legais vigentes, que estabelecem os direitos, as obrigações, as responsabilidade e os
processos de avaliação dos Oficiais Titulares de Organizações Militares.
Art. 3' Os objetivos, as metas e os indicadores de desempenho
das OMPS, bem como os recursos necessários e os instrumentos para
avaliação de seu cumprimento, serão estabelecidos em contrato.
§ I? As metas estarão subordinadas ao previsto nos Planos e
Programas da Marinha para execução pelas OMPS.
§ 2' O prazo de duração será de no mínimo um ano, renovável
por períodos subseqüentes a serem prorrogados em função das metas estabelecidas.
Art. 4' Os créditos correspondentes às receitas auferidas pela
prestação de serviços, conforme previsto no inciso III do art. 1', serão
integralmente disponibilizados para movimentação e empenho.
Art. 5' As OMPS têm a gestão submetida aos seguintes controles:
I - tomadas de contas pelos órgãos da estrutura de controle
interno da Marinha;
II - exames rotineiros dos Comandos Superiores;
III - verificações e análises de desempenho por conselho financeiro e administrativo da Marinha;
IV - avaliação do órgão de controle externo.
Art. 6' As OMPS poderão contratar mão-de-obra, com as seguintes estipulações:
I - investidura no emprego, com observância do inciso II do
art. 37 da Constituiçâo Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional n' 19, de 1998, sob o regime juridico da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT);
II vinculação e metas de desempenho, em atendimento à
missão da OMPS;
III - remuneração não superior a valor de mercado ou, na ausência deste, do equivalente na Administração Federal;
IV - previsão orçamentária de custeio correspondente.
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Art. 7' É autorizada, no âmbito da Marinha, a contratação de
até dez mil empregados de nível superior e médio, conforme programação a ser aprovada em ato conjunto dos Ministros de Estado da
Marinha e da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ l' A contratação de pessoal de que trata este artigo será efetivada em número igualou inferior ao número de cargos públicos vagos ou extintos no âmbito das OMPS.
§ 2' São extintos os cargos vagos e em extinção os demais cargos existentes nas Organizações Militares da Marinha que forem
qualificadas como OMPS, em número correspondente ao de empregos criados por esta lei.
Art. 8' Os níveis salariais relativos aos empregos de que trata
o artigo anterior serão fixados em ato dos Ministros de Estado da
Marinha e da Administração Federal e Reforma do Estado, tomando-se por base parâmetros de mercado ou, na ausência destes, o
equivalente na Administração Federal.
Art. 9' Os atuais servidores públicos lotados nas OMPS, respeitados os interesses da administração, poderão optar pelo regime
da CLT, processando-se, neste caso, a extinção do respectivo cargo,
na forma prevista no art. 7'.
Parágrafo único. no exercício em que for efetivada a opção dos
servidores públicos para o regime da CLT, é autorizada a reclassificação dos recursos correspondentes das parcelas orçamentárias destinadas a pessoal para as de outros custeios, conforme apropriado.
Art. 10. Os militares e servidores públicos da Marinha, lotados nas OMPS, permanecem submetidos às respectivas legislações,
inclusive de remuneração.
Art. 11. Aplica-se para as OMPS os limites estabelecidos no
parágrafo único do art. 24 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n' 9.648, de 27 de maio de 1998.
Art. 12. Cabe ao Ministro de Estado da Marinha estabelecer
as normas complementares que se fizerem necessárias.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
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LEI Nº 9.725, DE 1º DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legol, crédito suplementar no valor de R$ 2.747,479,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 2.747.479,00
(dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da:
I - anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas
ao referido órgão, conforme indicado no Anexo II desta lei, no valor
de R$ 1.820.000,00 (um milhão, oitocentos e vinte mil reais);
II - incorporação de recursos provenientes de convênio celebrado entre órgãos federais, no valor de R$ 927.479,00 (novecentos e
vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais).
Art. 3º Esta leí entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1e de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 2.12.1998, págs. 2/3.
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LEI N· 9.726, DE l' DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até
o limite de R$ 13.883.438,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997),
em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até o limite de R$ 13.883.438,00 (treze milhões, oitocentos e oitenta e três mil,
quatrocentos e trinta e oito reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 2.12.1998, págs. 3/4.

LEI N· 9.727, DE l' DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito especial
até O limite de R$ 6.464.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997),
em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até o limite de R$ 6.464.000,00 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e
quatro mil reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de operações de crédito externas.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 1º de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO de 2.12.1998, pág. 4.
LEI Nº 9.728, DE I' DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Previdência e
Assistência Social, crédito suplementar no
valor de R$ 294.175.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social,
crédito suplementar no valor de R$ 294.175.000,00 (duzentos e noCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8613-8681, dez. 1998
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venta e quatro milhões, cento e setenta e cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma
indicada no Anexo III desta lei, no montante especificado.
Art. 4'

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, l' de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 2.12.1998, pãg. 5.

LEI N' 9.729, DE l' DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, crédito especiai até o limite de R$ 450.000.000,00, em favor de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997),
crédito especial até o limite de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e
cinqüenta milhões de reais), em favor de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da emissão de títulos de responsabilidade do
Tesouro Nacional, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo

está publicado no DO de 2.12.1998, pág. 5.

LEI N' 9.730, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no
valor de R$ 18.757.681,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'' 9.598, de 30 de dezembro de 1997),
em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor
de R$ 18.757.681,00 (dezoito milhões, setecentos e cinqüenta e sete
mil, seiscentos e oitenta e um reais), para atender à programação indicada no Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
operações de crédito internas.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo

está publicado no DO de 14.12.1998, pág. 1.
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LEI N' 9.731, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Presidência da República e do Ministério
da Justiça, crédito suplementar no valor
global de R$ 127.910.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da Presidência da República e do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor global de R$ 127.910.000,00 (cento e vinte e
sete milhões, novecentos e dez mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação de receitas
diretamente arrecadadas.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Fundo Penitenciário Nacional, na forma iridicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1998, paga. 2/4.
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LEI N' 9.732, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Altera dispositivos das Leis nQs 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de1991, da Lei
nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Os arts. 22 e 55 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 22

.

II - para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
............................................................................................." (NR)
«Art. 55.

III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a
assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial a
crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência;
§ 3' Para os fins deste artigo, entende-se por assistência
social beneficente a prestação gratuita de benefícios e serviços a
quem dela necessitar.
§ 4' O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cancelará a isenção se verificado o descumprimento do disposto neste
artigo.

§ 5' Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a oferta e a efetiva prestação de
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serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema Único de
Saúde, nos termos do regulamento." (NR)
Art. 2º Os arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 57.

.

.

§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com
os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II
do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 dejulho de 1991, cujas alíquotas
serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa,
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide
exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às
condições especiais referidas no caput.

o

§ 8º Aplica-se disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da
relação referida no art. 58 desta lei." (NR)

«Art. 58.

.

.

§ 1e A comprovação da efetiva exposição do segurado aos

agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico
de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos
da Legislação Trabalhista.
§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de
proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do
agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre
a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.
.............................................................................................»

(NR)
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Art. 3' Os dispositivos a seguir indicados da Lei n' 9.317, de 5
de dezembro de 1996, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 22
.
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que
tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta superior a
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igualou inferior a
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
••••.•••.•..•.•••••..••••.•••.•••••••.••••.••.......•.••••..••.••....•.•••.••••.••.•••.••••••» (NR)
«Art. 4º
.
§ 4' Para fins do disposto neste artigo, os convênios de
adesão ao Simples poderão considerar como empresas de pequeno porte tão-somente aquelas cuja receita bruta, no
ano-calendário, seja superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais) e igualou inferior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil
reais)." (NR)
«Art. 5º
.

II -

.

f) de R$ 720.000,01 (setecentos e vinte mil reais e um centavo) a R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais): sete inteiros e quatro décimos por cento;
g) de R$ 840.000,01 (oitocentos e quarenta mil reais e um
centavo) a R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais): sete
inteiros e oito décimos por cento;
h) de R$ 960.000,01 (novecentos e sessenta mil reais e um
centavo) a R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais): oito
inteiros e dois décimos por cento;
i) de R$ 1.080.000,01 (um milhão, oitenta mil reais e um
centavo) a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais):
oito inteiros e seis décimos por cento;
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§ 7º No caso de convênio com unidade federada ou Município, em que seja considerada como empresa de pequeno porte
pessoa jurídica com receita bruta superior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), os percentuais a que se referem:

I - o inciso III dos §§ 3' e 4' fica acrescido de um ponto
percentual;
II - o inciso IV dos §§ 3º e 4' fica acrescido de meio ponto
pereentual.» (NR)

"Art. 15. .

.

II - a partir do mês subseqüente àquele em que se proceder a exclusão, ainda que de ofício, em virtude de constatação de
situação excludente prevista nos incisos III a XVIII do art. 9';
§ 3' A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário
administrativo.
§ 4' Os órgãos de fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social ou de qualquer entidade convenente deverão representar à Secretaria da Receita Federal se, no exercício de suas
atividades fiscalizadoras, constatarem hipótese de exclusão
obrigatória do Simples, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 13." (NR)

"Art. 23.
II -

.

.
.

fJ em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea
f do inciso II do art. 5':
1. sessenta e cinco centésimos por cento, relativos ao IRPJ;
2. sessenta e cinco centésimos por cento, relativos ao
PISlPasep;
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3. um por cento, relativo à CSLL;
4. dois por cento, relativos à Cofins;
5. três inteiros e um décimo por cento, relativos às contribuições de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;
g) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea

g do inciso II do art. 5º:

1. sessenta e cinco centésimos por cento, relativos ao IRPJ;
2. sessenta e cinco centésimos por cento, relativos ao
PISlPasep;

3. um por cento, relativo à CSLL;
4. dois por cento, relativos à Cofins;
5. três inteiros e cinco décimos por cento, relativos às contribuições de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;
h) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea
h do inciso II do art. 5º:

1. sessenta e cinco centésimos por cento, relativos ao IRPJ;
2. sessenta e cinco centésimos por cento, relativos ao
PISlPasep;

3.

um por cento, relativo à CSLL;

4. dois por cento, relativos à Cofins;
5. três inteiros e nove décimos por cento, relativos às contribuições de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;
i) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea i
do inciso II ao art. 5º:

1. sessenta e cinco centésimos por cento, relativos ao IRPJ;
2. sessenta e cinco centésimos por cento, relativos ao
PISlPasep;

3.

um por cento, relativo à CSLL;

4.

dois por cento, relativos à Cofins;
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5. quatro inteiros e três décimos por cento, relativos às
contribuições de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º.
...................................................................................... »

(NR)

Art. 4º As entidades sem fins lucrativos educacionais e as que
atendam ao Sistema Unico de Saúde, mas não pratiquem de forma
exclusiva e gratuita atendimento a pessoas carentes, gozarão da isenção das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de
1991, na proporção do valor das vagas cedidas, integral e gratuitamente, a carentes e do valor do atendimento à saúde de caráter assistencial, desde que satisfaçam os requisitos referidos nos incisos I, lI,
IV e V do art. 55 da citada lei, na forma do regulamento.
Art. 5º O disposto no art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991, na sua
nova redação, e no art. 4º desta lei terá aplicação a partir da competência abril de 1999.
Art. 6º O acréscimo a que se refere o § 6º do art. 57 da Lei
nº 8.213, de 1991, será exigido de forma progressiva a partir das seguintes datas:
I 11 -

111 -

1º de abril de 1999: quatro, três ou dois por cento;
1e de setembro de 1999: oito, seis ou quatro por cento;
lº de março de 2000: doze, nove ou seis por cento.

Art. 7º Fica cancelada, a partir de 1e de abril de 1999, toda e
qualquer isenção concedida, em caráter geral ou especial, de contribuição para a Seguridade Social em desconformidade com o art. 55 da Lei
nº 8.212, de 1991, na sua nova redação, ou com o art. 4º desta lei.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Luciano Oliva Patrício
Waldeck Ornélas
Barjas Negri
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LEI Nº 9.733, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor de diversas empresas estatais, crédito

suplementar até o limite de R$ 57.197.301,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997, crédito suplementar
até o limite de R$ 57.197.301,00 (cinqüenta e sete milhões, cento e
noventa e sete mil, trezentos e um reais), em favor de diversas empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são viabilizados pelas próprias empresas, conforme
indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1998, págs. 5/6.

LEI Nº 9.734, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito especial até o
limite de R$ 69.674.175,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997),
em favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de
R$ 69.674.175,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e
quatro mil, cento e setenta e cinco reais) para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
receitas diretamente arrecadadas e vinculadas.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2º, fica alterada a receita do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) e do Fundo
Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset), na forma
indicada no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1998, págs. 6/8.

LEI Nº 9.735, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza O Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar até o limite de
R$ 1.074.483.424,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), crédito
suplementar até o limite de R$1.074.483.424,00 (um bilhão, setenta e
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quatro milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa

o anexo

está publicado no DO de 14.12.1998, pág. 9.

LEI N' 9.736, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar até o limite de
R$ 1.089.148,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), crédito
suplementar até o limite de R$ 1.089.148,00 (um milhão, oitenta e
nove mil, cento e quarenta e oito reais), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8613-8681, dez. 1998

8631
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1998, pág. 9.

LEI N' 9.737, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar até o limite de
R$ 350.000.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997),
crédito suplementar até o limite de R$ 350.000.000,00 (trezentos e
cinqüenta milhões de reais), em favor de Encargos Financeiros da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1998, pág. 10.
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LEI N' 9.738, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento de Investimento,
em favor da Caixa Econômica Federal
(CEF) e da Cobra - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A., crédito suplementar
até o limite de R$ 469.874.679,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997, crédito suplementar
até o limite de R$ 469.874.679,00 (quatrocentos e sessenta e nove
milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e setenta e
nove reais), em favor da Caixa Econômica Federal (CEF) e da Cobra
- Computadores e Sistemas Brasileiros S.A., para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são de geração das próprias empresas e de cancelamento
de outros subprojetos, conforme indicado nos Anexos II e III desta
lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1998, págs. 10/11.

LEI N' 9.739, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério do Agrícultura e do Abastecimento e do Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo, crédito suplementar até o limite de
R$ 8.584.366,00, para os fins qae especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30
de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento e do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar até o limite de R$ 8.584.366,00 (oito milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis
reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta
lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo H desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
na forma indicada nos Anexos IH e IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1998, págs. 11/14.

LEI Nº 9.740, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 6.401.594,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 6.401.594,00 (seis milhões, quatrocentos e um mil,
quinhentos e noventa e quatro reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados naDO de 14.12.1998, págs. 14/16.

LEI N' 9.741, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito

suplementar no valor de R$ 44.000.000,00,
para os fins que especifica.

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

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais),
para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
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I - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados no valor de R$ 27.481.446,00 (vinte e sete
milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e
seis reais);
II - do cancelamento parcial de dotações do próprio órgão,
conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 30 Em decorrência do disposto nos arts. l'e 2', fica alterada a receita da Fundação Universidade de Brasilia e da Universidade Federal da Paraíba, na forma indicada nos Anexos III e IV desta
lei, nos montantes especificados.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1998, págs. 17/18.

LEI N' 9.742, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor dos Ministérios da Educação e do
Desporto e da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor global de
R$ 43.182.907,00, para os fins que especifica.

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

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor dos Ministérios da Educação e do Desporto e da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor global de
R$ 43.182.907,00 (quarenta e três milhões, cento e oitenta e dois mil,
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novecentos e sete reais), para atender às programações constantes
do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação da Reserva
de Contingência, indicada no Anexo H desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita da Universidade Federal do Paraná e do Fundo NacionaI de Assistência Social, na forma indicada no Anexo IH desta lei,
nos montantes especificados.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1998, págs. 18/19.

LEI N' 9.743, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento de Investimento,
em favor do Banco do Brasil S.A., crédito
especial até o limite de R$ 515.300,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997, crédito especial até o limite de R$ 515.300,00 (quinhentos e quinze mil e trezentos reais),
em favor do Banco do Brasil S.A., para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias de outro subprojeto da empresa, conforme indicado no
Anexo H desta lei.
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Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 1770 da Independência e 110°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 14.12.1998, pág. 19.

LEI N° 9.744, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento de lnoestimento,
em favor de diversas empresas estatais do
setor elétrico, crédito suplementar no valor
de R$ 451.391.909,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei nO 9.598, de 30 de dezembro de 1997, crédito suplementar no
valor de R$ 451.391.909,00 (quatrocentos e cinqüenta e um milhões,
trezentos e noventa e um mil, novecentos e nove reais), em favor de
diversas empresas estatais, para atender à programação constante
do Anexo I desta lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são de geração das próprias empresas, de repasses da
controladora e de cancelamento de dotações nos montantes especificados, conforme indicado nos Anexos II, III e IV desta lei.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 1998; 177° da Independência e 110°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 16.12.1998, págs. 1/2.
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LEI NQ 9.745, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Institui o Programa Emergencial de
Frentes Produtivas e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DAREpúBLICAadotou a Medida Provisória n Q1.687-6, de 1998, que o CONGRESSO NACIONAL
aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1Q Fica instituído o Programa Emergencial de Frentes
Produtivas, com o objetivo de prestar assistência à população das regiões afetadas pela seca.
Art. 2Q Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais
remunerados, no Banco do Brasil S.A., da importância de até
R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT) destinada à concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à União, por intermédio do Ministério do Planejamento e Orçamento, para desenvolver as ações do Programa Emergencial de Frentes Produtivas.
§ 10 A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) será o órgão responsável pela execução do programa de que
trata o artigo anterior.
Q
§ 2 O depósito dos recursos será efetuado em até seis parcelas, observada a Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), de que trata o art. 9Qda Lei n Q8.019, de 11 de
abril de 1990, com a redação dada pela Lei nO 8.352, de 28 de dezembro de 1991.
§ 3° Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho determinar a
adoção das providências indispensáveis à alocação de que trata este
artigo, independentemente de quaisquer outros atos de natureza
administrativa.
Art. 3Q Fica o Tesouro Nacional autorizado a emitir títulos pú-

blicos especiais, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil, com o
fim de lastrear o empréstimo a que se refere o artigo anterior.
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Art. 4' O depósito dos recursos ora previstos será remunerado
pelo Banco do Brasil S.A. ao FAT, com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescida de seis por cento ao ano.
§ l' Os encargos correspondentes ao período compreendido
entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 2' O principal será reembolsado em vinte e quatro prestações mensais, a iniciar-se no primeiro dia útil de junho de 1999.

§ 3' Cada prestação corresponderá ao resultado da divisão do
saldo devedor atualizado até a data do seu vencimento, pelo número
de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 4' Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão pagos junto com os reembolsos do principal, proporcionalmente aos
seus valores atualizados.

Art. 5' Aplica-se o disposto no artigo anterior ao cálculo para
pagamento dos encargos e amortização do empréstimo de que trata o
art. 2' desta lei, pela União, por intermédio do Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Banco do Brasil S.A.
Art. 6' As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento do Ministério do Planejamento e Orçamento dotações específicas
para o pagamento do principal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata o art. 2' desta lei.
Art. 7' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei
no prazo de trinta dias, a contar da sua publicação.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.687-5, de 26 de outubro de 1998.
Art. 9' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 15 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110' da República.
Senador ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente
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LEI N' 9.746, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 15.500.000,00,
para os fins que especifica.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 1.714-3, de 1998, que o CONGRESSO NACIONAL
aprovou, e eu, AntOIÚo Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos
do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor
de R$ 15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da incorporação de recursos provenientes da operação de
crédito firmada entre a União e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
II - de cancelamento de dotações do próprio órgão, conforme
indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na forma indicada no Anexo
III desta lei.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.714-2, de 29 de outubro de 1998.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 15 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Os anexos estão publicados naDO de 17.12.1998, pãgs. 2/3.
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LEI NQ 9.747, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor
de R$ 52.499.974,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.598, de 30
de dezembro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 52.499.974,00 (cinqüenta e dois
milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e
quatro reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são decorrentes de:
I - remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de
R$ 45.983.313,00 (quarenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e três
mil, trezentos e treze reais), conforme indicado no Anexo II desta lei;
II - excesso de arrecadação da fonte 129 - Recursos de Concessões e Permissões, no valor de R$ 6.153.860,00 (seis milhões, cento e cinqüenta e três mil, oitocentos e sessenta reais);
III - superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do
exercicio de 1997, da Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU), nos termos do art. 43, § 2Q, da Lei n? 4.320, de 17 de março
de 1964, no valor de R$ 362.801,00 (trezentos e sessenta e dois mil,
oitocentos e um reais).
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias
S.A e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), na forma
indicada nos Anexos III e IV desta lei, nos valores especificados.
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Art. 4º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1998, págs. 3/9.

LEI Nº 9.748, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir, aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor de diversos Órgãos dos
Poderes Legislativo e Executivo, crédito suplementar IW valor global de R$ 370.799.399,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30
de dezembro de 1997), em favor da Presidência da República, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Tribunal de
Contas da União, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Ministério do Exército, Ministério da Marinha e Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor global de R$ 370.799.399,00 (trezentos
e setenta milhões, setecentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e nove reais), para atender às programações constantes do
Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - do excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas, no montante de R$ 112.921.929,00 (cento e doze milhões,
novecentos e vinte e um mil, novecentos e vinte e nove reais);
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U - do cancelamento de dotações no valor global de
R$ 50.609.233,00 (cinqüenta milhões, seiscentos e nove mil, duzentos e trinta e três reais), conforme o Anexo U desta lei;
Hl - do superávit financeiro no valor global de R$ 205.117.988,00
(duzentos e cinco milhões, cento e dezessete mil, novecentos e oitenta e oito reais);
IV - de operação de crédito interna - em moeda, no valor de
R$ 2.150.249,00 (dois milhões, cento e cinqüenta mil, duzentos e
quarenta e nove reais).

Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', ficam alteradas as receitas das seguintes entidades e fundos, na forma indicada nos Anexos Il l e IV desta lei, nos montantes especificados:
I
U
Ill
IV
V
VI
VII
VIU
IX
X
XI

-

-

Comissão Nacional de Energia Nuclear;
Indústrias Nucleares do Brasil S.A.;
Empresa Brasileira de Comunicação S.A.;
Fundo do Serviço Militar;
Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica;
Fundo Aeronáutico;
Fundação Osório;
Fundo do Exército;
Fundação Nacional do Índio;
Fundo Penitenciário Nacional;
Fundo Naval.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1998, págs. 10/20.
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LEI N' 9.749, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito especial até o limite de R$ 360.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União, de que trata a Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de
1997, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
especial até o limite de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de doação do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais).
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO de 17.12.1998, pág.

21.

LEI NO 9.750, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até
o

limite de R$ 1.800.000,00. para os fins que

especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997),
em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até o limite de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo U desta lei.
Art. 3º Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam
alteradas as receitas da Empresa de Navegação da Aroazônia S.A. e
da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, nos montantes indicados nos Anexos lU e IV des ta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1998, págs. 21/22.

LEI Nº 9.751, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério das Comunicações, crédito
especial até o limite de R$ 1.480.370.363,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério das Comunicações, crédito especial até
o limite de R$ 1.480.370.363,00 (um bilhão, quatrocentos e oitenta
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milhões, trezentos e setenta mil, trezentos e sessenta e três reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos vinculados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel),
na forma indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1998, pãg. 22.

LEI N' 9.752, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor
de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito especial até o limite de
R$ 2.100.000.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997),
crédito especial até o limite de R$ 2.100.000.000,00 (dois bilhões e
cem milhões de reais), em favor de Operações Oficiais de CréditoRecursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da emissão de títulos de responsabilidade do
Tesouro Nacional, até o limite especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO de 17.12.1998, pág. 22.
LEI N' 9.753, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Poder Judiciário, Ministério Público da União
e Ministério dos Transportes, crédito especial até O limite de R$ 44.983.391,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e Ministério
dos Transportes, crédito especial até o limite de R$ 44.983.391,00
(quarenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e três mil, trezentos e noventa e um reais), para atender às programações constantes
do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da anulação parcial de dotações no valor de R$ 26.764.464,00
(vinte e seis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), indicadas no Anexo II desta lei, sendo
R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) da Reserva de Contingência;
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H - da incorporação de excesso de arrecadação no valor de
R$ 1.202.927,00 (um milhão, duzentos e dois mil, novecentos e vinte
e sete reais);
HI - do ingresso de operação de crédito externa no valor de
R$ 17.016.000,00 (dezessete milhões e dezesseis mil reais).
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e da Companhia de Navegação do São Francisco, nos montantes
indicados no Anexo IH.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1998, págs. 23/25.

LEI Nº 9.754, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
especial até o limite de R$ 36.045.482,00,
para os fins que especifica.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial até o
limite de R$ 36.045.482,00 (trinta e seis milhões, quarenta e cinco
mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita de diversas unidades orçamentárias do Ministério da
Educação e do Desporto, na forma indicada nos Anexos III e IV desta
lei, nos montantes especificados.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1998, págs. 26/32.

LEI N' 9.755, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a criação de homepage na
Internet, pelo Tribunal de Contas da União,
para divulgação dos dados e informações
que especifica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' O Tribunal de Contas da União criará homepage na
rede de computadores Internet, com o título Contas Públicas, para
divulgação dos seguintes dados e informações:
I - os montantes de cada um dos tributos arrecadados pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, os recursos por eles recebidos, os valores de origem tributária entregues
e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio (caput do
art. 162 da Constituição Federal);
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n - os relatórios resumidos da execução orçamentária da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (§ 3' do art.
165 da Constituição Federal);
In - o balanço consolidado das contas da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, suas autarquias e outras entidades, bem como um quadro estruturalmente idêntico, baseado em
dados orçamentários (art. 111 da Lei n' 4.320, de 17 de março de
1964);
N - os orçamentos do exercício da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e os respectivos balanços do exercício anterior (art. 112 da Lei n" 4.320, de 1964);
V - os resumos dos instrumentos de contrato ou de seus aditivos e as comunicações ratificadas pela autoridade superior (caput
do art. 26, parágrafo único do art. 61, § 3' do art. 62, arts. 116, 117,
119, 123 e 124 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993);
VI - as relações mensais de todas as compras feitas pela
Administração direta ou indireta (art. 16 da Lei n" 8.666, de 1993).
§ l' Os dados referidos no inciso I deverão estar disponíveis
na homepage até o último dia do segundo mês subseqüente ao da arrecadação.
§ 2' Os relatórios mencionados no inciso Il deverão estar disponíveis na homepage até sessenta dias após o encerramento de
cada bimestre.
§ 3' O balanço consolidado previsto no inciso In deverá estar
disponível na homepage até o último dia do terceiro mês do segundo
semestre do exercício imediato àquele a que se referir, e o quadro baseado nos orçamentos, até o último dia do primeiro mês do segundo
semestre do próprio exercício.
§ 4' Os orçamentos a que se refere o inciso N deverão estar
disponíveis na homepage até 31 de maio, e os balanços do exercício
anterior, até 31 de julho de cada ano.
§ 5' Os resumos de que trata o inciso V deverão estar disponíveis na homepage até o quinto dia útil do segundo mês seguinte ao
da assinatura do contrato ou de seu aditivo, e as comunicações, até o
trigésimo dia de sua ocorrência.
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§ 6' As relações citadas no inciso VI deverão estar disponíveis
na homepage até o último dia do segundo mês seguinte àquele a que
se referirem.

Art. 2' O Tribunal de Contas da União fiscalizará o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 112 da Lei n' 4.320, de
1964.
Art. 3' Para fiel e uniforme aplicação das presentes normas,
o Tribunal de Contas da União atenderá a consultas, coligará elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos e expedirá
recomendações técnicas, quando solicitadas.
Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, poderão ser
promovidas, quando necessário, conferências e reuniões técnicas
com a participação de representantes das entidades abrangidas por
estas normas ou de suas associações.
Art. 4' Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data
de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
LEI Nº 9.756, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o processamento de recurso no âmbito dos tribunais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' A Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 120.
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Parágrafo único. Havendojurisprudência dominante do tribunal sobre a questão suscitada, o relator poderá decidir de plano o conflito de competência, cabendo agravo, no prazo de cinco
dias, contado da intimação da decisão às partes, para o órgão recursal competente.»
«Art. 481.
.......................................................................................................

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não
submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes
ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão."
«Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção." (NR)
«§ 1º São dispensados de preparo os recursos interpostos
pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios
e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.
§ 2º A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de
cinco dias.»
«Art. 542.
§ 3º O recurso extraordinário, ou o recurso especial, quando
interpostos contra decisão interlocutória em processo de conhecimento, cautelar, ou embargos à execução ficará retido nos autos e
somente será processado se o reiterar a parte, no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final, ou para as contra-razões."
«Art. 544.
§ 3º Poderá o relator, se o acórdão recorrido estiver em
confronto com a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, conhecer do agravo para dar provimento ao próprio recurso especial; poderá ainda, se o instrumento
contiver os elementos necessários ao julgamento do mérito, deCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8613-8681, dez. 1998
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terminar sua conversão, observando-se, daí em diante, o procedimento relativo ao recurso especial.» (NR)
«

»

«Art. 545. Da decisão do relator que não admitir o agravo de instrumento, negar-lhe provimento ou reformar o acórdão recorrido, caberá agravo no prazo de cinco dias, ao órgão
competente para ojulgamento do recurso, observado o disposto
nos §§ 2' e 3' do art. 557." (NR)
«Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior." (NR)
«§ 1'-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso.»
«§ 1Q Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao
órgão competente para o julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo voto; provido o agravo, o recurso terá seguimento." (NR)
«§ 2' Quando manifestamente inadmissível ou infundado
o agravo, o tribunal condenará o agravante a pagar ao agravado
multa entre um e dez por cento do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito do respectivo valor."
Art. 2' Os arts. 896 e 897 do Decreto-Lei n' 5.452, de I" de
maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 896. Cabe recurso de revista para turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando:
a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação
diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional, no seu
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pleno ou turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal
Superior do Trabalho, ou a Súmula de Jurisprudência Uniforme
dessa Corte;
b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial
que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão
recorrida, interpretação divergente, na forma da alínea a;

c) proferidas com violação literal de disposição de lei federalou afronta direta e literal à Constituição Federal.
§ l' O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será apresentado ao presidente do tribunal recorrido, que
poderá recebê-lo ou denegá-lo, fundamentando, em qualquer
caso, a decisão.
§ 2' Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do
Trabalho ou por suas turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de
norma da Constituição Federal.
§ 3' Os Tribunais Regionais do Trabalho procederão, obrigatoriamente, à uniformização de sua jurisprudência, nos termos do Livro I, Título IX, Capítulo I do CPC, não servindo a súmula respectiva para ensejar a admissibilidade do Recurso de
Revista quando contrariar Súmula da Jurisprudência Uniforme
do Tribunal Superior do Trabalho.
§ 4º A divergência apta a ensejar o recurso de revista
deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada
por súmula, ou superada por iterativa e notória jurisprudência
do Tribunal Superior do Trabalho.
............................................................................................." (NR)

«Art. 897. .

.

§ 5º Sob pena de não-conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar,
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caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição:
I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada,
da certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, da comprovação do depósito recursal e do recolhimento das custas;
II - facultativamente, com outras peças que o agravante
reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida.
§ 6' O agravado será intimado para oferecer resposta ao
agravo e ao recurso principal, instruindo-a com as peças que
considerar necessárias ao julgamento de ambos os recursos.
§ 7' Provido o agravo, a turma deliberará sobre o julgamento do recurso principal, observando-se, se for o caso, daí em
diante, o procedimento relativo a esse recurso.»
Art. 3' A Lei n" 8.038, de 28 de maio de 1990, passa a vigorar
acrescida dos seguintes artigos:
"Art. 41-A. A decisão de turma, no Superior Tribunal de
Justiça, será tomada pelo voto da maioria absoluta de seus
membros.
Parágrafo único. Em habeas corpus originário ou recursal,
havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente.
Art. 41-B As despesas do porte de remessa e retorno dos
autos serão recolhidas mediante documento de arrecadação, de
conformidade com instruções e tabela expedidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Parágrafo único. A secretaria do tribunal local zelará pelo
recolhimento das despesas postais.»

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Renan Calheiros
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LEI N' 9.757, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento de Investimento,
em favor de diversas empresas estatais
federais, crédito especial até o limite de
R$ 155.786.645,00,para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lein' 9.598, de 30 de dezembro de 1997, crédito especial até o limite de R$ 155.786.645,00 (cento e cinqüenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), em
favor de diversas empresas estatais federais, para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são viabilizados pelas próprias empresas ou provenientes de repasses da controladora, conforme demonstrado no Anexo II
desta lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1998, págs. 2/3.

LEI N' 9.758, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Presidência da República e do Ministério
da Justiça, crédito especial, até o limite de
R$ 2.075.900,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da Presidência da República e do Ministério da Justiça, crédito
especial até o limite de R$ 2.075.900,00 (dois milhões, setenta e cinco mil e novecentos reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão;
I - do cancelamento de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta lei;
II - da incorporação de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercicio de 1997, no valor de R$ 1.475.900,00
(um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil e novecentos reais).

Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), na forma indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1998, págs. 4/5.

LEI N' 9.759, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e 00 Seguridade Social 00
União, em favor do Ministério da Justiça,crédito suplementar 1W valor de R$ 11.344.238, 00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei;
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Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n? 9.598, de 30
de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 11.344.238,00 (onze milhões, trezentos e
quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais), para atender
às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações, conforme
indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas, na forma indicada no Anexo III desta lei, nos montantes especificados, da Fundação Nacional do Índio (Funai), do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Fundo Nacional para
a Criança e o Adolescente (FNCA).
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1998, págs. 5/8.

LEI Nº 9.760, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Educação e
do Desporto, crédito especial até o limite de
R$ 2.026.591,00, para as fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.598, de 30
de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do DesCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8613-8681, dez. 1998
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porto, crédito especial até o limite de R$ 2.026.591,00 (dois milhões,
vinte e seis mil, quinhentos e noventa e um reais), para atender às
programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo U
desta lei, nos montantes especificados;
U - da incorporação de recursos provenientes de doações, no
valor de R$ 1.480.208,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil, duzentos e oito reais).
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1a e 2º, fica alterada a receita de diversas unidades orçamentárias do Ministério da
Educação e do Desporto, na forma indicada nos Anexos lU e IV desta
lei, nos montantes especificados.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1998, págs. 8/11.

LEI Nº 9.761, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios da Educação
e do Desporto, da Cultura e da Previdência e
Assistência Social, crédito suplementar lW valor globol de R$ 366.519.877,00, poro os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30
de dezembro de 1997), em favor dos Ministérios da Educação e do
Desporto, da Cultura e da Previdência e Assistência Social, crédito
suplementar no valor global de R$ 366.519.877,00 (trezentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e dezenove mil, oitocentos e setenta
e sete reais), para atender às programações constantes do Anexo I
desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados, no valor de R$ 35.243.460,00 (trinta e
cinco milhões, duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais);
II - do cancelamento parcial de dotações do próprio órgão e da
Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita das diversas unidades orçamentárias dos Ministérios da
Educação e do Desporto e da Cultura, na forma indicada nos Anexos
III e IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1998, págs. 11/12.

LEI Nº 9.762, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no
valor de R$ 185.598.653,00, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8613-8681, dez. 1998
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997),
em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor
de R$ 185.598.653,00 (cento e oitenta e cinco milhões, quinhentos e
noventa e oito mil, seiscentos e cinqüenta e três reais), para atender
à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo n desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3º Ficam alteradas as receitas das unidades conforme os
Anexos In e IV desta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1998, págs. 112/125.

LEI Nº 9.763, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento de Lnuestimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar até o limite de
R$ 6.411.544,00, e reduz o Orçamento de
Investimento, de diversas empresas estatais,
no valor de R$ 169.769.756,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1e Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997, crédito suplementar
até o limite de R$ 6.411.544,00 (seis milhões, quatrocentos e onze
mil quinhentos e quarenta e quatro reais), em favor de diversas empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são oriundos de cancelamentos em outros projetos ou viabilizados pelas empresas estatais, conforme indicado nos Anexos I
e III desta lei.
Art. 3º Fica reduzido o Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997, concernente às dotações
orçamentárias de diversas empresas estatais, compreendidas no Anexo II desta lei, e às fontes de financiamento indicadas no Anexo IV
desta lei, no valor de R$ 169.769.756,00 (cento e sessenta e nove milhões, setecentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinqüenta e seis
reais).
Art. 4º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva
Os anexos estão publicados noDO de 18.12.1998, págs.125/126.

LEI Nº 9.764, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998
Altera a redação do art. 190 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969Código Penal Militar.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O art. 190 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de
1969 - Código Penal Militar, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Deserção especial»
«Art. 190. Deixar o militar de apresentar-se no momento
da partida do navio ou aeronave, de que é tripulante, ou do deslocamento da unidade ou força em que serve:" (NR)
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«Pena - detenção, até três meses, se após a partida ou deslocamento se apresentar, dentro de vinte e quatro horas, à autoridade militar do lugar, ou, na falta desta, à autoridade policial,
para ser comunicada a apresentação ao comando militar competente." (NR)
«

»

«§ 2 Se superior a cinco dias e não excedente a oito dias:»
Q

(NR)
»

«

,,§ 2'-A. Se superior a oito dias:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.»
«Aumento de pena»
,,§ 3' A pena é aumentada de um terço, se se tratar de Sargento, subtenente ou suboficial, e de metade, se oficial.» (NR)

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Lélio Viana Lôbo
LEI N' 9.765, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998
Institui Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares
e Radioativos e suas Instalações.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I" Fica instituída a Taxa de Licenciamento, Controle e
Fiscalização de Instalações e Materiais Nucleares e Radioativos e
suas Instalações (TLC).
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Art. 2º Constitui fato gerador da TLC o exercício do poder de
polícia legalmente atribuído à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) sobre as atividades relacionadas:
I - à pesquisa mineral de minerais nucleares, de minerais
contendo urânio ou tório, ou ambos associados, e de minerais contendo elementos de interesse para a energia nuclear, conforme especificado pela CNEN;

II - à seleção de local, construção, operação e descomissionamento de instalações nucleares;
III - à seleção de local, construção, operação e descomissionamento de instalações destinadas à produção ou utilização de radioisótopos para pesquisa, usos medicinais, agrícolas e industriais
e atividades análogas;
IV -

à produção e comercialização de:

a) minérios e materiais nucleares;

b) minérios que contenham urânio ou tório, ou ambos associados;

c) minerais, minérios, concentrados, produtos e subprodutos de
elementos de interesse para a energia nuclear;
V -

ao transporte de material radioativo ou nuclear;

VI - à construção ou operação de estabelecimento destinado
à produção de material radioativo ou nuclear ou à utilização de energia nuclear;
VII
nuclear;

à posse, ao uso ou à guarda de material radioativo ou

VIII
à habilitação ao manuseio, à utilização e ao exercício da
supervisão de fontes de radiação ionizante, conforme as normas e regulamentos da CNEN;

IX - ao armazenamento, ao recebimento, ao tratamento, ao
transporte e à deposição de rejeites radioativos.

Art. 3º São contribuintes da TLC:
I cleares;

as pessoas jurídicas autorizadas a operar instalações nu-
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II - as pessoas físicas ou jurídicas habilitadas ou autorizadas a utilizar material radioativo ou nuclear;
III - as pessoas físicas ou jurídicas habilitadas ou autorizadas à posse, uso, manuseio, transporte e armazenamento de fontes
de radiação ionizante;
IV - as pessoas físicas ou jurídicas habilitadas ou autorizadas a realizar pesquisa de minerais com urânio ou tório, ou ambos
associados, e minerais contendo elementos de interesse para a energia nuclear;
V - as pessoas jurídicas autorizadas à produção e comercialização de minérios nucleares, minerais com urânio ou tório, ou
ambos associados, bem como minerais, minérios, concentrados,
produtos e subprodutos de elementos de interesse nuclear;
VI - as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela geração
de rejeitos radioativos.

Parágrafo único. Estão isentos da TLC os institutos de pesquisa e desenvolvimento da área nuclear do Programa de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, Organizações Militares, hospitais
públicos integrantes do Sistema Unico de Saúde, instituições públicas de pesquisa que empreguem técnicas nucleares, bem como
pessoas jurídicas instituídas exclusivamente para fins filantrópicos, assim consideradas na forma da lei e que comprovadamente
utilizem material radioativo para atender a esses fins.
Art. 4' Os prazos para as renovações dos atos expedidos pela
CNEN serão estabelecidos em normas específicas por ela emitidas.

Art. 5' Os valores da TLC estão fixados no anexo a esta lei, e
serão devidos quando da apresentação do respectivo requerimento
formulado pelo interessado à CNEN.
Art. 6' A TLC será recolhida à conta de recursos próprios da
CNEN, mediante documento único de arrecadação, por intermédio
da rede bancária.
Art. 7' Os recursos provenientes da TLC serão destinados às
atividades da CNEN voltadas para:
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I - segurança nuclear, licenciamento, controle e fiscalização
de materiais nucleares e radioativos e suas instalações;
II - pesquisa e desenvolvimento relacionados às atividades
previstas no inciso anterior;
III - apoio técnico operacional relacionado às atividades previstas no inciso I;
IV - apoio ao desenvolvimento e aplicação de materiais didáticos e pedagógicos relacionados às atividades previstas no inciso I.
Art. 8º A CNEN baixará as instruções complementares para o
cumprimento desta lei.
Art. 9º Esta lei entra em vigor em primeiro de janeiro do ano
subseqüente ao de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho

o anexo

está publicado no DO de 18.12.1998, págs. 127/128.

LEI Nº 9.766, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1998
Altera a legislação que rege o saláio.educação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1e A contribuição social do salário-educação, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), sobre a matéria.
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§ 1º Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
salário-educação:
I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
bem como suas respectivas autarquias e fundações;
II - as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
III - as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente
órgão de educação, que atendam ao disposto no inciso II do art.
55 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
IV - as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a ser definidas em regulamento;
V - as organizações hospitalares e de assistência social, desde que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos
incisos I a V do art. 55 da Lei n'' 8.212, de 1991.

§ 2º Integram a receita do salário-educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3º Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do salário-educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.

Art. 2º A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 1º, inciso II da Lei nº 9.424 de 1996, será redistribuída entre
o Estado e os respectivos Municípios, conforme critérios estabelecidos
em lei estadual, sendo que, do seu total, uma parcela correspondente
a pelo menos cinqüenta por cento será repartida proporcionalmente
ao número de alunos matriculados no ensino fundamental nas respectivas redes de ensino, conforme apurado pelo censo educacional realizado pelo Ministério da Educação e do Desporto.
Art. 3º O salário-educação não tem caráter remuneratório na relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário ou à
remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 4º A contribuição do salário-educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao FNDE.
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Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado,
a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor do
FNDE, para os fins previstos no art. 15, § l' da Lei n'9.424 de 1996.
Art. 5' A fiscalização da arrecadação do salário-educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.
Art. 6' As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do salário-educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo.
Art. 7' O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará,
por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do
salário-educação, na forma do regulamento e das instruções que
para este fim forem baixadas por aquela autarquia, vedada sua destinação ao pagamento de pessoal.
Art. 8' Os recursos do salário-educação podem ser aplicados
na educação especial, desde que vinculada ao ensino fundamental
público.
Art. 9' O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.607-24, de 19 de novembro de 1998.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revoga-se aLein'8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 18 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8613-8681, dez. 1998

8669
LEI N' 9.767, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor da empresa Centrais Elétricas do Sul do
Brasil S.A, crédito suplementar lW valor de
R$ 5.082.033,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997, crédito suplementar no
valor de R$ 5.082.033,00 (cinco milhões, oitenta e dois mil e trinta e
três reais), em favor da empresa Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S.A., para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do cancelamento das dotações indicadas no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1998, pág. 1.

LEI N' 9.768, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor de diversas empresas estatais, crédito especial até o limite de R$ 242. 636.122,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997, crédito especial até o
limite de R$ 242.636.122,00 (duzentos e quarenta e dois milhões,
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seiscentos e trinta e seis mil, cento e vinte e dois reais), em favor de
diversas empresas estatais, para atender à programação constante
do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes de geração das próprias empresas, de
repasses da controladora e do cancelamento de dotações, conforme
indicado nos Anexos U, lU e IV desta lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva
Os anexos estão publicados naDO de 22.12.1998, págs. 2/4.

LEI N' 9.769, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza O Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, crédito especial até o limite de
R$122.880.000,OO, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária,
crédito especial até o limite de R$ 122.880.000,00 (cento e vinte e
dois milhões, oitocentos e oitenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação, proveniente de contas inativas não recadastradas e não provisionadas, de acordo com o
art. 2', parágrafo único da Lei nº 9.526 de 8 de dezembro de 1997.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2', fica criada
a receita do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra,
na forma indicada no Anexo U desta lei, no montante especificado.
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Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1998, pág. 5.

LEI N° 9.770, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o PoderExecutivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Ern:argos Financeiros da UniJio - Recursos sob Supervisão
do Ministério da Fazenda, crédito suplementar

até o limite de R$ Z052 076. 000,00, para reforço
de dotação consignada no vigenle orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nO 9.598, de 30 de dezembro de 1997) crédito
suplementar até o limite de R$ 7.052.076.000,00 (sete bilhões,
cinqüenta e dois milhões, setenta e seis mil reais), em favor de
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da emissão de títulos de responsabilidade do
Tesouro Nacional, no montante especificado.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO de 22.12.1998, pág.

5.
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LEI N' 9.771, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor de diversas empresas estatais, crédito
suplementar no valor de R$ 430.471.061,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997, crédito suplementar no
valor de R$ 430.471.061,00 (quatrocentos e trinta milhões, quatrocentos e setenta e um mil, sessenta e um reais), em favor de diversas
empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes do cancelamento das dotações indicadas no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1998, pág. 6.

LEI N' 9.772, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor de diversas empresas estatais, crédito
especial até o limite de R$1.208.123.600,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 12 Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997, crédito especial até o limite de R$ 1.208.123.600,00 (um bilhão, duzentos e oito milhões,
cento e vinte e três mil e seiscentos reais), em favor de diversas empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes de geração das próprias empresas, de
repasses da controladora e do cancelamento de dotações, conforme
indicado nos Anexos II e III desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1998, págs. 16/26.

LEI Nº 9.773, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor de diversos
Órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor global de
R$197.438.062,OO,paraos fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor de diversos Orgãos dos Poderes Judiciário e
Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 197.438.062,00
(centoe noventa e sete milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, sessenta e
dois reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:
I - excesso de arrecadação de recursos próprios diretamente arrecadados, no valor de R$ 13.933.832,00 (treze milhões, novecentos e trinta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais);
n - excesso de arrecadação de recursos vinculados, Cota-Parte do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais);
In - remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de
R$ 158.504.230,00 (cento e cinqüenta e oito milhões, quinhentos e
quatro mil, duzentos e trinta reais), conforme indicado no Anexo I
desta lei.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Companhia de Navegação do São Francisco, Empresa de Navegação da Amazõnia S.A., Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre
S.A., Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Fundo da Marinha Mercante e
Companhia de Desenvolvimento de Barcarena, na forma indicada
nos Anexos In e IV desta lei, no valor especificado.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1998, págs. 27/47.

LEI N' 9.774, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Altera a Lei n'2 7.652, de 3 de fevereiro
de 1988, que dispõe sobre o Registro da Pro"
priedade Marítima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. l' Os dispositivos a seguir enumerados da Lei n? 7.652,
de 3 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre o Registro da Propriedade
Marítima, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' As embarcações brasileiras, exceto as da Marinha de Guerra, serão inscritas na Capitania dos Portos ou órgão
subordinado, em cuja jurisdição for domiciliado o proprietário
ou armador ou onde for operar a embarcação.
Parágrafo único. Será obrigatório o registro da propriedade no Tribunal Marítimo, se a embarcação possuir arqueação bruta superior a cem toneladas, para qualquer modalidade
de navogação.»
«Art. 6' O registro de propriedade de embarcação será
deferido, exceto nos casos previstos nesta lei, a pessoa física residente e domiciliada no País ou a entidade pública ou privada
sujeita às leis brasileiras.»
«Art. 8' Ao estrangeiro que não seja residente e domiciliado no País poderá ser deferido o registro de embarcação
classificada na atividade de esporte ou recreio."
«Art. 9º

Parágrafo único.

O requerimento deverá conter:

a) certidão de registro civil de nascimento do adquirente ou
prova equivalente;

b) título de aquisição ou, em caso de construção, a respectiva licença e a prova de quitação do preço, sendo admitida a ressalva quanto ao pagamento da parcela de garantia;

c) prova de quitação de ônus fiscais e de encargos sociais;
d) certificado de arqueação;

e) desenhos, especificações e memorial descritivo."
«Art. 22.

.

.

I - a embarcação deixar de pertencer a qualquer das pessoas mencionadas no art. 6º desta lei;
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§ 3' No caso das embarcações classificadas na atividade
de esporte ou recreio, o cancelamento far-se-á mediante requerimento do proprietário.»
«Art. 28. Pela inobservância das obrigações nos prazos
previstos nesta lei, será aplicada ao infrator, pelo Tribunal Maritimo, a multa de cinco Ufir ou outro índice de atualização monetária que vier a ser legalmente instituído, por mês ou fração
decorrido após o prazo fixado, até o limite máximo de duzentas
Ufir.
......................................................................................................»

«Art. 30. Verificado, a qualquer tempo, que o proprietário
ou armador deixou de atender aos requisitos do art. 6' desta lei,
ser-lhe-á concedido um prazo de sessenta dias, contado da data
do seu conhecimento, para que se ajuste às citadas normas, sob
pena de, não o fazendo, ser determinada a suspensão do tráfego
das suas embarcações, bem como O cancelamento da autorização para operar em qualquer classe de navegação.»
«Art. 31. O órgão competente do Ministério dos Transportes providenciará a efetivação das sanções aplicadas com base
nesta lei, à vista de comunicação do Presidente do Tribunal Maritimo.
......................................................................................................»

«Art. 33. Os atos relativos às promessas, compra e venda
e outra qualquer modalidade de transferência de propriedade
de embarcação sujeitas a registro serão feitas por escritura pública, lavrada por qualquer tabelião de notas.
...................................................................................................... "

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Ficam revogados os arts. 7' e 17 da Lei n' 7.652, de 3 de
fevereiro de 1988.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
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LEI N' 9.775, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Altera dispositivos da Lei nº 9.620, de 2
de abril de 1998, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Os arts. 1', 11, 12, 13 e 18 da Lei n' 9.620, de 2 de abril
de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

.

UI - Fiscal de Defesa Agropecuária, composta de cargos
de igual denominação no quadro geral de pessoal do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, com atribuições voltadas
para as atividades de inspeção, fiscalização, certificação e controle de produtos, insumos, materiais de multiplicação, meios
tecnológicos e processos produtivos na área de defesa agropecuária." (NR)
«Art. 11. A Gratificação de Desempenho da Atividade de
Fiscalização (GDAF), instituída pelo art. F da Lei n' 9.641, de 25
de maio de 1998, será concedida aos ocupantes dos cargos de que
trata o inciso Hl do art. 1s desta lei, quando em exercicio de atividades inerentes às atribuições da respectiva carreira no Ministério da Agricultura e do Abastecimento." (NR)
«Art. 12. A GDE e a GDAF serão calculadas pela multiplicação dos seguintes fatores» (NR)
«

»

«Art. 13. A GDE e a GDAF serão calculadas com base em
setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados
para a avaliação de desempenho no primeiro período de avaliação após a nomeação." (NR)
«

»

«Art. 18. Até que sejam definidos os critérios de desempenho institucional de que trata o art. 14, a GDE e a GDAF serão
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8613-8681, dez. 1998

8678
calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual e considerando-se o limite de dois mil, duzentos e trinta e oito pontos." (NR)

Art. 2º A Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
«Art. 19-A. Serão transformados em cargos de Fiscal de
Defesa Agropecuária, observadas as condições dispostas no § 1º
deste artigo, os atuais cargos efetivos do quadro permanente do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento a seguir relacionados:
I
Farmacêutico, código NS-908;
II
Zootecnista, código NS-911;
III
Químico, código NS-921;
IV
Engenheiro Agrônomo, código NS-912.
§ 1º Serão enquadrados na carreira os atuais ocupantes
dos cargos relacionados neste artigo que estejam no efetivo
exercício das atividades de defesa agropecuária e recebam a
GDAF na data de publicação desta lei, desde que sua investidura haja observado as pertinentes normas constitucionais e ordinárias anteriores a 5 de outubro de 1998 e, se posterior a esta
data, tenha decorrido de aprovação em concurso público.
§ 2º Os servidores referidos neste artigo serão enquadrados em cargos de Fiscal de Defesa Agropecuária na mesma classe
e padrão em que se encontrem posicionados na data da publicação desta lei."

Art. 3º São vedadas as redistribuições dos cargos de que trata
esta lei para o Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNADO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sérgio Turra
Luiz Carlos Bresser Pereira
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LEI NO 9.776, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Previdência e
Assistência Social, crédito suplementar até o
limite deR$ 516.817.940,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar até o limite de R$ 516.817.940,00 (quinhentos e dezesseis milhões, oitocentos e dezessete mil, novecentos e quarenta reais),
para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - do cancelamento parcial de dotações, no valor de
R$ 23.791.142,00 (vinte e três milhões, setecentos e noventa e um mil,
cento e quarenta e dois reais), conforme indicado no Anexo II desta lei;
II - da incorporação do excesso de recursos diretamente arrecadados, no valor de R$ 147.260.000,00 (cento e quarenta e sete
milhões, duzentos e sessenta mil reais);
III - do cancelamento da Reserva de Contingência, no montante de R$ 345.766.798,00 (trezentos e quarenta e cinco milhões,
setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais),
conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', fica alterada a receita do Fundo Nacional de Assistência Social e do Instituto
Nacional do Seguro Social, na forma indicada nos Anexos III e IV
desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1998, págs. 115.
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LEI N' 9.777, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Altera os arts. 132, 203 e 207 do Decreto-Lei nO2.848, de 7 de dezembro de 1940Código Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Os arts. 132,203 e 207 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 132.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre
do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as
normas legais.»
"Art. 203.
Pena - detenção de um ano a dois anos, e multa, além da
pena correspondente à violência." (NR)

,,§ I"

Na mesma pena incorre quem:

I - obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do
serviço em virtude de dívida;
II - impede alguém de se desligar de serviços de qualquer
natureza, mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais.

§ 2' A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vitima é menor de dezoito anos, idosa, gestante, indígena ou
portadora de deficiência física e mental."
"Art. 207.

.

Pena - detenção de um a três anos, e multa." (NR)
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,,§ l' Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia
do trabalhador, ou, ainda, não assegurar condições do seu retorno ao local de origem.
§ 2' Apena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de dezoito anos, idosa, gestante, índígena ou
portadora de deficiência física ou mental",

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.729, DE 2 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera dispositivos das Leis nºs 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 10 A Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 5' As ações nas áreas de Saúde, Previdência Social
e Assistência Social deverão ser planejadas de forma harmônica, permitindo a integração das políticas públicas de proteção
social.»
«Art. 8' A proposta de orçamento da Seguridade Social
será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis
pelas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social, tendo
em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus
recursos." (NR)
«Art. 12. .
.
VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o
meeiro, o posseiro de boa-fé e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e os seus assemelhados, que exerçam suas atividades
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individualmente ou em regime de economia familiar, bem como
seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de
quatorze anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.
§ 1° Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua
dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.
§ 6° O cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de quatorze anos, para serem considerados segurados especiais, deverão estar envolvidos direta ou permanentemente nas atividades
rurais desenvolvidas e no sustento do grupo familiar.
§ 7° Para fins do disposto no inciso VII, pescador artesanal é aquele que exerce suas atividades com a utilização de embarcação própria ou de terceiros com até duas toneladas de tara,
faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida e
esteja matriculado no órgão competente.

§ 8º O segurado especial poderá utilizar o auxílio eventual de terceiros, em condições de mútua colaboração, inclusive de
empregados não permanentes, em épocas de safra, até o número
de dois, por período não superior a trinta dias corridos ou intercalados no ano.
§ 9° Não se considera segurado especial o membro de
grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento decorrente do exercício de atividade remunerada ou de qualquer
espécie de benefício de outro regime previdenciário, exceto
nas situações previstas no § 5° do art. 15 da Lei n" 8.213, de 24
de julho de 1991." (NR)
«Art. 22.

II - para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
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decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
§ 42 O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem de empregados
portadores de deficiência física, sensorial ou mental com desvio
do padrão médio.
............................................................................................." (NR)

«Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física referido na alínea a do inciso V do art. 12 desta lei, destinada
à Seguridade Social, é de:
••..••••••..•....••••.•••••••••.••.•••.•••••••••.•••.••..••••••.••••..••.••..••••••••.•••.•..»

(NR)

«Art. 25-A. A contribuição anual de cada um dos segurados especiais membros do mesmo grupo familiar, destinada à Seguridade Social, incide sobre o resultado da divisão
da receita bruta da comercialização da produção no ano
pelo número de segurados especiais membros do mesmo
grupo familiar e é de:

I - três por cento, na hipótese de o imóvel rural ser de
área menor ou equivalente a uma gleba rural;
II - cinco por cento, na hipótese de o imóvel rural ser de
área superior a uma e menor ou igual a quatro glebas rurais;

III - vinte por cento, na hipótese de o imóvel rural ser de
área superior a quatro glebas rurais.
§ 1º No caso de pescador artesanal, a contribuição a que
se refere o caput é de três por cento.
§ 2º O valor sobre o qual incide a contribuição a que se refere o caput e o § 1º observará o limite mínimo de R$ 1.690,00 (um
mil seiscentos e noventa reais) e o limite máximo de R$ 14.059,50
(quatorze mil e cinqüenta e nove reais e cinqüenta centavos), tomados em seu valor anual.
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§ 3º Para os efeitos deste artigo, uma gleba rural corresponde a:
I - cem hectares, se o imóvel estiver localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental ou no Pantanal
mato-grossense e sul-mata-grossense;
H - cinqüenta hectares, se o imóvel estiver localizado
em município compreendido no Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental;
IH - trinta hectares, se o imóvel estiver localizado em
qualquer outro município.
§ 4º Quando houver inclusão ou exclusão de um segurado
especial no grupo familiar, haverá novo rateio, de modo a atender ao disposto neste artigo.» (NR)

"Art. 30.
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam subrogados nas obrigações da pessoa
física de que trata a alínea a, do inciso V do art. 12 pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta lei, independentemente
de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em
regulamento;
X - a pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do
art. 12 é obrigada a recolher a contribuição de que trata o art. 25
desta lei no prazo estabelecido no inciso IH deste artigo, caso comercialize a sua produção:
XII - O segurado especial está obrigado a recolher sua
contribuição anual, por iniciativa própria, até o dia 20 de dezembro do ano a que corresponder a receita bruta da comercialização da sua produção.
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§ 2º Se não houver expediente bancário nas datas indicadas, o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil imediatamente posterior.
............................................................................................." (NR)

«Art. 35. .
.
1.
a) oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) quatorze por cento, no mês seguinte;

c) vinte por cento a partir do segundo mês seguinte ao do
vencimento da obrigação;
II .
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde
que antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze
dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS);
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência
da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social
(CRPS), enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
ill.
a) sessenta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito
não foi objeto de parcelamento.
d) cem por cento, após o ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito
foi objeto de parcelamento.
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§ 4' Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se refere o inciso IV do art. 32, ou
quando se tratar de empregador doméstico ou de empresa ou
segurado dispensados de apresentar o citado documento, a
multa de mora a que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinqüenta por cento." (NR)
«Art. 38. .
.
§ 12. O deferimento do parcelamento pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ressalvada a hipótese prevista na alínea a do inciso I do art. 47, fica condicionado, ainda, à apresentação de garantias, entre as seguintes:
I
hipoteca de bens imóveis;
H
penhor industrial;
IH
fiança bancária;
IV
vinculação de parcelas do preço de bens ou serviços a
serem negociados a prazo pela empresa;
V
a alienação fiduciária de bens móveis;
VI - penhora.
§ 13. A apresentação de garantia poderá ser adiada até a
data de requerimento da certidão a que se refere o § 8' do art. 47,
nos termos do regulamento." (NR)
«Art. 39. .
.
§ 4' Tornada definitiva a decisão referente a constituição de crédito previdenciário, a inscrição na Dívida Ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social será feita no prazo de sessenta dias, e o ajuizamento, no prazo de trinta dias contados da
data da inscrição." (NR)

«Art. 45. .
.
§ 4' Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2' e 3' incidirão juros moratórios de um por cento ao mês, limitados a
cinqüenta por cento, e multa de dez por cento.
............................................................................................." (NR)
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«Art. 47 .
.......................................................................................................

§ 8º Tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débito (CND) e o mesmo prazo de validade a certidão de que conste
a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.» (NR)

«Art. 55.

.

.

III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a
assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial a
crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência;
§ 3' Para os fins deste artigo, entende-se por assistência
social beneficente a prestação gratuita de benefícios e serviços a
quem não dispõe de recursos suficientes para sua sobrevivência.
§ 4º O Instituto Nacional do Seguro social (INSS) cancelará a isenção se verificado o descumprimento do disposto neste
artigo.
§ 5º Considera-se de assistência social beneficente,
para os fins deste artigo, a prestação de serviços de forma preponderante ao Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento.» (NR)

«Art. 60. A arrecadação da receita prevista nas alíneas a,
b e c do parágrafo único do art. 11, e o pagamento dos benefícios
da Seguridade Social serão realizados por intermédio da rede
bancária ou por outras formas, nos termos e condições aprovados pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS)>> (NR)
«Art. 66. O Poder Executivo regulamentará a organização,
o funcionamento e a forma do Cadastro Nacional de Informações
Sociais.
Parágrafo único. As contribuições dos segurados e das
empresas terão registro contábil individualizado, conforme dispuser o regulamento.» (NR)
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«Art. 67. As instituições e órgãos federais detentores de
cadastros de empresas e de contribuintes em geral colocarão à
disposição do Cadastro Nacional de Informações Sociais todos
os dados necessários à sua permanente atualização, podendo o
Ministério da Previdência e Assistência Social celebrar convênios com a mesma finalidade com órgãos estaduais, do Distrito Federal e municipais.» (NR)
«Art. 78. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
na forma da legislação específica, fica autorizado a contratar
auditorias externas periódicas para analisar e emitir parecer
sobre demonstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização das contribuições, bem
como pagamento dos benefícios, submetendo os resultados obtidos à apreciação do Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS).» (NR)
«Art. 82. A Auditoria e a Procuradoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverão, a cada trimestre, elaborar relações das auditorias realizadas e dos trabalhos executados, bem como dos resultados obtidos, enviando-as à apreciação
do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).»(NR)

«Art. 85. O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social poderá rever de ofício atos dos órgãos ou autoridades
compreendidas na área de competência do ministério.» (NR)
«Art. 90. É vedada a concessão de remissão ou anistia das
contribuições da empresa, incidentes sobre a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho, do trabalhador e dos demais
segurados da previdência social para débitos cujo valor cobrado
seja superior ao custo de execução, conforme dispuser o regulamento.» (NR)
Art. 2' A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. lQ

.

Parágrafo único. O Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) garante a cobertura de todas as situações expressas
neste artigo, exceto a de desemprego involuntário, objeto de lei
específica.» (NR)
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...............................................................................
.......................................................................................................

§ 2º Os representantes dos trabalhadores em atividade,
dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais, entre cidadãos de ilibada reputação e notório
conhecimento nas matérias de competência do Conselho Nacional de Previdência Social(CNPS).
§ 8º Competirá ao Ministério da Previdência e Assistência
Social (MPAS) proporcionar ao Conselho Nacional de Previdência
Social (CNPS) os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do
Conselho Nacional de Previdência Social.
§ 9º A função de membro do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) não será remunerada, sendo seu exercício
considerado de relevante interesse püblico.» (NR)
«Art. 4º

.

x - aprovar os critérios de arrecadação e de pagamento dos benefícios por intermédio da rede bancária ou por outras
formas;
XI - acompanhar e avaliar os trabalhos de implantação
e manutenção do cadastro nacional de informações sociais.» (NR)
«Art. 11. ..
..
...................

~

.

VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o
meeiro, o posseiro de boa-fé e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e os seus assemelhados, que exerçam suas atividades
individualmente ou em regime de economia familiar, bem como
seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de
quatorze anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.
§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua
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dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.
.......................................................................................................

§ 5' O cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de quatorze anos, para serem considerados segurados especiais, deverão estar envolvidos direta e permanentemente nas atividades
rurais desenvolvidas e no sustento do grupo familiar.

§ 6' Para fins do disposto no inciso VII, pescador artesanal é aquele que exerce suas atividades com a utilização de embarcação própria ou de terceiros com até duas toneladas de tara,
faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida e
esteja matriculado no órgão competente.
§ 7' O segurado especial poderá utilizar o auxílio eventual de terceiros, em condições de mútua colaboração, inclusive de
empregados não permanentes, em épocas de safra, até o número
de dois, por período não superior a trinta dias corridos ou intercalados no ano.
§ 8' Não se considera segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento decorrente do
exercício de atividade remunerada ou de qualquer espécie de benefício de outro regime previdenciário, exceto nas situações previstas no § 5' do art. 15.» (NR)
«Art. 15.

.

.

II - até doze meses após a cessação das contribuições, o
segurado facultativo, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver
suspenso ou licenciado sem remuneração, bem como o segurado especial que não tiver produção rural em face de calamidade
pública, caso fortuito ou força maior, nos termos da lei, prorrogado este prazo por mais doze meses se o segurado já tiver pago
mais de cento e vinte contribuições mensais, ou dez anuais,
conforme o caso, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.
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§ 5º O segurado especial que, nos períodos da entressafra ou
do defeso, exerce atividade remunerada urbana ou rural, por período
não superior a três meses por ano, não perde esta qualidade." (NR)
«Art. 17.

§ 3º A Previdência Social poderá emitir identificação específica para seus segurados, inclusive com a finalidade de provar a filiação, devendo ser compatibilizada com outros números
de identificação existentes no âmbito da União." (NR)
«Art. 25.
I - auxilio-doença, aposentadoria por invalidez, auxilio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade: doze
contribuições mensais;
II - aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo
de serviço: duzentas e quarenta contribuições mensais;
III - aposentadoria especial: cento e oitenta, duzentas e
quarenta ou trezentas contribuições mensais, conforme o equivalente em número de anos de contribuição exigidos para a concessão do benefício.

Parágrafo único. Será concedido benefício no valor de um
salário mínimo ao dependente do segurado que, após filiar-se ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), falecer antes do
cumprimento do período de carência." (NR)

«Art. 26.
I sional;

salário-familia, auxílio-acidente e reabilitação profis-

.............................................................................................»

(NR)

«Art. 27.

I - referentes ao período a partir da data da filiação ao
Regime Geral de Previdência Social, no caso dos segurados empregados, inclusive o doméstico, e trabalhadores avulsos referidos nos incisos I,II e VI do art. 11;
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U - realizadas a contar da data do efetivo pagamento da
primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para
este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a
competências anteriores, no caso dos segurados referidos nos incisos UI, IV, V e VII do art. 11 e no art. 13." (NR)
«Art. 40. É devida gratificação natalina (décimo-terceiro
salário) ao segurado e ao dependente da Previdência Social que,
durante o ano, recebeu auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão, tendo por base, quando for o caso, o valor da renda
mensal do benefício no mês de dezembro de cada ano." (NR)
«Art. 41. É assegurado o reajustamento dos benefícios
para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da
data de sua concessão.
.•••..•.....••••..•....••...•••......••.•••.•..••••..•••.....••••......•...•.•••....••.•...••» (NR)
«Art. 47. Q aposentado por invalidez terá seu benefício
cancelado se verificada a recuperação de sua capacidade laboral,
sendo-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava
ao tempo da aposentadoria, facultado ao empregador o direito de
indenizá-lo por rescisão do contrato de trabalho, nos termos do
art. 478 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
§ I? O prazo para retorno de que trata o caput é de cinco
anos, contados da data de início da aposentadoria por invalidez
ou do auxílio-doença que o antecedeu.
§ 2' Quando se tratar de segurado com recuperação parcial da capacidade laborativa, ou ainda quando o segurado for
declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade:
I - no seu valor integral, durante seis meses contados da
data em que for verificada a recuperação da capacidade;
U - com redução de cinqüenta por cento, no período seguinte de seis meses." (NR)
«Art. 57. .
.
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§ 5º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de
atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta lei.
§ 6º O beneficio previsto neste artigo será financiado COm
os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II
do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas
serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
§ 7' O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide
exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às
condições especiais referidas no caput» (NR)

"Art. 58.
§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da
legislação trabalhista.

§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de
proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do
agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre
a sua adoção pelo estabelecimento respectivo .
............................................................................................." (NR)
«Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e,
no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
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§ 3' Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do
afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à
empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral.
..•.••..••••...••••.••..•••••..••••••..•..••••.•••••...••.••..•••••...••••.••.•••.•••••....••»

(NR)

«Art. 67. O pagamento do salário-família é condicionado
à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória ou de comprovação de freqüência à escola do filho ou equiparado, nos termos do
regulamento." (NR)
«Art. 73. O salário-maternidade será pago diretamente
pela Previdência Social à empregada doméstica, em valor correspondente ao do seu último salário-de-contribuição, e à segurada especial, correspondente a um doze avos do valor sobre o
qual incidiu sua última contribuição, não podendo ser inferior
ao salário mínimo." (NR)
«Art. 76.
§ 3' É vedado ao maior inválido, que perceba aposentadoria
por invalidez, a acumulação com o beneficio de pensão por morte
em razão da mesma invalidez, ressalvado o direito de opção pelo
beneficio mais vantajoso." (NR)

<Art. 95.

Parágrafo único. Poderá ser contado o tempo de serviço
prestado à administração pública direta, autárquica e fundacional dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que
estes assegurem aos seus servidores a contagem de tempo de
contribuição em atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social." (NR)

"Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural,
para fins do disposto no art. 143 desta lei, observado o § 3' do
art. 55, e far-se-á, alternativamente, através de:
I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;
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H -

contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

IH - declaração do sindicato de trabalhadores rurais,
desde que homologada pelo INSS;
IV - bloco de notas do produtor rural." (NR)
«Art. 115.

.

.

§ 12 Na hipótese do inciso H, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser o Regulamento, salvo dolo ou má-fé, caso em
que será aplicada também multa irrelevável de trinta por cento,
incidente sobre o valor atualizado, até a data da restituição.
§ 2' Os benefícios recebidos indevidamente serão restituídos à Previdência Social, observadas as normas aplicáveis ao
pagamento de benefícios com atraso por responsabilidade da
Previdência Social.» (NR)
«Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho
tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção
do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, desde que, após a consolidação das lesões, resulte seqüela que implique redução da capacidade para o
trabalho que exercia habitualmente." (NR)

«Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social
Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e
o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a
carência da aposentadoria por idade e por tempo de serviço
obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que
o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício:
Ano de Implementação
das Condições

Meses de Contribuição
Exigidos

1998
1999
2000
2001
2002

102 meses
120 meses
126 meses
132 meses
138 meses
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Ano de Implementação
das Condições

Meses de Contribuição
Exigidos

I

2003
2004
2005

144 meses
156 meses
162 meses

2006
2007
2008
2009
2010
2011

168 meses
174 meses
180 meses
192 meses
198 meses
204 meses

2012

210 meses

2013
2014

216 meses

--

228 meses

2015
2016

234 meses

240 meses» (NR)

«Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na
forma da alínea a do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11
desta lei, pode requerer a aposentadoria por idade, no valor de
um salário mínimo, durante vinte anos, contados a partir da
data de vigência desta lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente
anterior ao requerimento do benefício, em número de meses
idêntico à carência do referido benefício." (NR)

Art. 3º Os arts. 23 e 26 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho
de 1945, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 23.

.
Parágrafo único.

.

.
.

III - as penas pecuniárias por infração das leis penais e
administrativas, exceto aquelas por infração das leis previdenciárias." (NR)
«Art. 26.
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Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição, além dos
juros das debêntures e dos créditos com garantia real, pelos
quais responde, exclusivamente, o produto dos bens que constituem a garantia, os juros do crédito previdenciário." (NR)
Art. 4º O art. 18 da Lei n? 6.024, de 13 de março de 1974, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18. .
.
d) não-fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a
massa, enquanto não integralmente pago o passivo, exceto daqueles do crédito previdenciário;
.............................................................................................» (NR)
Art. 5º Os dispositivos a seguir indicados da Lei nº 6.435, de
15 de julho de 1977, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 46. Nas entidades fechadas, o resultado do exercício, satisfeitas todas as exigências legais e regulamentares no
que se refere aos benefícios, será destinado à constituição de reserva de contingência de benefícios até o limite de vinte e cinco
por cento do valor da reserva matemática.
§ 1º Constituída a reserva de contingência no limite definido no caput, com o valor excedente será formada reserva para
revisão do plano.
§ 2º Haverá, obrigatoriamente, revisão dos planos de benefícios da entidade, caso seja verificada a ocorrência de saldo
por três exercícios consecutivos, depois de constituída a reserva
de que trata o parágrafo anterior.
§ 3º Se a revisão do plano implicar em redução de contribuições, deverá ser levada em consideração a proporção
existente entre as contribuições das patrocinadoras e dos participantes." (NR)
«Art. 69. Mesmo no curso da liquidação extrajudicial será
admitida a hipótese de recuperação da entidade, na forma indicada na Seção II deste capítulo.
§ 1º No caso das entidades fechadas, não será admitida a
sua recuperação quando alcançadas pelos motivos constantes
da alínea e, inciso II, art. 35, desta lei ou pela inexistência de patrocinadora ou de empregados.
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§ 2º As entidades fechadas em regime de liquidação extrajudicial em decorrência de inexistência de patrocinadora
poderão ser autorizadas pelo Ministro da Previdência e Assistência Social a continuar funcionando, desde que, mediante
relatório circunstanciado e parecer atuarial, demonstrem sua
viabilidade econômico-financeira e atuarial, além de atender
aos seguintes requisitos mínimos, bem como a outros determinados pelo órgão normativo referido no art. 35 desta lei:

I - dispor de planos de benefícios sob regime financeiro
de capitalização, previamente aprovados pelo órgão executivo
de que trata o art. 35 desta lei, de forma a garantir a sustentabilidade da entidade, observadas as demais instruções do órgão
executivo;
II - criar Conselho Deliberativo ou assemelhado composto por membros eleitos diretamente pelos participantes, que
indicarão o seu presidente;
III - estabelecer que o presidente do conselho referido no
inciso II exercerá a função de dirigente máximo da entidade;
N - criar Conselho Fiscal com todos os seus membros
eleitos diretamente pelos participantes;
V - na continuidade da entidade deverá ser observada
a mesma proporção patrimonial dos participantes assistidos
existente na data de decretação da liquidação extrajudicial,
efetuados os descontos devidos e observado o disposto no art.
67 desta lei;
VI - a entidade funcionará em processo de extinção, com
a quantidade de participantes remanescentes, não sendo admitida a adesão de novos participantes;
VII - assegurar que a permanência do participante na
entidade é facultativa, sendo-lhe assegurados todos os direitos
no momento em que se desligar da entidade, na forma da legislação vigente, inclusive a parcela proporcional relativa aos recursos excedentes às reservas matemáticas.» (NR)

"Art. 71.
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§ 52 No caso de liquidação extrajudicial de entidades fechadas de previdência privada que deixarem de ter condições
para funcionar por motivos totalmente desvinculados do exercício das atribuições das pessoas referidas no caput deste artigo, poderá o Ministro da Previdência e Assistência Social, ouvido o órgão executivo de que trata o art. 35 desta lei, decidir
pela não aplicação da indisponibilidade de bens, situação esta
que poderá ser revertida a qualquer momento, a critério da
mencionada autoridade, desde que fatos supervenientes assim o determinem.
§ 62 A indisponibilidade de bens poderá ser determinada,
a qualquer tempo se após decretada a liquidação extrajudicial
for constatada a existência de indícios de irrregularidades praticadas pelas pessoas citadas no caput deste artigo.» (NR)
Art 62 Os dispositivos a seguir indicados da Lei n" 9.317, de 5
de dezembro de 1996, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2º

.

II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que
tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta superior a
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igualou inferior a
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
•••.•••••••..••••.•••....•...........................•.••.•••••.•.•••••.••.•••.•••.••••.••••»

«Art. 4

Q

(NR)
.

§ 42 Para fins do disposto neste artigo, os convênios de
adesão ao Simples poderão considerar como empresas de pequeno porte tão-somente aquelas cuja receita bruta, no ano-calendário,
seja superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais),» (NR)
«Art. 5Q

II -

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

.
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fJ de R$ 720.000,01 (setecentos e vinte mil reais e um centavo) a R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais): sete inteiros e quatro décimos por cento:
g) de R$ 840.000,01 (oitocentos e quarenta mil reais e um
centavo) a R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais): sete
inteiros e oito décimos por cento;
h) R$ 960.000,01 (novecentos e sessenta mil reais e um
centavo) a R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais): oito
inteiros e dois décimos por cento;
i) de R$ 1.080.000,01 (um milhão, oitenta mil reais e um
centavo) a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais):
oito inteiros e seis décimos por cento;
§ 7' No caso de convênio com unidade federada ou município, em que seja considerada como empresa de pequeno porte
pessoa jurídica com receita bruta superior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), os percentuais a que se referem:
I - o inciso IH dos §§ 3' e 4' fica acrescido de um ponto
percentual;
H - o inciso IV dos §§ 3' e 4' fica acrescido de meio ponto
percentual.» (NR)
«Art. 15. .
.

H - a partir do mês subseqüente àquele em que se proceder à exclusão, ainda que de ofício, em virtude de constatação de
situação excludente prevista nos incisos HI a XVIH do art. 9';
§ 3' A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório
da autoridade fiscal da Secretaria da Receita que jurisdicione o
contribuinte, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo.
§ 4' Os órgãos de fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social ou de qualquer entidade convenente deverão representar à Secretaria da Receita Federal se, no exercício de suas
atividades fiscalizadoras, constatarem hipótese de exclusão
obrigatória do Simples, em conformidade com o disposto no inciso
H do art. 13.» (NR)
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"Art. 23.
li-

.

fJ em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea f
do inciso li do art. 5':
1. sessenta e cinco centésimos por cento, relativos ao IRPJ;
2. sessenta e cinco centésimos por cento, relativos ao
PISlPasep;
3. um por cento, relativo à CSLL;
4. dois por cento, relativos à Cofins;
5. três inteiros e um décimo por cento, relativos às contribuições de que trata a alínea f do § l' do art. 3';
g) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea
g do inciso li do art. 5';
1. sessenta e cinco centésimos por cento, relativos ao IRPJ;
2. sessenta e cinco centésimos por cento, relativos ao
PISlPasep;
3. um por cento, relativo à CSLL;
4. dois por cento, relativos à Cofins;
5. três inteiros e cinco décimos por cento, relativos às contribuições de que trata a alínea f do § l' do art. 3';
h) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea
h do inciso li do art. 5':
1. sessenta e cinco centésimos por cento, relativos ao IRPJ;
2. sessenta e cinco centésimos por cento, relativos ao
PISlPasep;
3. um por cento, relativo à CSLL;
4. dois por cento, relativos à Cofins;
5. três inteiros e nove décimos por cento, relativos às contribuições de que trata a alínea f do § 1º do art. 3';
i) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea i
do inciso li do art. 5':
1. sessenta e cinco centésimos por cento, relativos ao IRPJ;
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2. sessenta e cinco centésimos por cento, relativos ao
PISlPasep;
3. um por cento, relativo à CSLL;
4. dois por cento, relativos à Cofins;
5. quatro inteiros e três décimos por cento, relativos às contribuições de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;
...•.•••...•••••.••••.•••...••••.•..•••.•••.•.•••••••.•••.•••..•••••....•••..•.•••••..••••...»

(NR)

Art. 7º As entidades sem fins lucrativos que atendam ao Sistema Único de Saúde, mas não pratiquem de forma exclusiva e gratuita atendimento a pessoas carentes, gozarão da isenção das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n' 8.212, de 1991, na
proporção do atendimento de caráter assistencial, desde que satisfaçam, os requisitos referidos nos incisos I, lI, IV e V do art. 55 da citada lei, na forma do regulamento.
Art. 8º A contribuição das empresas destinada ao Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social do Transporte (Sest), Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas Empresas
(Sebrae), Fundo Aeroviário (FA),Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), a ser arredada pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), é de dois vírgula noventa por cento sobre a base de cálculo
a que se refere o inciso I do art. 22 da Lei n' 8.212, de 1991.
§ l' No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas
de crédito, empresas de seguro privado e de capitalização, agentes
autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas. A alíquota a que se refere o caput é
de zero vírgula vinte por cento.
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§ 2' É mantida a isenção da contribuição de que trata o caput
às entidades que atendam ao disposto no art. 55 da Lei nº 8.212, de
1991, e no art. 7º desta medida provisória.
§ 3' O rateio da contribuição às entidades referidas no caput
será definido em regulamento.
§ 4º Aredução a que se refere o inciso I do art. 2º da Lei nº 9.601,
de 21 de janeiro de 1998, aplica-se às alíquotas referidas neste artigo.
§ 5º O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas
de direito público e às empresas públicas.
Art. 9º As entidades ou empresas que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde de que trata a Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, recolherão, para manutenção da seguridade social,
contribuição correspondente a três por cento do faturamento decorrente da operação dos planos ou seguros.
Art. 10. A contribuição a que se refere o art. 9º desta medida
provisória será arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e estará sujeita às mesmas condições, prazos e sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial, constantes
das normas gerais ou especiais pertinentes às demais contribuições
arrecadadas por essa entidade, aplicando-se-lhe subsidiariamente
os dispositivos da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991.
Art. 11. A contribuição prevista no art. 8º desta medida provisória será exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir
de 1º de julho de 1999, e, até tal data, fica mantida a obrigatoriedade
dos recolhimentos praticados na forma da legislação anterior.
Art. 12. A contribuição a que se refere o art. 9º desta medida
provisória será exigida a partir de 1º de abril de 1999.
Art. 13. O disposto no art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991, na sua
nova redação, e no art. 7' desta medida provisória terá aplicação a
partir de 1º de julho de 1999.
Art. 14. O acréscimo a que se refere o § 6º do art. 57 da Lei
nº 8.213, de 1991, será exigido de forma progressiva a partir das seguintes datas:
I
1º de abril de 1999: quatro, três ou dois por cento:
II
1º de setembro de 1999: oito, seis ou quatro por cento;
III
1º de março de 2000: doze, nove ou seis por cento.
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Art. 15. A partir da referênciajaneiJ;o de 1999, o Índice Geral
de Preços - Mercado (IGP-M) substitui o Indice Geral de PreçosDisponibilidade Interna (IGP-DI), ambos apurados pela Fundação
Getúlio Vargas, para os fins previstos no § 6' do art. 20 e no § 2' do
art. 21, ambos da Lei n' 8.880, de 27 de maio de 1994.
Art. 16. A partir de I? de janeiro de 2000, o salário-de-benefício,
quando se tratar de segurado especial, equivalerá a um treze avos
da média aritmética simples dos últimos vinte valores sobre os
quais incidiu a sua contribuição anual.
Parágrafo único. Contando O segurado especial com menos de
vinte contribuições anuais, o salário-de-benefício corresponderá a
um duzentos e sessenta avos da soma dos valores sobre os quais incidiu a sua contribuição anual.
Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, em favor do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), mediante a incorporação dos recursos a que se refere o art. l'
da Lei n" 9.702, de 17 de novembro de 1998, ao orçamento anual, obedecendo aos limites estabelecidos em legislação específica para o
exercício financeiro a que se referir.
Art. 18. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) autorizado a proceder a alienação ou cessão de créditos de valores inscritos na Dívida Ativa, por meio de leilão público ou outra modalidade de licitação, mediante pagamento à vista e em moeda corrente,
observado o disposto em regulamento.
§ I" Fica vedada a alienação dos valores da Dívida Ativa a que
se refere o caput ao próprio devedor.
§ 2' O valor da alienação ou cessão a que se refere o caput não
poderá ser inferior à dívida original, acrescida da atualização monetária.
Art. 19. Fica cancelada, a partir de l' de julho de 1999, toda e
qualquer isenção concedida, em caráter geral ou especial, de contribuição para a Seguridade Social, em desconformidade com o art. 55
da Lei n? 8.212, de 1991, na sua nova redação, ou com o art. 7' desta
medida provisória.
Art. 20. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado das Leis nOs 8.212, e 8.213, ambas de
1991, e 9.317, de 1996.
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Art. 21.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua

Art. 22. Revogam-se o art. 6º da Lei nº 6.532, de 24 de maio de
1978, o § 5º do art. 4' da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, com a redação dada pela Lei nº 8.138, de 28 de dezembro de 1990, os arts. 6º e 7º,
o § 3º do art. 12, o § 3º do art. 22, os §§ 1º, 4º, 6', 7' e 8º do art. 25, o § 4º
do art. 28, o parágrafo único do art. 60 e os arts. 62, 63, 64, 65, 77, 84 e
86 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, os arts. 7º, 8º e 9º, os incisos
lII, IV,V e VI e os §§ 1º e 2' do art. 15, a alínea b do inciso III do art. 18,
os incisos lII, IV e V do art. 26, o inciso II e o parágrafo único do art.
39, os §§ 1º, 2º, 4' e 5º do art. 41, o § 1º do art. 77, o art. 88 e o inciso V
do art. 115 da Lei n'' 8.213, de 24 de julho de 1991, o inciso III do art.
18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, os dispositivos legais
que instituíram contribuição destinada às entidades relacionadas no
art. 8º desta medida provisória, incidente sobre a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto o art. 1º do Decreto-Lei n'
6.246, de 5 de fevereiro de 1944, que fica mantido exclusivamente para
os fins de aplicação do disposto no art. 3º do citado decreto-lei.
Brasília, 2 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luciano Oliva Patrício
Waldeck Ornélas
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.730-7, DE 7 DE DEZEMBRO DE
1998
Altera dispositivos da Lei n~ 9.656, de 3
dejunho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8708
Art. l' Os dispositivos abaixo indicados da Lei n' 9.656, de 3
de junho de 1998, passam, a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 3' Sem prejuízo das atribuições previstas na legislação vigente e observadas, no que couber as disposições expressas nas Leis n's 8.078, de 11 de setembro de 1990 e 8.080, de 19
de setembro de 1990, compete ao Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP) dispor sobre:
IX -

normas de aplicação de penalidades.

.............................................................................................»

(NR)

«Art. 52

.

I - autorizar o registro, os pedidos de funcionamento, cisão, fusão, incorporação, alteração ou transferência do controle
societário das operadoras de planos privados de assistência à
saúde;

VII - manter o registro provisório de que trata o art. 19
até que sejam expedidas as normas do CNSP.
..••..••..•••••..•••..•••....••••..•••..••.•••••...••••..••.•••....•••...••..•.........•••••. »

(NR)

«Art. 8º

Parágrafo único.

.

.

.

I - nos incisos I, Il, III e V do caput, as operadoras de seguros privados a que alude o inciso II do § 1edo art. l' desta lei;
•••..••..•......•••..•••.•••••.....•••.••.••••..•...••..••.••..•••...•.•••..•.••••...••••••.•»

(NR)

«Art. 9' Após decorridos cento e vinte dias de vigência desta lei e até que sejam definidas as normas do CNSP, as empresas
de que trata o art. l' só poderão comercializar ou operar planos
ou seguros de assistência à saúde se estiverem provisoriamente
cadastradas na Susep e com seus produtos registrados no Ministério da Saúde, de acordo com o disposto no art. 19.
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§ l' O descumprimento das formalidades previstas neste
artigo não exclui a responsabilidade pelo cumprimento das disposições desta lei e dos respectivos regulamentos.
§ 2' A Susep, por iniciativa própria ou a requerimento do
Ministério da Saúde, poderá solicitar informações, determinar
alterações e promover a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.» (NR)

"Art. 10. É instituído o plano ou seguro-referência de
assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-hospitalar-odontológica, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria ou centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças relacionadas na Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados
com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as
exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta lei, exceto:
I -

tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios
não ligados ao ato cirúrgico;
§ 1e As exceções constantes dos incisos I a X serão objeto
de regulamentação pelo Consu.

§ 2º As operadoras definidas nos incisos I e II do § I" do
art. l' oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 dezembro de
1999, o plano ou seguro referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º
deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de
assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as empresas que operem exclusivamente planos odontológicos.
§ 4' A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, serão definidos
por normas editadas pelo Consu.» (NR)
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"Art. 11.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor titular ou dependente, até a prova de que
trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pelo
Consu.» (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros privados de assistência à saúde, nas
segmentações previstas nos incisos de I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano ou seguro-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
I -

.

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos
e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico
assistente;

li-

.

a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;

b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente;

d) cobertura de exames complementares indispensáveis
para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica,
fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais,
transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme
prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais
utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, em
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território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato;

v-

.

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura
dos casos de urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de plano ou seguro, nos
limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em
casos de urgência ou emergência, quando não for possivel a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pelas
operadoras definidas no art. 1', de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano ou seguro, pagáveis no prazo máximo de trinta dias
após a entrega à operadora da documentação adequada;
§ l' Após cento e vinte dias da vigência desta lei, fica proibido o oferecimento de planos ou seguros de saúde fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas respectivas
condições de abrangência e contratação.
§ 2' A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação
relativa à contratação de planos e seguros de assistência à saúde, nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar
declaração em separado do consumidor contratante, de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do plano ou seguro-referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)

"Art. 13.

.

.

Parágrafo único. Os planos ou seguros contratados individuamente terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagom de carências;
II - a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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ses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;
III - a suspensão e a denúncia unilateral, em qualquer
hipótese, durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
«Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos e seguros de que trata esta
lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer
caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os
percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pelo CNSP, a partir de critérios e parâmetros gerais fixados pelo Consu.
.••••........•••..•••..•••.••••.....•••..••..•••••....••.•••.••..••••••.......•.•••.••••••••.» (NR)
«Art. 16. .
.
XII - número do certificado de registro da operadora, emitido pela Susep.
..•••.•••..••••••.•......•..•••••••..•••......•••••..••••.••......•••••••.•••..•.••..••••••..» (NR)
«Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou
credenciados dos planos e seguros privados de assistência à saúde, de qualquer entidade hospitalar, implica compromisso para
com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição do prestador hospitalar a
que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e ao Ministério
da Saúde com trinta dias de antecedência, ressalvados desse
prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento
hospitalar, a que se refere o parágrafo anterior, ocorrer por vontade da operadora durante periodo de internação do consumidor, O estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no parágrafo anterior os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração
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às normas sanitárias em vigor durante período de internação,
quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para
o consumidor.
§ 4' Em caso de redimensionamento da rede hospitalar
por redução, as empresas deverão solicitar ao Ministério da Saúde
autorização expressa para tal, informando:

nome da entidade a ser excluída;
I
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros universalmente aceitos, correlacionando a necessidade
de leitos e a capacidade operacional restante;
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor." (NR)
«Art. 18.

.

.

III - a manutenção de relacionamento de contratação ou
credenciamento com número ilimitado de operadoras de planos
Ou seguros privados de assistência à saúde, sendo expressamente vedado às operadoras impor contratos de exclusividade ou de
restrição à atividade profissional.

Parágrafo único. Os prestadores de serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato ou credenciamento
com operadoras de planos ou seguros de saúde que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)
«Art. 19. Para cumprimento das normas de que trata o
art. 3', as pessoas jurídicas que já atuavam como operadoras de
planos ou seguros privados de assistência à saúde terão prazo
de cento e oitenta dias a partir da publicação da regulamentação do CNSP para requerer a sua autorização definitiva de funcionamento.
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§ l' Até que sejam expedidas as normas do CNSP, serão
mantidos registros provisórios das empresas na Susep e registros
provisórios dos produtos na Secretaria de Assistência à Saúde do
Ministério da Saúde, com a finalidade de autorizar a comercialização de planos e seguros a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2' Para o registro provisório da empresa, as operadoras
de planos deverão apresentar à Susep os seguintes documentos:

I
registro do documento de constituição da empresa;
II
nome fantasia;
III
CGC;
IV
endereço;
V
telefone, fax e e-mai!;
principais dirigentes da empresa e nome dos cargos
VI
que ocupam.
§ 3' Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão ser apresentados ao Ministério da Saúde,
para cada plano ou seguro, os seguintes dados:

I
II

razão social da operadora;
CGC da operadora;
III
nome do produto (plano ou seguro saúde);
IV
segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, hospitalar sem obstetrícia, odontológica,
referência);
V - tipo de contratação (individuallfamiliar; coletivo
empresarial e coletivo por adesão);
VI
âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por município (para segmentações hospitalar e referência);
IX - rede hospitalar contratada por município (para
segmentação hospitalar e referência).
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§ 4' Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos serão tratados em norma específica do Ministério da Saúde.
§ 5' Independentemente do cumprimento, por parte da
operadora, das formalidades de cadastramento e registro provisórios, ou da conformidade dos textos das condições gerais ou
dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos os
usuários de planos ou seguros contratados a partir de 2 dejaneiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos
nesta lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.

§ 6' O não-cumprimento do disposto neste artigo implica
o pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) aplicada pela Susep às operadoras de planos e seguros de
que trata esta lei.
§ 7' Estarão igualmente sujeitas ao cadastramento e registro de produtos provisórios, as pessoas jurídicas que forem
iniciar a operação de planos ou seguros de saúde a partir de 8 de
dezembro de 1998.» (NR)

"Art. 20

.

§ F Os servidores da Susep, no exercício de suas atividades, têm livre acesso às operadoras de planos privados de
assistência à saúde, podendo requisitar e apreender livros,
notas técnicas, processos e documentos, caracterizando-se
como embaraço à fiscalização, sujeito às penas previstas na
lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo.

§ 2' Os servidores do Ministério da Saúde, especialmente
designados pelo titular desse órgão para o exercício das atividades de fiscalização, na área de sua competência, têm livre acesso
às operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apreender processos, contratos com
prestadores de serviços, manuais de rotina operacional e demais documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização,
sujeito às penas previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à
consecução desse objetivo.» (NR)
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«Art. 25.

VI - cancelamento, providenciado pela Susep, da autorização de funcionamento e alienação da carteira da operadora
mediante leilão." (NR)
«Art. 27. As multas fixadas pelo CNSP, no ãmbito de suas
atribuições e em função da gravidade da infração, serão aplicadas
pela Susep, até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 19 desta lei.
Parágrafo único. As multas de que trata o caput constituir-se-ão em receitas da Susep.» (NR)
«Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo
administrativo que tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, cabendo
ao CNSP e ao Consu, observadas suas respectivas atribuições,
dispor sobre normas para instauração, recursos e seus efeitos,
instâncias, prazos, perempção e outros atos processuais, assegurando-se à parte contrária amplo direito de defesa e o contraditório." (NR)
«Art. 30.
§ 5' A condição prevista no caput deste artigo deixará
de existir quando da admissão do consumidor titular em novo
emprego.
§ 6' Nos planos coletivos custeados, integralmente pela
empresa, não é considerado contribuição a co-participação do
consumidor, única e exclusivamente em procedimentos, como
fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência
médica e/ou hospitalar." (NR)
«Art. 31. Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivo de assistência à saúde, decorrente de vinculo empregatício, pelo prazo miuimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
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§ 3º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2', 3', 4', 5'
e 6º do artigo anterior." (NR).
«Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras, as quais
alude o art. 1', de acordo com normas a serem definidas pelo
Consu, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas
ou contratadas, integrantes do Sistema Unico de Saúde (SUS).
§ 1 º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado
pelas operadoras diretamente à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade juridica própria, e ao
Sistema Unico de Saúde (SUS) nos demais casos, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada pelo Consu.
§ 2' Para efetivação do ressarcimento, os gestores do SUS
disponibilizarão às operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor.
§ 3' A operadora efetuará o ressarcimento até o trigésimo
dia após a apresentação da fatura, creditando os valores correspondentes à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§ 4' O Consu fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação dos procedimentos encaminhados, conforme
previsto no § 2' deste artigo.
§ 5' Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores
aos praticados pelo SUS e nem superiores aos praticados pelos
planos e seguros." (NR)
«Art. 35. Aplicam-se as disposições desta lei a todos os
contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada ao
consumidor com contrato já em curso a disponibilidade de optar
pela adaptação ao sistema previsto nesta lei, observado o prazo
estabelecido no § 1'.
§ 1º A adaptação aos termos desta legislação de todos os
contratos celebrados anteriormente à vigência desta lei, bem
como daqueles celebrados entre 2 de setembro e 30 de dezembro
de 1998, dar-se-á no prazo máximo de quinze meses a partir da
data da vigência desta lei, sem prejuízo do disposto no art. 35-H.
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§ 2º A adaptação dos contratos não implica nova contagem
dos períodos de carência e dos prazos de aquisição dos beneficios
previstos nos arts. 30 e 31 desta lei, observados os limites de cobertura previstos no contrato original,» (NR)
Art. 2' A Lei n' 9.656, de 1998, passa a vigorar acrescida dos
seguintes artigos:
«Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar
(Consu), órgão colegiado integrante da estrutura regimental do
Ministério da Saúde, com competência para deliberar sobre
questões relacionadas à prestação de serviços de saúde suplementar nos seus aspectos médico, sanitário e epidemiológico e,
em especial:
I - regulamentar as atividades das operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde no que concerne
aos conteúdos e modelos assistenciais, adequação e utilização
de tecnologias em saúde;
II - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto
nesta lei;
III - fixar as diretrizes para a cobertura assistencial;
IV - fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento de prestadores de serviço às operadoras;
V - estabelecer parãmetros e indicadores de qualidade
e de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios e
de terceiros oferecidos pelas operadoras;
VI - fixar, no âmbito de sua competência, as normas de
fiscalização, controle e aplicação de penalidades previstas nesta
lei;
VII - estabelecer normas para intervenção técnica nas
operadoras;
VIII - estabelecer as condições mínimas, de caráter técnico-operacional dos serviços de assistência à saúde;
IX - estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde;
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x - estabelecer normas relativas à adoção e utilização,
pelas empresas de assistência médica suplementar, de mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde;
XI - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de
caráter consultivo, de forma a subsidiar suas decisões;
XII
normatizar os conceitos de doença e lesão preexistente;
XIII
qualificar, para fins de aplicação desta lei, as operadoras de planos privados de saúde;
XIV - outras questões relativas à saúde suplementar.
§ l' O Consu terá o seu funcionamento regulado em regimento interno.
§ 2' A regulamentação prevista neste artigo obedecerá às
características específicas da operadora, mormente no que concerne à natureza juridica de seus atos constitutivos.» (NR)

«Art. 35-B O Consu será integrado pelos seguintes membros ou seus representantes:
I
U
UI
IV
V

Ministro de Estado da Saúde;
Ministro de Estado da Fazenda;
Ministro de Estado da Justiça;
Superintendente da Susep;
do Ministério da Saúde:

a) Secretário de Assistência à Saúde;

b) Secretário de Políticas de Saúde.

§ l' O Consu será presidido pelo Ministro de Estado da
Saúde e, na sua ausência, pelo Secretário Executivo do respectivo ministério.
§ 2' O Secretário de Assistência à Saúde, ou representante por ele especialmente designado, exercerá a função de secretário do conselho.
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§ 3' Fica instituída, no âmbito do Consu, a Câmara de Saúde Suplementar, de caráter permanente e consultivo, integrada:
I - por um representante de cada Ministério a seguir
indicado:
a) da Saúde, na qualidade de seu presidente;
b) da Fazenda;
c) da Previdência e Assistência Social;
d) do Trabalho;
e) da Justiça;
n - pelo Secretário de Assistência à Saúde do Ministério
da Saúde, ou seu representante, na qualidade de secretário;
In - pelo Superintendente da Susep, ou seu representante;
IV - por um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
a) Conselho Nacional de Saúde;
b) Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde;
c) Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde;
d) Conselho Federal de Medicina;
e) Conselho Federal de Odontologia;
fJ Federação Brasileira de Hospitais;
g) Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços;
V - por um representante de cada entidade a seguir indicada:
a) de defesa do consumidor;
b) de representação de associações de consumidores de pianos e seguros privados de assistência à saúde;
c) de representação das empresas de seguro de saúde;
d) de representação do segmento de autogestão de assistência à saúde;
e) de representação das empresas de medicina de grupo;
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f) de representação das cooperativas de serviços médicos
que atuem na saúde suplementar;
g) de representação das instituições filantrópicas de assistência à saúde;
h) de representação das empresas de odontologia de grupo;
i) de representação das cooperativas de serviços odontológicos que atuem na saúde suplementar;
j) de representação do Fórum Nacional de Entidades de
Portadores de Patologias e Deficiências do consumidor.
§ 4' Os membros da Câmara de Saúde Suplementar serão designados pelo Ministro de Estado da Saúde.» (NR)
«Art. 35-C. Compete ao Ministério da Saúde, sem prejuízo
das atribuições previstas na legislação em vigor:
I - formular e propor ao Consu as normas de procedimentos relativos à prestação de serviços pelas operadoras de
planos e seguros privados de saúde;
II - exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de acesso, manutenção e qualidade dos serviços prestados, direta ou indiretamente pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde;
III - avaliar a capacidade técnico-operacional das operadoras de planos e seguros privados de saúde e garantir a compatibilidade da cobertura oferecida com os recursos disponíveis na
área geográfica de abrangência;
N - fiscalizar a atuação das operadoras e prestadores
de serviços de saúde com relação à abrangência das coberturas
de patologias e procedimentos;
V - fiscalizar questões concernentes às coberturas e
aos aspectos sanitários e epidemiológicos, relativos à prestação
de serviços médicos e hospitalares no âmbito da saúde suplementar;
VI - avaliar os mecanismos de regulação utilizados pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde, com a finalidade de preservar a qualidade da atenção à saúde;
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niados oferecidos pelas operadoras de planos e seguros privados
de saúde;
VIII - fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas pelo Consu;
IX - aplicar as penalidades cabíveis às operadoras de
planos e seguros privados de assistência à saúde previstas nesta
lei, segundo as normas fixadas pelo Consu.
X - manter o registro provisório de que trata o § 1a do
art. 19, até que sejam expedidas as normas do CNSP.» (NR)
«Art. 35-D. É obrigatória a cobertura do atendimento nos
casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente,
caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. O Consu fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos e
prazos de adaptação previstos no art. 35.» (NR)
«Art. 35-E. Sempre que ocorrerem graves deficiências em
relação aos parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras, o Ministério da Saúde poderá
designar, por prazo não superior a cento e oitenta dias, um diretor-técnico com as atribuições que serão fixadas de acordo com
as normas baixadas pelo Consu.
§ 1e O descumprimento das determinações do diretor-técnico por administradores, conselheiros ou empregados da entidade operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato afastamento do infrator, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, sem efeito suspensivo, para o Consu,
§ 2' Os administradores da operadora que se encontrem
em regime de direção-técnica ficarão suspensos do exercício de
suas funções a partir do momento em que for instaurado processo-crime em face de atos ou fatos relativos à respectiva gesCoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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tão, perdendo imediatamente o cargo na hipótese de condenação judicial transitada em julgado.
§ 39 No prazo que lhe for designado, o diretor-técnico procederá ã análise da situação da operadora e proporá ao Ministério da Saúde as medidas cabíveis.
§ 49 No caso de não surtirem efeitos as medidas especiais
para regularização da operadora, o Ministério da Saúde determinará à Susep a aplicação da penalidade prevista no art. 25,
inciso VI, desta lei.
§ 59 Antes da adoção da medida provisória no parágrafo
anterior, o Ministério da Saúde assegurará ao infrator o contraditório e a ampla defesa.» (NR)

«Art. 35-F. As multas fixadas pelo Consu, no âmbito de
suas atribuições e em função da gravidade da infração, serão
aplicadas pelo Ministério da Saúde, até o limite de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais).» (NR)
"Art. 35-G. Aplica-se às operadoras de planos de assisténcia à saúde a taxa de fiscalização instituída pela Lei nº 7.944,
de 20 de dezembro de 1989.
§ 19 O Ministério da Saúde e a Susep firmarão convênio
com o objetivo de definir as respectivas atribuições, no que se refere à fiscalização das operadoras de planos e seguros de saúde.
§ 29 O convênio de que trata o parágrafo anterior estipulará o percentual de participação do Ministério da Saúde
na receita da taxa de fiscalização incidente sobre operadoras
de planos de saúde e fixará as condições dos respectivos repasses.» (NR)

"Art. 35-H. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária
para consumidores com mais de sessenta anos de idade estará
sujeita à autorização prévia da Susep;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará
sujeita à prévia regulamentação da matéria pelo Consu;
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lU - é vedada a suspensão ou denúncia unilateral de contrato individual ou familiar de plano ou seguro de assistência à
saúde por parte da operadora, salvo o disposto no inciso U do parágrafo único do art. 13 desta lei;
N - é vedada a interrupção de internação hospitalar em
leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente.
§ l' Nos contratos individuais de planos ou seguros de
saúde, independentemente da data de sua celebração, e pelo
prazo estabelecido no § I" do art. 35, a aplicação de cláusula de
reajuste das contraprestações pecuniárias, vinculadas à sinistralidade ou à variação de custos, dependerá de prévia aprovação da Susep.
§ 2' O disposto no art. 35 desta lei aplica-se sem prejuízo
do estabelecido neste artigo." (NR)
Art. 3' Os arts. 3', 5', 25, 27, 35-A, 35-B, 35-C, 35-E, 35-F e
35-H da Lei n' 9.656, de 1998, entram em vigorem 5 dejunho de 1998,
resguardada às pessoas jurídicas de que trata o art. l' a data-limite
de 31 de dezembro de 1998 para adaptação ao que dispõem os arts. 14,
17,30 e 31.
Art. 4' O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado da Lei n' 9.656, de 1998.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.685-6, de 25 de novembro de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Ficam revogados os §§ l' e 2' do art. 5', os arts. 6' e
T, o inciso VIII do art. 10, o § 2' do art. 16, e o § 2' do art. 31 daLei
n' 9.656, de 3 de junho de 1998, e a Medida Provisória n' 1.685-6, de
25 de novembro de 1998.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.731-33, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo para o
período de 1º de maio de 1996 a 30 de abril
de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 O salário minimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais), a partir de 12de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo, o
valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais e
setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.463-32, de 19 de novembro de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revoga-se a Medida Provisória nO 1.463-32, de 19 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.732-47, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 6º e 9º da Lei
nº8.019, de 11 de abril de 1990, que altera a
legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhadar.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Os arts. 6' e 9º da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para atender aos gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego,
abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.» (NR)
«Art. 9 9 •••..•..••••••...•.••••.•...•••..••.•...•••••••..••••.••...•.•••••••••.•••...••
§ 7' O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos
aos Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) tendo
em vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível
de emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação
de contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a
operações da espécie, desde que justificado em exposição de motivos conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e
da Fazenda.» (NR)
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.475-46, de 19 de novembro de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.475-46, de 19 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Waldeck Ornélas
Barjas Negri
Paulo Paiua
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.733-56, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ l' O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada em 1998, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
§ 2' Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento
de ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de
pessoal e custeio.
§ 3' O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4' Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5' Para os fins do disposto no § 1', não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2' O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data
final para matrícula.
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Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.

Art. 3' Quando as condições propostas nos termos do art. l'
não atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4' A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n"
8.078, de' 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ F Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados
termo de compromisso, na forma da legislação vigente.

§ 2' Ficam excluídos do valor de que trata o § l' do art. l' os valores adicionados às mensalidades de 1995, de 1996, de 1997 e de
1998, que estejam sob questionamentos administrativos oujudiciais.
Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou a cláusula contratual.

Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na
Lei n? 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos, de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n' 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. o> (NR)
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Art. 9º A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. ALei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
"Art. 7º-A. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, previstas no inciso
U do art. 19 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão
assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza
civil ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão
regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na
entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos
competentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e do Desporto, para as devidas providências. (NR)
Art. 7º-B. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;
U - manter escrituração completa e regular de todos os
livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;
lU - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
IV - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público;
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v - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária correspondente;
VI - comprovar, sempre que solicitada:
a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins
da instituição de ensino superior mantida;

b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;

c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e técnico-administrativo, incluídos os encargos e benefícios sociais,
de pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades
escolares proveniente da instituição de ensino superior mantida, deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedidas e excetuando-se, ainda, os gastos com pessoal, encargos
e benefícios sociais dos hospitais universitários.
§ F As instituições a que ser refere o caput, que não tenham caráter filantrópico, poderão incluir no percentual mencionado na letra c as despesas com a contratação de empresas
prestadoras de serviços, até o limite de dez por cento da receita
das mensalidades.

§ 2º A comprovação do disposto neste artigo é indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior. (NR)

Art. 7º-C. As entidades mantenedoras de instituições privadas de ensino superior, comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como fundações não poderão ter finalidade
lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do Código Tributário Nacional e do art. 55 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, além de atender ao disposto no artigo anterior. (NR)
Art. 7º-D. As entidades mantenedoras de instituições de
ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza civil, deverão:
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I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras, certificadas por auditores independentes,
com o parecer de conselho fiscal, ou órgão equivalente;
II - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público.» (NR)
Art. 11. ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.477-55, de 19 de novembro de 1998.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revogam-se a Lei n' 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n? 8.178, de l' de março de 1991; a Lei n' 8.747, de 9 de
dezembro de 1993; e a Medida Provisória n' 1.477-55, de 19 de novembro de 1998.
Brasilia, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Pullen Parente
Paulo Renato Souza
Anexo I
Nome do estabelecimento:
Nome fantasia:

CGC,

Registro no MEC ns

Data do Registro:

Endereço:

Cidade:
Telefone:

CEP,

Estado:
(

)

Fax:

(

)

Telex:

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:
Endereço:

Estado:

Telefone: (

)

CEP,
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Controle Acionário da Escola

~

Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação
do Capital

CPF/CGC

2
3
4

5
6
7

8

9

10

Controle Acionário da Mantenedora
N orne dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1
2

3
4

5
6

I

7

8

9

10

Indicadores Globais
Ano-Base

Ano de Aplicação (")

N2 de funcionários:
NQ de professores:

Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:

-

(*) Valor estimado para o ano de aplicação.
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Endereço para Correspondência:
(se diferente do que consta acima)
Endereço: --------'oc-,---;----------=~--------Cidade:
Estado:~
CEP:
_
Mês da data-base dos professores:
,,---,-_
Local:
Data:
(Carim-b~o-e-a-s-s7in-a-t~u-r-a-d7o-re-s-p-o-n-s7á-v-e;;l)----~

.--------------

Anexo II
Nome do Estabelecimento:
Componentes de Custos
(Despesas)

Ano-Base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

1.0 Pessoal
1.1 Pessoal docente
1.2 Encargos sociais
1.3 Pessoal técnico e administrativo
1.4 Encargos sociais
2.0 Despesas gerais e administrativas
2.1 Despesas com material
2.2 Conservação e manutenção
2.3 Serviços de terceiros
2.4 Serviços públicos
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6 Outras despesas tributárias

2.7 Aluguéis
2.8 Depreciação
2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal- (1+2)
4.0 Pro labore
5.0 Valor locativo
6.0 Subtotal- (4+5)
7.0 Contribuições sociais
7.1 PIS/Pasep
7.2 Cofins
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Componentes de Custos

Ano-Base
(Valores em Real)

(Despesas)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

8.0 Total Geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes

Valor da última mensalidade do ano-base R$
Valorda mensalidade após o reajuste proposto R$
Local:

,em---.f
Data:

/

/1999.
/

Carimbo e assinatura do responsável

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.734-22, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária, sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
II - efetuar o pagamento, em reais, de importação em
virtude da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
III - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até cento e
oitenta dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto
para pagamento na Declaração de Importação.
§ l' A multa de que trata o caput será cobrada para os períodos de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado, quando for o caso, o disposto no § 2' deste artigo.
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I - nas importações enquadradas nos incisos I e U do caput
deste artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com
base na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada
pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes
períodos de incidência, durante o período compreendido entre a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a
contratação do câmbio e a data da sua efetiva contratação, ou do pagamento em reais, descontada a variação cambial ocorrida no período;
U - nas importações enquadradas no inciso lU do caput
deste artigo, sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com
base na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de início
destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento
e a data do efetivo pagamento;
lU - nas importações enquadradas no inciso IV do caput deste artigo, na forma de adiantamento posteriormente compensável,
sobre o equivalente, em reais, do valor da importação não liquidada
e calculada com base na taxa prefixada de empréstimo para capital
de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil para vigência na
data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre:
a) a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do câmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;
b) o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data de recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;

c) a data do recolhimento da multa e cada novo período de cento
e oitenta dias.
§ 2º Sempre que o período de incidência da multa abranger
datas anteriores a 26 de setembro de 1997 ou, simultaneamente, datas anteriores e posteriores, o cálculo será efetuado com base no rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), para os valores devidos até 25 de setembro de 1997, inclusive, na forma a ser
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definida pelo Banco Central do Brasil, e com base nas disposições do
parágrafo anterior, quando relativo aos valores devidos a partir de
26 de setembro de 1997, inclusive.
§ 3º São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata o caput.

I - o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em
moeda estrangeira;
II - o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;
III - o importador, nas importações cujo pagamento não seja
efetuado até cento e oitenta dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
Art. 2º O disposto nesta medida provisória não se aplica:
I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
II - aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;
III - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez mil
dólares dos Estados Unidos ou equivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação, cujos
valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso anterior;
VI - aos pagamentos de importações de produtos de consumo
alimentar básico, visando ao atendimento de aspectos conjunturais
do abastecimento, conforme dispuser ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Art. 3' O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.569-21, de 19 de novembro de 1998.
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Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º Revoga-se a Medida Provisória n' 1.569-21, de 19 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.735-28, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 14, 18,34,44
e 49 da Lei nO 9.082, de 25 dejulho de 1995,
dos arts. 18, 19, 34, 35 e do § 4' do art. 53,
da Lei »" 9.293, de 15 dejulho de 1996, que
dispõem, respectivamente, sobre as díretrizes para a elaboração da lei orçamentária
para 08 exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 14, 18,34,44 e 49 da Lei nº 9.082, de 25 de julho de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14,

.

§ 3º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de
sua aplicação original", (NR)

"Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na lei orçamentária anual, para Estados, Distrito Federalou Municípios, a qualquer titulo, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante
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convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na
forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de
recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as
destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:

............................................................................................." (NR)
"Art. 34.

..

..

VIII - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo .
...••.•••..•••.....•••.••••.••.•......••••.••..••.......•••......••••..•••••••..••.•••.•••••.»

(NR)

"Art. 44.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo
não se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)." (NR)
"Art. 49.
§ 4º Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:
I -

pessoal e encargos sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
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IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema U nico de Saúde;

V - as Operações Oficiais de Crédito Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI -

Recursos sob

o Sistema Nacional de Defesa Civil;

VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;

IX -

os subprojetos e subatividades financiados com do-

ações;

x-

a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI - pagamento a bolsas de estudo;
XII - pagamento de beneficios de prestação continuada
(Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterior,» (NR)
Art. 2º Os arts. 18,19,34 e 35 e o § 42 do art. 53 da Lei nº 9.293,
de 15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18.

§ 8º Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alineas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do relatório de execução
orçamentária de que trata o § 3º do art. 165 da Constituição, relativo ao quarto bimestre do exercicio financeiro de 1997.
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§ 9' Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilízados os valores constantes da lei orçamentária para o exercício de
1997 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo Municipal até 31 de outubro de 1997." (NR)

«Art. 19.

.

.

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

§ 3º Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades
bancária e financeira." (NR)

«Art. 34.
.......................................................................................................

§ 4º A lei orçamentária anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas
relativas à redução da presença do setor público na atividade financeira bancária." (NR)
"Art. 35.

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos
às exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex), previsto no art. 2' da Lei nº 8.187, de 1991,
devendo os titulos conter cláusulas de atualização cambial;
.......................................................................................................

IX - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus
Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com a legislação pertinente.
.••••...•••..•...•••.•••.....•••••••..•••.•................•..•.•••••••...••..•..••.••••••...»

(NR)
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«Art. 53.
§

~

.

xv - O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE).» (NR)
Art. 3Q Fica a União autorizada a entregar recursos a Estado,
seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitados como limites
para as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8
do anexo da Lei Complementar n Q 87, de 13 de setembro de 1996,
bem como o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos
e demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente o
respectivo protocolo.
Art. 4 Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.579-27, de 19 de novembro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 18
da Lei n Q 9.293, de 15 de julho de 1996, e a Medida Provisória n"
1.579-27, de 19 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177 Q da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.736-31, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dá nova redação aos arts. 3 2, 16 e 44 da
Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, e
dispõe sobre a proibição do incremento da
conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4º, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 3º, 16 e 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro
de 1965, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3 9 ..••••...••••••.••..••...•••••••.•••.••...•••••....••..•..••....••••••.•••.•.••
§ 1º A supressão total ou parcial de florestas e demais formas de vegetação permanente de que trata esta lei, devidamente caracterizada em procedimento administrativo próprio e com
prévia autorização do órgão federal de meio ambiente, somente
será admitida quando necessária à execução de obras, planos,
atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social,
sem prejuízo do licenciamento a ser procedido pelo órgão ambiental competente.
§ 2º Por ocasião da análise do licenciamento, o órgão licenciador indicará as medidas de compensação ambiental que
deverão ser adotadas pelo empreendedor sempre que possível.
§ 3º As florestas que integram o patrimônio indígena ficam sujeitas ao regime de preservação permanente (letra
g) pelo só efeito desta lei." (NR)
«Art. 16. ..
..
§ 4º Para os fins do disposto neste artigo, são computadas
no cálculo do percentual de reserva legal as áreas relativas às
florestas e demais formas de vegetação natural consideradas de
preservação permanente, que continuarão dispensadas de averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel." (NR).
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"Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permissível desde que
permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta por cento da área de cada propriedade, limite que será reduzido para
vinte por cento, quando se tratar de área coberta por cerrado.
§ 1º A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer título
ou de desmembramento da área.
§ 2º Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fito fisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às propriedades ou às posses em processo de regularização, assim declaradas pelo Instituto Nacional de Colorózação e Reforma Agrária (Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com áreas de
até cem hectares, nas quais se pratique agropecuária familiar.
§ 4' Em se tratando de reserva legal a ser instituída em
áreas já comprometidas por usos alternativos do solo, o proprietário poderá optar, mediante aprovação do órgão federal de meio
ambiente, pela sua compensação por outras áreas, desde que
pertençam aos mesmos ecossistemas, estejam localizadas dentro do mesmo Estado e sejam de importância ecológica igualou
superior a da área compensada.
§ 5' Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do
Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato
Grosso, além das regiões situadas ao norte do paralelo 13º S, nos
Estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44º W,
no Estado do Maranhão.
§ 6º Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igualou superior a 1:250.000, executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e
aprovado por órgão técnico por ela designado, a distribuição das
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amento, respeitado o limite mínimo de cinqüenta por cento da cobertura arbórea de cada propriedade, a título de reserva legal.
§ 7' Para os fins do disposto neste artigo, são computadas
no cálculo do percentual de reserva legal as áreas relativas às
florestas e demais formas de vegetação natural consideradas de
preservação permanente, que continuarão dispensadas de averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel.» (NR)
Art. 2' Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n' 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o
incremento de área convertida.
Art. 3' A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, no prazo de cento e vinte dias, contados da data
de sua publicação.
Parágrafo único. Na regulamentação de que trata o caput, serão estabelecidas as condições para a reposição ou a compensação da
reserva legal relativa aos imóveis que não dispõem da área mínima
exigivel e definidas as espécies nativas ou exóticas para cultivo intercalado ou em consórcio, para a respectiva recomposição em blocos
ou em maciços.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.605-30, de 19 de novembro de 1998.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 7' Revogam-se o art. 99 da Lei n? 8.171, de 17 de janeiro
de 1991, e a Medida Provisória n" 1.605-30, de 19 de novembro de
1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sérgio Turra
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.737-21, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo para o
período de 1 e de maio de 1997 a 30 de abril
de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" O salário mínimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a partir de l' de maio de 1997, até 30 de abril de 1998.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro reais) e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.609-20, de 19 de novembro de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4' Revoga-se a Medida Provisória n" 1.609-20, de 19 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.738-17, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Cria o Fundo de Garantia à Exportação (FGE) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1s Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE)
de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas
operações de seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida provisória.
Art. 2º O patrimônio inicial do FGE será constituído mediante a transferência de noventa e oito bilhões de ações preferenciais
nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A. e um bilhão e duzentos milhões de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD), criado pela Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.
§ 1º Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FAD.
§ 2' O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as
ações tenham sido negociadas.
§ 3' As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

§ 4' O produto da venda das ações transferidas ao FGE deverá constituir reserva de liquidez, nas condições definidas pelo conselho a que se refere o art. 6', e o restante será aplicado em títulos públicos federais, com cláusula de resgate antecipado.
Art. 3' Constituem recursos do FGE:
I - o produto da alienação das ações;
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II

a reversão de saldos não aplicados;
III
os dividendos e remuneração de capital das ações;
IV
o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
V
as comissões decorrentes da prestação de garantia;
VI
recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.
Art. 4' O FGE proverá recursos para cobertura de garantias
prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
I -

contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da

operação;

II - contra risco comercial, desde que o prazo total da operação seja superior a dois anos.

Art. 5' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para a cobertura de garantias prestadas pela União contra riscos de
obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e
condições de oferta, para operações de bens de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas neste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes à cobertura do risco assumido.
Art. 6' Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado
o disposto no artigo seguinte.
§ l' O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.

§ 2' Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDE8 a alienar as
ações vinculadas ao FGE.

Art. 7' Compete à Câmara de Comércio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE:
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I - as diretrizes, os critérios, os parâmetros e as condições
para a prestação de garantia prevista nesta medida provisória;
II - os limites globais e por países para concessão de garantia.
Art. 8º O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as determinações da Cámara de Comércio Exterior e do
CFGE:
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à
cobertura de garantias;
II - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do
BNDES;
III - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
IV - autorizado pelo CFGE,.proceder à alienação das ações.
Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos
relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.
Art. 9º Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28
de agosto de 1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31
de maio de 1997.
Art. 10. O Poder Executivo poderá pôr termo ao provimento
de recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias às
operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos
desta medida provisória.
§ 1º Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integral de
todas as obrigações já assumidas.
§ 2' Caso haja recursos remanescentes, estes serão transferidos, anualmente, à conta do Tesouro Naciona!.
Art. 11. O art. 7º da Lei n? 6.704, de 26 de outubro de 1979,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 7' Nas operações do Seguro de Crédito à Exportação, garantidas pela União, não serão devidas comissões de corretagem.» (NR)
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.610-16, de 19 de novembro de 1998.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 14. Revoga-se a Medida Provisória n" 1.610-16, de 19 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
José Botafogo Gonçalves
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.739-16, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera dispositivos da Lei n'2 8.313, de
23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 3',4',9',18, 19,20,25,27,28 e 30 da Lei n' 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3 9 •••••....•••.•••.••••...••.•••.••.•....•••.••••..••.•...•••••••••.••.....••.•••

v-

.

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas
relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura.» (NR)
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«Art. 4!:!

§ 1º O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura
e gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios estabelecidos nos arts. 1º e 3º.
§ 2º Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico
competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.
§ 6º Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens
necessários ao cumprimento das finalidades do fundo .
...•••..••..•••••...••.•........••.•.•..•••.•••..•••••••...•..•..............••.•..••..•••••» (NR)
"Art. 9º São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além de outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura:

v - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura." (NR)
"Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda, a título de
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5º, inciso Il, desta lei, desde que os projetos atendam
aos critérios estabelecidos no art. 1º desta lei.
§ 1º Os contribuintes poderão deduzir do Imposto de Renda devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos
elencados no § 3º, previamente aprovados pelo Ministério da
Cultura, nos limites e condições estabelecidos na legislação do
Imposto de Renda vigente, na forma de:
a) doações;
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b)

patrocínios.

§ 2º As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional.
§ 3º As doações e os patrocínios na produção cultural, a
que se refere o § 1º, atenderão exclusivamente aos seguintes
segmentos:
a) artes cênicas;

b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;

c) música erudita ou instrumental;
d) circulação de exposições de artes plásticas;
e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus." (NR)
«Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar
atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do Pronac.

§ 1º O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco
dias.
§ 2' Da notificação a que se refere o parágrafo anterior,
caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de sessenta dias.

§ 7' O Ministério da Cultura publicará anualmente, até
28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário.
§ 8º Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não-concentração por segmento e por beneficiário, a ser
aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos,
pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fiscal.» (NR)
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«Art. 20

..

§ 2º Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a
ser decidido no prazo de sessenta dias.
.••..•••....••..•••••.•••.•••••..••••••..••..••...•....••.••..••..•••.......••.••..••....••••»

(NR)

«Art. 25.
Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com
os segmentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções culturais-educativas de caráter não comercial, realizadas
por empresas de rádio e televisão.» (NR)

«Art. 27.

.

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

.
~

.

§ 2º Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador,
desde que devidamente constituídas e em funcionamento, na
forma da legislação em vigor,» (NR)

«Art. 28.

..

..

Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo.» (NR)

«Art. 30.

.

.

§ 10 Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto.
§ 2º A existência de pendências ou irregularidades na
execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até
a efetiva regularização.
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§ 3° Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes
desta lei.» (NR)

Art. 2° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.611-15, de 19 de novembro de 1998.
Art. 3° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4° Revoga-se a Medida Provisória n" 1.611-15, de 19 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177° da Independência e 110°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Weffort
MEDIDAPROVISÓRIAW 1.740-26, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1° Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 1997:
I -

os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:

a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres),
de que trata o art. 1°, parágrafo único, alíneas a, b eg, do Decreto-Lei
nO 1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei n" 8.167, de 16
de janeiro de 1991;
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c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei nº 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do Decreto-Lei nº 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. 1º da Lei nº 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
nº 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei nº 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. l' do Decreto-Lei nº 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de 1998, os incentivos de que trata este artigo observarão o disposto nos arts. 2º, 3º e 4º
da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 2º Os recursos decorrentes da dedução de que trata a alínea
a do inciso I do artigo anterior poderão ser aplicados em empreendimentos não-governamentais de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário),
além das destinações legais atualmente previstas.
Parágrafo único. A aplicação de que trata este artigo deverá
ser realizada na forma do art. 9º da Lei nº 8.167, de 1991.
Art. 3º Os dispositivos da Lei nº 8.167, de 1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º

.

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.

§ 4º As debêntures a serem subscritas com os recursos
dos fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição
em concorrência com outros créditos, a critério do banco operador, além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
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§ 5º Aemissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.

§ 8º Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro." (NR)
«Art. 79

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
••.•••...••••.......••..•••••••..•••.•.•..............•••.•••.•••••••..••..•..••....••••••.••»

(NR)

§ 4º Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem
como aos considerados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, estruturadores para a
economia regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o
limite de que trata o § 2' deste artigo será de cinco por cento.

§ 6º Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à
aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do
controle acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, e, nos casos de participação conjunta minoritária, quando
observadas as condições previstas no § 8º deste artigo.
§ 7'
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I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
§ 8' Os Conselhos Deliberativos das Superintendências
de Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autorizar, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva,
o ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida
no § 2' ou no § 4', com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desde que:
I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada por subscrição e integralização de capital
novo e não por transferências de ações existentes;
II - a nova participação acionária minoritária venha garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas que:
a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liquidação; ou
b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos doís últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 9' Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo, será automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora.» (NR)
«Art. 12. .
.
§ l' O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:
II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice adotado para os tributos federais, a partir da data de seu reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p- 8683-9011, dez. 1998

8757
cebimento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de
mora de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de
recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
§ 4' Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
I - que não tenham iniciado a implantação física de
seus projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo
motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis meses consecutivos;
III - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica,
financeira, mercadológica ou legal;
IV - que tenham desistido da implantação de seus projetos.
§ 5' Nas hipóteses de que tratam os incisos lI, III e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
§ 6' Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se afetivar.
§ 7' Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei." (NR)
«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional, que solicitará, quando julgar necessário, a participação do
banco operador, admitida ao infrator ampla defesa." (NR)
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Art. 4' Fica vedada a transferência para fora da região de máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela Sudene ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer
técnico que a justifique.
§ l' O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias
liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo índice
oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2' Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3' do art. 12 e dos arts. 13, 15 e 17 da Lei n" 8.167, de 1991.
Art. 5' Serão concedidos aos empreendimentos que Se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nardeste e na
Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas
para pagamento de bens importados.
Art. 6' O art. 2' da Lei n' 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive, às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 2 2
.
§ I? As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 2' O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de
aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua
Secretaria Executiva.
§ 3' No caso de debêntures cujo prazo de carência tenha
expirado anteriormente a 13 de novembro de 1995, poderão,
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igualmente, ser prorrogados os prazos de amortização e vencimento, observadas as condições do parágrafo anterior." (NR)
Art. 7' Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei n" 1.376, de 1974, autorizados a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscritas
pelos referidos fundos, na forma prevista no art. 5' da Lei n' 8.167, de
1991, exclusivamente para os casos em que a falta de pagamento tenha decorrido de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados os limites e
critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
Art. 8' A exigência da garantia real, de que trata o § 4' do art. 5'
da Lei n' 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 3' desta medida
provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de 1996.
Art. 9' Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.
Art. 10. Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem adotadas.
Art. 11. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.614-25, de 19 de novembro de 1998.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 14. Revogam-se o art. 14 da Lei n" 8.167, de 16 de janeiro
de 1991 e a Medida Provisória n' 1.614-25, de 19 de novembro de
1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.741-36, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
da Amazõnia S.A., até o limite de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro
Nacional (NTN), nas modalidades nominativa e negociável, com
prazo máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três
anos, para principal e encargos, e taxas de juros calculadas na forma
do § 3' do art. 2º da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização de outras fontes, a critérios do Poder Executivo;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 9.491, de 9
de setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária Federal, de que trata a Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V -;- pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Indice Geral de Preços -Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
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a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei n? 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento de efeito equivalente, no período compreendido entre 1e de julho
de 1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre I" de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxas de juros referente ao diferencial entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e
juros de vinte e um por cento ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros de nove por cento ao ano - em empréstimo
concedido, por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado
do Rio de Janeiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa
do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional,
reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos de Trabalho
criados pela Portaria MF n" 150, de 26 de abril de 1995, cujos relatórios
foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título
de adicional ou prêmio e as importãncias devidas como indenizações e demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Prcagro), incidentes a partir da vigência da
Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre o
custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas
pelo Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela
subsidiária da importãncia ali investida;
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VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de
Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças
Carentes (PNLCC).
IX - adquirir, junto ao Banco do Brasil S.A., os créditos decorrentes das operações de securitização de crédito rural realizadas
no âmbito da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995.
§ 1º Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data de alienação.
§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os titulos da divida
pública federal de que trata o inciso r.
§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.

§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.

§ 5º A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia
ordinária que aprovar o balanço da companhia.
Art. 2' As dívidas da União, a que se referem os incisos V a
VIII do art. F desta medida provisória, assim como as dívidas da
União para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas,
certas e exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria
MF nº 150, de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro
de Estado da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro
Nacional, emitidos para esse fim, regístrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP).
§ 1º Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo
de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados
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pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento
ao ano.
§ 2' Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de propriedade da União, depositadas no Fundo de Amortização da Dívida PÚblica Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização (FND),
de quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em bolsa de valores, representativas de participação em sociedades anônimas de capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente os
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 3' As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:

I - no caso de sociedades anônimas com ações negociadas
em bolsa de valores, pela sistemática prevista no § l' do art. 1s desta
medida provisória.
II - no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa Nacional de Desestatização de que trata a Lei n" 9.491, de 9 de
setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de
acordo com o preço mínimo estipulado no respectivo edital de privatização;

III - no caso de sociedades anônimas não abrangidas pelos incisos I e lI, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço publicado pela companhia.
§ 4' As ações de que tratam o inciso III do art. l' e o § 2' do art.
2' desta medida provisória, depositadas no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele fundo.
§ 5' Em contrapartida à aquisição dos créditos a que se refere
o inciso IX do art. 1', poderão ser emitidos títulos do Tesouro Nacional, com características a serem definidas em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.

Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
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de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy
W Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado da referida operação.
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. I? da Lei n? 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aplicadas em titulos do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9' da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5' As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas
de ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei
n" 8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente
nos casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente, provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro semestre de 1994.
Art. 6' O caput do art. 2' da Lei nº 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' O FND fica autorizado a resgatar quotas da
União ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União,
até o montante estabelecido nesta lei, mediante transferência
das ações subscritas na forma do artigo anterior." (NR)
Art. 7' Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último Fundo, em nome do BNB.
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Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.615-35, de 19 de novembro de 1998.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se a Medida Provisória n' 1.615-35, de 19 de
novembro de 1998.
Brasilia, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.742-12, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a regulação, fiscalização e
supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimento coletivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Constituem valores mobiliários, sujeitos ao regime da
Lei n? 6.385, de 7 de dezembro de 1976, quando ofertados publicamente, os títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem
direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
§ l' Aplica-se aos valores mobiliários a que se refere este artigo a ressalva prevista no art. 2', parágrafo único, da Lei n' 6.385, de
1976;
§ 2' Os emissores dos valores mobiliários referidos neste artigo, bem como seus administradores e controladores, sujeitam-se à
disciplina prevista na Lei n" 6.385, de 1976, para as companhias
abertas;
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§ 3º Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:

I - exigir que os emissores se constituam sob a forma de sociedade anônima;
H - exigir que as demonstrações financeiras dos emissores,
ou que as informações sobre o empreendimento ou projeto, sejam auditadas por auditor independente nela registrado;

IH - dispensar, na distribuição pública dos valores mobiliários referidos neste artigo, a participação de sociedade integrante do
sistema previsto no art. 15 da Lei nº 6.385, de 1976;
IV - estabelecer condições específicas para o exercício, no âmbito desse mercado, das atividades previstas no art. 16 da Lei nº 6.385, de
1976, inclusive quanto a requisitos de idoneidade, habilitação técnica e
capacidade financeira a que deverão satisfazer os administradores de
sociedades e demais pessoas que atuem nesse mercado;
V - estabelecer padrões de cláusulas e condições que devam
ser adotadas nos títulos ou contratos de investimento, destinados à
negociação em bolsa ou balcão e recusar a admissão ao mercado da
emissão que não satisfaça a esses padrões.
Art. 2º As alíneas b e g do inciso I e o inciso H do art. 9º da Lei
nº 6.385, de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9fl
I-

.

b) das companhias abertas e demais emissoras de valores
mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais,
das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum;

g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, quando
da ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada nos termos do inciso V deste artigo, desde que, direta ou indiretamente,
tenham tido qualquer participação nessas irregularidades;
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II - intimar as pessoas referidas no inciso anterior a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11;
•...•..........•.•••....••••••.....•.•••...•••••••.....••......•••...••...............••.••..»

(NR)

Art. 3º Fica incluído o inciso VI ao art. 15 da Lei nº 6.385, de
1976, com a seguinte redação:
«Art. 15.

.

.

VI - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários." (NR)
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.637-11, de 19 de novembro de 199B.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.637-11, de 19 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.743-10, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Restaura a vigência da Lei n" 8.989, de
24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis
destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência
física, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º É restaurada a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que, com as alterações determinadas pelo art. 29 da
Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar até 31 de dezembro de 1999.
Art. 2' O disposto no caput do art. 2º da Lei nº 9.660, de 16 de
junho de 1998, não se aplica aos veículos que venham a ser adquiridos com incentivos fiscais nas condições do artigo anterior.
Art. 3' O § 2' do art. l' da Lei nº 9.660, de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2º Excluem-se da obrigatoriedade prevista neste artigo os veículos componentes da frota das Forças Armadas, os de
representação dos titulares dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios e, conforme dispuser regulamento, aqueles destinados à prestação de serviços públicos em
faixas de fronteira e localidades desprovidas de abastecimento
com combustíveis renováveis." (NR)
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.640-9, de 19 de novembro de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revoga-se a Medida Provisória n' 1.640-9, de 19 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
José Botafogo Gonçalves
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.744-8, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o salário mínimo a vigorar a partir de 1º de maio de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Em l' de maio de 1998,. após a aplicação dos percentuais de quatro vírgula oitenta e um por cento, a título de reajuste, e de
três vírgula trezentos e sessenta e dois por cento, a título de aumento real, sobre o valor de R$ 120,00 (cento e vínte reais), o salário mínimo será de 130,00 (cento e trinta reais).
Parágrafo único. Em vírtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,33 (quatro reais e trinta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,59 (cinqüenta
e nove centavos).
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provísória n" 1.656-7, de 19 de novembro de 1998.
Art. 3' Esta medida provísória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4' Revoga-se a Medida Provisória n' 1.656-7, de 19 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paioa
MEDIDA PROVISÓRIA W 1.745-10, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera a redação dos arts. 26,27,31,44
e 59 da Lei n" 9.473, de 22 dejulho de 1997,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8770
Art. l' Os arts. 26, 27, 31, 44 e 59 da Lei n'' 9.473, de 22 de julho de 1997, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 26. .
.
§ 9' Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do último relatório publicado de execução orçamentária de que trata o § 3' do art. 165
da Constituição.
§ 10. Para o cumprimento das exigências previstas nas
alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados os valores constantes da Lei Orçamentária para o exercício de
1998 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo.
§ 11. As exigências de que trata o inciso I deste artigo
não se aplicam aos Municípios com até cinqüenta mil habítantes.» (NR)
"Art. 27.
§ 2' Ressalvam-se das disposições deste artigo as operações realizadas no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex), as demais operações de financiamento realizadas com mini e pequenos produtores rurais e as operações de
crédito sob o amparo do Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop), bem como os financiamentos para aquisição, por autarquias e empresas públicas federais, de produtos agropecuários destinados à execução da Política de Garantia de Preços Mínimos, de que trata o Decreto-Lei
n' 79, de 19 de dezembro de 1966, e à formação de estoques, nos
termos do art. 31 da Lei n' 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que
deverão ter sua execução efetivada por intermédio do Sistema
Integrado de Administração Financeira (Siafi).
••..••..•••....••••..••..••••.........•.••..•••......•....••.••••...•..••••.......•...•••••• .»

(NR)

"Art. 31.

.

VI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal
destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos da Lei n'' 9.424, de 24 de dezembro de 1996;
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VII -

operações de crédito sob

O

amparo do Recoop.

§ 4º Os empréstimos e financiamentos para custeio e investimentos agropecuários destinados aos mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações, à formação de
estoques reguladores e estratégicos, obedecidos aos limites e
condições estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário NacionaI, o financiamento aos Estados e ao Distrito Federal, ao abrigo da Lei n' 9.424, de 1996, e as operações de crédito sob o amparo do Recoop poderão ser lastreados também com recursos não
previstos no § 1º.» (NR)
«Art. 44. .
.

XI - financiamento aos Estados e ao Distrito Federal
destinado a ações complementares à implantação dos dispositivos da Lei n' 9.424, de 1996;
XII - operações de crédito sob o amparo do Recoop.
..••...••••••...••..•.....•••••......•••....•....•..••....•••••......••.••..•....••••••.....• » (NR)
«Art. 59. Os projetos de lei de créditos adicionais terão
como prazo para encaminhamento ao Congresso Nacional a
data de 10 de novembro de 1998.» (NR)
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.661-9, de 19 de novembro de 1998.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4' Ficam revogadas as alineas d e e do inciso II do art. 26
da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997, e a Medida Provisória n'
1.661-9, de 19 de novembro de 1998.
Brasilia, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Sérgio Turra
Paulo Renato Souza
Paulo Paiva
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t, 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8772
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.746-7, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dá rwvaredação ao art. 9ºdaLeinº8.723,
de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a
redução de emissão de poluentes por veículos automotores, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 9' da Lei n" 8.723, de 28 de outubro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9' É fixado em vinte e dois por cento o percentual
obrigatório de adição de álcool etílico anidro combustível à gasolina em todo o território nacional.
§ l' O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual
até o limite de vinte e quatro por cento.
§ 2' Será admitida a variação de um ponto por cento, para
mais ou para menos, na aferição dos percentuais de que trata
este artigo .» (NR)

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.662-6, de 19 de novembro de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4' Revoga-se a Medida Provisória n" 1.662-6, de 19 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
José Botafogo Gonçalves
Raimundo Brito
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8773
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.747-4, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário TW valor de
R$ 7.556.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
extraordinário no valor de R$ 7.556.000,00 (sete milhões, quinhentos e cinqüenta e seis mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.712-3, de 19 de novembro de 1998.

Art. 4º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 5º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.712-3, de 19 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1998, pãg. 11.
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.748-36, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Alteraosarts 2º 3º 4'1 5 Q 6º 7ºe9 Qda
Lei nº 8. 745, de 9
de' 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
outras providências.

de de;embrd

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 2', 3', 4', 5', 6', 7' e 9' da Lei n'' 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art.

2º

.

IH - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
VI -

atividades:

a) especiais nas organizações das Forças Armadas para
atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e
serviços de engenharia;

b) de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;

c) de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
d) finalísticas do Hospital das Forças Armadas;

e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à
segurança de sistemas de informações, sob responsabilidade do
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das
Comunicações (Cepesc);
f) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura e do AbasteciCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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mento, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao
comércio internacional de produtos de origem animal ou vegetal
ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;
g) desenvolvidas no âmbito dos projetos do Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam) e do Sistema de Proteção da
Amazônia (Sipam).

§ l' A contratação de professor substituto a que se refere
o inciso lV far-se-á exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória.
§ 2' As contratações para substituir professores afastados para capacitação ficam limitadas a dez por cento do total de
cargos de docentes da carreira constante do quadro de lotação
da instituição.» (NR)

§ 2' A contratação de pessoal, nos casos do professor visitante referido no inciso lV e dos incisos V e VI, alíneas a, c, d, e e
g, do art. 2', poderá ser efetivada à vista de notória capacidade
técnica ou científica do profissional, mediante análise do
curriculum uitae» (NR)
«Art. 4º

II - até vinte e quatro meses, nos casos dos incisos III e
VI, alíneas b e e, do art. 2';
III - doze meses, nos casos dos incisos lV e VI, alíneas c, d
e t; do art. 2';

§ I" Nos casos dos incisos III e VI, alíneas b e d, do art. 2',
os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total
não exceda vinte e quatro meses.
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§ 2º Nos casos dos incisos V e VI, alínea a, do art. 2º, os
contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não
ultrapasse quatro anos.
§ 3' Nos casos dos incisos IV e VI, alíneas e e t; do art. 2º, os
contratos poderão ser prorrogados pelo prazo de até doze meses.
§ 4' Os contratos de que trata o inciso IV do art. 2', celebrados a partir de 30 de novembro de 1997 e vigentes em 30 de
junho de 1998, poderão ter o seu prazo de vigência estendido por
até doze meses.
§ 5' No caso do inciso VI, alíneag, do art. 2', os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
oito anos." (NR)
"Art. 5' As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante
prévia autorização do Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja
supervisão se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento." (NR)
«Art. 6º
.
§ l' Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante
das carreiras de magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de
abril de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for O
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado." (NR)

III - no caso do inciso III do art. 2', quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido ao disposto no inciso II
deste artigo.
••.•••.•...••..••••.•••...•••••••...•..•••.••••••••..••..•..••••.....•••..•..••.••••••••..••.» (NR)
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III - ser novamente contratado, com fundamento nesta lei,
antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu
contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2º,
mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5º.
............................................................................................." (NR)

Art. 2º

Os contratos por tempo determinado, celebrados:

I - com fundamento no art. 17 da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2º, inciso lI, da Lei n' 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de março de 1999, com redução escalonada no período;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo INPI, de que trata o art. 2º, inciso VI, alínea c, da Lei
nº 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31
de dezembro de 1997;
IV - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, vigentes em 15 de abril de 1997, poderão ser prorrogados até
31 de março de 1999;
V - com fundamento no art. 5º, § 1º, da Lei nº 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de quatrocentos
prestadores de serviços, e com vigência até 31 de dezembro de 1998.
Art. 3' Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá
contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1Q e 2 9 graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares,
observado o disposto no art. 5º da Lei n? 8.745, de 1993.
§ 1º Os contratos de professores de ensino de l' e 2' graus de
que trata o caput deste artigo poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998.
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§ 2º Fica autorizado o Ministério do Exército a celebrar contratos novos de professores de ensino de 1º e 2Q graus, com vigência
até 31 de dezembro de 1998, em substituição aos contratos de que
trata o caput deste artigo que não forem prorrogados, respeitado o limite máximo de duzentos e quarenta e dois, correspondente à soma
de contratos prorrogados e novos.

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.672-35, de 25 de novembro de 1998.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se o parágrafo único do art. 5' da Lei n' 8.745,
de 9 de dezembro de 1993, e a Medida Provisória nº 1.672-35, de 25 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Francisco Sérgio Turra
Paulo Renato Souza
Waldeck Ornélas
Lélio Viana Lõbo
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.749-34, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Apessoajurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
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sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26
de dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base
do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2º O disposto no art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante vencedor, de Títulos da Dívida Pública do Estado, do Distrito Federal ou do
Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas juridicas
de direito público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 3º Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do
Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer natureza.
Art. 4' Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa
ou entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no
Brasil e no exterior.
Art. 5º Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 6º Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de F de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
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Art. 7º Serão admitidos como despesas com instrução, previstas no art. 8', inciso lI, alínea b, da Lei n'' 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.673-33, de 25 de novembro de 1998.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se a Medida Provisória n? 1.673-33, de 25 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.750-45, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo
seu valor nominal.
Parágrafo único.
quer estipulações de:

São vedadas, sob pena de nulidade, quais-

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei nº
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei nº
8.880, de 27 de maio de 1994;
II - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
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IH - correção monetária ou de reajuste por índices de preços
gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção
ou dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igualou superior a um ano.
§ l' É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data
em que a anterior revisão tiver ocorrido.

§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n? 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4º Nos contratos de prazo de duração igualou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado
a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos,
atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos celebrados a partir de 28 de outubro de 1995 até 11 de outubro de 1997.
§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3' Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n" 8.666, de 21 de junho
de 1993.
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§ l' A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2º

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei n? 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para
ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6º A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I
II

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
anualmente, a partir de 1º de janeiro de 1997.

Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de 1º de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de l' de janeiro de 1996.
§ I" Em 1º de julho de 1995 e em l' de janeiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta
extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em real,
com observância do disposto no art. 44 da Lei n' 9.069, de 1995, no
que couber.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
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Art. 8' A partir de 1º de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
§ l' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de l' de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
Art. 9º É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de
reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base, anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ l' O mediador será designado de comum acordo pelas partes ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as cáusas motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica, documento que instruirá a representação para o ajuizamento
do dissídio coletivo.
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§ 5'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do tribunal, na sentença
normativa.
§ 1º A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com
o interesse da coletividade.
§ 2º A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivo, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços.
§ 1º Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão.

§ 2º Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas
a correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes
de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude
de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção
e liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n? 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n' 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação;
,,§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de
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agrupamento societário, que implique participação de empresa
ou grupo de empresas resultante em vinte por cento de um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (Quatrocentos milhões de reais)." (NR)
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.675-44, de 25 de novembro de 1998.
Art. 18 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ I" e 2' do art. 947 do Código Civil,
os §§ l' e 2º do art. 1º da lei n'' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, o
art. 14 da Lei n? 8.177, de l' de março de 1991, e a Medida Provisória n'' 1.675-44, de 25 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Edward Amadeo
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva

MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.751-60, DE 14 DE DEZEMBRO DE
1998
Organiza e disciplina os Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal e deControZe Interno do Poder Executivo e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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TÍTULO I
Do Planejamento e Orçamento Federal e do Controle Interno do
Poder Executivo
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Serão organizados sob a forma de sistemas as atividades de planejamento e orçamento federal e de controle interno do Poder Executivo Federal.
TÍTULon
Do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal

CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 2' O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal tem
por finalidade:
I - formular o planejamento estratégico nacional;
II - formular planos nacionais, setoriais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
III - formular o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais;
IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal;
V - promover a articulação, por intermédio do respectivo órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, com
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos sistemas, nos planos
federal, estadual e municipal.
CAPÍTULO II
Da Organização e das Competências
Art. 3º O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação
de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e pesquisas socioeconômicas.
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Art. 4' Integram o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal:
I - o Ministério do Planejamento e Orçamento, como órgão
central do sistema;
II - órgãos setoriais;
III - órgãos específicos de planejamento e orçamento.
§ l' Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios e dos órgãos da Presidência da República.
§ 2' Os órgãos específicos são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para as
atividades de planejamento e orçamento.

§ 3' Os órgãos setoriais e específicos ficam sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em
cuja estrutura administrativa estiverem integrados.
§ 4' As unidades de planejamento e orçamento das entidades
vinculadas ou subordinadas aos ministérios e órgãos setoriais ficam
sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber, do respectivo órgão setorial.
Art. 5' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros Poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do sistema.
Art. 6' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e
as unidades responsáveis pelo planejamento e orçamento dos demais
poderes realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos e
programas respectivos.

Seção I
Do Planejamento Federal
Art. 7' Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
planejamento:
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I - elaborar e supervisionar a execução de planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico e
social e de ordenação do território;
II - coordenar a elaboração dos projetos de lei do plano plurianual e o item, metas e prioridades da Administração Pública Federal, integrante do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem
como de suas alterações, compatibilizando as propostas de todos os
Poderes, órgãos e entidades integrantes da Administração Pública
Federal com os objetivos governamentais e os recursos disponíveis;

III - acompanhar física e financeiramente os planos e programas referidos nos incisos I e II deste artigo, bem como avaliá-los,
quanto à eficiência, eficácia e efetividade, com vistas a subsidiar o
processo de alocação de recursos públicos, a política de gastos e a coordenação das ações do governo;
IV - assegurar que as unidades administrativas responsáveis pela execução dos programas, projetos e atividades da Administração Pública Federal mantenham rotinas de acompanhamento e
avaliação da sua programação;
V - manter sistema de informações relacionados a indicadores econômicos e sociais, assim como mecanismos para desenvolver previsões e informação estratégica sobre tendências e mudanças
no âmbito nacional e internacional;
VI - identificar, analisar e avaliar os investimentos estratégicos do Governo, suas fontes de financiamento e sua articulação
com os investimentos privados, bem como prestar o apoio gerencial e
institucional à sua implementação;
VII - realizar estudos e pesquisas socioeconômicas e análises de políticas públicas;
VIII - estabelecer políticas e diretrizes gerais para a atuação
das empresas estatais.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais, para efeito do disposto no inciso VIII, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
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Seção II
Do Orçamento Federal
Art. 8º Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
orçamento:
I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos
projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária
da União, compreendendo os orçamentos fiscal, da seguridade social
e de investimento das empresas estatais;
II - estabelecer normas e procedimentos necessários à elaboração e à implementação dos orçamentos federais, harmonizando-os
com o Plano Plurianual;
III - realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
IV - acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos;
V - estabelecer classificações orçamentárias, tendo em vista as
necessidades de sua harmonização com o planejamento e o controle;
VI - propor medidas que objetivem a consolidação das, informações orçamentárias das diversas esferas de governo.

TÍTULO III
Do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 9' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa a administração financeira do Tesouro Nacional, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
o acompanhamento dos programas de governo e a avaliação da gestão dos administradores públicos federais.
Parágrafo único. O órgão central do sistema de que trata o caput
é o Ministério da Fazenda.
Art. 10. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo,
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deres, bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem
as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto
à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o entendimento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária e financeira da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
CAPÍTULO II
Da Organização e das Competências
Art. 11. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Administração Financeira, de Contabilidade, de Auditoria, de Acompanhamento dos Programas de Governo, de Fiscalização e de Avaliação de Gestão dos Administradores
Públicos Federais.
Parágrafo único. O Poder Executivo, ao disciplinar a estruturação do Sistema de Controle Interno, disporá sobre o órgão central
e demais unidades responsáveis pelas atividades mencionadas no
caput deste artigo.
Art. 12. Compete às unidades responsáveis pelas atividades
mencionadas no art. 11:
I -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
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II -

administrar os haveres financeiros e mobiliários do Te-

souro Nacional;

III - elaborar a programação financeira mensal e anual do Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa pública;
IV - gerir a Dívida Pública Mobiliária Federal e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito
de responsabilidade, direta e indireta, do Tesouro Nacional;
VI - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
VIII - instituir e manter O Plano de Contas Único da União;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
X - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XI - elaborar os Balanços Gerais da União que comporão a
prestação de contas do Presidente da República e consolidar os balanços dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
XII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de administração financeira e contabilidade;
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XN - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos;
XV - realizar auditoria sobre a gestão dos administradores
públicos federais e sobre a gestão de recursos federais feita por órgãos e entidades públicos e privados;
XVI - certificar, por expressa delegação do Tribunal de Contas da União, a regularidade das contas dos gestores públicos federais;
XVII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos federais, ou privados, na
utilização de recursos públicos, propondo às autoridades competentes
as providências cabíveis e representando ao Tribunal de Contas da
União e ao Ministério Público da União quando a ocorrência possa caracterizar infração a norma legal ou dano ao patrimônio público;
XVIII - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos
de auditoria interna das entidades da Administração indireta do Governo Federal;
XIX - exercer o controle da execução dos orçamentos da
União;
XX - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
quanto à economicidade, efetividade, legítimidade e finalidade;
XXI - supervisionar e orientar a correta aplicação da legíslação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial, no âmbito da Administração Pública Federal;
XXII - examinar os Balanços Gerais da União e emitir parecer conclusivo, quanto à observância dos limites fixados na legíslação orçamentária e aos procedimentos contábeis e elaborar a prestação de contas anual do Presidente da República a ser encaminhada
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 84, inciso XXN, da Constituição Federal;
XXIII - criar condições para o exercício do controle social sobre os programas executados com recursos oriundos dos orçamentos
da União;
XXN - prestarinformações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos da União;
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xxv - promover a normatização, O acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
XXVI - editar normas sobre matérias de sua competência.
Art. 13. Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos
fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da Administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em
exercício nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente
ao qual a entidade esteja vinculada.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias e da Correição
Art. 14. Observadas as disposições contidas no art. 117 da Lei
n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado aos dirigentes das unidades dos sistemas referidos no art. l' exercer:
I
atividade político-partidária;
II - profissional liberal;
III - demais atividades incompatíveis com os interesses da
Administração Pública Federal, na forma que dispuser o regulamento.
Art. 15. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização
e Avaliação de Gestão e de manutenção dos registros contábeis.
§ F O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 2' Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado
tratamento especial de acordo com o estabelecimento em regulamento próprio.
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§ 3' O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 4' Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão o código de ética profissional específico aprovado pelo Presidente
da República.

Art. 16. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos
da União.
Art. 17. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal, ou em desacordo com a
classificação funcional programática constante do Orçamento Geral
da União.
Art. 18. O órgão central responsável pelas atividades de auditoria desenvolverá atividades de correição com finalidade de promover ações preventivas e repressivas relativas à ética funcional e à
disciplina de seus servidores.
TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 19. É vedada a nomeação para o exercício de cargo, inclusive em comissão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares por decisão
definitiva pelo Tribunal de Contas da União, por Tribunal de Contas
de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou, ainda, por Conselho de Contas de Municípios;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8795
II - punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público
de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n' 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n' 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ l' As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão
de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da Uniào, bem
como para as nomeações como membros de comissões de licitações.
§ 2' Serão exonerados os servidores ocupantes de cargos em
comissão que forem alcançados pelas hipóteses previstas nos incisos
I, II e III deste artigo.

Art. 20. Os cargos em comissão, no âmbito dos Sistemas de
Planejamento e Orçamento Federal, de Administraçào Financeira
Federal e de Controle Interno, do Poder Executivo, serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes das carreiras Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle.
Parágrafo único. Na hipótese de provimento dos cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores das unidades responsáveis pelas atividades de auditoria, de fiscalização e de avaliação
de gestão, no âmbito do Sistema de Controle Interno, excluídas as
unidades setoriais, por não integrantes da Carreira Finanças e Controle, será exigida a comprovação de experiência de, no mínimo, cinco anos em atividades de auditoria, de finanças públicas ou de contabilidade pública.
Art. 21. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes dos sistemas de que trata esta medida provisória, bem como sobre as atribuições de seus titulares e
demais dirigentes.
Art. 22. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de janeiro de 1999, servidores públicos de suas entidades vinCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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culadas, inclusive empresas públicas e sociedade de economia mista,
para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de
confiança.
Art. 23. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário proporão, no
prazo de cento e vinte dias, a organização dos respectivos Sistemas
de Planejamento e Orçamento.
Art. 24. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de 1995.
Art. 25. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Nas unidades seccionais do Sistema de
Controle Interno, poderá, excepcionalmente, ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo dos quadros de órgãos em que
a unidade tiver atuação." (NR)
Art. 26. Os órgãos e as entidades, da Administração direta e
indireta, da União, ao celebrarem compromissos em que haja a previsão de transferências de recursos financeiros, de seus orçamentos,
para Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecerão nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes recebedores de fazerem incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos.
§ 1e Ao fixarem os valores a serem transferidos, conforme o
disposto neste artigo, os entes nele referidos farão análise de custos,
de maneira que o montante de recursos envolvidos na operação seja
compativel com o seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, nem o excesso que permita
uma execução por preços acima dos vigentes no mercado.
§ 2º Os órgãos do Sistema de Controle Interno e o controle externo, a que se vincule a entidade governamental recebedora dos recursos transferidos por órgão ou entidade de outra esfera de governo, incumbir-se-ão de verificar a legalidade, legitimidade e a economicidade da gestão dos recursos, bem como a eficiência e a eficácia
de sua aplicação.
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§ 3º Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal zelarão pelo cumprimento do disposto neste artigo e,
nos seus trabalhos de fiscalização, verificarão se o objeto pactuado
foi executado obedecendo aos respectivos projetos e plano de trabalho, conforme convencionado, e se a sua utilização obedece à destinação prevista no termo pactuaI.
§ 4º O disposto nos parágrafos anteriores não impedem que,
nos casos que julgar conveniente, o órgão do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal verifique a aplicação dos recursos em questão sob os aspectos da legalidade, da eficiência, da eficácia, legitimidade e da economicidade.
§ 5º Nas hipóteses de haver descumprimento de cláusulas ou
de obrigações por parte do convenente, ou de qualquer forma de inadimplência, os órgãos de controle referidos no § 2º tomarão as providências no sentido de regularizar as impropriedades ou irregularidades constatadas, inclusive, promovendo, ou determinando, o levantamento da tomada de contas especial, quando for o caso.
§ 6' Os órgãos do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, ao desempenhar o seu trabalho, constatando indícios
de irregularidades comunicarão aos respectivos órgãos de controles
interno e externo para que sejam tomadas as providências de suas
competências.

Art. 27. Os órgãos e as entidades, de outras esferas de governo, que receberem recursos financeiros do Governo Federal, para
execução de obras, para a prestação de serviços ou a realização de
quaisquer projetos, usarão dos meios adequados para informar à sociedade e aos usuários em geral a origem dos recursos utilizados.
Art. 28. A documentação comprobatória da execução da receita e da despesa das unidades da Administração direta poderá permanecer na respectiva unidade, à disposição dos órgãos de controle
interno e externo, nas condições e nos prazos estabelecidos pelo órgão central do Sistema de Controle Interno.
Art. 29. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.677-59, de 25 de novembro de 1998.
Art. 30.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 31. Revogam-se o Decreto-Lei nº 2.037, de 28 de junho de
1983, e o § 2' do art. 19 da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, e
a Medida Provisória nº 1.677-59, de 25 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.752-31, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00
(cento e seis milhões de reais), para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000:000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo U desta medida provisória.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo UI.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.678-30, de 25 de novembro de 1998.
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Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revoga-se a Medida Provisória n' 1.678-30, de 25 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1998, págs. 16/17.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.753-13, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera a legislação do Imposto de Renda relativamente à incidência na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras,
inclusive de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, à conversão, em capital social, de obrigações no exterior de pessoas jurídicas domiciliadas no País, amplia
as hipóteses de opção, pelas pessoas ftsicas,
pelo desconto simplificado, regula a informação, na declaração de rendimentos, de
depósitos mantidos em bancos no exterior, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' A alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate de quotas dos fundos de investimento de que trata o § 6' do art. 28 da Lei n' 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a alteração introduzida pelo artigo subseqüente, fica reduzida para dez por cento.
Art. 2' O percentual de oitenta por cento a que se refere o § 6'
do art. 28 da Lei n' 9.532, de 1997, fica reduzido para sessenta e sete
por cento.
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Art. 3º A determinação da base de cálculo do Imposto de Renda
na fonte, em conformidade com o disposto no art. 28 da. Lei nº 9.532,
de 1997, será aplicável somente a partir de 1º de julho de 1998.
Art. 4' No primeiro semestre de 1998, a incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos em aplicações em
fundos de investimento dar-se-á no resgate de quotas, se houver, às
seguintes alíquotas:
I - dez por cento, no caso:
a) dos fundos mencionados no art. 1º desta medida provisória;
b) dos fundos de que trata o art. 31 da Lei nº 9.532, de 1997, enquanto enquadrados no limite previsto no § 1º do mesmo artigo;
II - de vinte por cento, no caso dos demais fundos.
Parágrafo único. Abase de cálculo do Imposto de Renda de que
trata este artigo será determinada conforme o disposto no § 7º do art.
28 da Lei nº 9.532, de 1997.
Art. 5' Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte,
consideram-se pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que se completar o primeiro período de carência no segundo semestre de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota, em 30 de junho de
1998, e:
I - o respectivo custo de aquisição, no caso dos fundos referidos no art. 31 da Lei nº 9.532, de 1997;
II - o respectivo custo de aquisição, no caso de quotas adquiridas a partir de l' de janeiro de 1998;
III - o valor da quota verificado em 31 de dezembro de 1997,
nos demais casos.
§ l' O disposto neste artigo não se aplica aos fundos que, no
mês de junho de 1998, se enquadrarem no limite de que trata o § 6'
do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997, com a alteração do art. 2º desta
medida provisória.
§ 2' No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de
quotas com rendimento ou cujo prazo de carência seja superior a noventa dias, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no
dia I" de julho de 1998.
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Art. 6' A partir de lº de janeiro de 1999, a incidência do
Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta e as imunes de
que trata o art. 12 da Lei n" 9.532, de 1997, nas aplicações em fundos
de investimento, ocorrerá:
I - na data em que se completar cada período de carência
para resgate de quotas com rendimento, no caso de fundos sujeitos a
essa condição, ressalvado o disposto no inciso seguinte;
H no último dia útil de cada trimestre-calendário, no caso
de fundos com períodos de carência superior a noventa dias;
IH - no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido
em outra data, no caso de fundos sem prazo de carência.
§ l' A base de cálculo do imposto será a díferença positiva entre o valor da quota apurado na data de resgate ou no final de cada
período de incidência referido neste artigo e na data da aplicação ou
no final do período de incidência anterior, conforme o caso.

§ 2' As perdas apuradas no resgate de quotas poderão ser
compensadas com ganhos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo fundo de investimento, de acordo com procedimento a ser definido pela Secretaria da Receita Federal.
§ 3' Os quotistas dos fundos de investimento cujos recursos
sejam aplicados na aquisição de quotas de outros fundos de investimento serão tributados de acordo com o disposto neste artigo.
§ 4' Os rendimentos auferidos pelas carteiras dos fundos de
que trata o parágrafo anterior ficam isentos do Imposto de Renda.
§ 5'

O disposto neste artigo não se aplica:

I - aos quotistas dos fundos de investimento referidos no
art. 1', que serão tributados exclusivamente no resgate de quotas;
H - às pessoas jurídicas de que trata o art. 77, inciso I, e aos
investidores estrangeiros referidos no art. 81, ambos da Lei n' 8.981,
de 20 dejaneiro de 1995, que estão sujeitos às normas nela previstas
e na legislação posterior.
Art. 7' Relativamente ao segundo semestre de 1998, é facultado ao administrador de fundos de investimento apurar o Imposto
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de Renda, devido pelos quotistas, de acordo com o disposto no artigo
anterior, como alternativa à forma de apuração disciplinada nos incisos I e II e no § 5' do art. 28 da Lei n' 9.532, de 1997.
§ l' Exercida a opção facultada neste artigo, o administrador
do fundo deverá submeter à incidência do Imposto de Renda na fonte, no dia 22 de dezembro de 1998, os rendimentos correspondentes à
diferença positiva entre o valor da quota naquela data e o apurado
na data de aquisição ou no final do período de incidência anterior,
conforme o caso.
§ 2' O Imposto de Renda devido em virtude do disposto no parágrafo anterior será recolhido, pelo administrador do fundo de investimento, até o último dia útil do ano de 1998.
§ 3' Adotada a alternativa de que trata este artigo, fica dispensada a apuração do Imposto de Renda na forma prevista no art. 5'.

Art. 8' Fica reduzida a zero a alíquota do Imposto de Renda
incidente sobre os rendimentos auferidos, a partir de l' de setembro
de 1998 até 31 de março de 1999, em aplicações financeiras, pelos
Fundos de Renda Fixa - Capital Estrangeiro constituídos, segundo
as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional com a finalidade de captação de recursos externos para investimento em títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil
e em ativos financeiros de renda fixa emitidos por empresas e instituições sediadas no País.
Parágrafo único. A alíquota zero aplica-se, inclusive, aos rendimentos auferidos, no período referido no caput, relativamente às aplicações efetuadas anteríormente à publicação desta medida provisória.
Art. 9' O aumento de capital mediante conversão das obrigações de que tratam os incisos VIII e IX do art. I" da Lei n? 9.481, de 13
de agosto de 1997, poderá ser efetuado com manutenção da redução
a zero da alíquota do imposto sobre a renda incidente na fonte relativa aos juros, comissões, despesas e descontos já remetidos.
§ l' Para os fins deste artigo, é vedada, no período remanescente previsto para liquidação final da obrigação capitalizada:
I -

a restituição de capital, inclusive por extinção da pessoa

jurídica;
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II - a transferência das respectivas ações ou quotas de capital
para pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no País.
§ 2' O descumprimento do disposto no parágrafo anterior tornará exigível o imposto correspondente, relativamente ao montante
de juros, comissões, despesas e descontos, desde a data da remessa,
acrescido de juros moratórios e de multa, de mora ou de ofício, conforme o caso.
§ 3' O disposto nos §§ l' e 2' se aplica às pessoas jurídicas resultantes de fusão ou cisão da pessoa jurídica capitalizada e a que
incorporá-la.
§ 4' O ganho de capital decorrente da diferença positiva entre
o valor patrimonial das ações ou quotas adquiridas com a conversão
de que trata este artigo e o valor da obrigação convertida será tributado na fonte, à alíquota de quinze por cento.
§ 5' O montante capitalizado na forma deste artigo integrará
a base de cálculo para fins de determinação dos juros sobre o capital
próprio a que se refere o art. 9' da Lei n" 9.249, de 26 de dezembro de
1995, observadas as demais normas aplicáveis, inclusive em relação
à incidência do imposto sobre a renda na fonte.
§ 6' O disposto neste artigo se aplica, também, às obrigações
contratadas até 31 de dezembro de 1996, relativas às operações referidas no caput, mantidos os benefícios fiscais à época concedidos.
§ 7' A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários ao controle do disposto neste artigo.

Art. 10. Os dispositivos, a seguir enumerados, da Lei n' 9.532,
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
I -

o art. 6', inciso II:

«Art. 6º

.

II - o art. 26 da Lei n? 8.313, de 1991, e o art. I" da Lei n''
8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá exceder quatro por cento
do Imposto de Renda devido." (NR)
II - o art. 34:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8804
«Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se aplica às hipóteses de que trata o art. 81 da Lei nº 8.981, de 1995, que continuam sujeitas às normas de tributação previstas na legislação
vigente." (NR)
HI - o art. 82, inciso H, alínea r
«Art. 82. ..
..

H-

.

fJ o art. 3º da Lei n? 7.418, de 16 de dezembro de 1985, renumerado pelo art. 1º da Lei n' 7.619, de 30 de setembro de
1987." (NR)
Parágrafo único. O art. 4º da Lei n? 7.418, de 1985, renumerado pelo art. l' da Lei nº 7.619, de 1987, cujos efeitos são restabelecidos em virtude do disposto no inciso HI deste artigo, permite a dedução dos correspondentes gastos como despesa operacional.
Art. 11. O art. l' da Lei nº 9.481, de 1997, alterado pelo art. 20
da Leí n? 9.532, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 2', renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:
«§ 2º O prazo referido no inciso IX poderá ser alterado
pelo Ministro de Estado da Fazenda." (NR)
Art. 12. Os arts. 10 e 25 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 10. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá
em dedução de vinte por cento do valor desses rendimentos, limitada a oito mil reais, na Declaração de Ajuste Anual, dispensada
a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
............................................................................................." (NR)
«Art. 25.
§ 4º Os saldos dos depósitos em moeda estrangeira, mantidos em bancos no exterior, devem ser relacionados com a indiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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cação da quantidade da referida moeda, convertidos em reais,
com base na taxa de cãmbio fixada, pelo Banco Central do Brasil, para compra, em vigor na data de cada depósito.
............................................................................................." (NR)
Art. 13. O disposto no art. 10 da Lei n? 9.250, de 1995, com a
redação dada pelo art. 12 desta medida provisória, somente se aplica
aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 1998.
Art. 14. O art. 79 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. O Poder Executivo poderá excepcionar,
em caráter temporário, a aplicação do disposto neste artigo em
relação a determinados bens.» (NR)
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.680-12, de 25 de novembro de 1998.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 17. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.680-12, de 25 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paioa
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.754-12, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas juntas comerciais e do protesto de título de dívida de microempresas e
de empresas de pequeno porte e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1Q O arquivamento, nas juntas comerciais, dos atos constitutivos das microempresas e empresas de pequeno porte, bem
como de suas alterações, fica dispensado das seguintes exigências:
I - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito
referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza, salvo no
caso de extinção de firma individual ou sociedade;
II - certidão de inexistência de condenação criminal, que será
substituída por declaração do titular ou administrador, firmada sob
as penas da lei, de não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal.
Art. 2' Não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte o disposto no art. 1', § 2', da Lei n' 8.906, de 4 de julho de
1994.
Art. 3' Fica mantida a dispensa de prova de quitação fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte no caso do art. 29 da Lei
n' 8.864, de 28 de março de 1994.
Art. 4' Aplica-se ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
que couber, o disposto no art. I" desta medida provisória.
Art. 5' O protesto de título, quando o devedor for microempresa ou empresa de pequeno porte, fica sujeito às normas estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 6' Os emolumentos devidos ao tabelião de protesto não
excederão um por cento do valor do título, observado o limite máximo de R$ 20,00 (vinte reais).
Parágrafo único. Incluem-se nos limites deste artigo as despesas de apresentação, protesto, intimação, certidão e quaisquer outras relativas à execução dos serviços.
Art. 7' Para o pagamento do título em cartório, não poderá ser
exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o
pagamento por meio de cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto ficará condicionada à efetiva liquidação do cheque.
Art. 8' O cancelamento do registro de protesto, fundado no
pagamento do título, será feito independentemente de declaração de
anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado.
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Art. 9' Para os fins do disposto nos arts. 5' a 8', caberá ao devedor provar sua qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso.
Art. 10. Os arts. 29 e 31 da Lei n' 9.492, de 10 de setembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção
do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a
nota de se cuidar de informação reservada da qual não se poderá
dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.
§ l' O fornecimento da certidão será suspenso caso se desatenda ao disposto no caput ou se forneçam informações de protestos cancelados.
§ 2' Dos cadastros ou bancos de dados, das entidades referidas no caput, somente serão prestadas informações restritivas
de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívidas regularmente protestados, cujos registros não foram cancelados." (NR)
«Art. 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos,
não cancelados, a quaisquer interessados, desde que requeridas
por escrito." (NR)
Art. 11. Para os efeitos desta medida provisória, consideram-se microempresa e empresa de pequeno porte as assim definidas na Lei n' 8.864, de 1994.
Art. 12. O caput do art. 294 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, com a alteração introduzida pela Lei n? 9.457, de 5 de maio
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 294. A companhia fechada que tiver menos de vinte
acionistas, com patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), poderá:" (NR)
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.681-11, de 25 de novembro de 1998.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683

R9011,

dez. 1998

8808
Art. 15. Revoga-se a Medida Provisória n" 1.681-11, de 25 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Botafogo Gonçalves
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1. 755-9, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e as entidades que
menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica a União autorizada a emitir, sob a forma de colocação direta, em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Títulos da Dívida Pública Mobiliária
Federal, cujas características serão definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 1" Em contrapartida aos títulos emitidos na forma deste artigo, o BNDES poderá utilizar, a critério do Ministro de Estado da Fazenda e, exceto no que se refere aos incisos H e IH deste parágrafo,
pelo valor presente:
I - créditos securitizados de emissão do Tesouro Nacional,
registrados junto à Central de Custódia e de Liquidação Financeira
de Títulos (Cetip), pelo seu valor presente, a ser definido pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
H - créditos detidos contra a Itaipu Binacional ou contra a
BNDESPAR - BNDES Participações S.A.;
HI - Notas do Tesouro Nacional, Série P - NTN-P;
IV - créditos detidos contra a União em decorrência de:
a) contratos de refinanciamento celebrados com base na Lei
n' 8.727, de 5 de novembro de 1993, junto ao BNDES;
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b) contrato de compra e venda de ações da Siderurgia Brasileira S.A (Siderbrás) entre a União e a BNDESPAR;

c) assunção, pela União, de débitos da Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA),junto ao BNDES, nos termos do disposto nesta medida provisória;
d) créditos relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de serviço público celebrados no âmbito do Programa Nacional
de Desestatizaçâo;

e) obrigações decorrentes de equalização de preços referente ao
processo de securitização agrícola de que trata a Lei n? 9.138, de 29
de novembro de 1995.
§ 2" Na hipótese de utilização dos créditos a que se refere o inciso II do parágrafo anterior, será assegurada à União remuneração
mínima mensal equivalente à da Conta Unica do Tesouro Nacional
junto ao Banco Central do Brasil, a ser paga pelo BNDES, no último
día útil de cada mês.

§ 3" O BNDES poderá recomprar da União, a qualquer tempo,
os créditos referidos no inciso II do § 1', admitindo-se a dação em pagamento de bens e direitos de sua propriedade, observado o disposto
no inciso I do § 1", in fine.
Art. 2' Os bens e direitos recebidos pela União, nos termos do
§ 3' do artigo anterior, poderão ser objeto de permuta com bens e direitos de entidades incluídas no Programa Nacional de Desestatização ou, observada a legislação pertinente, ser utilizados para aumento de capital nas referidas entidades.
Art. 3' Serão integralmente utilizados para amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal os pagamentos efetuados:
I - pela Itaipu Binacional e pela BNDESPAR, relativos aos
créditos recebidos do BNDES;
II - pelo BNDES relativos:
a) ao cumprimento do disposto no § 2' do art. 1';

b) à operação de recompra prevista no § 3' do art. 1', quando em
espécie.
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Art. 4' Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento autorizado
a pagar, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, Obrigações do
Fundo Nacional de Desenvolvimento tituladas pela União, com participações acionárias de sua propriedade, depositadas no Fundo N acionai de Desestatização, do qual serão desvinculadas no momento
da transferência.
Art. 52 Fica a União autorizada a permutar participações acionárias de sua propriedade por participações acionárias detidas
pela BNDESPAR, desde que a operação não afete o controle acionário da União nas empresas envolvidas na permuta.
Art. 6' O preço das participações acionárias a serem permutadas na forma dos artigos anteriores não poderá ser superior, no caso
de sociedade aberta, à cotação média verificada na semana anterior
à lavratura do instrumento de permuta ou, no caso de ações sem cotação em Bolsas de Valores, ao valor patrimonial constante do último balanço ou de balanço especial.
Art. 7' As operações de que tratam os artigos anteriores, com
exclusão das previstas no art. 4 Q , não poderão exceder, em conjunto,
o limite de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais).
Art. 8' Fica a União autorizada a refinanciar a operação de
que trata O art. 8' da Lei n" 9.639, de 25 de maio de 1998, observadas
as seguintes condições:
I - prazo: dez anos;
II - pagamento: em parcela única, ao final de dez anos contados da data da celebração do contrato de refinanciamento;
III - atualização monetária: atualizada e debitada mensalmente com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas,
ou outro índice que vier a substituí-lo.
§ l' O INSS é autorizado a oferecer garantia flutuante à operação de refinanciamento de que trata este artigo, representada por
bens e direitos integrantes de seu ativo, em especial créditos contra
autarquias, fundações e empresas públicas federais e entidades cujas ações tenham sido depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social.
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§ 2' Na operação de que trata este artigo, poderá a União, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, para amortização parcial ou
liquidação da dívida, receber em pagamento bens e direitos integrantes do ativo do INSS, respondendo o INSS, no caso de créditos contra
terceiros, pela existência do crédito e pela solvência do devedor.
§ 3' Poderá o INSS ser constituído mandatário da União para
o recebimento dos créditos dados em pagamento.
§ 4' As autarquias e fundações federais poderão pagar as
obrigações transferidas à União, em decorrência do disposto no § 2',
com bens e direitos integrantes de seus ativos, ficando a União alternativamente autorizada a promover, a exclusivo critério do Ministro
de Estado da Fazenda, a baixa total ou parcial do crédito, se necessário para manter a saúde financeira da instituição.
§ 5' As empresas públicas federais e entidades cujas ações tenham sido depositadas no Fundo Nacional de Desestatização poderão, a exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, pagar as
obrigações transferidas à União, em decorrência do disposto no § 2',
com créditos securitizados, Títulos da Dívida Agrária registrados
junto à Cetip ou créditos decorrentes de contratos de arrendamento
ou de concessão de serviço público celebrados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, mantida, no mínimo, quando for o
caso, a equivalência econômica dos créditos recíprocos.

§ 6' A União poderá utilizar seus créditos decorrentes da operação de crédito de que trata este artigo para aumento de capital da
respectiva entidade devedora.
Art. 9' Fica a União autorizada, a critério do Ministro de
Estado da Fazenda, até o limite de R$ 19.000.000.000,00 (dezenove
bilhões de reais), a:
I - adquirir créditos que a Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. (Eletrobrás) detenha contra a Itaipu Binacional, referentes aos
contratos de refinanciamento firmados em 2 de setembro de 1997,
podendo utilizar em pagamento:
a) bens e direitos integrantes da Reserva Global de Reversão
(RGR) de que trata a Lei n" 5.655, de 20 de maio de 1971;
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b) recursos arrecadados a título de pagamento pelo uso de bem
público de que trata o art. 7' da Lei n' 9.648, de 27 de maio de 1998;

c) Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda;
II - receber os créditos de que trata o inciso I deste artigo, em
dação em pagamento de créditos da União decorrentes:
a) dos refinanciamentos de dívida externa devidos pela Eletrobrás e por empresas do sistema Eletrobrás;

b) da participação no capital social da Eletrobrás;

c) de outras obrigações da Eletrobrás e de empresas do Sistema
Eletrobrás.
§ l' As operações de que trata este artigo far-se-ão pelo valor
presente dos créditos e obrigações nelas envolvidos.
§ 2' Os créditos adquiridos pela União nos termos do caput
deste artigo poderão ser transferidos ao BNDES, mediante alienação ou permuta por bens e direitos.

Art. 10. Fica a União autorizada a assumir as obrigações da
Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), representadas pelos saldos
devedores de contratos de financiamento junto ao BNDES, até o montante de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), e pela dívida relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), até o
montante de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais).
§ l' As obrigações a que se refere o caput serão objeto de auditoria por parte da Secretaria Federal de Controle do Ministério da
Fazenda.
§ 2' Caso já tenha havido a assunção, eventual diferença
constatada pela Secretaria Federal de Controle será paga à União,
em espécie ou em bens, pela RFFSA, no prazo de trinta dias.
§ 3º Fica a União autorizada a emitir Títulos da Dívida PÚblica Mobiliária Federal em pagamento das obrigações a que se refere o caput ou a securitizar as obrigações assumidas, em ambos os
casos com características a serem definidas em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
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Art. 11. Em contrapartida à assunção das dívidas de que trata o artigo anterior, a RFFSA transferirá à União, pelo valor de face,
créditos relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de
serviço público celebrados no âmbito do PND.
Art. 12. Fica autorizado o encontro de contas entre os créditos
do BNDES a que se refere o caput do art. 10 e créditos detidos pela
União contra o BNDES, inclusive os transferidos à Uniâo nos termos
desta medida provisória.
Art. 13. Fica a Uniâo autorizada a adquirir créditos da
RFFSA relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de
serviço público celebrados no âmbito do PND, pelo valor de face, até
o limite de R$ 1.864.456.000,00 (um bilhão, oitocentos e sessenta e
quatro milhões, quatrocentos e cinqüenta e seis mil reais), utilizando em pagamento, até o montante de R$ 1.556.456.000,00 (um bilhão, quinhentos e cinqüenta e seis milhões, quatrocentos e cinqüenta e seis mil reais), Letras Financeiras do Tesouro (LFT), e, até o
montante de R$ 308.000.000,00 (trezentos e oito milhões de reais),
certificados emitidos pelo Tesouro Nacional.
Parágrafo único. As características das Letras Financeiras do
Tesouro (LFT) e dos certificados a serem emitidos em atendimento
ao disposto no caput serão definidas em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Art. 14. Fica a União autorizada a receber os certificados de
que trata o artigo anterior em pagamento total ou parcial da dívida pública de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal
perante a União, relativa aos contratos celebrados ao amparo da
Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória
nº 1.773-32, desta data.
Parágrafo único.
seguintes critérios:

A aplicação do disposto no caput observará os

I - cinqüenta por cento sobre o fluxo das prestações do refinanciamento e para amortização do saldo devedor da conta gráfica;
II - cinqüenta por cento sobre o estoque total da dívida.
Art. 15. Fica a União autorizada a adquirir créditos da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) relativos a contratos de arCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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rendamento ou de concessão de serviço público celebrados no ãmbito
do PND, pelo valor de face, até o limite de R$ 162.000.000,00 (cento e
sessenta e dois milhões de reais), utilizando em pagamento Letras
Financeiras do Tesouro (LFT).
Art. 16. Fica a União autorizada a registrar, em sistema centralizado de custódia, recebíveis adquiridos na forma da lei, os quais
poderão ser securitizados para fins de transferência a terceiros.
Parágrafo único. As entidades alienantes dos créditos objeto
do caput serão qualificadas, junto ao sistema centralizado de custódia, como registradoras dos ativos em favor da União.
Art. 17. Os recursos em espécie eventualmente recebidos pela
União em decorrência do disposto nos arts. 9' a 15 desta medida provisória deverão ser utilizados integralmente na amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal.
Art. 18. O saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool, instituída pela Lei n' 4.452, de 5 de novembro de 1964, inclui remuneração mensal, calculada:
I - para o período de lº de janeiro de 1992 a 30 de junho de
1996, com base no índice da Unidade Fiscal de Referência;
II - a partir de l' de julho de 1996, pela aplicação mensal da
Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Art. 19. Fica a União autorizada a emitir, em favor da Petróleo
Brasileiro 8.A. (Petrobrás), Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão definidas pelo Ministro de Estado da
Fazenda, com a finalidade de garantir o pagamento de eventual saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Alcool, existente em 30 de
junho de 2003.
§ l' O valor total dos títulos a que se refere o caput limita-se a
R$ 5.819.364.988,37 (cinco bilhões, oitocentos e dezenove milhões,
trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e
trinta e sete centavos), equivalente ao saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool em 30 de junho de 1998.
§ 2' A garantia será ajustada mensalmente, em função da redução do saldo devedor da conta.
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Art. 20. Fica a União autorizada a liquidara saldo devedor da
conta Petróleo, Derivados e Álcool mediante securitização da dívida,
nos termos definidos pelo Ministro do Estado da Fazenda, ficando,
neste caso, cancelados, automaticamente, os títulos emitidos em garantia na forma do art. 19.
Art. 21. O saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool, em 30 de junho de 1998, será objeto de auditoria por parte da Secretaria Federal de Controle, a partir dos valores já homologados
pelo extinto Departamento Nacional de Combustíveis, relativamente ao período anterior a I? de abril de 1992.
Parágrafo único. Concluída a auditoria, o montante dos titulas
usados em garantia nos termos do art. 19, ou dos créditos securitizados na forma do artigo 20, será ajustado ao novo valor apurado.
Art. 22. Eventual saldo credor da Conta Petróleo, Derivados e
Álcoolserá recolhido mensahnente à Conta Única do Tesouro Nacional.
Art. 23. Fica a União autorizada, a critério do Ministério da
Fazenda, a promover encontro de contas entre o saldo devedor da
Conta Petróleo, Derivados e Álcool e obrigações da Petrobrás para
com a União, inclusive de natureza tributária.
Art. 24. Fica a União autorizada a securitizar, em condições a
serem definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda, as seguintes
dívidas com a Caixa Econõmica Federal (CEF).
I - o saldo devedor dos contratos de financiamento firmados
entre os extintos Banco Nacional da Habitação (BNH) e o Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), até o montante de
396.000.000,00 (trezentos e noventa e seis milhões de reais), posição
de 30 de outubro de 1998;
II - o valor ressarcido, a menos, pela União, à CEF, na qualidade de sucessora do BNH, relativamente aos bônus concedidos nos
termos do Decreto-Lei n" 2.164, de 19 de setembro de 1984, até o
montante de R$ 72.200.000,00 (setenta e dois milhões e duzentos
mil reais), posição de 30 de novembro de 1998.

§ 1º O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria
Federal de Controle, aferirá a exatidão dos valores relativos às obrigações de que trata este artigo.
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§ 2º Os contratos de securitização deverão conter previsão de
que eventual diferença decorrente da aferição de que trata o parágrafo anterior:

I - se em favor da CEF, será objeto de nova securitização, nas
condições definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda;
II - se em favor da União, será debitada à conta de Reservas
Bancárias da CEF, por intermédio do Banco Central do Brasil, mediante prévia notificação à instituição financeira, com a subseqüente
transferência para o Tesouro Nacional do valor correspondente, que
deverá ser integralmente utilizado na amortização da Dívida Pública
Mobiliária Federal.
Art. 25. Fica a União autorizada a se responsabilizar, perante a
CEF, pelas obrigações decorrentes da absorção da Associação de Previdência dos Empregados do extinto BNH - Prevhab, até o montante de
R$ 1.136.000.000,00 (um bilhão, cento e trinta e seis milhões de reais),
posição de 30 de novembro de 1998, inclusive mediante securitização,
em condições a serem definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Parágrafo único.

Aexecução do disposto no caput será precedida:

I - da transferência à União dos ativos patrimoniais da Prevhab,
em montante proporcional à reserva matemática dos participantes
da Prevhab que aderiram ao Regulamento dos Planos de Benefícios
(Replan) da Fundação dos Economiários Federais (Funcef) ou que foram transferidos para o Plano Especial de Benefícios instituídos
pela CEF junto à Companhia Nacional de Seguros Gerais (Sasse);
II - da homologação do correspondente valor mediante pareceres a serem elaborados por, pelo menos, duas empresas de notória especialização em assessoria atuarial, a serem contratadas pela CEF,
cuja conclusão deverá ser obrigatoriamente confirmada pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência e
Assistência Social e pela Superintendência de Seguros Privados do
Ministério da Fazenda, no ãmbito de suas respectivas competências.
Art. 26. Fica a União autorizada a emitir, sob forma de colocação direta, em favor da CEF, até o limite de R$ 13.000.000.000,00 (treze
bilhões de reais), Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas
características serão definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
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Parágrafo único. Em contrapartida aos títulos emitidos na forma do caput, a CEF poderá utilizar créditos decorrentes de contratos celebrados com base na Lei n? 8.727, de 5 de novembro de 1993.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.682-8, de 25 de novembro de 1998.
Art. 28.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 29. Fica revogada a Medida Provisória n" 1.682-8, de 25
de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Eliseu Padilha
Waldeck Ornélas
Raimundo Brito
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.756-8, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Institui o Programa Especial de Financiamento para combate aos efeitos da estiagem

na área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica instituído o Programa Especial de Financiamento
a produtores rurais que tiverem suas atividades prejudicadas pelos
efeitos da estiagem que assola a área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene),
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8818
§ l' O Programa Especial de Financiamento de que trata este
artigo será operado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e contará
com recursos de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de reais) oriundos das seguintes fontes:
I - R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais)
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), criado pela Lei n' 7.827, de 27 de setembro de 1989;
n - R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), instituído pela Lei n" 7.998,
de 11 de janeiro de 1990;
UI - R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) de programas administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econõmico e Social (BNDES).
§ 2' Cinqüenta por cento dos recursos alocados ao Programa
Especial de Financiamento de que trata esta medida provisória deverão ser destinados para os mini e pequenos produtores que explorem áreas de até quatro módulos rurais e, cumulativamente, sejam
enquadrados nos critérios aplicáveis ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
§ 3' Com base na receita bruta anual obtida no exercício anterior, na atividade rural, considera-se, para os efeitos desta medida
provisória:
I - grande produtor, aquele com receita superior a R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais);
n - médio produtor, aquele com receita superior a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) e até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
In - mini e pequeno produtor, aquele com receita igualou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Art. 2' Os financiamentos rurais contratados ao amparo do
Programa Especial de Financiamento terão as seguintes condições:
I - juros:
a) de três por cento ao ano, nas operações de custeio;
b) de seis por cento ao ano, nos financiamentos de investimento;
n - prazos:
a) de até quatro anos, incluídos até dois de carência, nas operações de custeio;
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b) de até doze anos, incluídos até quatro de carência, quando se
tratar de créditos para investimento;
III - limites de financiamento:
a) mini e pequenos produtores: R$15.000,00 (quinze mil reais);
b) médios produtores: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);
c) grandes produtores: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Parágrafo único. Os financiamentos concedidos aos mini e pequenos produtores rurais terão rebate de cinqüenta por cento sobre
as amortizações das parcelas do crédito utilizado.
Art. 32 Ficam os bancos oficiais federais autorizados a conceder prorrogação do vencimento de operações de crédito rural contratadas até 13 de maio de 1998, pelo prazo de dois anos, desde que o
produtor comprove a perda da receita da exploração de sua propriedade rural, em decorrência dos efeitos da estiagem, e desde que o
imóvel esteja localizado em município que atenda aos requisitos
constantes do artigo seguinte.
Parágrafo úníco. Os admínistradores dos recursos mencionados no § 1º do art. 12 adequarão o retorno dos seus créditos aos novos
prazos de retorno dos financiamentos prorrogados na forma do caput.
Art. 4' Serão beneficiários dos financiamentos objeto do programa de que trata esta medida provisória os produtores rurais cujas unidades produtivas estejam situadas em municípios localizados
na área mencionada no art. 12 , reconhecida em situação de emergência nos termos da legislação em vigor.
Art. 59 Serão de responsabílidade:
I - do FNE, o rebate de cinqüenta por cento do principal dos
financiamentos a que se refere o parágrafo único do art. 22 ;
II - do Tesouro Nacional, o diferencial entre as taxas de juros
definidas no inciso I do art. 2º e a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), nos financiamentos realizados com recursos do FAT e do
BNDES.
Parágrafo único. Na realização dos financiamentos de que trata
esta medida provisória, os agentes financeiros federais dispensarão as
comissões de serviço usualmente cobradas nas operações da espécie.
Art. 6' Nos períodos de prevalência de Estado de calamidade
pública de Municípios localizados no polígono das secas, declarado
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pelo Poder Executivo, poderão os órgãos públicos federais competentes, com seus próprios recursos, ou complementando recursos fornecidos por terceiros, perfurar, instalar, equipar, inclusive com dessalinizadores, recuperar e ampliar poços em aglomerados urbanos e rurais
que contem com mais de duzentos habitantes, onde não exista, num
raio de cinco quilômetros contados a partir da maior concentração espacial de habitações, açude público, curso d'água potável em disponibilidade para o consumo normal dos moradores e dos animais.
Parágrafo único. As obras de que trata o caput poderão ser realizadas em áreas de domínio público indisponível, de uso comum,
independentemente da existência de título de propriedade da área.

Art. 7' Para efeito do disposto no artigo anterior, fica o Poder
Executivo autorizado a comprar, receber em doação ou desapropriar,
por interesse social, a área rural que se fizer necessária, independentemente da sua dimensão, não se lhe aplicando o limite mínimo
estabelecido para o módulo rural.
Art. 8' Para os fins de que trata o art. 6', os poderes públicos
estaduais, localizados no polígono das secas, ficam autorizados a arrecadar áreas de imóveis rurais ou urbanos, de posse desconhecida,
mediante a publicação de edital de convocação de eventuais proprietários ou terceiros interessados na área de que se trata, observada a
legislação própria sobre terras devolutas.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.683-7, de 25 de novembro de 1998.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 11. Revoga-se a Medida Provisória n" 1.683-7, de 25 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
Gustavo Krause
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.757-49, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o pagamento dos militares
e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
mista e de suas subsidiárias, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A partir do mês de março de 1998, o pagamento da remuneração dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de
suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado dentro do mês de competência, a partir
do dia 25.
§ 12 Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa pública e da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias ou controladas direta ou indiretamente pela União, deverá providenciar,
por ocasião do próximo dissídio ou acordo coletivo, a alteração da
data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput
deste artigo.
§ 2' Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
§ 3º O pagamento referente ao mês de dezembro será efetuado
no período compreendido entre o segundo e o quinto dia útil do mês
de janeiro seguinte.
Art. 2º Havendo disponibilidade financeira, poderá ser concedido adiantamento de recursos para pagamento de pessoal que receba à conta da União, conforme dispuser ato do Poder Executivo.
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Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.684-48, de 25 de novembro de 1998.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Revogam-se o art. 6'da Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro de
1993, e a Medida Provisória n' 1.684-48, de 25 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 1100
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.758-7, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, daAgricultura e doAbastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 824. 000.000,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30
de dezembro de 1997), em favor dos Ministérios do Planejamento e
Orçamento, da Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário
no valor de R$ 824.000.000,00 (oitocentos e vinte e quatro milhões
de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
medida provisória.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - de Operações de Crédito Internas - em Moeda, no montante de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais);
U - da Reserva de Contingência,no montante de R$ 224.000.000,00
(duzentos e vinte e quatro milhões de reais), conforme indicado no Anexo U
desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
(Ccdevasf), do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS) e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), de acordo com o Anexo lU desta medida provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.686-6, de 25 de novembro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revoga-se a Medida Provisória n' 1.686-6, de 25 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa
Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1998, págs. 21/23.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.759-7, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Estabelece critérios para a concessão de
empréstimo, pela União, aos Estados e ao
Distrito Federal, destinado ao ressarcimento
parcial das perdas decorrentes da aplicação
da Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. I? Fica a União autorizada a conceder empréstimo aos
Estados e ao Distrito Federal, destinado ao ressarcimento parcial de
eventuais perdas líquidas imputadas àquelas Unidades da Federação,
decorrentes da aplicação da Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Art. 2' Nos empréstimos a que se refere esta medida provisória, serão observados, em relação às perdas líquidas de cada Estado
e do Distrito Federal, os limites máximos de oitenta por cento para o
exercício fiscal de 1998, quarenta por cento para o exercício fiscal de
1999 e vinte por cento para o exercício fiscal de 2000.
Parágrafo único. O cálculo das perdas líquidas dos Estados e
do Distrito Federal será efetuado pelo Ministério da Educação e do
Desporto.
Art. 3' Os empréstimos concedidos com base nesta medida provisória serão realizados com recursos captados pelo Tesouro Nacional
para tal finalidade e serão pagos em até noventa e seis prestações mensais, calculadas com base no Sistema de Amortização Constante (SAC),
vencendo-se a primeira no dia 31 dejaneiro de 2002 e as demais no último dia útil de cada mês, observadas as seguintes condições:
1 - juros: calculados, debitados e capitalizados mensalmente, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os títulos federais;
II - incidência de juros: sobre o saldo devedor diário das parcelas liberadas;
III - liberação dos recursos: mensalmente, retroativo à competência de janeiro de 1998, em parcelas iguais, juntamente com a
primeira parcela da distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE);
IV - prazos de contratação:
a) exercício fiscal de 1998: até 31 de março de 1999;
b) exercício fiscal de 1999: até 30 de junho de 1999;

c) exercício fiscal de 2000: até 31 de março de 2000;
Art. 4' Os contratos de empréstimo deverão contar com adequadas garantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de
receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e
159, incisos I, letra a, e lI, da Constituição.
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Art. 5º Fica o Banco do Brasil S.A. designado agente financeiro da União para o fim de celebração, acompanhamento e controle
dos contratos de empréstimo de que trata esta medida provisória, fazendo jus à remuneração de zero vírgula dez por cento ao ano, calculada e debitada sobre os saldos devedores atualizados, a ser paga
mensalmente pelo devedor a partir de 31 de janeiro de 2002.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.688-6, de 25 de novembro de 1998.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.688-6, de 25 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.760-7, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera as Leis nºs 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 9.649, de 27 de maio de
1998, que dispõem, respectivamente, sobre o
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e sobre a organização da Presidência da República e dos
ministérios, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Os arts. 117 e 119 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 117.
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x-

participar de gerência ou administração de empresa
privada, sociedade civil, salvo, na forma estabelecida em regulamento, na condição de representante nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União, direta
ou indiretamente, detenha participação do capital social, ou
exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou
comanditário;
••...••.•••.......•.•••..•••...••••••..••..••..•••••••..••..•..••••••.•••••.••........•••...•»

(NR)

«Art. 19.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à
remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que,
a respeito, dispuser legislação específica." (NR)
Art. 2º Os arts. 6º e 16 da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes
à administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe
de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo como estrutura básica o Conselho Nacional Antidrogas, a Secretaria Nacional Antidrogas, o
Gabinete e até cinco subchefias, sendo uma executiva.
§ 1º Compete, ainda, à Casa Militar, coordenar e integrar
as ações do Governo nos aspectos relacionados com as atividades de prevenção e repressão ao tráfico ilícito, ao uso indevido e
à produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência, bem como aquelas relacionadas
com a recuperação de dependentes.
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§ 2' A Secretaria Nacional Antidrogas desempenhará
as atividades de secretaria executiva do Conselho Nacional
Antídrogas.» (NR)

"Art. 16.

.

..

VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional de Seguros Privados, do Conselho de Recursos do
Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada
Aberta e de Capitalização, da Cãmara Superior de Recursos Fiscais, do Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos
1', 2' e 3º Conselhos de Contribuintes, do Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), do Comitê Brasileiro
de Nomenclatura, do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de
Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de
Trânsito, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do
Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal
Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria PÚblica da União, até cinco secretarias;

XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social,
além do Conselho Nacional de Previdência Social, do Conselho
Nacional de Assistência Social, do Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar da Inspetoria-Geral da Previdência Social, até três secretarias;
..•••.•••••••..••••.•••••..••••.••.•••..•••••••.•••..•••.•••.••••..•••.••.•••.••.••.••..•••.• »

(NR)
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Art. 3' Fica o Conselho Federal de Entorpecentes, órgão colegiado integrante da Estrutura Regimental do Ministério da Justiça,
transformado em Conselho Nacional Antidrogas e sua vinculação
transferida daquele Ministério para a Casa Militar da Presidência
da República.
Parágrafo único. Até que sejam designados os novos membros
e instalado o Conselho Nacional Antidrogas, a aplicação dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) será feita pela Secretaria
Nacional Antidrogas, ad referendum do colegiado, mediante autorização de seu presidente.
Art. 4º Fica alterada para Fundo Nacional Antidrogas (Funad)
a denominação do Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate
ao Abuso de Drogas (Funcab), instituído pela Lei n' 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pela Lei nº 8.764, de 20 de dezembro de
1993, e ratificado pela Lei nº 9.240, de 22 de dezembro de 1995, bem
como transferida a sua gestão do âmbito do Ministério da Justiça
para a Secretaria Nacional Antidrogas da Casa Militar da Presidência da República.
Art. 5' O art. 3º da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º As atividades de prevenção, repressão ao tráfico
ilícito, uso indevido e produção não autorizada de substâncias
entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica, e a atividade de recuperação de dependentes serão integradas num Sistema Nacional Antidrogas, constituído pelo conjunto de órgãos que exercem essas atribuições nos âmbitos federal, estadual e municipal.
...•••..•......................•••..••..••..••...•••••••..•...•..••••......••..•...•.....••••»

(NR)

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar,
transferir ou utilizar as dotações orçamentárias do Ministério da
Justiça alocadas nas rubricas relacionadas com as atividade de que
trata o § lº do art. 6' da Lei nº 9.649, de 1998, com a redação dada por
esta medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 7º Ficam criados, na Administração Pública Federal,
quinze cargos em comissão, sendo um de Natureza Especial, e quaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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torze do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim
distribuídos: dois DAS 6, seis DAS 4, quatro DAS 2 e dois DAS 1.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.689-6, de 25 de novembro de 1998.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se a Medida Provisória n" 1.689-6, de 25 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Pullen Parente
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.761-7, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de
combustíveis, de que trata a Lei nº 9.478, de
6 de agosto de 1997, estabelece sanções administrativas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A fiscalização das atividades relativas à indústria do
petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis, bem como do
adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e do cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata a Lei n' 9.478, de 6 de agosto de
1997, será realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) ou,
mediante convênios por ela celebrados, por órgãos da Administração
Pública díreta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
§ 1º O abastecimento nacional de combustíveis é considerado
de utilidade pública e abrange as atividades de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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to, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e
produtos, gás natural e condensado, bem como a distribuição, revenda e comercialização de álcool etílico combustível.
§ 2º A fiscalização abrange, também, a construção e operação
de ínstalações e equipamentos relativos ao exercício das atividades
referidas no parágrafo anterior.

Art. 2º Os infratores das disposições desta medida provisória e
demais normas pertinentes ao exercício de atividades relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema
Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques
Estratégícos de Combustíveis ficarão sujeitos às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil e penal cabíveis:
multa;
I
U
apreensão de bens e produtos;
UI
inutilização do produto;
IV - cancelamento do regístro do produto junto à ANP;
V - suspensão de fornecimentos de produtos;
VI - suspensão temporária, total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação;
VII
cancelamento de regístro de estabelecimento ou instalação;
VIU
revogação de autorização para o exercício de atividade.
Parágrafo único. As sanções previstas nesta medida provisória poderão ser aplicadas cumulativamente.
Art. 3º Apena de multa será aplicada na ocorrência das infrações e nos limites seguintes:
I - exercer atividade relativa à indústria do petróleo, ao
abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de
Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégícos de Combustíveis, sem prévio regístro ou autorização exigídos na
legíslação aplicável:
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Multa - de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a R$ 200.000,00
(duzentos mil reais);
H - importar, exportar, revender ou comercializar petróleo,
seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado e álcool
etílico combustível, em quantidade ou especificação diversa da autorizada, bem como dar ao produto destinação não permitida ou diversa da autorizada, na forma prevista na legislação aplicável:
Multa - de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a R$ 5.000.000,00
(cincomilhões de reais);

IH - inobservar preços fixados na legislação aplicável para
a venda de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e
condensado, e álcool etílico combustível:
Multa - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais);
IV - deixar de registrar ou escriturar livros e outros documentos de acordo com a legislação aplicável ou não apresentá-los quando
solicitados:
Multa- de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$lO.OOO,OO (dez mil
reais);

v - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar, adulterar, inutilizar, simular ou alterar registros e escrituração
de livros e outros documentos exigidos na legislação aplicável:
Multa - de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);
VI - não apresentar, na forma e no prazo estabelecidos na
legislação aplicável, os documentos comprobatórios de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, e álcool etílico
combustível:
Multa - de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);
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VII - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar, adulterar, inutilizar, simular ou alterar registros e escrituração de
livros e outros documentos exigidos na legislação aplicável, para o firo
de receber indevidamente valores a título de subsídio, ressarcimento
de frete, despesas de transferência, estocagem e comercialização:
Multa - de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a R$ 5.000.000,00
(cinco miIbões de reais);

VIII - deixar de atender às normas de segurança previstas
para o comércio ou estocagem de combustíveis, colocando em perigo
direto e iminente a vida, a integridade física ou a saúde, o patrimônio público ou privado, a ordem pública ou o regular abastecimento
nacional de combustíveis:
Multa - de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);
IX - construir ou operar instalações e equipamentos necessários ao exercício das atividades abrangidas por esta medida provisória em desacordo com a legislação aplicável:
Multa- de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais);
X -

sonegar produtos:

Multa - de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);
XI - comercializar petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, e álcool etílico combustível com vícios
de qualidade ou quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem ou
rotulagem, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor:
Multa - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais);

XII - deixar de comunicar alterações de informações já cadastradas no órgão, alteração de razão social ou nome de fantasia, e
endereço, nas condições estabelecidas:
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Multa - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil
reais);
XIII - violar ou inutilizar lacre, selo ou sinal, empregado por
ordem da fiscalização, para identificar ou cerrar estabelecimento,
instalação, equipamento ou obra:
Multa - de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);
XIV - extraviar, remover, alterar ou vender produto depositado em estabelecimento ou instalação suspensa ou interditada nos
termos desta medida provisória:
Multa - de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais).
Art. 4' Apena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e os seus antecedentes.
§ l' Amulta será recolhida no prazo de trinta dias, contado da
decisão administrativa definitiva.
§ 2' O não-pagamento da multa no prazo estabelecido sujeita
o infrator a:
I - juros de mora de um por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dois por cento ao mês ou fração.

Art. 5' Nos casos previstos nos incisos I, VII, VIII e XI do art.
3' desta medida provisória, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas, a fiscalização poderá, como medida cautelar:
I - interditar, total ou parcialmente, estabelecimento, instalação, equipamento ou obra, pelo tempo em que perdurarem os motivos que deram ensejo à interdição;
II - apreender bens e produtos.
§ l' Ocorrendo a interdição ou a apreensão de bens e produtos, o fiscal, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de responsabilidade, comunicará a ocorrência à autoridade competente da
ANP, encaminhando-lhe cópia do auto de infração e, se houver, da
documentação que o instrui.
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§ 2º Verificada a cessação das causas determinantes do ato de
interdição ou apreensão, a autoridade competente da ANP, em despacho fundamentado, determinará a imediata desinterdição ou devolução dos bens ou produtos apreendidos.
Art. 6' As penas de apreensão de bens e produtos, de inutilização do produto, de suspensão de fornecimento de produtos e de
cancelamento do registro do produto serão aplicadas, conforme o
caso, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou falta de segurança do produto.
Art. 7º A pena de suspensão temporária, total ou parcial, de
funcionamento de estabelecimento ou instalação, será aplicada:
I - quando a multa, em seu valor máximo, não corresponder,
em razão da gravidade da infração, à vantagem auferida em decorrência da prática infracional;
II - no caso de reincidência.
§ 1º Verifica-se a reincidência quando o infrator pratica uma
infração depois da decisão administrativa definitiva que o tenha
apenado por qualquer infração prevista nesta medida provisória.
§ 2º Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de
penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito
em julgado da decisão.
§ 3º A pena de suspensão temporária será aplicada por prazo
mínimo de dez e máximo de quinze dias.
§ 4º A suspensão temporária será de trinta dias quando aplicada a infrator já punido com a penalidade prevista no parágrafo anterior.

Art. 8º A pena de cancelamento de registro será aplicada a estabelecimento ou instalação que já tenha tido seu funcionamento
suspenso, total ou parcialmente, nos termos previstos no § 4º do artigo anterior.
Art. 9º A penalidade de revogação de autorização para o exercício de atividade será aplicada quando a pessoa jurídica autorizada:
I - praticar fraude com o objetivo de receber indevidamente
valores a título de ressarcimento de frete, subsídio e despesas de
transferência, estocagem e comercialização;
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II - já tiver sido punida com a pena de suspensão temporária,
total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação;
III - reincidir nas infrações previstas nos incisos VIII e XI do
art. 3º desta medida provisória;
IV - descumprir a pena de suspensão temporária, total ou
parcial, ou a pena de cancelamento de registro de estabelecimento
ou instalação.
Parágrafo único. Aplicada a pena prevista neste artigo, os responsáveis pela pessoa jurídica ficarão impedidos, por cinco anos, de
exercer atividade constante desta medida provisória.

Art. 10. São autoridades competentes para lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo os funcionários da ANP ou
de órgãos conveniados, designados para as atividades de fiscalização.
Art. 11. As infrações serão apuradas em processo administrativo, que deverá conter os elementos suficientes para determinar a
natureza da infração, a individualização e a gradação da penalidade, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório.
§ 1º Prescrevem no prazo de cinco anos, contado da data do cometimento da infração, as sanções administrativas previstas nesta
medida provisória.
§ 2º A prescrição interrompe-se pela notificação do infrator ou
por qualquer ato inequívoco que importe apuração da irregularidade.

Art. 12. Qualquer pessoa, constatando infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano
Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, poderá dirigir representação à ANP, para efeito do exercício do seu poder de polícia.
Art. 13. O funcionário da ANP que tiver conhecimento de infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento
nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de
Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, é obrigado a comunicar o fato à autoridade competente, com
vistas à sua apuração imediata, sob pena de co-responsabilidade.
Art. 14. O fiscal requisitará o emprego de força policial sempre que for necessário para efetivar a fiscalização.
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Art. 15. Constatada a prática das infrações previstas nos incisos V,V1, V1II, X, XI e XIII do art. 3º desta medida provisória, e após
a decisão definitiva proferida no processo administrativo, a autoridade competente daANP, sob pena de responsabilidade, encaminhará ao Ministério Público cópia integral dos autos, para os efeitos previstos no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, nas Leis
nOs 8.078, de 11 de setembro de 1990, 8.884, de 11 dejunho de 1994, e
8.176, de 8 de fevereiro de 1991, e legislação superveniente.
Art. 16. Os fornecedores e transportadores de petróleo e seus
derivados, de gás natural e condensado, bem assim de álcool etílico
combustível, respondem solidariamente pelos vicios de qualidade ou
quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem ou rotulagem, que
os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam
ou lhes diminuam o valor.
§ I" As companhias distribuidoras proprietárias de equipamentos, destinados ao abastecimento de combustíveis e responsáveis
pela sua manutenção, respondem solidariamente com os postos revendedores por vícios de funcionamento dos mesmos.
§ 2º A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das
pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.

§ 3º Poderá ser desconsiderada a personalidade juridica da
sociedade sempre que esta constituir obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados ao abastecimento nacional de combustíveis ou ao
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis.
Art. 17. Para os efeitos do disposto nesta medida provisória,
poderá ser exigida a documentação comprobatória de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, bem como da
distribuição, revenda e comercialização de álcool etílico combustível.
Art. 18. O Poder Executivo poderá fixar preços e estabelecer
quotas ou volumes de produção e comercialização de álcool etílico
combustível e de cana-de-açúcar.
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§ 1º A inobservância do preço fixado para a cana-de-açúcar
implicará o pagamento, pelo infrator, após o devido processo legal,
de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
§ 2' Compete ao Instituto Nacional de Metrologia, Norrnalização e Qualidade Industrial (Inmetro) fiscalizar o cumprimento do
preço fixado para a cana-de-açúcar e aplicar a penalidade prevista
no parágrafo anterior.
§ 3º Para os efeitos do disposto neste artigo, poderá ser exigida a documentação comprobatória de produção, destinação e comercialização da cana-de-açúcar.

Art. 19. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, podendo inclusive instituir comitê destinado a
promover a alocação mensal, em unidades produtoras, de pedidos de
aquisição de álcool etílico combustível formulados por companhias
distribuidoras de combustíveis líquidos.
Art. 20. A administração dos recursos a que se refere o art. 13,
inciso lI, da Lei n" 4.452, de 5 de novembro de 1964, alterado pelo
Decreto-Lei nº 1.785, de 13 de maio de 1980, será regulamentada
pelo Poder Executivo.
Art. 21. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.690-6, de 25 de novembro de 1998.
Art. 22.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 23. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.690-6, de 25 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
José Botafogo Gonçalves
Raimundo Brito
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.762-7, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas com o Sistema Financeiro da Habitação (SFH)J altera as Leis n "s 4.380, de
21 de agosto de 1964, 8.036, de 11 de maio
de 1990, e 8.692, de 28 dejulhode 1993, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Será admitida, no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), a celebração de contratos de financiamento com
planos de reajustamento do encargo mensal diferentes daqueles
previstos na Lei n' 8.692, de 28 de julho de 1993.
Parágrafo único. Nas operações de financiamento habitacional realizadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o Conselho Curador do FGTS poderá definir os planos
de reajustamento do encargo mensal a serem nelas aplicados.
Art. 2' Os agentes financeiros do SFH poderão contratar financiamentos onde a cobertura securitária dar-se-á em apólice diferente do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação,
desde que a operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente.
Art. 3' O art. 25 da Lei n" 8.692, de 1993, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 25. Nos financiamentos celebrados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação, a taxa efetiva de juros será
de, no máximo, doze por cento ao ano." (NR)
Art. 4' O inciso UI do art. 18 da Lei n' 4.380, de 21 de agosto
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
«IU - estabelecer as condições gerais a que deverão satisfazer as aplicações do Sistema Financeiro da Habitação quanto
a garantias, juros, prazos, limites de risco e valores máximos de
financiamento e de aquisição dos imóveis financiados no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação." (NR)
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Art. 5Q O art. 9Q da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 6 Q

Mantida a rentabilidade média de que trata o § 1Q,
as aplicações em habitação popular poderão contemplar sistemática de desconto, direcionada em função da renda familiar do
beneficiário, onde o valor do benefício seja concedido mediante
redução no valor das prestações a serem pagas pelo mutuário ou
pagamento de parte da aquisição ou construção de imóvel, dentre outras, a critério do Conselho Curador do FGTS.
§ 7Q OS recursos necessários para a consecução da sistemática de desconto serão destacados, anualmente, do orçamento de aplicação de recursos do FGTS, constituindo reserva específica, com contabilização própria.» (NR)

Art. 6Q O art. 20 da Lei n Q 8.036, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
,,§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vinculada
do FGTS nas modalidades previstas nos incisos V,VI e VII deste
artigo, nas operações firmadas, a partir de 25 de junho de 1998,
no caso em que o adquirente já seja proprietário ou promitente
comprador de imóvel localizado no município onde resida, bem
como no caso em que o adquirente já detenha, em qualquer parte do País, pelo menos um financiamento nas condições do
SFH.» (NR)
Art. 7Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.691-6, de 25 de novembro de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9Q Ficarnrevogados o § 1Q do art. 9Qe o art. 14 da Lein'4.380,
de 21 de agosto de 1964, o art. 23 da Lei n? 8.692, de 28 de julho de 1993,
e a Medida Provisória n" 1.691-6, de 25 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Edward Amadeo
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.763-61, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre os Títulos da Dívida Pública de responsabilidade do Tesouro Nacional,
consolidando a legislação em vigor sobre a
matéria.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a emitir Títulos da
Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, com a finalidade de:
I - prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para
cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita, respeitados
a autorização concedida e os limites fixados na Lei Orçamentária, ou
em seus créditos adicionais;
II - aquisição pelo alienante, no âmbito do Programa Nacional
de Desestatização (PND), de que trata a Lei n' 9.491, de 9 de setembro
de 1997, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente ou permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes;
III - troca por Bõnus da Dívida Externa Brasileira, de emissão do Tesouro Nacional, que foram objeto de permuta por dívida externa do setor público, registrada no Banco Central do Brasil, por
meio do Brazil lnuestment Bond Exchange Agreement, de 22 de setembro de 1988;
IV - troca por títulos emitidos em decorrência de acordos de
reestruturação da dívida externa brasileira, a exclusivo critério do
Ministro de Estado da Fazenda;
V - troca, na forma disciplinada pelo Ministro de Estado da
Fazenda, o qual estabelecerá, inclusive, seu limite anual, por títulos
emitidos em decorrência de acordos de reestruturação da dívida externa para utilização em projetos voltados às atividades de produção,
distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação
a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura, bem como mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), nos termos do inciso XI do art. 5' da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
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Parágrafo único. Os recursos em moeda corrente obtidos na
forma do inciso II deste artigo serão usados para:
I - amortizar a Dívida Pública Mobiliária Federal de emissão
do Tesouro Nacional;
II - custear programas e projetos nas áreas da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do meio
ambiente, aprovados pelo Presidente da República.
Art. 2' Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão
as seguintes denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional (LTN), emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio prazos;
II - Letras Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio prazos;
III - Notas do Tesouro Nacional (NTN), emitidas preferencialmente para financiamento de médio e longo prazos;
Parágrafo único. Além dos títulos referidos neste artigo, poderão ser emitidos certificados, qualificados no ato da emissão, preferencialmente para operações com finalidades específicas definidas
em lei.
Art. 3' Os Títulos da Dívida Pública serão emitidos adotando-se uma das seguintes formas, a ser definida pelo Ministro de
Estado da Fazenda:
I - oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocados ao par, com ágio ou deságio;
II - direta, em operações com autarquia, fundação, empresa
pública ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração
Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado
da Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par;
III - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocados por valor inferior ao par quando se tratar de
emissão para atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex), instituído pela Lei n' 8.187, de l' de junho de 1991, e
nas operações de troca por Brazil lnvestment Bonds (BIB), de que
trata o inciso III do art. I" desta medida provisória;
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IV - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocado por valor inferior ao par nas operações de troca para utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual
brasileiro e doações ao FNC, de que trata o inciso V do art. l' desta
medida provisória, e colocados ao par, com ágio ou deságio nas demais operações de troca por títulos emitidos em decorrência dos
acordos de reestruturação da dívida externa.
Parágrafo único. Os títulos a que se refere esta medida provisória poderão, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser resgatados antecipadamente.
Art. 4' São isentos do imposto sobre a renda osjuros produzidos pelas NTN emitidas na forma do inciso III do art. l' desta medida provisória, bem como os referentes aos bônus emitidos pelo Banco Central do Brasil para os fins previstos no art. 8' do Decreto-Lei
n'' 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 2.105, de 24 de janeiro de 1984.
Art. 5' A emissão dos títulos a que se refere esta medida provisória processar-se-á exclusivamente sob a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das
cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e
custódia, por intermédio do qual serão também creditados os resgates do principal e os rendimentos.
Art. 6' A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros,
pelo seu valor de resgate.
Art. 7' O Poder Executivo fixará as características gerais e específicas dos Títulos da Dívida Pública, podendo, inclusive, criar séries específicas de cada título, bem como celebrar convênios, ajustes
ou contratos para emissão, colocação e resgate dos títulos.
Art. 8' O Ministro de Estado da Fazenda poderá autorizar a
realização de operações de substituição de títulos nas formas previstas pelo art. 3' desta medida provisória.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.697-60, de 25 de novembro de 1998.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8843
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Ficam revogados o art. 30 da Lei n' 8.177, de 1º de
março de 1991, a Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, o Decreto-Lei nº 1.079, de 29 de janeiro de 1970, os arts. 3º e 5º do Decreto-Lei n? 2.376, de 25 de novembro de 1987, e a Medida Provisória
nº 1.697-60, de 25 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Eliseu Padilha
Waldeck Ornélas
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.764-31, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera dispositivos das Leis nºs 9.138,
de 29 de novembro de 1995, 8.427, de 27 de
maio de 1992, e 9.126, de 10 de novembro de
1995, que dispõem, respectivamente, sobre o
crédito rural; sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural; autoriza o Poder Executivo a renegociar
as obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal (EGF), vencidas e prorrogadas a partir de 1991; e a aplicação da Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre empréstimos concedidos com recursos dos
Fundos Constitucionais e com recursos das
Operações Oficiais de Crédito.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º O art. 2' da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1999, não se
aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei nº 8.880, de 27 de maio
de 1994." (NR)
Art. 2' Os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. l ' É o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta lei, subvenções econômicas a produtores rurais, sob a forma de:
I - equalização de preços de produtos agropecuários ou
vegetais de origem extrativa;
II - equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros de operações de crédito rural.
Parágrafo único. Considera-se, igualmente, subvenção de
encargos financeiros os rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais concedidos, direta ou indiretamente, por bancos
oficiais federais. (NR)
Art. 2'
.
§ 1º Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação a operações de crédito rural:
a) a concessão de prêmio ou bonificação, apurado em leilão
ou em outra modalidade de licitação, para promover o escoamento do produto pelo setor privado;
b) a diferença entre o preço de exercício em contratos de opções de venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder
Executivo e o valor de mercado desses produtos.
§ 2º A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado. (NR)
Art. 3º A concessão de subvenção econômica, sob a forma
de equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de
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empréstimos rurais, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios e à forma estabelecidos, em conjunto, pelos Ministérios da
Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Agricultura e do
Abastecimento." (NR)

Art. 3' O art. 14 da Lei n' 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual
parágrafo único para § 1º.
«§ 2' Os contratos de financiamento para investimentos
agropecuários e agroindustriais, já contratados ou a contratar,
ao amparo das Operações Oficiais de Crédito, quando destinados ao Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer), na fase III (Piloto e Expansão), terão seus custos básicos ajustados ou serão realizados
com encargos financeiros, na forma que vier a ser estabelecida
pelo Conselho Monetário Nacional." (NR)

Art. 4' Fica o Poder Executivo autorizado a renegociar, pelo
valor do saldo devedor na data de assinatura dos respectivos contratos de renegociação, incluídas as parcelas constantes dos incisos I e
II deste artigo, junto aos agentes financeiros componentes do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) de acordo com os critérios e as
condições a serem estabelecidos em decreto, as obrigações financeiras da União, relativas a operações de Empréstimos do Governo Federal com Opção de Venda (EGF-COV), realizadas sob o amparo do
Decreto-Lei n' 79, de 19 de dezembro de 1966, cujos vencimentos tenham sido prorrogados por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) a partir de 1991:
I - o valor correspondente à equalização de preços que ainda
não tenha sido paga até a data de formalização do contrato de renegociação, apurada nos termos da legislação vigente e atualizada de
acordo com as condições previstas nos respectivos instrumentos de
crédito;
II - o valor correspondente à diferença entre o saldo devedor
dos contratos de EGF-COV, nos quais tenha havido perda total ou
parcial dos produtos dados em garantia, e o valor de indenizações de
perdas ocorridas até a data de formalização do contrato de renegociação, realizadas com base no valor determinante de sobretaxa de armazenagem fixado contratualmente entre o agente financeiro e o arCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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mazenador, com atualização de acordo com as condições previstas
nos respectivos instrumentos de crédito.
Parágrafo único. Os contratos mencionados no caput deste artigo conterão cláusulas prevendo a aquisição, pela União, de todos os
produtos agrícolas que garantam as operações de EGF-COV de que
trata esta medida provisória, assim como, observado o art. 42 do Código de Processo Civil, a aquisição, pela União, dos direitos litigiosos
inerentes às ações judiciais em curso propostas para assegurar o
cumprimento dos contratos de EGF-COv.
Art. 5' Fica a União autorizada a celebrar contrato com entidade pública federal especializada para a administração, armazenagem e comercialização dos estoques de produtos agrícolas adquiridos nos termos do parágrafo único do artigo anterior.
Art. 6' Os recursos provenientes da venda dos produtos e os
decorrentes da realização dos direitos litigiosos adquiridos pela
União serão destinados à amortização da Dívida Pública Mobiliária
Federal.
Art. 7' Para efeito do disposto nesta medida provisória, a
subvenção de que trata o art. 2' da Lei n' 8.427, de 1992, e suas alterações, será apurada da seguinte forma:
I - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COVe o valor dos produtos dados em garantia, calculado com
base no preço mínimo, de que trata o Decreto-Lei n? 79, de 1966, vigente na data de assinatura do contrato de renegociação;
II - pela diferença entre o saldo devedor dos contratos de
EGF-COVe o valor apurado na multiplicação da quantidade de produto objeto de cobrança judicial pelo valor da sobretaxa de armazenagem divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, vigente na data de assinatura do contrato de renegociação.
Art. 8' O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria
Federal de Controle, aferirá a exatidão dos valores relativos às obrigações referidas no art. 4', podendo solicitar a participação de outros
órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
Art. 9' Os contratos de renegociação deverão conter cláusula
prevendo que, verificada qualquer inexatidão nos valores de que trata o artigo anterior, fica a União autorizada a promover, por intermédio do Banco Central do Brasil, o débito automático à conta de ReserCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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vas Bancárias do agente financeiro, com a imediata transferência
para o Tesouro Nacional das diferenças eventualmente apuradas.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.692-30, de 27 de novembro de 1998.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revoga-se a Medida Provisória n" 1.692-30, de 27 de
novembro de 1998.
Brasilia, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.765-43, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 Os arts. 29 , 32 , 42 , 52, 6º, 82 , 92,10,16,22,23 e o parágrafo único do art. 29 do Decreto-Lei n? 2.404, de 23 de dezembro de
1987, alterado pelo Decreto-Lei n' 2.414, de 12 de fevereiro de 1988,
pela Lei n? 7.742, de 20 de março de 1989, e pela Lei n' 8.032, de 12
de abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2' O AFRMM é um adicional incidente sobre o frete
cobrado pelas empresas brasileiras e estrangeiras de navegação
que operem em porto brasileiro, de acordo com o conhecimento
de embarque e o manifesto de carga, pelo transporte de carga de
qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na
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qual incidirá apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui
fonte básica do Fundo da Marinha Mercante .
.............................................................................................» (NR)
«Art. 3º

.

I
U -

vinte e cinco por cento, na navegação de longo curso;
dez por cento, na navegação de cabotagem;
Hl - vinte por cento, na navegação fluvial e lacustre, observado o disposto no art. 2Q •
...••..•••..••••••.••••.......•..••••..••.....•.....••••.....•••••....•.....••.•••......••••.» (NR)
«Art. 4 9 •.•••.•...••••..•••.•••.•...•••••..•••.•...•••••••••.•...•••.•••••....•••..••.•••.•

§ 3º Na navegação de longo curso, quando o frete estiver
expresso em moeda estrangeira, a conversão para o padrão monetário nacional será feita com base na mesma taxa empregada
para o cálculo e o pagamento do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados, de acordo com diretrizes baixadas pelo Ministério da Fazenda." (NR)
«Art. 59

UI -

.
..

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

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

N -

.

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

V-

.

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

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

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do pais importador;
4.

por motivo de guerra ou calamidade pública;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8850
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios
à vontade do exportador brasileiro;
f) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou
granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros portos brasileiros;
j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas do AFRMM.

§ 10 Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se estejá tiver sido calculado sobre o frete desde a sua origem até seu destino final.
§ 2' Fica suspenso o pagamento do AFRMM, incidente
sobre o transporte de mercadorias submetidas aos regimes
aduaneiros abaixo discriminados, até a nacionalização total ou
parcial da carga:

a) especiais:
1. trãnsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
4. admissão temporária;
5. drawback, modalidade suspensão;
6. entreposto industrial sob controle informatizado (Recof);
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b) atípicos:

1.

depósito especial alfandegado;

2.

depósito afiançado;

3.

depósito franco.

§ 3º Nos casos de nacionalização total ou parcial da carga,
de que trata o § 2º, a taxa de conversão estabelecida no § 3' do
art. 4º será a da data de registro da Declaração de Importação.
§ 4º O não-pagamento do AFRMM, finda a suspensão
prevista no § 2º, implicará sua cobrança com os encargos financeiros mencionados no § 3' do art. 6'." (NR)

«Art. 6º O AFRMM será recolhido pelo consignatário da
mercadoria transportada, ou por seu representante legal, ambos devidamente identificados pelo seu número de inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes ou no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, em agência do Banco do Brasil
S.A., conforme disposto em regulamento.
§ 1º A liberação do conhecimento de embarque estará
condicionada ao pagamento do AFRMM, comprovado por documento de arrecadação devidamente autenticado pelo Banco do
Brasil S.A., ou prova de pagamento por meio eletrônico, conforme disposto em regulamento.
§ 2º Os dados imprescindíveis ao controle da arrecadação
do AFRMM, oriundos dos manifestos de carga, terão de estar
disponibilizados pelas empresas de navegação ou seus agentes,
ao Departamento de Marinha Mercante da Secretaria de Transportes Aquaviários do Ministério dos Transportes, antes do início do processo de liberação dos conhecimentos de embarque,
conforme disposto em regulamento.
§ 3' O Banco do Brasil S.A., em caso de ocorrência relativa a insuficiência de fundos ou qualquer restrição ao recebimento dos meios de pagamento a ele entregues pelo recolhedor, dará
conhecimento ao Departamento de Marinha Mercante, que providenciará a cobrança administrativa ou executiva da dívida, ficando o valor originário do débito acrescido de:
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a) multa de mora de trinta e três centésimos por cento por dia
de atraso, contado a partir do primeiro dia subseqüente à data de
liberação do Conhecimento de Embarque até o dia em que ocorrer
o pagamento, limitada ao percentual de vinte por cento;
b) juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da liberação do Conhecimento de
Embarque até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§ 4' Esgotados os meios administrativos para a cobrança
do AFRMM, o débito será inscrito na dívida ativa da União,
para cobrança executiva, nos termos da legislação em vigor.
§ 5º As unidades da Secretaria da Receita Federal não
efetuarão o desembaraço de mercadorias objeto de despacho
aduaneiro de importação, sem apresentação do comprovante do
recolhimento do AFRMM ou de documento que comprove sua
suspensão ou isenção, conforme disposto em regulamento.
§ 6' Na navegação de cabotagem e na navegação fluvial e
lacustre de percurso nacional, o AFRMM será recolhido até dois
dias úteis após a data de início da operação de descarregamento
da embarcação.
§ 7º O Ministério dos Transportes estabelecerá o cronograma para implantação da nova sistemática de recolhimento." (NR)
«Art. 8 9 ................•...•••••••..••.••.•••••.......•.•...•..••••••••......•.•••..••
1.
a) cem por cento do AFRMM gerado por empresa estrangeira de navegação;
b) cem por cento do AFRMM gerado por empresa brasileira
de navegação, operando embarcação afretada de registro estrangeiro;
c) cinqüenta por cento do AFRMM gerado por empresa brasileira de navegação, operando embarcação, própria ou afretada, de registro brasileiro, na navegação de longo curso;
............................................................................................." (NR)
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"Art. 9º As parcelas recolhidas à conta a que se refere o
item lU do art. 8' serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com titulas públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações
próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que tratam
os §§ 12 e 3º do art. 82 , incluídas as embarcações fluviais que participarem do transporte de bens para exportação.
.............................................................................................»

(NR)

"Art. 10

.

I -

.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;

fJ para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos obtidos junto à Finame e ao Programa Amazônia
Integrada (PAI) por intermédio de qualquer estabelecimento
bancário autorizado a operar com estes recursos e que tenham
por objeto as modalidades de apoio previstas nos itens 1, 2 e 3 da
alínea a do inciso I do art. 16, desde que a interessada esteja
adimplente com as obrigações previstas nas alíneas d e e deste
inciso;
U - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior." (NR)
"Art. 16

.

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até oitenta e cinco
por cento do valor do projeto aprovado:
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1.
leiros;

para a construção de embarcações em estaleiros brasi-

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

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

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ a estaleiros brasileiros, para financiamento a reparo de
embarcações, até oitenta e cinco por cento do preço total do reparo;
g) para outras aplicações em investimentos, no interesse
da marinha mercante brasileira;

II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;
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b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5º do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;

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

«Art. 22. Os financiamentos concedidos com recursos do
FMM, destinados à construção, reparo ou melhoria de embarcações, poderão ter como garantia a alienação fiduciária ou hipoteca da embarcação financiada, ou outras modalidades de garantia, a critério do agente financeiro.

Parágrafo único. A alienação fiduciária só terá validade e
eficácia após sua inscrição no Registro de Propriedade Maritima,
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junto ao Tribunal Marítimo, aplicando-se-Ihe, no que couber, o
disposto nos arts. 148 a 152 da Lei n' 7.565, de 19 de dezembro de
1986." (NR)
«Art. 23. A alienação das embarcações que, para construção, reparo ou melhoria, tenham sido objeto de financiamento
com recursos do FMM, dependerá de prévia autorização do Ministério dos Transportes, quando o risco da operação for do
FMM.,,(NR)
«Art. 29.

Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha
mercante e dos serviços adminístrativos da arrecadação." (NR)
Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ F A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro
Nacional.
§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei nº 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. 1º desta medida provisória.
§ 4º O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade
de sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário
e à indústria naval.

§ 5º A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a
emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip),
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§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade
com o disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência
estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.

Art. 3º Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5º do Decreto-Lei nº 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos do § 2' do art. l' da Lei nº 8.402, de 1992.
Art. 4º O cumprimento do disposto no § 7' do art. 11 da Lei
nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, nas operações de importação,
dar-se-á mediante a restituição da parcela dos tributos federais pagos referente ao frete aquaviário internacional produzido por embarcação de bandeira brasileira registrada no Registro Especial
Brasileiro (REB), enquanto não disponível processo operacional
que possibilite a concessão do benefício pela dedução da base de cálculo de tributos federais.
Art. 5º Os armadores ou seus prepostos poderão exercer as
atribuições de corretor de navios e de despachante aduaneiro no tocante às suas embarcações, de quaisquer bandeiras, quer empregadas em longo curso, em cabotagem ou navegação interior.
Parágrafo único. Só será devida remuneração aos corretores
de navios e aos despachantes aduaneiros quando houver prestação
efetiva de serviço.
Art. 6º O art. 7' da Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, remunerando-se o atual
parágrafo único para § 1'.
«§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica às
operações de financiamento à produção de embarcações na
Amazônia Legal, com recursos do Fundo da Marinha Mercante,
que terão como remuneração nominal a TJLP." (NR)

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.693-42, de 27 de novembro de 1998.
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Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9' Revogam-se o parágrafo único do art. 15eosarts. 17, 18,
19 e 20 do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art. 11 da
Lei nº 7.742, de 20 de março de 1989, o caput do art. 9' da Lei n' 8.032,
de 12 de abril de 1990, e a Medida Provisória n' 1.693-42, de 27 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Pedro Pullen Parente
Eliseu Padilha
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.766-13, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dá nova redaçãoaoart.
de 10 de dezembro de 1997.

ív

da Lei nº 9.530,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" O art. I" da Lei n' 9.530, de 10 de dezembro de 1997, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

.

II - O superávit financeiro dos fundos, das autarquias e
das fundações, integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1997 e seguintes, nos termos do art. 43, § 2', da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964, ressalvados o do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o do Fundo Nacional da Cultura (FNC),
o do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), o do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), o do Fundo de DesenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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volvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM) e os recursos provenientes de contribuições diretas dos servidores públicos com finalidade específica;
......................................................................................................»

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.694-12, de 27 de novembro de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.694-12, de 27 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.767-43, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções de
Confiança existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
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§ 12 O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação
entre as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis
dos cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções de Confiança, de acordo com a legislação pertinente.
§ 2º No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
Art. 2º O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada até
1º de julho de 1998.
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível, cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 42 Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos dos órgãos e das entidades a que alude o artigo anterior, poderão
ser efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação
do decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental
ou do estatuto do qual decorra.
Art. 52 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.695-42, de 27 de novembro de 1998.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 7º Revogam-se a Lei nº 9.018, de 30 de março de 1995, e a
Medida Provisória nº 1.695-42, de 27 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função
Natureza Especial

Quantitativos
77

Subtotal
Direção e Assessoramento Superiores
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-l
Subtotal
Função Gratificada
FG-l
FG-2
FG-S

77

146
684
1.942
2.912
6.209
7.103
18.996
8.842
8.429
11.531

Subtotal
Cargo Comissionado de Telecomunicações
CCT-V
CCT-IV
CCT-II!
CCT-II
CCT-I
Suhtotal
Cargo Comissionado de Energia Elétrica (")
CCE-V
CCE-IV

28.802
38
53
43
53
63
250
32
33
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I

I

Cargo/Função

CCE-I1I
CCE-I1
CCE-I

II

Subtotal

Função Comissionada do Banco Central C)
FDS-1
FDE-1
FDE-2
FDT-I
FDO-1
FCA-1
FCA-2
FCA-3
FCA-4
FCA-5
FTS-1
FTS-2
FTS-3
Subtotal

Cargo Comissionado de Petróleo C)
CCP-V
CCP-IV
CCP-I1
CCP-I
Subtotal

Total

Quantitativos

26
20
19
130
1
39
46
246
531
11
39
17
112
229
12
96
56
1.435
19
36
8

39
102
49.792

(*) Níveis e quantitativos sujeitos a alterações, sem aumento de despesa, consoante legis-

lação específica.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.768-29, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõesobre a novaçãode dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n~
2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as Leis n's
8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de 1990, 5
de dezembro de 1990, e 28 de jul/w de 1993, respectivamente; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' As dividas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
§ l' Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
I - divida caracterizada vencida, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou
por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e expirado o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;
H - divida caracterizada vincenda, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou
por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a responsabilidade do fundo está definida, mas o prazo para quitação das parcelas mensais ainda não chegou a seu termo;
IH - divida não caracterizada, a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2' A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
I - prazo máximo de trinta anos, contados a partir de l' dejaneiro de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos
para o principal;
H - remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao
indice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida:
a) de juros à taxa efetiva de três virgula doze por cento ao ano
para as operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
b) de juros de seis virgula dezessete por cento ao ano, correspondente à taxa efetiva de juros aplicada aos depósitos de poupança,
para as demais operações;
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III - registro sob a forma escrituraI em sistema centralizado
de liquidação e de custódia.
§ 3' As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
§ 4' As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido transferidos a terceiros.

§ 5º Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de l' de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se os critérios estabelecidos no inciso II do § 2' deste artigo.
§ 6' A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, anual ou semestralmente, a partir de l' dejaneiro de 1997, de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria
do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 7' As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de maio de 1999,
manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8' A adesão a que se refere o § 7' deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos desta medida provisória.

Art. 2' As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas aos
contratos de fmanciamento habitacional do SFH, celebrados com mutuários finais e que contam com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS, poderão ser equíparadas às dívidas caracterizadas vencidas, de que trata o inciso I do § l' do artigo
anterior, para efeito de novação antecipada desses créditos, observando-se as condíções estabelecidas nos §§ 2' a 7' do artigo anterior.
§ l' As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser
novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do
saldo devedor posicionado na data do reajustamento do contrato, exCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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tinguindo-se a responsabilidade do FCVS sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado mediante acordo entre o agente
financeiro e o mutuário.
§ 2' As dívidas relativas aos contratos cuja prestação total,
em 31 de março de 1998, era de até R$ 25,00 (vinte e cinco reais) poderão ser novadas por montante correspondente a setenta por cento
do valor do saldo devedor, posicionado na data de reajustamento do
contrato, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS sobre o saldo
devedor remanescente, que será renegociado mediante acordo entre
o agente financeiro e o mutuário.
§ 3' O saldo que remanescer da aplicação do disposto nos §§ l'
e 2' deste artigo será objeto de novação entre as partes por meio de
instrumento particular de aditamento contratual, com força de escritura pública, onde se estabelecerão novas condições financeiras relativas a prazo, taxa nominal de juros, apólice de seguro, sistema de
amortização e plano de reajuste, preservando-se a prerrogativa de os
mutuários, enquanto exístir saldo devedor da operação, utilizarem os
recursos da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos
incisos V e Vl do art. 20 da Lei n? 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 4' A formalização das disposições contidas nocaput e §§ l',2'e
3' deste artigo condiciona-se à prévia e expressa anuência do devedor.

§ 5' Fica dispensado de registro, averbação ou arquivamento
no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos e Documentos o aditivo contratual decorrente da novação da dívida de que trata o caput
deste artigo, mantendo-se a garantia hipotecária em favor do agente
financeiro.

Art. 3' A novação de que trata o art. l' far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas,
apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no § 5'
do art. l' desta medida provisória, ainda que a conciliação entre credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
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a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;

b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de
Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional da Habitação (BNH);

c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda,
por intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de
seus créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim
com a comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso II deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não-caracterizados, para os fins do disposto no § 8' do art. F desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a
certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus representantes legais, quanto ao correto recolhimento das contribuições
mensais e trimestrais ao FCVS, e das contribuições ao Fundhab, no
montante e forma estipulados pela legislação pertinente, bem como
sobre a informação, na habilitação de seus créditos ao FCVS, da origem de recursos, da data e tipo de evento dos financiamentos concedidos aos mutuários finais;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle, sobre o disposto no inciso V;
VIII IX -

parecer da Secretaria do Tesouro Nacional;
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
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x - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ l' As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso 11
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento
de créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS,
desde que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou curadores.
§ 2' A CEF, como administradora ou gestora dos diversos fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores dos
débitos referidos nas alíneas a e b do inciso 11 deste artigo.
§ 3' O gestor do FGDLI, ou o seu sucessor, apurará os valores
dos débitos das instituições financiadoras do SFHjunto àquele fundo.
§ 4' A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alinea c do inciso 11 deste artigo.
§ 5' O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e , quando verificar sua inexatidão' sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou, nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 6' A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a divida anterior.
§ 7' As instituições financiadoras do SFH, que prestarem informações inverídicas, destinadas à constituição do Cadastro Nacionai de Mutuários (Cadmut) e receberem valor indevido do FCVS, serão cobradas, a qualquer época, na forma do § 5' deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.
§ 8' As Companhias de Habitação Popular (Cohab) e assemelhadas, que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida
provisória, poderão, excepcionalmente, pagar seus débitos, existentes até 31 de dezembro de 1997,junto ao Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, mediante prévio encontro de contas
com créditos do FCVS, no ato da primeira novação, observada a
equivalência econômica da operação, sem prejuízo da incidência dos
encargos previstos na legislação pertinente.
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§ 9' O encontro de contas previstos no parágrafo anterior será
operacionalizado pela CEF, na qualidade de administradora do
FCVS, por meio da subconta Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional (FesaIFCVS), ouvida a Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 10. As instituições operadoras do Seguro Habitacional do
SFH não farão jus a qualquer remuneração sobre o montante dos valores envolvidos no encontro de contas, citado no § 8' deste artigo.

Art. 4' Ficam alterados o caput e o § 3' do art. 3' da Lei n? 8.100,
de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4', os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3' O Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do
evento caracterizador da obrigação do FCVS.

§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a
partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.

§ 4' O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os
atos normativos necessários à administração e manutenção do
cadastro a que se refere o § 3' deste artigo.» (NR)
Art. 5' As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independentemente da adesão a que se refere
o § 7' do art. l' desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31
de dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição
do Cadmut, conforme disposto no § 3' do art. 3' da Lei n' 8.100, de
1990, na redação dada por esta medida provisória.
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§ 1e As informações correspondentes aos contratos de financiamentos imobiliários com recursos do SFH, firmados a partir do exercício de 1997, deverão ser encaminhadas mensalmente ao Cadmut.
§ 2' O não-cumprimento do disposto neste artigo importará,
para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.

Art. 6' Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2' deste artigo e no art. 7', são livremente negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso II do art. 3' desta medida provisória;
II - pagamento de até setenta e cinco por cento da contribuição trimestral dos agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme
disposto no inciso II do art. 6' do Decreto-Lein' 2.406, de 5 de janeiro
de 1988, na redação dada por esta medida provisória;
III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização (PNDJ,
observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento
em moedas de privatização.
§ l' A utilização dos créditos novados para os fins previstos
nos incisos II e III deste artigo ficará limitada àqueles substituidos
por dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2' As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e III deste
artigo, desde que substituidas previamente em leilão público por títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação a
ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 7' Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
agente operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução de que trata este artigo quando se tratar de crédito do FGTS.
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Art. 8º O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade
de agente operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições previstas no art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990;
U - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior;
UI - promover amortização extraordinária da dívida de responsabilidade das instituições financiadoras, relativamente às operações de financiamento a mutuários do SFH realizadas com repasses de recursos oriundos do FGTS, em montante correspondente a
eventual diferença, se positiva, entre os valores:
a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caracterizador da obrigação do FCVS;

b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS,
apurado nas condições estabelecidas na alínea a do inciso U do § 2º
e § 5º do art. lº desta medida provisória.

§ lº A amortização extraordinária prevista no inciso UI deste
artigo será integralmente assumida pelo FGTS, aplicando-se apenas às instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 2º O dispositivo previsto no inciso lU deste artigo alcança
também as dívidas de responsabilidade da FCVS, relativas às operações de financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos
conceitos definidos nos incisos I e U do § 1º do art. lº desta medida
provisória.

Art. 9º Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
na utilização dos créditos de que trata o art. 6º, como contrapartida da
aquisição de bens e direitos no ãmbito do PND, observado o disposto
nos §§ 3º e 4º do art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683

R9011,

dez. 1998

8871
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos
créditos de que trata o art. 6Q desta medida provisória ou dos bens e
direitos adquiridos no âmbito do PND.
Art. 10. O valor correspondente aos créditos a que se refere o
art. 6 desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como
aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na titularidade de instituição financeira.
Q

Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório
dos recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos
saldos de aplicação habitacionais por decorrência da utilização dos
créditos a que se refere o caput deste artigo.
Art. 11. A partir de 1Q de março de 1998, somente as instituições financiadoras, que exercerem a opção pela novação prevista
nesta medida provisória, poderão computar, como operações de financiamento habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto ao
FCVS, para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de recursos captados em depósito de poupança.
Art. 12. O art. 6 do Decreto-Lei n" 2.406, de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Q

«Art. 6º
II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em zero virgula um por cento, incidente sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos a adquirentes de
moradia própria com cobertura do FCVS, existentes no último
dia do trimestre, podendo ser pago, em até setenta e cinco por
cento, com títulos recebidos da quitação da dívida do FCVS para
com os agentes financiadores;
§ 1Q A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso II deste artigo, é devida
desde 26 de setembro de 1996.
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§ 2' Enquanto não for efetivada a primeira novação da dívida do FCVS, o valor que corresponder a até setenta e cinco por
cento da contribuição trimestral não será exigido.
§ 3' O valor da parcela de contribuição, a que se refere o
§ 2' deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização dos saldos de cadernetas de poupança com data de crédito de rendimento no dia l' de cada mês, acrescido de juros correspondentes à taxa dos títulos recebidos na primeira novação,
incidindo desde o último dia do trimestre de referência da contribuição até o dia do efetivo pagamento." (NR)
Art. 13. O saldo de recursos existente no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto Seguro de Crédito do SFH.
Art. 14. Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.
Art. 15. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF,
na qualidade de agente operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as caracteristicas descritas nos incisos I a III do § 2' do art. l' desta medida provisória em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5'
do art. l' desta medida provisória.
§ l' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradorado FCVS.
§ 2' A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.
Art. 16. A partir de 15 de dezembro de 1998, mediante acordo
entre as partes, as instituições financiadoras do SFH poderão conceder aos mutuários que tenham firmado contrato com previsão de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, no prazo de até 30 de dezembro de 1999, liquidação antecipada de sua dívida, mediante pagamento de montante correspondente a cinqüenta
por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata
die da data do último reajuste até a data da liquidação, ou de montante correspondente ao valor atual das prestações vincendas.
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§ 1Q Na obtenção do valor atual das prestações vincendas, serão considerados o prazo remanescente do contrato na data do evento, a taxa nominal de juros contratual e a prestação de amortização e
juros, corrigida pro rata die, com base no índice de remuneração básica aplicado às cadernetas de poupança, a contar da data do último
reajustamento aplicado ao encargo mensal até a data da liquidação
antecipada.
§ 2' As instituições financiadoras suportarão valores equivalentes a vinte por cento do saldo devedor contábil da operação atualizado na forma do caput deste artigo, sendo facultado a elas arcar
com os valores remanescentes de responsabilidade do FCVS.

§ 3º O FCVS quitará o valor remanescente do saldo devedor
contábil, deduzidas as parcelas assumidas pelos mutuários e pelas
instituições financiadoras, na forma deste artigo, com créditos dotados das características constantes do § 2º, independentemente da
restrição imposta pelo § 8', ambos do art. 10desta medida provisória.
§ 4' Aos créditos referidos no parágrafo anterior não se aplica
a restrição imposta às dívidas caracterizadas vincendas, de que trata o § 2º do art. 6º desta medida provisória.

Art. 17. A partir de 12 de junho de 1998, alternativamente ao
disposto no art. 2º da Lei n' 8.004, de 14 de março de 1990, com a redação dada pelo art. 19 desta medida provisória, as transferências
de contratos do SFH que tenham cobertura do FCVS poderão ser efetuadas, por acordo entre as partes, mediante a assunção pelo novo
mutuário de montante equivalente a setenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último
reajuste até a data da transferência, observados os requisitos legais
e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento
do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal.
§ 1º O saldo remanescente da aplicação do disposto no caput
deste artigo será assumido integralmente pelo FCVS na forma de
participação antecipada e ressarcido às instituições financiadoras
com créditos dotados das mesmas características constantes do § 2'
do art. 1', independentemente de a instituição ter optado pela novação prevista nesta medida provisória.
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§ 2' Efetivada a transferência, cessa a responsabilidade do
FCVS relativamente ao contrato transferido, devendo tal condição
constar dos instrumentos respectivos.
Art. 18. Os valores suportados pelas instituições financiadoras do SFH em decorrência da implantação das novações antecipadas estabelecidas no art. 2', das liquidações antecipadas na forma do
art. 16 e das transferências de contratos previstas no art. 17 desta
medida provisória poderão ser diferidos em vinte semestres.
Art. 19. O parágrafo único do art. l' e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
n' 8.004, de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art.1 Q•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da instituição financiadora. (NR)
Art. 2' Nos contratos que tenham cláusula de cobertura
de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato original, desde que se trate de financiamento destinado à
casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal, bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento desse encargo até a data da formalização da transferência,
com base no índice de atualização das contas de poupança mantidas no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE),
e acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros e, quando devida, da contribuição mensal ao FCVS;
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b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência
Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n? 2.164, de 19 de setembro
de 1984, o enquadramento na categoria profissional do novo
mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;
c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal,
após a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea
anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o caput deste inciso;

II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data
do último reajustamento contratual até a data da formalização
da transferência, considerando-se as alterações ocorridas no
saldo devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ l' Nas transferências dos contratos de financiamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor
residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n" 8.692,
de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e incisos I e II
deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribuição ao
FCVS.
§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observãncia
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;
b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do imóvel objeto da transferência;

c) localização do imóvel no domicílio do comprador. (NR)
Art. 3' A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die
da data do último reajuste até a data da transferência, observados
os percentuais de pagamento previstos no caput e nos incisos I, II e
IIl do art. 5º desta lei e os requisitos legais e regulamentares da
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casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à
demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal." (NR)
«Art. 5' O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 31 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:

I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata di.e da data do último reajuste até a data da liquidação;
II - contratos firmados de l' de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
III - contratos firmados de l' de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ l' A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente
utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer
repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se encerra no momento da liquidação do contrato.
............................................................................................." (NR)

Art. 20. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei n" 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido celebrados entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996, sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
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Parágrafo único. A condição de cessionário poderá ser comprovadajunto à instituição financiadora, por intermédio de documentos
formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, ou de Natas, onde se cara'cterize que a transferência do
imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
Art. 21. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH
até 25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 22. Na liquidação antecipada da dívida de contratos do
SFH, o comprador de imóvel, cuja transferência foi efetuada sem a
interveniência da instituição financiadora, equipara-se ao mutuário
final, para todos os efeitos inerentes aos atos necessários à liquidação e habitação junto ao FCVS, inclusive quanto à possibilidade de
utilização de recursos de sua conta vinculada do FGTS.
§ 1º Acondição de cessionário poderá ser comprovada junto à
instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do imóvel
foi realizada até 25 de outubro de 1996.
§ 2º Para os fins a que se refere o parágrafo anterior, poderá
ser admitida a apresentação dos seguintes documentos:
I - contrato particular de cessão de direitos ou de promessa
de compra e venda, com firma reconhecida em cartório em data anterior à liquidação do contrato, até 25 de outubro de 1996;
II - procuração por instrumento público outorgada até 25 de
outubro de 1996, ou, se por instrumento particular, com firma reconhecida em cartório até 25 de outubro de 1996.
Art. 23. Os contratos firmados no SFH, sem cobertura do
FCVS, poderão, a critério da instituição financeira, ser novados entre as partes, estabelecendo-se novas condições financeiras relativas
a prazo, taxa nominal de juros, apólice de seguro, sistema de amortização e plano de reajuste, preservando-se para a operação, enquanto
existir saldo devedor, a prerrogativa de os mutuários utilizarem os
recursos da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos
incisos V e VI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990.
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Parágrafo único. O contrato objeto de renegociação será formalizado por meio de instrumento particular de aditamento contratual, com força de escritura pública, dispensando-se registro, averbação ou arquivamento no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos e Documentos.
Art. 24. O § 2' do art. 21 da Lei n" 8.692, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2' Para efeito de registro e averbação de contratos de
financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até zero vírgula um por cento sobre o valor do financiamento, quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou
não no SFH;

b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não-financiadas, nos
demais contratos pactuados no âmbito do SFH.» (NR)

Art. 25. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do
FCVS de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do
FCVS.
Art. 26. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de
taxa de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab,
correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 27. O FCVS será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, a ser regulamentado em ato
do Poder Executivo, que disporá sobre a estrutura, funcionamento e
competência do colegiado.
§ l' Além das atribuições defiuidas no ato regulamentador a
que se refere o caput competirá ao Conselho Curador do FCVS
(CCFCVS), relativamente a contratos de financiamentos habitacionais cujo equilíbrio da apólice do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação esteja sob garantia do FCVS:
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I - julgar, em instância administrativa única, os litígios decorrentes da aplicação das condições de cobertura, normas e rotinas
desse seguro;
II - dirimir as questões relacionadas à operacionalização desse seguro, bem como decidir sobre o tratamento a ser dado aos casos
omissos relativos à regulação de sinistros.
§ 2' O CCFCVS poderá delegar as competências referidas no § l'
deste artigo a um comitê de recursos integrante de sua estrutura.

Art. 28. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do SBPE, nos termos da Lei n? 4.380, de 21 de
agosto de 1964.
Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do CMN
que dispuseram sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput.
Art. 29. O FCVS é autorizado a transferir ao Tesouro Nacional Letras Hipotecárias, de emissão da CEF, ficando credor da
União em valor equivalente.
Parágrafo único. A União pagará a dívida decorrente da transferência dos ativos de que trata este artigo mediante a securitização
das obrigações, pelo Tesouro Nacional, observadas as condições previstas no art. l' desta medida provisória, mantendo a equivalência
econômica entre os ativos.
Art. 30. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente, observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário de sociedade anônima que tenha por objeto social a securitização de créditos hipotecários e imobiliários.
Art. 31. O prazo de um ano a que se refere o art. 5' da Lei n'
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória, contar-se-á a partir de 31 de março de 1997.
Art. 32. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
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Art. 33. Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a compensar os créditos decorrentes dos contratos
de refinanciamento de que trata a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de
1997, com créditos detidos pelas Unidades da.Federação e que tenbam sido objeto da novação a que se refere esta medida provisória.
Parágrafo único.
tes critérios:

Na compensação, observar-se-ão os seguin-

I - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida de juros à taxa efetiva de seis vírgula dezessete por cento ao ano
serão aceitos pelo seu valor de face;
II - os créditos remunerados à Taxa Referencial (TR) acrescida de juros à taxa efetiva de três vírgula doze por cento ao ano serão
aceitos com deságio sobre seu valor de face a ser estabelecido pelo
Ministério da Fazenda.
Art. 34. A prerrogativa prevista no inciso II do art. 6' do Decreto-Lei n" 2.406, de 1988, somente poderá ser exercida pelos
agentes financiadores que se manifestarem pela novação e se encontrarem em dia com as contribuições ao FCVS, nos termos desta
medida provisória.
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.696-28, de 27 de novembro de 1998.
Art. 36.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 37. Ficam revogados o art. 6º da Lei n' 8.004, de 14 de
março de 1990, e a Medida Provisória n' 1.697-28, de 27 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Edward Amadeo
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.769-52, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e O trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição.
Art. 2' A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos
procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum
acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integradas, também, por
um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ l' Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2' O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3º Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória.
I
a pessoa física;
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
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a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, adminístradores ou empresas vínculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua ativídade institucional e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas ativídades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
Art. 3' A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devída a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se
lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ l' Para efeito da apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente medida provísória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre civíl, ou mais de
duas vezes no mesmo ano civil.
§ 3' Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos
de participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão se compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à
participação nos lucros ou resultados.
§ 4' A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1998, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias.
§ 5' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devído na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4' Caso a negociação vísando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
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I - mediação;
II - arbitragem de ofertas finais.
§ 10 Considera-se arbitragem de ofertas finais em que o árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em caráter
definitivo, por uma das partes.
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.
Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o
trabalho aos domingos no comércio varejista em geral, observado o
art. 30, inciso I, da Constituição.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas,
com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras previstas em acordo ou convenção coletiva.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.698-51, de 27 de novembro de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9' Revoga-se a Medida Provisória n" 1.698-51, de 27 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.770-43, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de 6rgãos e entidades federais, e dá outras providências.

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

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

b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes

(CGC).
§ 1º Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade,
às inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo.

§ 2º O registro no Cadin far-se-á sessenta dias após comunicação ao devedor da existência de débito passível de inscrição naquele
cadastro, fornecendo-se todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3º Tratando-se de comunicação expedida por via postal ou
telegráfica, para o endereço indicado no instrumento que deu origem
ao débito, considerar-se-á entregue após quinze dias da respectiva
expedição.
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§ 4' Anotificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa atenderá ao disposto no § 2'.
§ 5' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 6' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2' e 4', ou a não exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 5', sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n" 5.452, de l' de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho).
§ 7' O disposto neste artigo não se aplica aos débitos referentes a preços de serviços públicos ou a operações financeiras que não
envolvam recursos orçamentários.

Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin.

Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5' O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuíntes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
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H - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas ou fisicas que estejam na situação prevista no art. 2º, inciso lI,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
IH - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), endereço e telefone do respectivo credor ou do órgão responsável pela inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender ao que dispõe o parágrafo único do art. 3º.

Art. 6' É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos
e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta,
para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
HI - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos
que envolvam desembolso, a qualquer título, de recurso público, e
respectivos aditamentos.

Parágrafo único.

O disposto neste artigo não se aplica:

I - à concessão de auxílio a Municípios atingidos por calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal;
H - às operações destinadas à composição e regularização
dos créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de recursos por parte do órgão ou entidade credora;
HI - às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor
civil de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7º A existência de registro no Cadin há mais de trinta
dias constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos
atos previstos no artigo anterior.
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§ 1° Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
I - ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da
obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente
ao juízo, na forma da lei;
II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
§ 2° O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3Q Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou
a inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4° Em caso de relevância e urgência e nas condições que estabelecem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão
suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este artigo.
Art. 8 Q A não observância do disposto no § 12 do art. 2Q e nos
arts. 6Q e 7Q desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei n Q 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n" 5.452, de 1943.
Art. 9Q Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1999, a aplicação
do disposto nocaput do art. 22, e no seu § 2Q, do Decreto-Loi n'' 147, de 3
de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4Q do Decreto-Lei n Q 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei n"
2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis
de inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
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Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ l' Observados os limites e as condições estabelecidas em
portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas
de pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n' 9.317,
de 5 de dezembro de 1996.
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não-manifestação da autoridade fazendária no
prazo de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de verificação.
§ 6' Atendendo ao princípio da economicidade, observados os
termos, os limites e as condições estabelecidos em ato do Ministro de
Estado da Fazenda, poderá ser concedido, de ofício, parcelamento
simplificado, importando o pagamento da primeira parcela confissão irretratável da dívida e adesão ao sistema de parcelamento de
que trata esta medida provisória.
§ 7' Ao parcelamento de que trata o parágrafo anterior não se
aplica a vedação contida no parágrafo único do art. 14.
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§ 8º Descumprido o parcelamento garantido por faturamento
ou rendimentos do devedor, poderá a Fazenda Nacional realizar a
penhora preferencial destes, na execução fiscal, que consistirá em
depósito mensal à ordem do juízo, ficando o devedor obrigado a comprovar o valor do faturamento ou rendimentos no mês, mediante documentação hábil.
§ 9º O parcelamento simplificado de que trata o § 6º deste artigo estende-se às contribuições e demais importâncias arrecadadas
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na forma e condições estabelecidas pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do disposto no art. 11 e seu § 2º, e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ 1º Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
§ 4' Mensalmente, cada órgão ou entidade publicará demonstrativo dos parcelamentos deferidos no âmbito das respectivas competências.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
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Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
U - Imposto sobre Operações de Crédito, Cãmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Titulos e Valores Mobiliários (IOF) retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
Hl - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.

Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos
nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até
31 de julho de 1998 poderão ser efetuados em até:
I - noventa e seis prestações, se solicitados até 31 de outubro de 1998;
U - setenta e duas prestações, se solicitados até 30 de novembro de 1998;
UI - sessenta prestações, se solicitados até 31 de dezembro de
1998;
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Divida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2º A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.
§ 3º Ao parcelamento previsto neste artigo, inclusive os requeridos e já concedidos, a partir de 29 de junho de 1998, aplicam-se
os juros de que trata o art. 13.
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§ 4' Constitui condição para o deferimento do pedido de parcelamento e sua manutenção a inexistência de débitos em situação irregular, de tributos e contribuições federais de responsabilidade do sujeito passivo, vencidos posteriormente a 31 de dezembro de 1997.
§ 5' O Ministro de Estado da Fazenda fixara requisitos e condições especiais para o parcelamento previsto no caput deste artigo.

Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
com prazo de até setenta e dois meses, desde que os pedidos de parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos aos
requisitos e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ l' O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR)
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
zero vírgula cinco por cento ao ano sobre o saldo devedor destinado à
administração do crédito pelo agente financeiro,
§ 2' O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
Agente Financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3' Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente, cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.

Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei nº 8.981, de 1995:
«Art. 84.

.

.

§ 8' O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.» (NR)
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Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n' 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base
encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n? 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Fínsccial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de
mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9' da Lei n" 7.689,
de 1988, na alíquota superior a zero vírgula cinco por cento, conforme Leis n's 7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida
do adicional de zero vírgula um por cento sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei n" 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF), instituído pela Lei Complementar n'' 77, de 13 de julho
de 1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando
objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n' 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n' 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n' 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
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IX - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), nos termos do art. 7º da Lei Complementar n' 70, de
30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. l' da Lei Complementar nº 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ 1º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio
de quantias pagas.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
de a decisão versar sobre:
I - matérias de que trata o artigo anterior;
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 1º Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da
Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar expressamente o seu desinteresse em recorrer.
§ 2' A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3º Encontrando-se o processo no tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da
União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais
de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras
execuções de débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
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§ 1º Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2º Serão extintas as execuções que versem exclusivamente
sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo juiz, pelo relator do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ 1" Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao juiz
de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão
dos depósitos em renda da União, independentemente do retorno dos
autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de origem.
§ 2º A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.
§ 3º Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.
Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
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Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em juízo.
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por
chancela mecânica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se,
também, à inscrição em Dívida Ativa e a cobrança judicial da contribuição, multas e demais encargos previstos na legislação respectiva,
relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 26. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais e ações em
faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de registro no Cadin e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).
§ l' Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3' Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas entidades da Administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados
nas seguintes condições:
I - o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até
31 de agosto de 1998, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre a conveniência do atendimento do pleito;
II - o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts, 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e lI, da Constituição;
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III - o débito objeto do parcelamento será consolidado na data
da concessão;
IV - o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
V - o vencimento da primeira prestação será trinta dias após
a assinatura do contrato de parcelamento;
VI - o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de verificação.
§ 4' Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida provisória.

Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo a restituição de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 28. O inciso II do art. 3' da Lei n' 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«Il - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados." (NR)
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir,
serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para
l' de janeiro de 1997.
§ l' A partir de l' de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em reais.
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§ 2' Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo
em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-GeraI da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na
moeda vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.

Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a
partir de l' dejaneiro de 1997,juros de mora equivalentes à taxareferencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para
títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a inscrição na sua Dívida Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei
n' 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida a partir de l' de janeiro
de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias
de incentivos fiscais;
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas companhias nos termos da Instrução CVM n? 92, de 8 de dezembro de 1988.
§ l' O disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias
que tenham patrimônio líquido igual ou inferior a R$ 10.000.000,00 (dez
milhôes de reais), conforme demonstrações financeiras do último exercício
social, devidamente auditadas por auditor independente registrado na
CVM e procedam ao cancelamento do seu registro na CVM, mediante
oferta pública de aquisição da totalidade desses títulos, nos termos do art.
20 e seguintes da Instrução CVM n' 265, de 18 de jnlbo de 1997, caso tenham ações disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997.
§ 2' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3' O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.
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Art. 32. Os arts. 33 e 43 do Decreto n' 70.235, de 6 de março de
1972, que por delegação do Decreto-Lei n'' 822, de 5 de setembro de
1969, regula o processo administrativo de determinação e exigência
de créditos tributários da União, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
«Art. 33.
§ l' No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o prazo para a interposição de recurso voluntário começará a
fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida no julgamento do recurso de ofício.
§ 2' Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá
seguimento se o recorrente o instruir com prova do depósito de
valor correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência fiscal definida na decisão.» (NR)

«Art. 43.

.

.

§ 3' Após a decisão final no processo administrativo fiscal, o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário será:
a) devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;

b) convertido em renda, devidamente deduzido do valor da
exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo e este não
houver interposto ação judicial contra a exigência no prazo previsto na legislação.

§ 4' Na hipótese de ter sido efetuado o depósito, ocorrendo a posterior propositura de ação judicial contra a exigência, a
autoridade administrativa transferirá para conta à ordem do
juiz da causa, mediante requisição deste, os valores depositados, que poderão ser complementados para efeito de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário.» (NR)
Art. 33. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição de
exigência fiscal fixada pela primeira instância no julgamento de litígio
em processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto n' 70.235, de
1972, extingue-se com o decurso do prazo de cento e oitenta dias, contados da intimação da referida decisão.
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§ 10 No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o
prazo previsto no caput começará a fluir a partir da ciência da primeira decisão contrária ao sujeito passivo.
§ 2º Não se aplica à hipótese de que trata este artigo o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e no art. 2º
do Decreto-Lei nº 4.597, de 19 de agosto de 1942.
§ 3º A decisão administrativa final, que eventualmente fixe
exigência superior a definida pela primeira instância de julgamento,
enseja a abertura de novo prazo, como previsto no caput, para desconstituição da exigência fiscal.
Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.699, de 27 de novembro de 1998.
Art. 35. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 36. Ficam revogados o art. 11do Decreto-Lei n' 352, de 17 de
junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei nº 2.049,
de 1º de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052, de 3 de agosto
de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.163, de 1984, os arts. 91, 93 e 94 da
Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória nº 1.699-42,
de 27 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.771-21, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços nacionais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8900

Art. l' Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex),
Art. 2º Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no
artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens
destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente para tomar os encargos financeiros
compatíveis com os praticados no mercado internacional.
§ 1º O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções n's 509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de 1º de julho de 1991,
ambas do Conselho Monetário Nacional.

Art. 3º Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4º Os arts. 2º e 3' da Lei nº 9.531, de 10 de dezembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º O patrimônio inicial do FGPC será constituído
mediante a:
I - transferência de quarenta por cento dos recursos
atribuídos à União por força do art. 2' da Lei nº 9.526, de 8 de dezembro de 1997;
II - vinculação de um bilhão e quinhentos milhões de
ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas
no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal
(FADPMF), criado pela Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995;
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§ 1º Poderão, ainda, ser vinculadas ao FGPC, mediante
prévia e expressa autorização do Presidente da República, outras ações de propriedades da União, negociadas em bolsas de
valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no
FADPMF.
§ 2' O valor das ações para os fins previstos no inciso II
deste artigo será determinado pela cotação média dos últimos
cinco pregões em que as ações tenham sido negociadas.
§ 3º As ações vinculadas ao FGPC serão depositadas no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4º Fica o BNDES autorizado a alienar as ações vinculadas ao FGPC, devendo encaminhar os demonstrativos de prestação de contas relativos a cada alienação ao Tribunal de Contas
da União (TCU).
§ 5º As despesas, os encargos e os emolumentos relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação. (NR)
Art. 3º
.

v - o produto da alienação das ações integrantes do seu
patrimônio;
V1 - os dividendos e a remuneração de capital das ações
de que trata o inciso anterior;
V11 - outros recursos destinados pelo Poder Público.
............................................................................................." (NR)
Art. 5º O art. 5º da Lei n' 8.032, de 12 de abril de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º O regime aduaneiro especial de que trata o inciso
II do art. 78 do Decreto-Lei nº37, de 18 de novembro de 1966, poderá ser aplicado à importação de matérias-primas, produtos
intermediários e componentes destinados à fabricação, no País,
de máquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado interno, em decorrência de licitação internacional, contra pagamento em moeda conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional, da qual o Brasil
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da, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com seus recursos captados no exterior.» (NR)
Art. 6º O art. 6º da Lei n? 9.449, de 14 de março de 1997, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6' A empresa que exportar produto de sua fabricação, a que se refere o art. 1', § 1º, alínea h, por intermédio de empresa, instalada no País, de fabricação ou montagem de produtos relacionados nas alíneas a a g do mesmo parágrafo, poderá
transferir a essa empresa o valor da exportação líquida, se a exportação for feita para sociedade do mesmo grupo econômico a
que pertencer a segunda ou para sociedade a esta coligada.
Parágrafo único. Consideram-se como sociedade do mesmo grupo econômico a controladora e as suas controladas.» (NR)
Art. 7º O art. 76 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
,,§ I" O disposto no art. 55 não se aplica a projetos de empresas a que se refere o art. I', § 1º, alínea h, da Lei nº 9.449, de
14 de março de 1997, cuja produção seja destinada totalmente à
exportação até 31 de dezembro de 2002.
§ 2º A empresa que usar do benefício previsto no parágrafo
anterior e deixar de exportar a totalidade de sua produção no prazo ali estabelecido estará sujeita à multa de setenta por cento aplicada sobre o valor FOB do total das importações realizadas nos
termos dos incisos I e II do art. 1º da Lei nº 9.449, de 1997.» (NR)
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.700-20, de 27 de novembro de 1998.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Ficam revogadas a Lei n' 8.187, de I' de junho de
1991, e a Medida Provisória nº 1.700-20, de 27 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
José Botafogo Gonçalves
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.772-17, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Autoriza a União a receber em valores
mobiliários os dividendos e juros sobre o capital pr6prio, a serem pagos por entidades de
cujo capital o Tesouro Nacional participe, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1s Fica a União autorizada, a critério do Ministro de
Estado da Fazenda:
I - a receber de empresas públicas, sociedades de economia
mista e outras entidades de cujo capital o Tesouro Nacional participe, ainda que minoritariamente, valores mobiliários como pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos a que tem direito;
II - a alienar, ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), os
valores mobiliários que receber na forma do inciso L

Art. 2' Os arts. I" e 3º da Lei nº 9.619, de 2 de abril de 1998,
passam a vigorar com a seguinte redação:

§ 2' Para a aquisição autorizada nesta lei, a Eletrobrás
utilizará recursos:
I - do Fundo da Reserva Global de Revisão, nos termos
do disposto no § 4º do art. 4º da Lei n" 5.655, de 20 de maio de
1971, alterada pela Lei n" 8.631, de 4 de março de 1993, com a
redação dada pela Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997; e
II - provenientes da alienação de participações acionárias mínoritárias.st.Nfc)

"Art. 3º Os recursos que vierem a ser obtidos com a alienação das ações adquiridas nos termos do art. I" serão depositados no Fundo da Reserva Global de Reversão, até o montante
deste utilizado para a aquisição autorizada por esta lei." (NR)
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Art. 3' A Lei n' 9.619, de 1998, passa a vigorar acrescida
do seguinte artigo:
«Art. 4'-A. Caso o valor recebido pela União, pela Eletrobrás ou por empresas do sistema BNDES, na alienação, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, das ações da
CeaI, seja menor do que o valor atualizado do preço pago nas
operações de que tratam os arts. l' e 4' desta lei, a diferença
será de responsabilidade do Estado de Alagoas, podendo ser refinanciada pela União, no âmbito dos contratos firmados ao amparo da Lei n'' 9.496, de 11 de setembro de 1997.
Parágrafo único. Eventual crédito da Eletrobrás contra a
União, decorrente da aplicação do disposto no caput deverá ser
utilizado:
I - prioritariamente, na recomposição do Fundo da Reserva Global de Reversão, em complemento ao previsto no art. 3';
II - na forma determinada pelo art. 13 da Lei n' 9.491, de
1997.» (NR)
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.701-16, de 27 de novembro de 1998.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revoga-se a Medida Provisória n' 1.701-16, de 27 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Raimundo Brito
Paulo Paiua
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.773-32, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário nacional no ãmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação.
§ l' A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de incorporação, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária legalmente admitida.
§ 2' O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.
§ 3' Às agências de fomento é facultada a prestação de garantias, a utilização do instituto de alienação fiduciária, em garantia e
de cédulas de crédito industrial e comercial, e a cobrança de encargos nos moldes praticados pelas instituições financeiras.
§ 4' Aplica-se às agências de fomento o disposto na Lei n' 6.024,
de 13 de março de 1974.
Art. 2' A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 3' Para os fins desta medida provisória, poderá a União,
a seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
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II - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu
respectivo controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes especiais;
III - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e
refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas às condições especificadas no art. 7', financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ 1º Aadoção das medidas previstas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade da Federação respectiva.
§ 2º Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3' O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo
será precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4' O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso III do artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I -

autorização legislativa da Unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
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b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos III e IV do
artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com esta;

c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira na forma do Decreto-Lei nº 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 5º Os financiamentos de que trata esta medida provisória, quando concedidos pela União, serão pagos em até trezentas e
sessenta prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na
Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura
do contrato e as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima
de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
II - atualização monetária calculada e debitada mensalmente, com base na variação do Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou
outro índice que vier a substituí-lo.
§ 1º As obrigações correspondentes ao serviço dos financiamentos concedidos pela União nos termos desta medida provisória,
poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas
ao refinanciamento de dívidas previsto pela Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, especificamente para fins de aplicação do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real (RLR) referido
no art. 5º da citada lei.
§ 2º Cessa a aplicação do disposto no parágrafo anterior se,
decorridos dezoito meses da data da assinatura do contrato de refinanciamento a que se refere a Lei n? 9.496, de 1997, detiver a Unidade da Federação o controle de qualquer instituição financeira.
§ 3º Para o cumprimento do disposto neste artigo, a União poderá contratar com instituição pública federal os serviços de agente
financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos contratos de financiamento ou refinanciamento, cuja remuneração será
custeada pelas Unidades da Federação.
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Art. 6' O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I - contar exclusivamente com a garantia da União;
II - aceitar, como garantia, títulos OU direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, negociados em leilões competitivos,
o valor nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.
Art. 7' Nas hipóteses dos incisos III e V do art. 3', quando não
houver transferências de controle acionário, ou, detendo a Unidade
da Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, remanescer alguma instituição fmanceira sob seu controle, a participa ção da União e do Banco Central do Brasil não poderá ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas, envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante pelo menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto a instituição financeira;
II - assunção de dívidas de instituição fin anceirajunto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em balanço,
incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
III - capitaliza ção da instituição financeira.
P arágrafo único. O financiamento de que trata o inciso V do
art. 3' depende, ainda, de mauifestação favorável do Banco Central
do Brasil, até 5 de dezembro de 1997, quanto à proposta do Estado
para o atendimento ao disposto no caput.
Art. 8' Quando a participação da Uuião se der exclusivamente mediante a utiliza ção do previsto no inciso IV do art. 3', a aquisição dos créditos estará condicionada a que h aja a competente autorização legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira ou sua transformação em instituição não-financeira, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
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Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do
crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta, ou transformada em instituição não financeira, o contrato de
refinanciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a, no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado,
para fins de posterior amortização.
Art. 9' Nos casos de que tratam o art. 7' e o parágrafo único do
art. 8', a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal
do Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento da instituição financeira.
Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos e concederá os financiamentos de que trata o art. 3' com Títulos
do Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os Títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art.
4', o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional, em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente
ou em Títulos da Dívida Pública Federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no
caput deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação
da instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante,
por Títulos da Dívida Pública Federal, para efeito de repasse ao Tesouro Nacional.
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Art. 12. Na hipótese do inciso n do art. 4°, o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União
na quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento
concedido com base nesta medida provisória.
Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3º, inciso I, bem assim daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as
disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987.
Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155,
157 e 159, inciso I, letra a, e inciso n, da Constituição, bem assim,
quando for o caso, ações representativas do controle acionário da instituição financeira.
Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
de que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
Il - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores à sua celebração;
In - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição nãofinanceira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela
distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das
obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
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Parágrafo único. Os bens, os direitos e as ações serão aceitos a
preço de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.

Art. 17. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória,
a Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento
da obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de
captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento
ao mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das
demais cominações legais ou contratuais.
Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30
de junho de 1998, com exceção dos relativos ao inciso V do art. 3',
cujo prazo de celebração se esgotou em 31 de março de 1998, e dos relativos ao inciso I do mesmo artigo, que poderão ser celebrados até
28 de fevereiro de 1999.
Parágrafo único. O financiamento ou refinanciamento relativo ao inciso I do art. 3º somente será concedido aos Estados que firmarem, até 15 de janeiro de 1999, junto ao Banco Central do Brasil,
nas condições por este determinadas, compromisso de gestão da instituição financeira, que vigorará até a data de assinatura do respectivo contrato.
Art. 19. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
com base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de
1987, e de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 20. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação
dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados
programas.
Art. 21. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
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prorrogado, por até cento e oitenta dias, em adição aos prazos previstos no Decreto-Lei n' 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a
instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste
artigo poderá ser feita por até quinhentos e quarenta dias, se a respectiva Unidade da Federação tiver firmado, com a União ou com
instituições financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição financeira estadual, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 22. No processo de redução da participação do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderáautorizar as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ l' A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2' Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis n's 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo
a União refinanciar a dívida nos termos da Lei n" 9.496, de 1997.

§ 3' A equalização de que trata o § l' observará o previsto no
art. 10.
Art. 23. A Lei n" 9.496, de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 1º

§ 3' As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão
ao estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa
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de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo
Federal.
.......................................................................................................

§ 5' Atendidas às exigências do parágrafo anterior, poderá
o Ministro de Estado da Fazenda, para viabilizar a efetiva assunção a que Se refere o inciso I deste artigo, autorizar a celebração
de contratos de promessa de assunção das referidas obrigações.
§ 6' O crédito correspondente à assunção a que se refere o
inciso Il, na parte relativa a fundos de contingências de bancos
estaduais, constituídos no âmbito do programa de redução da
presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser
incorporado ao saldo devedor dos contratos de reestruturação
de dívidas, celebrados nos termos desta lei, quando da utilização dos recursos depositados nos respectivos fundos.
§ 7' A eventual diferença entre a assunção a que se refere
o parágrafo anterior e o saldo apresentado nos respectivos fundos
poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser incorporada, em até doze meses, com remuneração até à data da incorporação pela variação da taxa média ajustada nos financiamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) divulgada pelo Banco Central do Brasil, ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos
termos desta leí,» (NR)
«Art. 3'
.
.......................................................................................................
§ 6' O não-estabelecimento do programa no prazo fixado
nos contratos de refinanciamento, ou o descumprimento das metas e compromissos nele definidos, implicarão, enquanto não estabelecido o programa ou durante o período em que durar o descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de financiamento, a substituição
dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo custo médio de captação da Dívida Mobiliária Federal, acrescido de um
por cento, e a elevação em quatro pontos percentuais do comprometimento estabelecido com base no art. 5'.» (NR)
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«Art. 6º Para fins de aplicação do limite estabelecido no
art. 5º, poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas efetivamente realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações:

VII - dividas de que tratam os incisos I e II, de entidades
da Administração indireta, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 31 de dezembro de 1997;
VIII - de instituições financeiras estaduais para com o
Banco Central do Brasil, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 15 de julho de 1998 .
•.•••.•...•••••••..•••.••••...••••••.•••.............•.•••.••..•••••••..•••.•••••••••.••••••.»

(NR)

«Art. 7º-A. O pagamento do saldo devedor remanescente
em 30 de novembro de 1998 nas contas gráficas abertas nos termos dos contratos de refinanciamento celebrados ao amparo
desta lei é prorrogado para 30 de novembro de 1999, ficando a
União autorizada, neste caso, a cobrar, sobre essa parcela, encargos equivalentes ao custo médio de captação da Dívida Mobiliária Interna do Governo Federal.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui as
sanções decorrentes do descumprimento de quaisquer outras
obrigações previstas contratualmente." (NR)
Art. 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus decorrente
da redução de encargos prevista nos contratos, por ela garantidos,
celebrados, até 30 de outubro de 1997, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 25. Fica a União autorizada a equalizar a diferença acumulada, desde 30 de outubro de 1997, entre os custos médios de captação utilizados na composição dos encargos financeiros ajustados
nos contratos celebrados, pelos Estados, com instituições financeiras públicas federais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, e o custo médio de captação da instituição contratante no mês de referência.
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Art. 26. Fica a União autorizada a entregar recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitado como limite
para as transferências o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos
e as demais condições para entrega dos recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmando previamente o
respectivo termo de adesão.
Art. 27. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.702-31, de 27 de novembro de 1998.
Art. 29. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 30. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.702-31, de 27 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.774-20, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera a redação e acresce dispositivos
às Leis n 2s 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
e 8.437, de30 de junho de 1992, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 2º, 6º, 7º, 11 e 12 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 2 9

.

§ 2' Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade
particular para levantamento de dados e informações, mediante
comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
§ 3' Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação na capital do Estado de localização do imóvel.
§ 4' Não será considerada, para fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de
uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a
data da comunicação para levantamento de dados e informações
de que tratam os §§ 2' e 3'.
§ 5' No caso de fiscalização decorrente do exercício de poder de polícia, será dispensada a comunicação de que tratam os
§§ 2' e 3'." (NR)
"Art. 6'
.
§ 3'

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
............................................................................................." (NR)
«Art. 7Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente,
na forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses
antes da comunicação de que tratam os §§ 2' e 3' do art. 2'.
•.•••.••••.••••••..•••..........••••..••.•••.••••••••..••.••.•••••......••.••.•••.•••••.•••••» (NR)
"Art. 11. Os parãmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e tecnolóCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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gico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado Extraordinário de Política Fundiária e da Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola.» (NR)
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I
localização do imóvel;
U
aptidão agricola;

UI
dimensão do imóvel;
área ocupada e ancianidade das posses;
IV
V
funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ F Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra
a ser indenizado em TDA.
§ 2' Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.
§ 3' O laudo de Avaliação será subscrito por engenheiro
agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das informações.» (NR)
Art. 2' A Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
"Art. 26-A. Não serão cobrados custos ou emolumentos
para registro de títulos translativos de domínio de imóveis rurais
desapropriados para fins de reforma agrária." (NR)
Art. 3' A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais
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situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parãmetros e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais.
§ lº O convênio de que trata o caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária no âmbito estadual.
§ 2' Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural
para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força
policial.

Art. 4' No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive
para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço
ofertado em juizo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em
termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão da posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ lº O disposto no caput deste artigo aplica-se também às
ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial
aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o
valor fixado na sentença.
§ 2' Nas ações referidas no parágrafo anterior, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da
ação.

Art. 5' Os arts. 188 e 485 da Lei n? 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), passam a vigorar com as seguintes
alterações:
«Art. 188. O Ministério Público, a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios, bem como suas autarquias e
fundações, gozarão do prazo:
I -

em dobro para recorrer e ajuizar ação rescisória;
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II -

em quádruplo para contestar,» (NR)

«Art. 485.

x - a indenização fixada em ação de desapropriação
direta ou indireta for flagrantemente superior ou manifestamente inferior ao preço de mercado objeto da ação judicial.
.............................................................................................»

(NR)

Art. 6 Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.
Q

Art. 7Q A Lei n Q 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
"Art. 4Q-A. Nas ações rescisórias propostas pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada
a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a
qualquer tempo, conceder medida cautelar para suspender os
efeitos da sentença rescindenda.» (NR)
Art. 8Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.703-19, de 27 de novembro de 1998.
Art. 9 Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se a Medida Provisória n Q 1.703-19, de 27 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177 Q da Independência e 110 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Edward Amadeo
Gustavo Krause
Nelson Borges Gonçalves
Clovis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.775-6, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Estende aos servidores públicos civis
do Poder Executivo Federal a vantagem de
vinte oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica estendida aos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal a
vantagem de vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto da
decisão do Supremo Tribunal Federal assentada no julgamento do
Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n? 22.307-7-Distrito
Federal, com a explicitação contida no acórdão dos embargos de
declaração.
Art. 2' A vantagem de que trata o artigo anterior será devida,
a partir de I" de janeiro de 1993, aos ocupantes dos cargos e carreiras relacionados nas tabelas constantes dos anexos da Lei nº 8.622,
de 19 de janeiro de 1993.
§ l' O disposto no caput aplica-se igualmente aos ocupantes
de cargos e carreiras decorrentes da transformação dos ali referenciados ou daqueles criados após a edição da Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro de 1993, cujas tabelas de vencimento correspondam à estabelecida no Anexo II da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de 1992, e
alterações posteriores.
§ 2' O percentual referido no artigo anterior, deduzidos os
acréscimos percentuais decorrentes da aplicação da Lei nº 8.627, de
1993, incidirá sobre os vencimentos dos servidores.
§ 3' Os valores resultantes da aplicação do disposto no parágrafo anterior serão pagos mediante rubrica específica e estarão sujeitos
aos futuros reajustes gerais concedidos aos servidores públicos.
Art. 3' Os ocupantes dos cargos em comissão de Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) 4, 5 e 6 e de Natureza Especial farão jus ao percentual a que se refere o art. l' desta medida provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de l' dejaneiro de 1993 até 28 de fevereiro de 1995.
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Art. 4º Os ocupantes dos cargos em comissão de Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) 1,2 e 3 e das Funções de Confiança farão jus ao percentual a que se refere o art. 1º desta medida provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de 1º
de janeiro de 1993, observado o disposto no § 3º do art. 2º.
Art. 5º Os ocupantes dos Cargos de Direção e das Funções
Gratificadas, níveis 1, 2, 3, 4, 5 e 6, das Instituições Federais de
Ensino farão jus ao percentual a que se refere o art. 1º desta medida
provisória, aplicado sobre os valores efetivamente pagos a partir de
I" de janeiro de 1993 até 4 de maio de 1998.
Parágrafo único. Os ocupantes das Funções Gratificadas, níveis 7, 8 e 9, das Instituições Federais de Ensino, farão jus ao percentual a que se refere o art. 1º desta medida provisória, aplicado
sobre os valores efetivamente pagos a partir de 1º de janeiro de
1993, observado o disposto no § 3º do art. 2º.
Art. 6' Os valores devidos em decorrência do disposto nesta
medida provisória, correspondentes ao período compreendido entre 1º
de janeiro de 1993 a 30 de junho de 1998, serão pagos a partir de 1999,
em até sete anos, nos meses de fevereiro e agosto, mediante acordo firmado individualmente pelo servidor até 19 de fevereiro de 1999.
§ 1º Os valores devidos até 30 de junho de 1994 serão convertidos em Unidade Real de Valor (URV), até aquela data, pelo fator de
conversão vigente nas datas de crédito do pagamento do servidor público do Poder Executivo.
§ 2º Os valores de que trata o parágrafo anterior e os devidos
após 30 de junho de 1994 serão, posteriormente a esta data, atualizados monetariamente pela variação da Unidade Fiscal de Referência (Ufir).
Art. 7º Ao servidor que se encontre em litígio judicial visando
ao pagamento da vantagem de que cuida esta medida provisória é
facultado receber os valores devidos até 30 de junho de 1998, pela
via administrativa, firmando transação, até 19 de fevereiro de 1999,
a ser homologada no juízo competente.
Parágrafo único. Para efeito do cumprimento do disposto nesta medida provisória, a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias Jurídicas das autarquias e fundações públicas federais ficam auCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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torizadas a celebrar transação nos processos movidos contra a União
ou suas entidades que tenham o mesmo objeto do mandado de segurança referenciado no art. 1º.
Art. 8º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos de aposentadoria e às pensões decorrentes de falecimento dos
servidores, observado o disposto no art. 2º.
Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de trinta dias da sua vigência.
Art. 10. Eventuais divergências decorrentes da aplicação da
extensão prevista nesta medida provisória serão dirimidas pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil, mediante provocação do interessado.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.704-5, de 27 de novembro de 1998.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revoga-se a Medida Provisória nº 1.704-5, de 27 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 1772 da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.776-6, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dá nova redação ao art. 57 da Lei n' 4.878,
de 3 de dezembro de 1965, que dispõesobre o regime jurídico peculiar CUJS funcionários policiais
civis da Uniãoe do Distrito Federal, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' O art. 57 da Lei n' 4.878, de 3 de dezembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 57.
§ l' Recebidas as peças de que trata este artigo, a autoridade procederá na forma prevista no art. 54, item I, desta lei.

§ 2' As sanções civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
§ 3' A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência
do fato ou sua autoria.

§ 4' A suspensão preventiva de que trata o parágrafo único do art. 51 é obrigatória quando se tratar de transgressões aos
incisos IX, XII, XVI, XXVIII, XXXVIII, XL, XLVIII, LI, LVIII e
LXII do art. 43, ou no caso de recebimento de denúncia pelos crimes previstos nos arts. 312, caput, 313, 316, 317 e seu § 1', e 318
do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).» (NR)
Art. 2' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos processos disciplinares em curso.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.705-5, de 27 de novembro de 1998.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Revoga-se a Medida Provisória n' 1.705-5, de 27 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Renan Calheiros
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.777-6, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a renegociação de dívidas no
âmbito do Programa de Crédito Educativo, e
determina outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os saldos devedores dos contratos celebrados no âmbito do Programa de Crédito Educativo poderão ser consolidados e refinanciados, uma única vez, nos termos desta medida provisória.
Art. 2' Os contratos de refinanciamento celebrados nos termos desta medida provisória conterão cláusulas de garantia do valor
financiado, conforme estabelecido em resolução da Caixa Econômica
Federal.
Art. 3º No ato de composição do saldo devedor, será concedido
abatimento de trinta por cento da importância devida a título de correção monetária, no caso dos contratos celebrados após l' de março
de 1991, valor este que será automaticamente incorporado, devidamente corrigido, ao valor refinanciado na hipótese de inadimplemento do contrato.
Parágrafo único. O abatimento de que trata o caput será de
trinta e cinco por cento no caso dos contratos que se encontrem com
todas as prestações em dia na data da composição.
Art. 4º No contrato de refinanciamento nos termos desta medida provisória, o valor do saldo devedor consolidado passará a integrar o principal da dívida, e, sobre o mesmo passarão a ser calculados os encargos devidos, na forma da legislação aplicável.
Art. 5º O saldo devedor consolidado poderá ser refinanciado
em até cento e oitenta meses, observado o seguinte:
I - o prazo de refinanciamento não poderá superar três vezes
o período de utilização do crédito educativo, computado em semestres;
II - a prestação resultante do refinanciamento não poderá ser
inferior a R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais).
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Parágrafo único. Excepcionalmente, na hipótese de a prestação resultante do refinanciamento nos termos deste artigo ultrapassar a trinta por cento da renda familiar bruta do contratante,
fica a Caixa Econômica Federal autorizada a dispensar a aplicação
do inciso lI.
Art. 6' Na hipótese de quitação imediata do saldo devedor
consolidado, serão concedidos os seguintes descontos:
I - dez por cento do valor devido no caso dos contratos celebrados até 28 de fevereiro de 1991;
II - trinta por cento do valor devido no caso dos contratos celebrados a partir de lº de março de 1991.
Art. 7º As prestações dos contratos refinanciados nos termos
desta medida provisória terão vencimento no último dia útil de cada
mês de competência, e sobre estas incidirão:
I - multa de dois por cento no caso do pagamento até o último
dia útil do mês subseqüente ao do vencimento;
II - abatimento de cinqüenta por cento da importância correspondente aos juros no caso de pagamento até o dia 25 do mês de
vencimento, ou dia útil imediatamente anterior.
§ l' Em qualquer hipótese, a amortização do financiamento
será feita pelo valor integral da prestação devida.
§ 2' Fica a Caixa Econômica Federal autorizada a rescindir o
contrato de refinanciamento e a proceder à execução do valor total
da divida em caso de não-pagamento da parcela no prazo referido no
inciso I deste artigo.
Art. 8º É facultada, a qualquer tempo, a amortização parcial
do saldo devedor dos contratos refinanciados na forma desta medida
provisória, dispensada a cobrança de juros sobre a parcela antecipada, observado o disposto no inciso II do art. 5º.
Parágrafo único. Na hipótese de quitação total do saldo devedor, será concedido um abatimento de vinte por cento do seu valor na
data de quitação.
Art. 9' As condições de refinanciamento estabelecidas nos
arts. 3º a 7º desta medida provisória serão válidas:
I - até 30 de dezembro de 1998, para os contratos cuja carência tenha terminado até ·1º de junho de 1998;
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II - pelo prazo de noventa dias contados da data de término
da carência nos demais casos.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.706-5, de 27 de novembro de 1998.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 12. Revoga-se a Medida Provisória n' 1.706-5, de 27 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.778-6, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Estabelece prazo de prescrição para o
exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá
outras providências.

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

Art. l' Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da
data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ l' Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da
parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
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§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da administração
também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto
na lei penal.
Art. 2º Interrompe-se a prescrição:
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
de edital;
II
por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do
fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
Art. 3º Suspende-se a prescrição durante a vigência:
I - dos compromissos de cessação ou de desempenho, respectivamente, previstos nos arts. 53 e 58 da Lei n' 8.884, de 11 de junho
de 1994;
II - do termo de compromisso de que trata o § 5° do art. 11, da
Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de 1976, com a redação dada pela Lei
nO 9.457, de 5 de maio de 1997.
Art. 4º Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no
art. 2º, para as infrações ocorridas há mais de três anos, contados do
dia 1º de julho de 1998, a prescrição operará em dois anos, a partir
dessa data.
Art. 5º O disposto nesta medida provisória não se aplica às infrações de natureza funcional.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1. 708-5, de 27 de novembro de 1998.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8º Ficam revogados o art. 33 da Lei n'' 6.385, de 1976, com
a redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997, o art. 28 da Lei nO 8.884, de
1994, a Medida Provisória n'' 1. 708-5, de 27 de novembro de 1998, e
demais disposições em contrário, ainda que constantes de lei especial.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8928
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.779-5, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre o trabalho a
tempo parcial, a suspensão do contrato de
trabalho e o programa de qualificação profissional, modifica as Leis nºs 6.321, de 14
de abril de 1976, 6.494, de 7 de dezembro de
1977, e 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art, 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F Acrescentem-se os seguintes arts. 58-A, 130-Ae 476-A
à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (Decreto-Lei nº 5.452, de
F de maio de 1943):
«Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo
parcial aquele cuja duração não exceda a vinte e cinco horas semanais.
§ l' O salário a ser pago aos empregados sob o regime de
tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos
empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral.
§ 2' Para os atuais empregados, a adoção do regime de
tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a
empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva.» (NR)
«Art. 130-A. Na modalidade do regime de tempo parcial,
após cada período de doze meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
I - dezoito dias, para a duração do trabalho semanal
superior a vinte e duas horas, até vinte e cinco horas;
II - dezesseis dias, para a duração do trabalho semanal
superior a vinte horas, até vinte e duas horas;
III - quatorze dias, para a duração do trabalho semanal
superior a quinze horas, até vinte horas;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683·9011, dez. 1998

8929
IV - doze dias, para a duração do trabalho semanal superior a dez horas, até quinze horas;
V - dez dias, para a duração do trabalho semanal superior a cinco horas, até dez horas;
VI - oito dias, para a duração do trabalho semanal igual
ou inferior a cinco horas.
Parágrafo único. O empregado contratado sob o regime de
tempo parcial que tiver mais de sete faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu período de férias reduzido à
metade.» (NR)
"Art. 476-A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso,
por um período de dois a cinco meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão
contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo
de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o
disposto no art. 471 desta consolidação.
§ 12 Após a autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o empregador deverá notificar o respectivo sindicato, com antecedência mínima de quinze dias da
suspensão contratual.
§ 2 2 O contrato de trabalho não poderá ser suspenso em
conformidade com o disposto no caput deste artigo mais de uma
vez no período de dezesseis meses.

§ 3º O empregador poderá conceder ao empregado ajuda
compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual nos termos do caput deste artigo,
com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo.
§ 4º Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o
empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos
pelo empregador.
§ 5º Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do
período de suspensão contratual ou nos três meses subseqüentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empreCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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gado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação
em vigor, multa a ser estabelecida em convenção ou acordo coletivo, sendo de, no minimo, cem por cento sobre o valor da última
remuneração mensal anterior à suspensão do contrato.
§ 6' Se durante a suspensão do contrato não for ministrado o curso ou programa de qualificação profissional, ou o
empregado permanecer trabalhando para o empregador, ficará
descaracterizada a suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais referentes ao período, às penalidades cabíveis previstas na legislação
em vigor, bem como às sanções previstas em convenção ou acordo coletivo." (NR)

Art. 2' Os arts. 59 e 143 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 59.

..

.

§ 2' Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por
força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de
horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo
de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas,
nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.
§ 4' Os empregados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar horas extras." (NR)

«Art. 143.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica aos empregados
sob o regime de tempo parcial.» (NR)

Art. 3' Acrescentem-se os seguintes §§ 2' e 3' ao art. 2' da Lei
n" 6.321, de 14 de abril de 1976, transformando-se o parágrafo único
do artigo mencionado em § 1':
,,§ 2' As pessoas jurídicas beneficiárias do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) poderão estender o benefício
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previsto nesse programa aos trabalhadores por elas dispensados, no período de transição para um novo emprego, limitada a
extensão ao período de seis meses.
§ 3' As pessoas jurídicas beneficiárias do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) poderão estender o benefício
previsto nesse programa aos empregados que estejam com contrato suspenso para participação em curso ou programa de qualificação profissional, limitada essa extensão ao período de cinco
meses." (NR)
Art. 4' O § l' do art. l' da Lei n' 6.494, de 7 de dezembro de
1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 1º Os alunos a que se refere o caput deste artigo devem, comprovadamente, estar freqüentando cursos de educação
superior, de ensino médio, de educação profissional de nível médio ou superior ou escolas de educação especial." (NR)
Art. 5' O inciso II do art. 2' da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de
1990, passa a vigorar com a redação seguinte:
«Il - auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação
do emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional.» (NR)

Art. 6' Acrescentem-se os seguintes arts. 2º-A, 2'-B, 3º-A,
7'-A, 8º-A, 8º-B e 8º-C à Lei n? 7.998, de 1990:
"Art. 2'-A. Para efeito do disposto no inciso II do art. 2',
fica instituída a bolsa de qualíficação profissional, a ser custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), à qual fará jus
o trabalhador que estiver com o contrato de trabalho suspenso
em virtude de participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, em conformidade
com o disposto em convenção ou acordo coletivo celebrado para
este fim." (NR)
«Art. 2'-B. Em caráter excepcional e pelo prazo de seis
meses, os trabalhadores que estejam em situação de desemprego involuntário pelo período compreendido entre doze e dezoito
meses, ininterruptos, e que já tenham sido beneficiados com o
recebimento do seguro-desemprego, farão jus a três parcelas do
benefício, correspondente cada uma a R$ 100,00 (cem reais).
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§ 10 O período de doze a dezoito meses de que trata o

caput será contado a partir do recebimento da primeira parcela
do seguro-desemprego.
§ 22 O benefício poderá estar integrado a ações de qualificação profissional e articulado com ações de emprego a serem
executadas nas localidades de domicílio do beneficiado.
§ 32 Caberá ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) o estabelecimento, mediante resolução, das demais condições indispensáveis ao recebimento do
benefício de que trata este artigo, inclusive quanto à idade e domicílio do empregador ao qual o trabalhador estava vinculado,
bem como os respectivos limites de comprometimento dos recursos do FAT.» (NR)

"Art. 3 2-A. A periodicidade, os valores, o cálculo do número
de parcelas e os demais procedimentos operacionais de pagamento da bolsa de qualificação profissional, nos termos do art. 22_A
desta lei, bem como os pré-requisitos para habilitação serão os
mesmos adotados em relação ao benefício do seguro-desemprego,
exceto quanto à dispensa sem justa causa.» (NR)

"Art. 72 _A. O pagamento da bolsa de qualificação profissional será suspenso se ocorrer a rescisão do contrato de traba-

Iho.» (NR)
"Art. 8º-A O benefício da bolsa de qualificação profissional será cancelado nas seguintes situações;
I - fim da suspensão contratual e retorno ao trabalho;
II - por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação;
III - por comprovação de fraude visando à percepção indevida na bolsa de qualificação profissional;
IV - por morte do beneficiário.» (NR)
"Art. 8º-B. Na hipótese prevista no § 62 do art. 476-A da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as parcelas da bolsa
de qualificação profissional que o empregado tiver recebido serão descontadas das parcelas do benefício do seguro-desemprego a que fizer jus, sendo-lhe garantido, no mínimo, o recebimento de uma parcela do seguro-desemprego.» (NR)
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"Art. 8º-C. Para efeito de habilitação ao seguro-desemprego, desconsiderar-se-á o período de suspensão contratual de
que trata o art. 476-A da CLT, para o cálculo dos períodos de que
tratam os incisos I e II do art. 3º desta lei." (NR)
Art. 7' Ao empregado com contrato de trabalho suspenso nos
termos do disposto no art. 476-Ada Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) aplica-se o disposto no art. 15, inciso Il, da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991.
Art. 8º Cabe ao Ministério do Trabalho a adoção das providências administrativas necessárias à implementação da bolsa de qualificação profissional, disponibilizando o acesso ao benefício a partir
de 1º de janeiro de 1999.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.709-4, de 27 de novembro de 1998.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 11. Fica revogada a Medida Provisória n? 1.709-4, de 27
de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.780-4, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera a redação do art. 34 da Lei nº 6.368,
do 21 do outubro do 1976. que dispõesobre medidas deprenençãae repressãoao tráfico ílicito e
uso indevido de substâncias entorpecentes ou
que determinem. dependência física oupsíquica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º O art. 34 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 34. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, assim como os maquinismos,
utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta lei, após a sua
regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia
judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma
da legislação específica.
§ 3º Feita a apreensão a que se refere o caput, e tendo recaído sobre dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade policial que presidir o inquérito deverá, de
imediato, requerer ao juízo competente a intimação do Ministério Público.
§ 4' Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo a conversão do numerário apreendido em moeda nacional se
for o caso, a compensação dos cheques emitidos após a instrução
do inquérito com cópias autênticas dos respectivos títulos, e o
depósito das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.
§ 5º Recaindo a apreensão sobre bens não previstos nos
parágrafos anteriores, o Ministério Público, mediante petição
autônoma, requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos, excetuados
aqueles que a União, por intermédio da Secretaria Nacional
Antidrogas (Senad), indicar para serem colocados sob custódia
de autoridade policial, de órgãos de inteligência ou militar federal, envolvidos nas operações de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substãncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
§ 6º Excluídos os bens que a União, por intermédio da
Senad, houver indicado para os fins previstos no parágrafo anterior, o requerimento de alienação deverá conter a relação de
todos os demais bens apreendidos, com a descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os tem sob
custódia e o local onde se encontram custodiados.
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§ 7' Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição
será autuada em apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal.
§ 8º Autuado o requerimento de alienação, os autos serão
conclusos ao juiz que, verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo,
determinará a avaliação dos bens relacionados, intimando a
União, o Ministério Público e o interessado, este, se for o caso,
inclusive por edital com prazo de cinco dias.
§ 9º Feita a avaliação, e dirimidas eventuais divergências
sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens, determinando sejam alienados mediante
leilão.
§ 10. Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a
quantia apurada, a União será intimada para oferecer, na forma

prevista em regulamento, caução equivalente àquele montante
e aos valores depositados nos termos do § 4', em certificados de
emissão do Tesouro Nacional, com características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 11. Compete à Senad solicitar à Secretaria do Tesouro
Nacional a emissão dos certificados a que se refere o parágrafo
anterior.
§ 12. Feita a caução, os valores da conta judicial serão
transferidos para a União, mediante depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas (Funad), apensando-se os autos da alienação aos do processo principal.
§ 13. Na sentença de mérito, ojuiz, nos autos do processo de
conhecimento, decidirá sobre o perdimento dos bens e dos valores
mencionados nos §§ 4' e 5', e sobre o levantamento da caução.

§ 14. No caso de levantamento da caução, os certificados
a que se refere o § 10 deverão ser resgatados pelo seu valor de
face, sendo os recursos para o pagamento providos pelo Funad.
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§ 15. A Secretaria do Tesouro Nacional fará constar dotação orçamentária para o pagamento dos certificados referidos no § 10.

§ 16. No caso de perdimento, em favor da União, dos bens e
valores mencionados nos §§ 4' e 5', a Secretaria do Tesouro Nacional providenciará o cancelamento dos certificados emitidos para
caucioná-los.
§ 17. Não terão efeito suspensivo os recursos interpostos
contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto
neste artigo.
§ 18. A União, por intermédio da Senad, poderá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos envolvidos na prevenção, repressão e no tratamento de tóxico-dependentes, com vistas à liberação de recursos por ela arrecadados nos
termos deste artigo, para a implantação e execução de programas
de combate ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
§ 19. Nos processos penais em curso, o juiz, a requerimento do Ministério Público, poderá determinar a alienação dos
bens apreendidos, observado o disposto neste artigo.
§ 20. A Senad poderá firmar convênios de cooperação, a
fim de promover a imediata alienação de bens não leiloados, cujo
perdimento já tenha sido decretado em favor da União.» (NR)
Art. 2' O art. 5' da Lei n' 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterado pela Lei n' 8.764, de 20 de dezembro de 1993, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 5º

VII - aos custos de sua própria gestão e para o custeio de
despesas decorrentes do cumprimento de atribuições da Secretaria Nacional Antidrogas;
VIII - ao pagamento do resgate dos certificados de emissão do Tesouro Nacional que caucionaram recursos transferidos
para a conta do Funad.
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Parágrafo único. Observado o limite de quarenta por cento, e mediante convênios, serão destinados à Polícia Federal e às
Polícias dos Estados e do Distrito Federal, responsáveis pela
apreensão a que se refere o art. 42 , no mínimo vinte por cento dos
recursos provenientes da alienação dos respectivos bens.» (NR)
Art. 3° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1. 713-3, de 27 de novembro de 1998.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Ficam revogados o § 1º do art. 34 da Lei nº 6.368, de 21
de outubro de 1976, e a Medida Provisória n'' 1. 713-3, de 27 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1. 781-4, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop), autoriza a criação do Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a implementar o
Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop), observadas as disposições desta medida provisória.
Art. 2º As operações de crédito sob o amparo do Recoop obedecerão às condições previstas no anexo a esta medida provisória.
§ 1º As operações de crédito de que trata este artigo terão
como limite, após a negociação de descontos com os respectivos creCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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dores, o saldo devedor, atualizado até 30 de junho de 1998, de operações ainda em ser existentes em 30 de junho de 1997, e os recursos
necessários para o pagamento de dívidas provenientes de aquisição
de insumos agropecuários, com cooperados ou trabalhistas e de obrigações fiscais e sociais, todas existentes em 30 de junho de 1997 e
ainda não pagas.
§ 2' Ao montante apurado na forma do parágrafo anterior, serão acrescidos os valores destinados para capital de giro e investimentos essenciais e os recebíveis de cooperados, originários de créditos constituídos até 30 de junho de 1997, de acordo com o plano de revitalização da cooperativa.
§ 3' O pagamento da primeira parcela de capital das operações
de crédito de que trata este artigo terá carência de vinte e quatro meses e a primeira parcela de encargos financeiros será exigida no prazo
de seis meses, quando se tratar de recursos para quitação de dívidas
com o sistema financeiro, com cooperados e oriundas da aquisição
de insumos agropecuários, de tributos e de encargos sociais e trabalhistas, bem como para financiamento de valores recebíveis de
cooperados.
§ 4' Quando se tratar de crédito para investimentos sob a égide do Recoop, o pagamento da primeira parcela da operação terá carência de prazo equivalente ao de maturação do empreendimento
previsto no projeto, aplicável a capital e encargos financeiros.
Art. 3' Para habilitação às operações de crédito classificadas
como de Recoop, atendida à condição preliminar constante da parte
final do art. 5', capui, exigir-se-á parecer de auditoria independente
sobre a procedência dos valores relacionados a dívidas existentes,
bem como a apresentação do plano de desenvolvimento da cooperativa, aprovado em assembléia geral extraordinária pela maioria dos
cooperados, contemplando:
I - projeto de reestruturação demonstrando a viabilidade
técnica e econômico-financeira da cooperativa, com direcionamento
das atividades para o foco principal de atuação de uma cooperativa
de produção agropecuária e desimobilizações de ativos não relacionados com o objeto principal da sociedade, dentre outros aspectos;
II - projeto de capitalização;
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III

projeto de profissionalização da gestão cooperativa;
IV
projeto de organização e profissionalização dos cooperados;
V
projeto de monitoramento do plano de desenvolvimento
cooperativo.
Art. 4º A cooperativa interessada em financiamentos do Recoop deverá comprovar a aprovação, pela assembléia geral, de reforma estatutária, com a previsão das seguintes matérias:
I - fusão, desmembramento, incorporação ou parceria,
quando necessário e conforme o caso;
II - auditoria independente sobre os balanços e demonstrações de resultados de cada exercício;
III - garantia de acesso de técnicos designados pelo Governo
Federal a dados e informações relacionados com a execução do plano
de desenvolvimento da cooperativa;
IV - mandato do conselho de administração não superior a
quatro anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, um terço
dos membros;
V - inelegibilidade, para o conselho de administração e
para o conselho fiscal:
a) do associado que estabelecer relação empregatícia com a cooperativa, do agente de comércio ou administrador de pessoa jurídica
que opere em um dos campos econômicos ou que exerça uma das atividades da sociedade, de seus respectivos cônjuges, bem como das pessoas impedidas por lei ou pelo estatuto social, além dos condenados
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade;
b) do cônjuge, ascendentes, descendentes ou colaterais até o segundo grau, por consangüinidade ou afinidade, dos integrantes dos
órgãos estatutários da cooperativa;
VI - inelegibilidade, para o conselho de administração, dos
membros do conselho fiscal em exercício nos seis meses anteriores à
data da assembléia de eleição;
VII - vedação aos administradores, assim entendidos os integrantes do conselho de administração e da diretoria executiva, de:
a) praticar ato de liberalidade à custa da cooperativa;
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b) tomar por empréstimo recursos ou bens da sociedade, ou
usar, em proveito próprio ou de terceiros, seus bens, serviços ou crédito, salvo em decorrência de atos cooperativos praticados entre eles
e a cooperativa;

c) receber de associados ou de terceiros qualquer benefício direta ou indiretamente em função do exercício de seu cargo;
d) participar ou influir em deliberação sobre assuntos de interesse pessoal, cumprindo-lhes declarar os motivos de seu impedimento;

e) operar em qualquer um dos campos econômicos da cooperativa ou exercer atividade por ela desempenhada;

fJ fornecer, sob qualquer pretexto, ainda que mediante tomada
de preços ou concorrência, bens ou serviços à sociedade, exceto aqueles referentes aos atos cooperativos praticados entre eles e a cooperativa, estendendo-se tal proibição aos cônjuges, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, por consangüinidade ou
afinidade;
VIII - responsabilidade pessoal do administrador pelos prejuízos que causar à cooperativa, inclusive com exigência de devolução dos valores recebidos, acrescidos de encargos compensatórios,
quando proceder:
a) com violação à lei ou ao estatuto;
b) dentro de suas atribuiçôes ou poderes, com culpa ou dolo;

IX - responsabilidade dos membros do conselho fiscal pelos
danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e violação da lei ou do estatuto e pelos atos praticados com culpa ou dolo;
X - proibição de participação conjunta, nos órgãos de administração e no conselho fiscal, do cônjuge, ascendentes, descendentes
e colaterais até o segundo grau, por consangüinidade ou afinidade,
dos administradores ou membros do conselho fiscal.
Art. 5' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir a linha de
crédito, até o limite de R$ 2.100.000.000,00 (dois bilhôes e cem milhões de reais), destinada a financiar itens do Recoop de interesse
das cooperativas cuja consulta prévia tenha sido acolhida, até 31 de
julho de 1998, pelo Comitê Executivo instituído mediante ato do Poder Executivo, de 23 de janeiro de 1998.
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§ 1º As operações de crédito do Recoop de que trata esta medida provisória e consoante discriminação constante do seu anexo serão realizadas:

I - com recursos da linha de crédito de que trata o caput deste artigo, exceto para as situações enquadradas no inciso n subseqüente e no § 3' deste artigo;
n - com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste ou do Centro-Oeste (FNO, FNE e
FCO), no caso de cooperativas dessas regiões e conforme a sua localização, excluídas as parcelas destinadas a novos investimentos e respeitado o disposto nos §§ 3º e 4' deste artigo;
In - em qualquer hipótese, sob risco da instituição financeira, incumbindo-se esta de comprovar a capacidade de pagamento e
de exigir as garantias necessárias, em consonância com as disposições do crédito rural.
§ 2' O ônus fiscal dos empréstimos ao amparo do Recoop, ressalvados os realizados pelos fundos mencionados no parágrafo seguinte, será coberto mediante anulação de despesas destinadas a
outros programas incluídos no Orçamento Geral da União.

§ 3º Os contratos de repasse do Fundo de Defesa da Economia
Cafeeira (Funcafé) e dos Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO), quando
estiverem lastreando operações de crédito ao abrigo do Recoop, terão
seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados a estas operações, correndo o ônus à conta do respectivo fundo.
§ 4º No caso de cooperativas das regiões amparadas pelos
mencionados Fundos Constitucionais, aplicam-se às operações de
crédito no ato da contratação, exceto sobre as parcelas destinadas a
novos investimentos e sobre os valores da securitização, os encargos
financeiros usualmente por eles praticados, se inferiores aos fixados
no anexo desta medida provisória.

Art. 6' Os retornos das operações de crédito, de que trata esta
medida provisória, quando lastreadas por recursos repassados pelo
Tesouro Nacional, serão destinados ao abatimento da dívida pública.
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Art. 7' Fica autorizada a criação do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), com personalidade jurídica de direito privado, sem prejuízo da fiscalização da aplicação
de seus recursos pelo Tribunal de Contas da União, com o objetivo de
organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção social do
trabalhador em cooperativa e dos cooperados.
Parágrafo único. Para o desenvolvimento de Suas atividades, o
Sescoop contará com centros próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados.
Art. 8' O Sescoop será dirigido por um Conselho Nacional,
com a seguinte composição:
I - um representante do Ministério do Trabalho;
II - um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social;
III - um representante do Ministério da Fazenda;
IV - um representante do Ministério do Planejamento e
Orçamento;
V - um representante do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento;
VI - cinco representantes da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), aí incluído o seu Presidente;
VII - um representante dos trabalhadores em sociedades cooperativas.
§ l' O Sescoop será presidido pelo Presidente da OCE.
§ 2' Poderão ser criados conselhos regionais, na forma que
vier a ser estabelecida no regimento do Sescoop.

Art. 9' Constituem receitas do Sescoop:
I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida, a partir
de l' de janeiro de 1999, pela Previdência Social, de dois vírgula cinco por cento sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas cooperativas;
II - doações e legados;
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III - subvenções voluntárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
IV - rendas oriundas de prestação de serviços, da alienação
ou da locação de seus bens;
V - receitas operacionais;
VI - penas pecuniárias.
§ l' A contribuição referida no inciso I deste artigo será recolhida pela Previdência Social, aplicando-se-lhe as mesmas condições,
prazos, sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrançajudicial, aplicáveis às contribuições para a Seguridade Social, sendo o
seu produto posto à disposição do Sescoop.
§ 2' A referida contribuição é instituída em substituição às
contribuições, de mesma espécie, recolhidas pelas cooperativas e
destinadas ao:
I
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai);
II
Serviço Social da Indústria (Sesi);
III
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac);
IV
Serviço Social do Comércio (Sesc);
V
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat);
VI
Serviço Social do Transporte (Sest);
VII
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Seriar).
§ 3' A partir de F de janeiro de 1999, as cooperativas ficam
desobrigadas de recolhimento de contribuições às entidades mencionadas no § 2', excetuadas aquelas de competência até o mês de dezembro de 1998 e os respectivos encargos, multas e juros.
Art. 10. O Poder Executivo, no prazo de até cento e oitenta
dias, estabelecerá condições para:
I - desenvolver sistemas de monitoramento, supervisão, auditoria e controle da aplicação de recursos públicos no sistema cooperativo;
II - avaliar o modelo de sistema cooperativo brasileiro, formulando medidas tendentes ao seu aperfeiçoamento.
Art. 11. A organização e o funcionamento do Sescoop constará
de regimento, que será aprovado em ato do Poder Executivo.
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Art. 12. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.715-3, de 27 de novembro de 1998.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15. Revoga-se a Medida Provisória n' 1.715-3, de 27 de
novembro de 1998.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Sérgio Turra
Paulo Paiva
I -

Condições para Refinanciamento de Dívidas
com o Sistema Financeiro

Espécie
Cotas-partes
Securitização
Outras _dívidas (após negociação
de descontos e troca de funding)

Prazo

Encargos financeiros (*)

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

Ampliação, para 10 anos,
Variação dos preços mídos prazos das operações
nimos + 3% a.a.
securitizadas
Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

II - Condições para Refinanciamento de Dívidas
com Cooperados e Oriundas de Aquisição de Insumos
Agropecuários e de Tributos e Encargos Sociais
Espécie

Prazo

Encargos financeiros (*)

Dívidas com cooperados e outras
oriundas de aquisição de insumos
agropecuários (após negociação de
descontos)

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

Tributos e encargos sociais e trabalhistas (após negociação de descontos)

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.
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III -

Condições para Financiamento de Recebíveis de Cooperados
Espécie

Valores a receber de cooperados

IV -

Encargos financeiros (*)
Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

Condições para Financiamento de Investimentos e Capital
de Giro
Espécie

Prazo

Encargos financeiros (")

Investimentos (inclusive capital
de giro para início de atividade decorrente destes investimentos)

Até 15 anos

IGP·DI + 4% a.a.

Capital de Giro

Até 2 anos

8,75% a.a.

(*) Inclui-se aí spread bancário de até três por cento ao ano.

NOTA: No caso de cooperativas das regiões amparadas por Fundos Constitucionais (FNO, FNE
e FCO), aplicam-se às operações de crédito, exceto sobre as parcelas destinadas a novos
investimentos e sobre os valores da securitisaçâc, os encargos financeiros usualmente
por eles praticados, se inferiores aos níveis aqui estabelecidos.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.782, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre a administração dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, consolida
e atualiza a legislação pertinente ao assunto
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os recursos financeiros de todas as fontes de receitas
da União e de suas autarquias e fundações públicas, inclusive fundos por elas administrados, serão depositados e movimentados exclusivamente por intermédio dos mecanismos da conta única do Tesouro Nacional, na forma regulamentada pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Nos casos em que características operacionais específicas não permitam a movimentação financeira pelo sistema
de caixa único do Tesouro Nacional, os recursos poderão, excepcionalmente, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser depositados no Banco do Brasil S.A. ou na Caixa Econõmica Federal.
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Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 1999, os recursos dos fundos, das autarquias e das fundações públicas federais não poderão
ser aplicados no mercado financeiro.
§ 1º O Ministro de Estado da Fazenda, em casos excepcionais,
poderá autorizar as entidades a que se refere o caput deste artigo a
efetuar aplicações no mercado financeiro, observado o disposto no
parágrafo único do artigo anterior.

§ 2º Às entidades a que se refere o artigo anterior que possuem, em 15 de dezembro de 1998, autorização legislativa para realizar aplicações financeiras de suas disponibilidades é assegurada a
remuneração de suas aplicações, que não poderá exceder à incidente
sobre a conta única.
§ 3º Os recursos que se encontrarem aplicados no mercado financeiro em 31 de dezembro de 1998 deverão ser transferidos para a
conta única do Tesouro Nacional no dia 4 de janeiro de 1999 ou, no
caso de aplicação que exija o cumprimento de prazo para resgate ou
para obtenção de rendimentos, na data do vencimento respectivo ou
no dia imediatamente posterior ao do pagamento dos rendimentos.

Art. 3' Fica o Tesouro Nacional autorizado a antecipar recursos provenientes de quaisquer receitas para execução das despesas,
até o limite das respectivas dotações orçamentárias, mediante utilização de disponibilidades de caixa.
§ 1º O disposto neste artigo não prejudicará a entrega das receitas vinculadas aos respectivos beneficiários.

§ 2º A comprovação de utilização das receitas vinculadas do
Tesouro Nacional, nas finalidades para as quais foram instituidas,
será demonstrada mediante relatório anual da execução da despesa
orçamentária.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às transferências
constitucionais a que se refere o art. 159 da Constituição.
Art. 4'
recursos:
I
II

O disposto nesta medida provisória não se aplica aos

do Banco Central do Brasil;
de que trata o § 2º do art. 192 da Constituição.
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Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de janeiro de 1999.
Art. 6' Fica revogado o parágrafo único do art. 60 da Lei n?
8.212, de 24 de julho de 1991.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.783, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Institui o auxílio-transporte aos servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, e revoga o § 1'1 do art. 1'1 da
Lei n' 7.418, de 16 de dezembro de 1985.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F Fica instituído o auxílio-transporte em pecúnia, pago
pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio
parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal,
intermunicipal ou interestadual pelos servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da
União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, excetuadas aquelas realizadas nos deslocamentos
em intervalos para repouso ou alimentação, durante ajornada de trabalho, e aquelas efetuadas com transportes seletivos ou especiais.
§ I" É vedada a incorporação do auxílio a que se refere este artigo aos vencimentos, à remuneração, ao provento ou à pensão.

§ 2' O auxílio-transporte não será considerado para fins de incidência de Imposto de Renda ou de contribuição para o Plano de Seguridade Social e planos de assistência à saúde.
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Art. 2' O valor mensal do auxílio-transporte será apurado a
partir da diferença entre as despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do artigo anterior, e o desconto de seis por cento do:
I - vencimento do cargo efetivo ou emprego ocupado pelo servidor ou empregado, ainda que ocupante de cargo em comissão ou de
natureza especial;
II - vencimento do cargo em comissão ou de natureza especial, quando se tratar de servidor ou empregado que não ocupe cargo
efetivo ou emprego.

§ l' Para fins do desconto, considerar-se-á como base de cálculo o valor do vencimento proporcional a vinte e dois dias.
§ 2' O valor do auxílio-transporte não poderá ser inferior ao
valor mensal da despesa efetivamente realizada com o transporte,
nem superior àquele resultante do seu enquadramento em tabela
definida na forma do disposto no art. 8'.
§ 3' Não fará jus ao auxílio-transporte o servidor ou empregado que realizar despesas com transporte coletivo igualou inferior ao
percentual previsto neste artigo.

Art. 3' O auxílio-transporte não será devido cumulativamente com benefício de espécie semelhante ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou idêntico fundamento, exceto quando o servidor ou empregado acumular licitamente outro cargo ou emprego na Administração
Federal direta, autárquica e/ou fundacional da União.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação lícita de cargos ou
empregos em que o deslocamento para o local de exercício de um deles não seja residência-trabalho por opção do servidor ou empregado, poderá ser considerado na concessão do auxílio-transporte o deslocamento trabalho-trabalho.

Art. 4' Farão jus ao auxílio-transporte os servidores ou empregados que estiverem no efetivo desempenho das atribuições do
cargo ou emprego, vedado o seu pagamento quando o órgão ou a entidade proporcionar aos seus servidores ou empregados o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, por meios próprios ou contratados com fundamento nas exceções previstas em regulamento, bem
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como nas ausências e nos afastamentos considerados em lei como de
efetivo exercício, ressalvados aqueles concedidos em virtude de:

I - cessão em que o ônus da remuneração seja do órgão ou
entidade cedente;
II - participação em programa de treinamento regularmente
instituído, conforme dispuser o regulamento;
III - júri e outros serviços obrigatórios por lei.
Parágrafo único. Não será devido o auxílio-transporte pelo órgão ou pela entidade de origem ao servidor ou empregado cedido
para empresa pública ou sociedade de economia mista, ainda que tenha optado pela remuneração do cargo efetivo ou emprego.
Art. 5º O pagamento do auxílio-transporte será efetuado no
mês anterior ao da utilização de transporte coletivo, nos termos do
art. 1º, salvo nas seguintes hipóteses, quando se farão no mês subseqüente:
I - inicio do efetivo desempenho das atribuições de cargo ou
emprego, ou reinício de exercício decorrente de encerramento de licenças ou afastamentos legais;
II - alteração na tarifa do transporte coletivo, endereço residencial, percurso ou meio de transporte utilizado, em relação à sua
complementação.
§ 1º O desconto relativo ao auxílio-transporte do dia em que
for verificada ocorrência que vede o seu pagamento será processado
no mês subseqüente e considerada a proporcionalidade de vinte e
dois dias.

§ 2º As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-transporte a que fizer jus o servidor ou empregado, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada
a proporcionalidade prevista no parágrafo anterior.
Art. 6º A concessão do auxílio-transporte far-se-á mediante
declaração firmada pelo servidor ou empregado na qual ateste a realização das despesas com transporte nos termos do art. 1º.
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§ 1º Presumir-se-ão verdadeiras as informações constantes
da declaração de que trata este artigo, sem prejuízo da apuração de
responsabilidades administrativas, civil e penal.
§ 2' A declaração deverá ser atualizada pelo servidor ou empregado sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício.
Art. 7' Os contratados por tempo determinado na forma da
Lei n' 8.745, de 9 de dezembro de 1993, fazem jus ao auxílio-transporte instituído por esta medida provisória, observado o disposto no
art.2'.
Art. 8' A concessão do auxílio-transporte dar-se-á conforme o
disposto em regulamento, que estabelecerá, ainda, o prazo máximo
para a substituição do vale-transporte pelo auxílio-transporte em
pecúnia, condicionado seu pagamento inicial à apresentação da declaração de que trata o art. 6'.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Ficarevogadoo§l'doart.1'daLein'7.418,de16de
dezembro de 1985.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.784, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar, institui o Programa Dinheiro
Direto na Escola, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuíção que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Os recursos consignados no orçamento da União para
execução do Programa Nacional de Alimentação serão repassados
em parcelas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, observadas as disposições desta medida provisória.
§ l' O montante dos recursos financeiros a ser repassado será
calculado com base no número de alunos devidamente matriculados
no ensino pré-escolar e fundamental de cada um dos entes governamentais referidos no caput deste artigo.
§ 2' Excepcionalmente, para os fins do parágrafo anterior, a
critério do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), poderão ser computados como parte da rede municipal os
alunos matriculados em escolas qualificadas como entidades filantrópicas ou por elas mantidas, observado o disposto no art. 10 desta
medida provisória.
§ 3' Para o cálculo do montante dos recursos de que tratam os
§§ l' e 2' serão utilizados os dados oficiais de matrículas obtidos no
censo escolar relativo ao ano anterior ao do atendimento.
§ 4' Os recursos financeiros destinados ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar em estabelecimentos de ensino mantidos pelo
Governo Federal poderão ser administrados pelos municípios em que
esses estabelecimentos se encontram localizados.
§ 5' A assistência financeira de que trata esta medida provisória tem caráter suplementar, conforme disposto no inciso VII do
art. 208 da Constituição Federal, e destina-se, exclusivamente, à
aquisição de gêneros alimentícios.
§ 6' É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios repassar os recursos do programa diretamente às escolas de sua
rede.
§ 7' Os Estados poderão delegar a seus Municípios o atendimento aos alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais de
ensino localizados nas suas respectivas áreas de jurisdição, e, neste
caso, autorizar o repasse direto ao Município, por parte do FNDE, da
correspondente parcela de recursos calculados na forma do § 1'.
§ 8' A autorização de que trata o parágrafo anterior será encaminhada ao FNDE no mês de janeiro de cada ano, com validade a
partir do ano de referência, e poderá ser revista, exclusivamente, no
mês de janeiro do ano seguinte.
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Art. 2' A transferência de recursos financeiros objetivando a
execução descentralizada do Programa Nacional de Alimentação
Escolar será efetivada automaticamente pela Secretaria Executiva
do FNDE, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contrato,
mediante depósito em conta corrente específica, não se aplicando o
disposto no art. 27 da Lei n' 9.692, de 27 de julho de 1998.
Art. 3' A prestação de contas da aplicação dos recursos financeiros relativos ao Programa de Alimentação Escolar será feita pelo
beneficiário diretamente ao Tribunal de Contas do Estado ou do Distrito Federal, no caso destes entes federados, e à Câmara Municipal,
auxiliada pelos Tribunais de Contas dos Estados ou Tribunais de
Contas dos Municípios ou Conselhos de Contas dos Municípios,
quando o beneficiário for o Município, e também ao Tribunal de Contas da União, quando for por ele determinado.
Parágrafo único. É assegurado ao Tribunal de Contas da
União e ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo da União
o acesso, a qualquer tempo, à documentação comprobatória da execução da despesa, aos registros e demais documentos pertinentes à execução dos programas custeados com os recursos financeiros do
FNDE.
Art. 4' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de suas respectivas jurisdições, Conselhos de
Alimentação Escolar, constituídos por representantes do órgão de
administração da educação pública, dos professores, dos pais e
alunos, podendo também incluir representantes de outros segmentos da sociedade local.
Parágrafo único. As atribuições do Conselho de Alimentação
Escolar serão definidas em norma específica a ser expedida pelo
Conselho Deliberativo do FNDE.
Art. 5' Os cardápios dos programas de alimentação escolar,
sob a responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão elaborados por nutricionistas capacitados, observando
orientação do Conselho de Alimentação Escolar e respeitando os hábitos alimentares de cada localidade, sua vocação agricola e a preferência pelos produtos in natura.
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Art. 6' Na aquisição de insumos, terão prioridade os produtos
da região, visando à redução dos custos.
Art. 7º Os Estados prestarão assistência técnica aos Municípios, em especial na área de pesquisa em alimentação e nutrição,
elaboração de cardápios e na execução de programas relativos à aplicação de recursos de que trata esta medida provisória.
Art. 8º Fica instituído, no âmbito do FNDE, O Programa Dinheiro Direto na Escola, com o objetivo de prestar assistência financeira às escolas públicas do ensino fundamental das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas de educação especial qualificadas como entidades filantrópicas ou por elas mantidas, observado o disposto no art. 10 desta medida provisória.
Parágrafo único. A assistência financeira a ser concedida a
cada estabelecimento de ensino beneficiário será definida anualmente e terá como base o número de alunos matriculados no ensino
fundamental e especial, de acordo com dados extraídos do censo escolar realizado pelo Ministério da Educação e do Desporto no exercício anterior, e repassada:
I - diretamente à unidade executora ou à entidade representativa da comunidade escolar, na forma dos requisitos estabelecidos
no art. 10;
II - ao Estado ou Município mantenedor do estabelecimento
de ensino nos demais casos.
Art. 9º Os recursos financeiros repassados pelo programa de
que trata o artigo anterior serão destinados à cobertura de despesas
de custeio, manutenção e de pequenos investimentos, exceto gastos
com pessoal, que concorram para a garantia do funcionamento dos
estabelecimentos de ensino.
Art. 10. O Conselho Deliberativo do FNDE expedirá as normas relativas a critérios de alocação dos recursos, valores per capita,
unidades executoras e caracterização de entidades, bem assim as
orientações e instruções necessárias à execução dos programas de
que trata esta medida provisória.
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Art. 11. O disposto nos arts. 2º e 3' desta medida provisória
aplica-se, igualmente, ao repasse de recursos aos estabelecimentos de
ensino públicos no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola.
Parágrafo único. A prestação de contas dos recursos financeiros transferidos na forma do inciso I do parágrafo único do art. 8'
será de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios mantenedores dos estabelecimentos de ensino a eles
vinculados.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revoga-se a Lei n? 8.913, de 12 de julho de 1994.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.785, DE 29 DE DEZEMBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Previdência e
Assistência Social, crédito extraordinário
no valor de R$ 2.932.395.868,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de
1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social,
crédito extraordinário no valor de R$ 2.932.395.868,00 (dois bilhões,
novecentos e trinta e dois milhões, trezentos e noventa e cinco mil,
oitocentos e sessenta e oito reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da incorporação de recursos provenientes do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações, no montante de R$
1.480.370.363,00 (um bilhão, quatrocentos e oitenta milhões, trezentos e setenta mil, trezentos e sessenta e três reais), autorizada
pela Lei nº 9.751, de 16 de dezembro de 1998;
II - do cancelamento de dotações, no valor de R$ 1.452.025.505,00
(um bilhão, quatrocentos e cinqüenta e dois milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e cinco reais) de diversas unidades orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas de diversas unidades orçamentárias, na forma indicada nos Anexos III e IV desta medida provisória, nos montantes
especificados.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1998, pága. 2/17.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.786, DE 29 DE DEZEMBRO
DE 1998
Acrescenta os §§ l~e 2!!ao art. 17 da Lei
n!!. 8.029, de 12 de abril de 1990, renumera-

do para art. 20, nos termos da Lei »."8.154,
de 28 de dezembro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O art. 17 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, renumerado para art. 20, nos termos da Lei nº 8.154, de 28 de dezembro
de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
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«Art. 20.

..

.

§ l' Os créditos destinados a futuro aumento do capital
social da Empresa de Navegação da Amazônia S.A., de titularidade da União, existentes na data da doação de que trata o caput
deste artigo, serão transferidos juntamente com a participação
acionária e nas mesmas condições.
§ 2' A União sucederá a Enasa nas seguintes obrigações
decorrentes de norma legal, ato administrativo ou contrato:
I - relativas ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, à Contribuição Social sobre
o Lucro e ao financiamento de embarcações por parte do Banco
Nacional de Desenvolvímento Econômico e Social, existentes
em 31 de dezembro de 1998; e
11 - relativas a ações trabalhistas, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 1998". (NR)
Art. 2' Esta medida provísória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Eliseu Padilha
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.787, DE 29 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera e acresce dispositivos ao Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, às
Leis n's 5.972, de 11 de dezembro de 1973, e
9.636, de 15 de maio de 1998, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provísória, com força de lei:
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Art. l' O art. 20 do Decreto-Lei n? 73, de 21 de novembro de
1966, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. Não se aplica à União a obrigatoriedade
estatuída na alínea h deste artigo.» (NR)
Art. 2' O art. I" da Lei n" 5.972, de 11 de dezembro de 1973,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. l' O Poder Executivo promoverá o registro da propriedade de bens imóveis da União:
•..••••••.•••.••••••••..••••.•••.••••••••..•••.••.•••••.•.•••••.••.....•..••••...•••••» (NR)
Art. 3' Os dispositivos a seguir indicados da Lei n' 9.636, de
15 de maio de 1998, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 24. .
.
§ 5' Em se tratando de remição devidamente autorizada
na forma do art. 123 do Decreto-Lei n" 9.760, de 5 de setembro
de 1946, o respectivo montante poderá ser parcelado, mediante
pagamento de sinal correspondente a, no mínimo, dez por cento
do valor de aquisição, e o restante em até cento e vinte prestações mensais e consecutivas, observadas as condições previstas
nos arts. 27 e 28.» (NR)
"Art. 28. O término dos parcelamentos de que tratam os
arts. 24, §§ 4' e 5', 26, caput, e 27 não poderá ultrapassar a data
em que o adquirente completar oitenta anos de idade e o valor
de cada parcela não poderá ser inferior a um salário mínimo,
resguardado o disposto no art. 26.» (NR)

«Art. 37
Parágrafo único.

.

.
.

II - parcela do produto das alienações de que trata esta
lei, nos percentuais adiante indicados, observado o limite de
R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao ano:
a) vinte por cento, nos anos 1998 e 1999;
b) quinze por cento, no ano 2000;
c) dez por cento, no ano 2001;
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d) cinco por cento, nos anos 2002 e 2003.» (NR)

«Art. 39

.

Parágrafo UnICO. A permuta que venha a ser realizada
com base no disposto neste artigo deverá ser previamente autorizada pelo conselho de administração, ou órgão colegiado equivalente, das entidades de que trata o caput, ou ainda, na inexistência destes ou de respectiva autorização, pelo Ministro de
Estado a cuja Pasta se vinculem, dispensando-se autorização legislativa para a correspondente alienação.» (NR)
«Art. 37. Fica sujeita ao prazo de decadência de cinco
anos a constituição, mediante lançamento, de créditos originados em receitas patrimoniais, que se submeterão ao prazo prescricional de cinco anos para a sua exigência.
§ l' O prazo de decadéncia de que trata o caput conta-se
do instante em que o respectivo crédito poderia ser constituído,
a partir do conhecimento por iniciativa da União ou por solicitação do interessado das circunstâncias e fatos que caracterizam a
hipótese de incidência da receita patrimonial, ficando limitada
a cinco anos a cobrança de créditos relativos a período anterior
ao conhecimento.
§ 2' Os débitos cujos créditos foram alcançados pela prescrição serão considerados apenas para o efeito da caracterização
da ocorrência de caducidade de que trata o parágrafo único do
art. 101 do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946, com a redação dada
pelo art. 32 desta lei.» (NR)

Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Ficam revogados o art. l' da Lei n' 6.282, de 9 de dezembro de 1975, e as Leis n's 6.584, de 24 de outubro de 1978, e
7.699, de 20 de dezembro de 1988.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177' da Independência e
da República.

no

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.788, DE 29 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera a legislação do imposto sobre a
renda, relativamente à tributação dos Fundos de Investimento Imobiliário e dos rendimentos auferidos em aplicação ou operação
financeira de renda fixa ou variável, ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples), à incidência sobre rendimentos de beneficíários
no exterior, bem assim a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), relativamente ao aproveitamento de créditos e
à equiparação de atacadista a estabelecimento industrial do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), relativamente às operações de mútuo, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, reiativamente às despesas financeiras, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 10 e 16 a 19 da Lei n" 8.668, de 25 de junho de
1993, a seguir enumerados, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10. .
.
XI - critérios relativos à distribuição de rendimentos e
ganhos de capital.
Parágrafo único. O fundo deverá distribuir a seus quotistas, no mínimo, noventa e cinco por cento dos lucros auferidos,
apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou
balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro
de cada ano." (NR)
"Art. 16. Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pelos fundos de investimento imobiliário, em aplicações financeiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8960
ras de renda fixa ou de renda variável, sujeitam-se à incidência
do Imposto de Renda na fonte, observadas as mesmas normas
aplicáveis às pessoas jurídicas submetidas a esta forma de tributação.
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo poderá ser compensado com o retido na fonte, pelo fundo de investimento imobiliário, quando da distribuição de rendimentos e
ganhos de capital." (NR)
«Art. 17. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos,
apurados segundo o regime de caixa, quando distribuídos pelos
fundos de investimento imobiliário a qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do
Imposto de Renda na fonte, à alíquota de vinte por cento.
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo deverá ser recolhido até o último dia útil do mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração." (NR)
«Art. 18. Os ganhos de capital e rendimentos auferidos
na alienação ou no resgate de quotas dos fundos de investimento imobiliário, por qualquer beneficiário, inclusive por pessoa
jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda à
alíquota de vinte por cento:
I - na fonte, na caso de resgate;
II - às mesmas normas aplicáveis aos ganhos de capital
ou ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável,
nos demais casos." (NR)
«Art. 19.
considerado:

O imposto de que tratam os arts. 17 e 18 será

I - antecipação do devido na declaração, no caso de benefíciário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - tributação exclusiva, nos demais casos." (NR)
Art. 22 Sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, o
fundo de investimento imobiliário de que trata a Lei nO 8.668, de 1993,
que aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como
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incorporador, construtor ou sócio, quotistas que possua, isoladamente
ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de vinte e cinco por cento das quotas do fundo.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, considera-se pessoa ligada ao quotista:
I -

pessoa física;

a) os seus parentes até o segundo grau;

b) a empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes
até o segundo grau;

II - pessoa juridica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada, conforme definido nos §§ 1Q e 2' do art. 243 da
Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 3' Os lucros acumulados até 31 de dezembro de 1998 pelos fundos de investimento imobiliário constituídos antes da publicação desta medida provisória, que forem distribuídos até 31 de janeiro de 1999, sujeitar-se-ão à incidência do Imposto de Renda na
fonte à alíquota de vinte por cento.
Parágrafo único. Os lucros a que se refere este artigo, distribuídos após 31 de janeiro de 1999, sujeitar-se-ão à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.
Art. 4' Ressalvada a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção do imposto sobre os rendimentos de que trata o art. 16 da
Lei n' 8.668, de 1993, com a redação dada por esta medida provisória, fica a instituição administradora do fundo de investimento imobiliário responsável pelo cumprimento das demais obrigações tributárias, inclusive acessórias, do fundo.
Art. 5' Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou
operação financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à
incidência do Imposto de Renda na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura (hegde), realizadas por meio de operações de swap
e outras, nos mercados de derivativos.
Parágrafo único. A retenção na fonte de que trata este artigo
não se aplica no caso de beneficiário referido no inciso I do art. 77 da
Lei n' 8.981, de 1995.
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Art. 6' O art. 9' da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9'
I na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais);

§ l' Na hipótese de início de atividade no ano-calendário
imediatamente anterior ao da opção, os valores a que se referem
os incisos I e II serão, respectivamente, de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais) multiplicados pelo número de meses de funcionamento naquele período, desconsideradas as frações de meses.

............................................................................................... (NR)
Art. 7' Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.
Art. 8' Ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V,
VIII, IX, Xe XI do art. l' da Lei n" 9.481, de 1997, os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o beneficiário seja residente
ou domiciliado em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, a que se refere o art. 24 da
lei n' 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sujeitam-se à incidência do
Imposto de Renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.
Art. 9' Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos de que trata o inciso XI do art. l' da Lei n? 9.481, de 1997, não
aplicada no financiamento de exportações, sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.
Parágrafo único. O imposto a que se refere este artigo será recolhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de apuração
dos referidos juros e comissões.
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Art. 10. O § 2" do art. 23 da Lei n" 9.532, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
,,§ 2º

O imposto a que se referem os §§ I" e 5' deverá ser

pago:
I - pelo inventariante, até a data prevista para entrega
da declaração final de espólio, nas transmissões mortis causa,
observado o disposto no art. 7', § 4" da Lei n" 9.250, de 26 de dezembro de 1995;
H - pelo doador, até o último dia útil do mês-calendário
subseqüente ao da doação, no caso de doação em adiantamento
da legítima;
IH - pelo ex-cônjuge a quem for atribuído o bem ou direito, até o último dia útil do mês subseqüente à data da sentença
homologatória do formal de partilha, no caso de dissolução da
sociedade conjugal ou da unidade familiar." (NR)
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente
de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto
isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá
ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da
Lei n" 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 12. Equiparam-se a estabelecimento industrial ou estabelecimentos atacadistas dos produtos da Posição 8703 da Tabela de
Incidência do IPI (Tipi).
Parágrafo único. A equiparação a que se refere o caput aplica-se, inclusive, ao estabelecimento fabricante dos produtos da Posição 8703 da Tipi, em relação aos produtos da mesma posição, produzidos por outro fabricante, ainda que domiciliado no exterior, que revender.
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoasjuridicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas
normas aplicáveis às operaçôes de financiamento e empréstimos
praticados pelas instituições financeiras.
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§ 1s Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese
deste artigo, na data da concessão do crédito.
§ 2' Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que
trata este artigo é a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3' O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência
do fato gerador.
Art. 14. As despesas financeiras relativas a empréstimos ou
financiamentos e os juros remuneratórios do capital próprio a que se
refere o art. 9' da Lei nº 9.249, de 1995, não são dedutíveis para efeito da determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido.
Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica:
I - o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre quaisquer rendimentos;
II - a apuração do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de que trata a Lei n' 9.363, de 13 de dezembro de 1996;
III - a apuração e o pagamento das contribuições para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins);
IV - a apresentação das declarações de débitos e créditos de
tributos e contribuições federais e as declarações de informações, observadas normas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições
por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Art. 17. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do pagamento de tributo ou contribuição por decisão judicial
proferida, em qualquer grau de jurisdição, com fundamento em inconstitucionalidade de lei, que houver sido declarada constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o prazo até o último dia útil do mês de
janeiro de 1999 para o pagamento, isento de multa e juros de mora,
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da exação alcançada pela decisão declaratória, cujo fator gerador tenha ocorrido posteriormente à data de publicação do pertinente
acórdão do Supremo Tribunal Federal.
Art. 18. O importador, antes de aplicada a pena de perdimento da mercadoria na hipótese a que se refere o inciso II do art. 23 do
Decreto-Lei n Q 1.455, de 7 de abril de 1976, poderá iniciar o respectivo despacho aduaneiro, mediante o cumprimento das formalidades
exigidas e o pagamento dos tributos incidentes na importação,
acrescidos dos juros e da multa de que trata o art. 61, da Lei n Q 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, e das despesas decorrentes da permanência da mercadoria em recinto alfandegado.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, considera-se ocorrido o fato gerador, e devidos os tributos incidentes na
importação, na data do vencimento do prazo de permanência da
mercadoria no recinto alfandegado.
Art. 19. A pena de perdimento, aplicada na hipótese a que se
refere o caput do artigo anterior, poderá ser convertida, a requerimento do importador, antes de ocorrida a destinação, em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria.
Parágrafo único. A entrega da mercadoria ao importador, em
conformidade com o disposto neste artigo, fica condicionada à comprovação do pagamento da multa e ao atendimento das normas de
controle administrativo.
Art. 20. A SRF expedirá os atos necessários à aplicação do
disposto nos arts. 18 e 19.
Art. 21. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 22. Ficam revogados:
I - a partir da publicação desta medida provisória, o art. 19
da Lei n Q 9.532, de 1997;
II - a partir de 12 de janeiro de 1999:
a) o art. 13 da Lei n" 8.218, de 29 de agosto de 1991;
b) o art. 42 da Lei n" 9.532, de 1997.
Brasilia, 29 de dezembro de 1998; 177 2 da Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.789, DE 29 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre as relações financeiras entre a União e o Banco Central do Brasil e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' As disponibilidades de caixa da União depositadas no
Banco Central do Brasil serão remuneradas, a partir de 18 de janeiro
de 1999, pela taxa média aritmética ponderada da rentabilidade intrinseca dos Titulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna de
emissão do Tesouro Nacional em poder do Banco Central do Brasil.
Art. 2' Fica o Tesouro Nacional autorizado a fazer aplicação
em Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna em poder
do Banco Central do Brasil, com o compromisso mútuo de reversão
da operação, observado que a taxa de retorno da operação deverá ser
igual à rentabilidade intrinseca dos títulos adquiridos.
Art. 3' O resultado apurado no balanço anual do Banco Central do Brasil após computadas eventuais constituições ou reversões
de reservas será considerado:
I - se positivo, obrigação do Banco Central do Brasil para
com a União, devendo ser objeto de pagamento até o décimo dia útil
do exercício subseqüente ao da aprovação do balanço pelo Conselho
Monetário Nacional;
II - se negativo, obrigação da União para com o Banco Central do Brasil, devendo ser objeto de pagamento até o décimo dia útil
do exercício subseqüente ao da aprovação do balanço pelo Conselho
Monetário Naciona!.
§ l' Os valores pagos na forma do inciso I serão destinados exclusivamente ao pagamento da Dívida Pública Mobiliária Federal,
devendo ser amortizada, prioritariamente, aquela existente junto ao
Banco Central do Brasi!.
§ 2' Durante o periodo compreendido entre a data da apuração do balanço anual e a data do efetivo pagamento, as parcelas de
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,
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que tratam os incisos I e II terão remuneração idêntica àquela aplicada às disponibilidades de caixa da União depositadas no Banco
Central do Brasil.
§ 3' A constituição de reservas de que trata o caput não poderá ser superior a 25% (vinte e cinco por cento) do resultado apurado
no balanço do Banco Central do Brasil.

Art. 4' O balanço do Banco Central do Brasil considerará o
período de l' de janeiro a 31 de dezembro.
Art. 5' A União transferirá ao Banco Central do Brasil, até 31
de março de 1999, o valor correspondente ao saldo da rubrica Resultado a Compensar, existente no balanço do Banco Central do Brasil ao
final do exercicio de 1997, acrescido de remuneração idêntica àquela
aplicada às disponibilidades de caixa da União depositadas no Banco
Central do Brasil, computada até a data da efetiva transferência.
Art. 6' A União promoverá, até 31 de março de 1999, a substituição de Notas do Tesouro Nacional- série L - NTN-L em poder
do Banco Central do Brasil, até o limite da obrigação decorrente do
Multi-Year Deposit Facility Agreement (MYDFA), por outros títulos
de responsabilidade do Tesouro Nacional com características semelhantes às da referida obrigação externa, devendo as NTN -L ser
substituídas pelo seu valor nominal, acrescido da respectiva remuneração pro rata aplicada até a data da operação.
Art. 7' Serão transferidos para a União, até 31 de março de
1999, os direitos e as obrigações decorrentes dos empréstimos compulsórios instituídos pelo Decreto-Lei n" 2.288, de 23 de julho de
1986, existentes no Banco Central do Brasil.
§ l' O disposto no caput poderá se efetivar com a transferência, pelo Banco Central do Brasil à União, dos seguintes ativos:

I - títulos de emissão do Tesouro Nacional em poder do Banco Central do Brasil;
II - créditos decorrentes das dívidas renegociadas nos termos da Lei n'' 8.727, de 5 de novembro de 1993;
III - créditos pertencentes à rubrica Resultado a Compensar
de que trata o art. 5'.
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§ 2' Os títulos e créditos mencionados no § l' serão transferidos pelo seu valor nominal, acrescido da respectiva remuneração pro
rata aplicada até a data da transferência.

Art. 8' A integralização de cotas e ações de organismos internacionais de que a União participe, à exceção daqueles previstos no
§ 2' deste artigo, é de responsabilidade da União, a cujo resultado incorporar-se-ão as respectivas receitas e despesas.
§ l' As cotas e ações dos organismos internacionais referidos
no caput, detidas pelo Banco Central do Brasil, serão transferidas
para a União.
§ 2' A integralização de cotas e ações do Fundo Monetário
Internacional e do Banco de Compensações Internacionais é de responsabilidade do Banco Central do Brasil, a cujo resultado incorporar-se-ão as respectivas receitas e despesas.
§ 3' Os haveres dos organismos internacionais serão depositados no Banco Central do Brasil.

Art. 9' As transferências efetivas para a União das participações nos organismos internacionais de que trata o art. 8º, § 1º, e a
respectiva contrapartida ao Banco Central do Brasil, ocorrerão simultaneamente e até 31 de dezembro de 1999, com base em valores
atualizados, constantes da contabilidade do Banco Central do Brasil na data das operações.
Parágrafo único. Até que se efetivem as transferências previstas no caput, a integralização referida no art. 8', caput, é de responsabilidade do Banco Central do Brasil.
Art. 10. Para pagamento dos valores a que se referem os arts.
3', inciso lI, 5' e 8', § 1', poderão ser emitidos Títulos da Dívida PÚblica Mobiliária Federal interna adequados aos fins de política monetária, com características definidas pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
Art. 11. O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria Federal de Controle, aferirá a exatidão dos valores relativos aos
créditos e obrigações transferidos à União a que se referem os arts.
7', caput e § 1', e 8', § 1', desta medida provisória.
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Parágrafo único. Promover-se-á a compensação de eventuais
diferenças apuradas, atualizadas com remuneração idêntica àquela
aplicada às disponibilidades de caixa da União depositadas no Banco Central do Brasil, desde a data da respectiva transferência até a
data da efetiva compensação, quando dos acertos financeiros previstos no art. 3'.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 13. Ficam revogados o Decreto-Lei n' 1.637, de 6 de outubro de 1978, e o art. 4' da Lei n' 7.862, de 30 de outubro de 1989.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177' da 1ndependência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.790, DE 29 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera a Lei nº 9.365, de 16 de dezembro
de 1996.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. l' e 3' da Lei n' 9.365, de 16 de dezembro de
1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art.L?

.

Parágrafo único. A divulgação de que trata este artigo, a
partir de 1999, inicia-se em l' de janeiro." (NR)
«Art. 3 2

I -

.

período de vigência da TJLP;

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

(NR)
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Art. 2' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.791, DE 30 DE DEZEMBRO
DE 1998
Define o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Do Sistema Nacional de Vigilãncia Sanitária
Art. l' O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária compreende o conjunto de ações definido pelo § 1º do art. 6º e pelos arts. 15 a 18
da Lei n' 8.080, de 19 de setembro de 1990, executado por instituições da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que exerçam atividades de
regulação, normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária.
Art. 2º Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária:

I
II -

definir a política nacional de vigilância sanitária;
definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
III - normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias
e serviços de interesse para a saúde;
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IV - exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e
fronteiras, podendo essa atribuição ser supletivamente exercida pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios;
V - acompanhar e coordenar as ações estaduais, distrital e
municipais de vigilância sanitária;
VI - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios;
VII - atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde;
VIII - manter sistema de informações em vigilância sanitária,
em cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
§ l' A competência da União será exercida:
I - pelo Ministério da Saúde, no que se refere à formulação,
ao acompanhamento e à avaliação da política nacional de vigilância
sanitária e das diretrizes gerais do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária;
II - pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com as atribuições que lhe são conferidas por esta medida
provisória;
III - pelos demais órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, cujas áreas de atuação se relacionem com o sistema.
§ 2º O Poder Executivo Federal definirá a alocação, entre os
seus órgãos e suas entidades, das demais atribuições e atividades
executadas pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, não
abrangidas por esta medida provisória.
§ 3º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fornecerão, mediante convênio, as informações solicitadas pela coordenação
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
CAPÍTULO II
Da Criação e da Competência da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária
Art. 3' Fica criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro no Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e atuação em todo território nacional.
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Parágrafo único. A natureza de autarquia especial conferida à
agência é caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.
Art. 4' A agência atuará como entidade administrativa independente, sendo-lhe assegurada, nos termos desta medida provisória, as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de suas atri-

buições.
Art. 5' Caberá ao Poder Executivo instalar a agência, devendo o seu regulamento, aprovado por decreto do Presidente da República, fixar-lhe a estrutura organizacional.
Parágrafo único.

A edição do regulamento marcará a instala-

ção da agência, investindo-a, automaticamente, no exercício de suas

atribuições.
Art. 6' A agência terá por finalidade institucional promover a
proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos,

dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.
Art. 7' Compete à agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2' desta medida provisória, devendo:

I - coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
II - fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de
suas atribuições;
III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as
políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária;
IV - estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que
envolvam risco à saúde;
V - intervir, temporariamente, na administração de entidades produtoras, que sejam financiadas, subsidiadas ou mantidas
com recursos públicos, assim como nos prestadores de serviços e ou
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cado nacional, obedecido o disposto no art. 5' da Lei nº 6.437, de 20
de agosto de 1977, com a redação que lhe foi dada pelo art. 2' da Lei
nº 9.695, de 20 de agosto de 1998;
VI - administrar e arrecadar a taxa de fiscalização dê vigilãncia sanitária, instituída pelo art. 23 desta medida provisória;
VII - autorizar o funcionamento de empresas de fabricação,
distribuição e importação dos produtos mencionados no art. 6' desta
medida provisória;
VIII - anuir com a importação e exportação dos produtos
mencionados no art. 8' desta medida provisória;
IX - conceder registros de produtos, segundo as normas de
sua área de atuação;
X - conceder e cancelar o certificado de cumprimento de
boas práticas de fabricação;
XI - exigir, mediante regulamentação específica, a certificação de conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação (SBC), de produtos e serviços sob o regime de vigilância sanitária segundo sua classe de risco;
XII - exigir o credenciamento, no âmbito do Sinmetro, dos
laboratórios de serviços de apoio diaguóstico e terapêutico e outros
de interesse para o controle de riscos à saúde da população, bem
como daqueles que impliquem a incorporação de novas tecnologias;
XIII - exigir o credenciamento dos laboratórios públicos de
análise fiscal no âmbito do Sinmetro;
XN - interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos e de prestação de serviços relativos à saúde,
em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à
saúde;
XV - proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a
distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de
violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde;
XVI - cancelar a autorização de funcionamento e a autorização especial de funcionamento de empresas, em caso de violação da
legislação pertinente ou de risco iminente à saúde;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8974
XVII - coordenar as ações de vigilância sanitária realizadas
por todos os laboratórios que compõem a rede oficial de laboratórios
de controle de qualidade em saúde;
XVIII - estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de vigilância toxicológica e farmacológica;
XIX
promover a revisão e atualização periódica da farmacopéia;
xx manter sistema de informação contínuo e permanente para integrar suas atividades com as demais ações de saúde, com
prioridade às ações de vigilância epidemiológica e assistência ambulatorial e hospitalar;
XXI - monitorar e auditar os órgãos e as entidades estaduais, distrital e municipais que integram o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo-se os laboratórios oficiais de controle de
qualidade em saúde;
XXII - coordenar e executar o controle da qualidade de bens
e produtos relacionados no art. 8' desta medida provisória, por meio
de análises previstas na legislação sanitária, ou de programas especiais de monitoramento da qualidade em saúde;
XXIII - fomentar o desenvolvimento de recursos humanos para
o sistema e a cooperação técnico-científica nacional e internacional.
XXIV - autuar e aplicar as penalidades previstas em lei.
§ 1º A agência poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios a execução de atribuições que lhe são próprias, excetuadas as previstas nos incisos I, V, VIII, IX, XV, XVI, XVII, XVII e
XIX deste artigo.
§ 2º A agência poderá assessorar, complementar ou suplementar as ações estaduais, municipais e do Distrito Federal para o
exercício do controle sanitário.
§ 3' As atividades de vigilância epidemiológica e de controle
de vetores relativos a portos, aeroportos e fronteiras, serão executadas pela agência, sob orientação técnica e normativa do Ministério
da Saúde.
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Art. 8º Incumbe à agência, respeitada a legislação em vigor,
regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.
§ 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e
à fiscalização sanitária pela agência:

I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas
e demais insumos, processos e tecnologias;
U - alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus
insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários;
lU - cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes;
IV - saneantes destinados à higienização, desinfecção ou
desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos;
V
conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico;
VI
equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos e hemoterápícos e de diagnóstico laboratorial e por imagem;
VII - imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e
hemoderivados;
VIU - órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em
transplantes ou reconstituições;
IX - radioisótopos para uso diagnóstico in vivo e radiofármacas e produtos radioativos utilizados em diagnóstico e terapia;
X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco;
XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de
risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação.
§ 2º Consideram-se serviços submetidos ao controle e à fiscalização sanitária pela agência, aqueles voltados para a atenção ambulatorial, seja de rotina ou de emergência, os realizados em regime
de internação, os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, bem
como aqueles que impliquem a incorporação de novas tecnologias.
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§ 3º Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, submetem-se ao regime de vigilância sanitária as instalações físicas,
equipamentos, tecnologias, ambientes e procedimentos envolvidos
em todas as fases dos processos de produção dos bens e produtos submetidos ao controle e à fiscalização sanitária, incluindo a destinação
dos respectivos resíduos.
§ 4º A agência poderá regulamentar outros produtos e serviços de interesse para o controle de riscos à saúde da população, alcançados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

CAPÍTULO III
Da Estrutura Orgauizacional da Autarquia

Seção I
Da Estrutura Básica
Art. 9º A agência será dirigida por uma Diretoria Colegiada,
devendo contar, também, com um Procurador, um Corregedor e um
Ouvidor, além de unidades especializadas incumbidas de diferentes
funções.
Parágrafo único. A agência contará, ainda, com um Conselho
Consultivo, na forma disposta em regulamento.
Seção 11
Da Diretoria Colegiada
Art. 10. A gerência e a administração da agência serão exercidas por uma Diretoria Colegiada, composta por até cinco membros,
sendo um deles o seu Diretor-Presidente.
Parágrafo único. Os diretores serão brasileiros, indicados e
nomeados pelo Presidente da República após aprovação prévia do
Senado Federal nos termos do art. 52, III,f, da Constituição Federal,
para cumprimento de mandato de três anos, admitida uma única recondução.
Art. 11. O Diretor-Presidente da Agência será nomeado pelo
Presidente da República, dentre os membros da Diretoria Colegiada, e investido na função por três anos, ou pelo prazo restante de seu
mandato, admitida uma única recondução por três anos.
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Art. 12. A exoneração imotivada de Diretor da Agência somente poderá ser promovida nos quatro meses iniciais do mandato,
findos os quais será assegurado seu pleno e integral exercício, salvo
nos casos de prática de ato de improbidade administrativa, de condenação penal transitada emjulgado e de descumprimento injustificado do contrato de gestão da autarquia.
Art. 13. Aos dirigentes da agência é vedado o exercício de
qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de
direção político-partidária.
§ 1º É vedado aos dirigentes, igualmente, ter interesse direto
ou indireto, em empresa relacionada com a área de atuação da Vigilância Sanitária, prevista nesta medida provisória, conforme dispuser o regulamento.
§ 2' A vedação de que trata o caput deste artigo não se aplica
aos casos em que a atividade profissional decorra de vinculo contratual mantido com entidades públicas destinadas ao ensino e à pesquisa, inclusive com as de direito privado a elas vinculadas.
§ 3' No caso de descumprimento da obrigação prevista no caput
e no § l' deste artigo, o infrator perderá o cargo, sem prejuízo de responder as ações civeis e penais cabíveis.
Art. 14. Até um ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-dirigente
representar qualquer pessoa ou interesse perante a agência.
Parágrafo único. Durante o prazo estabelecido no caput é vedado, ainda, ao ex-dirigente, utilizar em benefício próprio informações privilegiadas obtidas em decorrência do cargo exercido, sob
pena de incorrer em ato de improbidade administrativa.
Art. 15. Compete à Diretoria Colegiada:
I - exercer a administração da agência;
II - propor ao Ministro de Estado da Saúde as políticas e diretrizes governamentais destinadas a permitir à agência o cumprimento de seus objetivos;
III - editar normas sobre matérias de competência da agência;
IV - aprovar o regimento interno e definir a área de atuação,
a organização e a estrutura de cada Diretoria;
V - cumprir e fazer cumprir as normas relativas à vigilância
sanitária;
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VI - elaborar e divulgar relatórios periódicos sobre suas atividades;
VII - julgar, em grau de recurso, as decisões da Diretoria, mediante provocação dos interessados;
VIII - encaminhar os demonstrativos contábeis da agência aos
órgãos competentes.
§ l' A Diretoria reunir-se-á com a presença de, pelo menos,
quatro diretores, dentre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto
legal, e deliberará com, no mínimo, três votos favoráveis.
§ 2' Dos atos praticados pela agência caberá recurso à Diretoria Colegiada, com efeito suspensivo, como última instância administrativa.
Art. 16.

Compete ao Diretor-Presidente:

I
representar a agência em juízo ou fora dele;
II
presidir as reuniões da Diretoria Colegiada;
III
cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria Colegiada;
IV
decidir ad referendum da Diretoria Colegiada as questões de urgência;
V - decidir em caso de empate nas deliberações da Diretoria Colegiada;
VI - nomear e exonerar servidores, provendo os cargos efetivos, em comissão e funções de confiança, e exercer o poder disciplinar, nos termos da legislação em vigor;
VII - encaminhar ao Conselho Consultivo os relatórios periódicos elaborados pela Diretoria Colegiada;
VIII - assinar contratos, convênios e ordenar despesas.

Seção

tu

Dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas
Art. 17. Ficam criados os Cargos em Comissão de Natureza
Especial e do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores (DAS),
com a finalidade de integrar a estrutura da agência, relacionados no
Anexo I desta medida provisória.
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Parágrafo único. Os cargos em Comissão do Grupo de Direção
e Assessoramento Superior serão exercidos, preferencialmente, por
integrantes do quadro de pessoal da autarquia.
Art. 18. Ficam criadas funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas de Vigilãncia Sanitária (FCVS) de exercício
privativo de servidores públicos, no quantitativo e valores previstos
no Anexo I desta medída provisória.
§ 1Q O servidor investido em FCVS perceberá os vencimentos
do cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual tiver sido
designado.
§ 2º Cabe à Diretoria Colegiada da Agência dispor sobre a realocação dos quantitativos e distribuição das FCVS dentro de sua estrutura organizacional, observados 08 níveis hierárquicos, os valores de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo L
§ 3º A designação para a função comissionada de vigilância
sanitária é inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento, cessando o seu pagamento
durante as situações de afastamento do servidor, inclusive aquelas
consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se
referem os incisos I, IV, VI e VIII, do art. 102 da Lei n' 8.112, de 11 de
dezembro de 1990;

CAPÍTULO IV
Do Contrato de Gestão
Art. 19. A administração da agência será regida por um contrato de gestão, negociado entre o seu Diretor-Presidente e o Ministro de Estado da Saúde, ouvidos previamente os Ministros de Estado
da Fazenda e do Planejamento e Orçamento e da Administração Federal e Reforma do Estado, no prazo máximo de noventa dias seguintes à nomeação do Diretor-Presidente da autarquia.
Parágrafo único. O contrato de gestão é o instrumento de avaliação da atuação administrativa da autarquia e de seu desempenho, estabelecendo os parâmetros para a administração interna da
autarquia bem como os indicadores que permitam quantificar, objetivamente, a sua avaliação periódica.
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Art. 20. O descumprimento injustificado do contrato de gestão implicará a exoneração do Diretor-Presidente, pelo Presidente
da República, mediante solicitação do Ministro de Estado da Saúde.
CAPÍTULO V
Do Patrimônio e Receitas

Seção I
Das Receitas da Autarquia
Art. 21. Constituem patrimônio da agência os bens e direitos
de sua propriedade, os que lhe forem conferidos ou que venha adquirir ou incorporar.
Art. 22. Constituem receita da agência:
I - o produto resultante da arrecadação da taxa de fiscalização de vigilância sanitária, na forma desta medida provisória;
U - a retribuição por serviços de quaisquer natureza prestados a terceiros;
lU - o produto da arrecadação das receitas das multas resultantes das ações fiscalizadoras;
IV - o produto da execução de sua dívida ativa;
V - as dotações consignadas no Orçamento Geral da
União, créditos especiais, créditos adicionais e transferências e repasses que lhe forem conferidos;
VI - os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades e organismos nacionais e internacionais;
VII - as doações, legados, subvenções e outros recursos que
lhe forem destinados;
VIU - os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis
e imóveis de sua propriedade;
IX - o produto da alienação de bens, objetos e instrumentos
utilizados para a prática de infração, assim como do patrimônio dos
infratores, apreendidos em decorrência do exercício do poder de polícia e incorporados ao patrimônio da agência nos termos de decisão
judicial.
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Parágrafo único. Os recursos previstos nos incisos I, II e VII
deste artigo, serão recolhidos diretamente à agência, na forma definida pelo Poder Executivo.
Art. 23. Fica instituida a Taxa de Fiscalização de Vigilância
Sanitária.
§ 19 Constitui fato gerador da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária a prática dos atos de competência da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária constantes do Anexo Il.
§ 29 São sujeitos passivos da taxa a que se refere o caput deste
artigo as pessoas físicas e juridicas que exercem atividades de fabricação, distribuição e venda de produtos e a prestação de serviços
mencionados no art. 8º desta medida provisória.
§ 3º A taxa será devida em conformidade com o respectivo fato
gerador, valor e prazo a que refere a tabela que constitui o Anexo II
desta medida provisória.
§ 4º A taxa deverá ser recolhida nos prazos dispostos em regulamento próprio da agência.
§ 5º A arrecadação e a cobrança da taxa a que se refere este
artigo poderá ser delegada aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, a critério da agência, nos casos em que por eles estejam
sendo realizadas ações de vigilância, respeitado o disposto no § 19
do art. 7º desta medida provisória.
Art. 24. A taxa não recolhida nos prazos fixados em regulamento, na forma do artigo anterior, será cobrada com os seguintes
acréscimos:
I - juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de 1% ao mês, calculados na forma da legislação aplicável aos tributos federais;
II - multa de mora de 20%, reduzida a 10% se o pagamento
for efetuado até o último dia útil do mês subseqüente ao do seu vencimento;
III - encargos de 20%, substitutivo da condenação do devedor
em honorários de advogado, calculado sobre o total do débito inscrito
como Dívida Ativa, que será reduzido para 10%, se o pagamento for
efetuado antes do ajuizamento da execução.
§ 19 Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de
mora.
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§ 2' Os débitos relativos à taxa poderão ser parcelados, ajuízo
da Agência Nacional de Vigílância Sanitária, de acordo com os critérios fixados na legíslação tributária.
Art. 25. A Taxa de Fiscalização de Vigílância Sanitária será
devida a partir de I" de janeiro de 1999.
Art. 26. A Taxa de Fiscalização de Vigílância Sanítária será
recolhida em conta bancária vinculada à agência.

Seção II
Da Dívida Ativa
Art. 27. Os valores cuja cobrança seja atribuída por lei à
agência e apurados administrativamente, não recolhidos no prazo
estipulado, serão inscritos em dívida ativa própria da agência e servirão de título executivo para cobrança judicial, na forma da lei.
Art. 28. A execução fiscal da Dívida Ativa será promovida
pela Procuradoria da agência.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 29. Na primeira gestão da autarquia, visando implementar a transição para o sistema de mandatos não coincidentes:
I - três diretores da agência serão nomeados pelo Presidente
da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde;
II - dois diretores serão nomeados na forma do parágrafo único, do art. 10, desta medida provisória.
Parágrafo único. Dos três diretores referidos no inciso I deste
artigo, dois serão nomeados para mandato de quatro anos e um para
dois anos.
Art. 30. Constituída a Agência Nacional de Vigílància Sanitária, com a publicação de seu Regímento Interno, pela Diretoria Colegiada, estará extinta a Secretaria de Vigílância Sanitária.
Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - transferir para a agência o acervo técnico e patrimonial,
obrigações, direitos e receitas do Ministério da Saúde e de seus órgãos, necessários ao desempenho de suas funções;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8983
II - remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários
do Ministério da Saúde para atender às despesas de estruturação e
manutenção da agência, utilizando como recursos as dotações orçamentárias destinadas às atividades finalísticas e administrativas,
observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos na Lei Orçamentária em vigor.
Art. 32. Fica transferido da Fundação Oswaldo Cruz, para a
Agência Nacional de Vigilãncia Sanitária, o Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde, bem como suas atribuições institucionais, acervo patrimonial e dotações orçamentárias.
Parágrafo único. AFundação Oswaldo Cruz dará todo o suporte necessário à manutenção das atividades do Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde, até a organização da agência.
Art. 33. A agência poderá contratar especialistas para a execução de trabalhos nas áreas técnica, científica, econômica e jurídica, por projetos ou prazos limitados, observada a legislação em vigor.
Art. 34. A agência poderá requisitar, nos três primeiros anos de
sua instalação, com ônus, servidores ou contratados, de órgãos de entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, indireta
ou fundacional, quaisquer que sejam as funções a serem exercidas.
§ 1Q Durante os primeiros vinte e quatro meses subseqüentes
à instalação da agência, as requisições de que trata o caput deste artigo serão irrecusáveis, quando feitas a órgãos e entidades do Poder
Executivo Federal, e desde que aprovadas pelos Ministros de Estado
da Saúde e da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2' Quando a requisição implicar redução de remuneração do
servidor requisitado, fica a agência autorizada a complementá-la
até o limite da remuneração do cargo efetivo percebida no órgão de
origem.

Art. 35. É vedado à ANVS contratar pessoal com vínculo empregatício ou contratual junto a entidades sujeitas à ação da Vigilância Sanitária, bem como os respectivos proprietários ou responsáveis, ressalvadas a participação em comissões de trabalho criadas com
fim especifico, duração determinada e não integrantes da sua estrutura organizacional.
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Art. 36. São consideradas necessidades temporárias de excepcional interesse público, nos termos do art. 37 da Constituição
Federal, as atividades relativas à implementação, ao acompanhamento e à avaliação de projetos e programas de caráter finalístico na
área de vigilância sanitária, à regulamentação e à normatização de
produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, imprescindíveis à implantação da agência.
§ l' Fica a ANVS autorizada a efetuar contratação temporária, para o desempenho das atividades de que trata o caput deste artigo, por periodo não superior a trinta e seis meses a contar de sua
instalação.
§ 2' A contratação de pessoal temporário poderá ser efetivada
à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional,
mediante análise do curriculum vitae.
§ 3' As contratações temporárias serão feitas por tempo determinado e observado o prazo máximo de doze meses, podendo ser
prorrogadas desde que sua duração não ultrapasse o termo final da
autorização de que trata o § 1'.

§ 4' A remuneração do pessoal contratado temporariamente
terá como referência valores definidos em ato conjunto da ANVS e do
órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
(Sipec).
§ 5' Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente pela
ANVS, o disposto nos arts. 5' e 6', no parágrafo único do art. 7', nos
arts. 8', 9', 10, 11, 12 e 16 da Lei n? 8.745, de 9 de dezembro de 1993.

Art. 37. O quadro de pessoal da agência poderá contar com
servidores redistribuídos de órgãos e entidades do Poder Executivo
Federal.
Art. 38. Em prazo não superior a cinco anos, o exercício da fiscalização de produtos, serviços, produtores, distribuidores e comerciantes, inseridos no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, poderá ser realizado por servidor requisitado ou pertencente ao quadro
da ANVS, mediante designação da diretoria, conforme regulamento.
Art. 39. Os ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
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mento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em
Ciência e Tecnologia, criadas pela Lei n' 8.691, de 28 de julho de
1993, em exercício de atividades inerentes às respectivas atribuições na agência, fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT), criada pela Lei n' 9.638, de 20
de maio de 1998.
§ I" A gratificação referida no caput também será devida aos
ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de
Desenvolvimento Tecnológico em exercício de atividades inerentes
às suas atribuições na agência.

§ 2' A Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e
Tecnologia (GDCT), para os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura
em Ciência e Tecnologia, criada pela Lei nº 9.647, de 26 de maio de
1998, será devida a esses servidores em exercício de atividades inerentes às atribuições dos respectivos cargos na agência.
§ 3º Para fins de percepção das gratificações referidas neste
artigo serão observados os demais critérios e regras estabelecidos na
legislação em vigor.
§ 4' O disposto neste artigo aplica-se apenas aos servidores
da Fundação Osvaldo Cruz lotados no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde em 31 de dezembro de 1998, e que venham
a ser redistribuídos para a agência.

Art. 40. A Advocacia-Geral da União e o Ministério da Saúde, por intermédio de sua Consultoria Jurídica, mediante comissão
conjunta, promoverão, no prazo de cento e oitenta dias, levantamento das ações judiciais em curso, envolvendo matéria cuja competência tenha sido transferida à agência, a qual substituirá a
União nos respectivos processos.
§ I" A substituição a que se refere o caput, naqueles processos
judiciais, será requerida mediante petição subscrita pela Advocacia-Geral da União, dirigida ao juízo ou tribunal competente, requerendo a intimação da Procuradoria da Agência para assumir o feito.

§ 2' Enquanto não operada a substituição na forma do parágrafo anterior, a Advocacia-Geral da União pernianecerá no feito,
praticando todos os atos processuais necessários.
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Art. 41. O registro dos produtos de que trata a Lei nº 6.360, de
23 de setembro de 1976, e o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de
1969, poderá ser objeto de regulamentação pelo Ministério da Saúde e
pela agência, visando à desburocratização e à agilidade nos procedimentos, desde que isto não implique riscos à saúde da população ou à
condição de fiscalização das atividades de produção e circulação.
Parágrafo único. A agência poderá conceder autorização de
funcionamento a empresas e registro a produtos que sejam aplicáveis apenas a plantas produtivas e a mercadorias destinadas a mercados externos, desde que não acarrete riscos à saúde pública.
Art. 42. O art. 57 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de
1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 57. A importação de alimentos, de aditivos para alimentos e de substâncias destinadas a serem empregadas no fabrico de artigos, utensílios e equipamentos destinados a entrar
em contato com alimentos, fica sujeita ao disposto neste decreto-lei e em seus regulamentos sendo a análise de controle efetuada por amostragem, a critério da autoridade sanitária, no momento de seu desembarque no país." (NR)
Art. 43. A agência poderá apreender bens, equipamentos,
produtos e utensílios utilizados para a prática de crime contra a saúde pública, e a promover a respectiva alienação judicial, observado,
no que couber, o disposto no art. 34 da Lei n? 6.368, de 21 de outubro
de 1976, bem como requerer, em juízo, o bloqueio de contas bancárias de titularidade da empresa e de seus proprietários e dirigentes,
responsáveis pela autoria daqueles delitos.
Art. 44. Os arts. 20 e 21 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de
1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20.
Parágrafo único. Não poderá ser registrado o medicamento que não tenha em sua composição substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico ou terapêutico. (NR)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8987
Art. 21. Fica assegurado o direito de registro de medicamentos similares a outros já registrados, desde que satisfaçam
às exigências estabelecidas nesta medida provisória.
§ l' Os medicamentos similares a serem fabricados no
País, consideram-se registrados após decorrido o prazo de cento
e vinte dias, contado da apresentação do respectivo requerimento, se até então não tiver sido indeferido.
§ 2' A contagem do prazo para registro será interrompida
até a satisfação, pela empresa interessada, de exigência da autoridade sanitária, não podendo tal prazo exceder a cento e oitenta dias.
§ 3' O registro, concedido nas condições dos parágrafos
anteriores, perderá a sua validade, independentemente de notificação ou interpelação, se o produto não for comercializado no
prazo de um ano após a data de sua concessão, prorrogável por
mais seis meses, a critério da autoridade sanitária, mediante
justificação escrita de iniciativa da empresa interessada.
§ 4' O pedido de novo registro do produto poderá ser formulado dois anos após a verificação do fato que deu causa à perda
da validade do anteriormente concedido, salvo se não for imputável à empresa interessada.
§ 5º As disposições deste artigo aplicam-se aos produtos registrados e fabricados em Estado-Parte integrante do
Mercado Comum do Sul (Mercosul) para efeito de sua comercialização no País, se corresponderem a similar nacional já
registrado.» (NR)
Art. 45. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 46. Fica revogado o art. 58 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de
outubro de 1969.
Brasília, 30 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Comissionadas de Vigilância Sanitária
Unidade

Diretoria

Gabinete

Cargos/
Funções
N'

Denominação
CargolFunção

NE!
DAS!

FG
NE

5

Diretor

5

Assessor Especial

102.5

3

Auxiliar

102.1

1

Chefe de Gabinete

101.4

1

Procurador

101.5

1

Corregedor

101.4

1

Ouvidor

101.4

1

Auditor

101.4

17

Gerente-Geral

101.5

38

Gerente

101.4

Quadro Demonstrativo de Funções Comissionadas de Vigilância
Sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CódigolFCVS

Qtde.

FCVS-V

42

1.170,00

FCVS-IV

58

855,00

FCVS-I1I

47

515,00

FCVS-I1

58

454,00

FCVS-I

69

402,00

TOTAL

274

177.005,00

Valor
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Anexo II
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
Fatos Geradores

Valores em R$

Prazos para

Renovação

Autorização de funcionamento de empresa, para cada tipo de atividade
1.1. Sobre a indústria de medicamentos

40.000

anual

1.2. Sobre equipamentos e correlatos

20.000

anual

1.3. Distribuidores de medicamentos,
drogarias e farmácias

15.000

anual

1.3. Demais

10.000

anual

6.600

indeterminado

Isento

indeterminado

4.1.1. Medicamentos

30.000

anual

4.1.2. Equipamentos e correlatos

12.000

anual

4.000

anual

37.000

anual

5. L Cosméticos

3.700

três anos

5.2. Saneantes

11.700

três anos

5.3.1. Equipamentos, Aparelhos e
Instrumentos

65.000

três anos

5.3.2. Outros (conj. de diagn. e bolsas de
sangue

16.300

três anos

5.4.1. Novos

80.000

cinco anos

5.4.2. Similares

35.000

cinco anos

2. Alteração ou acréscimo na autorização
(tipo de atividade, dados cadastrais, fusão ou incorporação empresarial)
3. Substituição de representante legal,
resp. Técnico ou cancelamento de autorização

4. Certificação de boas práticas de fabricação e controle para cada estabelecimento ou unidade fabril, tipo de atividade e linha de produção! comercialização
4.1. No País e Mercosul

4.1.3. Demais
4.2. Outros países
5. Registro de

5.4. Medicamentos
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Valores em R$

Prazos para
Renovação

5.4.3. Genéricos

10.600

cinco anos

5.5. Alimentos e Bebidas

10.000

cinco anos

100.000

anual

1.800

indeterminado

4.500

indeterminado

6.3. Texto de bula, formulário de uso e rotulagem

2.200

indeterminado

Fatos Geradores

5.6. Tabaco e Similares
6. Acréscimo ou Modificação no Registro

6.1. Apresentação
6.2. Concentração e Forma Farmacêutica

I
I

6.4. Prazo de validade ou cancelamento

Isento

indeterminado

6.5. Qualquer outro

8.100

indeterminado

7. Isenção de registro

2.200

indeterminado

8. Certidão, atestado, classificação toxicológica, extensão de uso, cota de comercialização por empresa de produto controlado demais atos declaratórios

10.000

indeterminado

9. Desarquívamento de processo e 2!! via
de documento

2.200

indeterminado

10. Anuência na notificação de publicidade de produtos para veiculação máxima de 6 meses

8.800

indeterminado

11. Anuência em processo de importação
ou exportação para pesquisa clínica

10.000

12. Anuência para isenção de imposto e
em processo de importação ou exportação de produtos, sujeito a Vigilância Sanitária.

Isento

indeterminado

13. Anuência em processo de importação
e exportação para fins de comercializáção de produto sujeito a Vigilância Sanitária

100

indeterminado

--

.

14. Colheita e transporte de amostras
para análise de controle de produtos importados.
- dentro do Município
" outro Município no mesmo Estado
- outro Estado
15. Vistoria para verificação de cumprimento de exigências sanitárias

Indeterminado

150
300
600
500
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Fatos Geradores

Valores em R$

Prazos para
Renovação

1000

Indeterminado

16. Atividades de Controle Sanitário de
Portos, Aeroportos e Fronteiras

16.1. Emissão de Certificado de Desratização e Isenção de Desratização de Embarcação
16.2. Emissão de Guia de Desembarque
de Passageiros e Tripulantes de Passageíros e Tripulantes de Embarcações Ae-

500

ronaves e Veículos Terrestre de Trânsito
Internacional.

16.3. Emissão de Certificado de Livre
Prática

600

Indeterminado

16.4. Emissão de Guia Traslado de Cadáver em Embarcações, Aeronaves e Veículos Terrestres em Trânsito Interestadual
e Internacional

150

indeterminado

Os valores da tabela ficam reduzidos, exceto 16.1, 16.2, 16.3,
16.4, em:
a) 30% no caso de empresas médias tal qual definido pela Lei
nº 9.531 de 10 de dezembro de 1997;
b) 60% no caso das pequenas empresas tal qual definido na Lei
nº 9.317 de 5 de dezembro de 1996;
c) 90% no caso das microempresas tal qual definido na Lei
n" 9.317 de 5 de dezembro de 1996.
Obs.: No caso de empresas que estejam em processo de instalação, a cobrança se realizará por autodeclaração, a ser comprovada no
ano subseqüente, sem a qual o valor descontado passará a ser devido.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.792, DE 30 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o recolhimento ao Tesouro
Nacional de parcela da Tarifa de Embarque
Internacional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. I" Constitui receita própria do Tesouro Nacional a parcela correspondente ao aumento concedido pela Portaria n' 861/GM2,
de 9 de dezembro de 1997, do Ministério da Aeronáutica, às Tarifas
de Embarque Internacional, vigentes naquela data, incluindo o seu
correspondente Adicional Tarifário, previsto na Lei n' 7.920, de 12
de dezembro de 1989.
Parágrafo único. O Ministério da Aeronáutica e a Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) adotarão, no
prazo de até trinta dias, as providências necessárias para:
I - discriminar os valores correspondentes a esta medida
provisória nos respectivos demonstrativos de arrecadação;
H - promover o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional até o 15' dia útil do mês subseqüente à arrecadação;

IH - dar cumprimento aos efeitos financeiros desta medida
provisória, determinado no artigo 3', inclusive mediante o repasse
ao Tesouro Nacional, em até sessenta dias, dos valores correspondentes.
Art. 2' A receita a que se refere o artigo anterior destinar-se-á, exclusivamente, à amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 11 de janeiro
de 1998.
Brasília, 30 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Lélio Viana Lôbo
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.793, DE 30 DE DEZEMBRO
DE 1998
Institui a Taxa Processual sobre os processos de competência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica instituída a Taxa Processual sobre os processos
de competência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade).
Art. 2º Constitui fato gerador da Taxa Processual:
I
Lei nº
II
Lei nº

- a apresentação de atos e contratos previsto no art. 54 da
8.884, de 11 de junho de 1994;
- a consulta ao Cade, nos termos do art.7º, inciso XVII, da
8.884, de 1994.

Art. 3º São contribuintes da Taxa Processual:
I - no caso de atos e contratos, previsto no art. 54 da Lei nº
8.884, de 1994, quaisquer das requerentes;
II - no caso de consulta ao Cade, o consulente.

Art. 4º São isentos do pagamento da Taxa Processual:
I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e
as respectivas autarquias e fundações;
II - o Miuistério Público;
III - os que provarem insuficiência de recursos.
Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança
as entidades fiscalizadoras do exercício profissional.

Art. 5º A Taxa Processual é devida:
I - no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de
atos e contratos do art. 54 da Lei n' 8.884, 1994;
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II - no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de consulta ao Cade, nos termos do art. 7º, inciso XVII, da Lei n" 8.884, de
1994.
Art. 6' O recolhimento da Taxa Processual deverá ser comprovado no momento da protocolização do ato, contrato ou consulta.
§ I" A Taxa Processual não recolhida no momento fixado no
caput deste artigo será cobrada com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por cento, calculados na forma da legislação aplicável aos tributos federais;
II - multa de mora de vinte por cento.
§ 2' Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de
mora.
Art. 7' Fica instituída a Taxa de Serviços, tendo como fato gerador os seguintes serviços prestados pelo Cade:
I - serviço de reprografia de peças processuais, legislação ou
jurisprudência no valor de R$ 0,50 (cinqüenta centavos) por folha reprografada;
II - distribuição da Revista de Direito Econômico, no valor de
R$ 30,00 (trinta reais) o exemplar;
Parágrafo único. São isentos do pagamento da Taxa de Serviços os que provarem insuficiência de recursos.
Art. 8' As taxas de que tratamos arts.1s e 7' serão recolhidas
ao Tesouro Nacional na forma regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 9' As receitas obtidas com a Taxa Processual e a Taxa de
Serviços serão aplicadas na modernização do Cade, visando ao contínuo aumento da produtividade e da qualidade dos serviços prestados à coletividade.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8995
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.794-8, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera as Lei nQs 6.368, de 21 de outubro
de 1976, e 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F O art. 3" da Lei n" 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º As atividades de prevenção, repressão ao tráfico
ilícito, uso indevido e produção não autorizada de substâncias
entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica, e a atividade de recuperação de dependentes serão integradas num Sistema Nacional Antidrogas, constituído pelo conjunto de órgãos que exercem essas atribuições nos âmbitos federal, estadual e municipal.
............................................................................................." (NR)
Art. 2" Os arts. 117 e 119 da Lei n'' 8.112, de 11 de dezembro de
1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 117. ..
..

x - participar de gerência ou administração de empresa
privada, sociedade civil, salvo a participação nos conselhos de
administração e fiscal de empresas ou entidades em que a
União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital
social, sendo-lhe vedado exercer o comércio, exceto na qualidade
de acionista, cotista ou comanditário;
............................................................................................." (NR)
"Art. 119. .
.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à
remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que,
a respeito, dispuser legislação específica." (NR)
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 3' Até que sejam designados os novos membros e instalado o Conselho Nacional Antidrogas, a aplicação dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) será feita pela Secretaria Nacional
Antidrogas, ad referendum do colegiado, mediante autorização de
seu presidente.
Art. 4' Fica alterada para Fundo Nacional Antidrogas (Funad)
a denominação do Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate ao
Abuso de Drogas (Funcab), instituído pela Lei n" 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterada pela Lei n' 8.764, de 20 de dezembro de
1993, e ratificado pela Lei n" 9.240, de 22 de dezembro de 1995, bem
como transferida a sua gestão do âmbito do Ministério da Justiça
para a Secretaria Nacional Antidrogas da Casa Militar da Presidência da República.
Art. 5' Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias do Ministério da Justiça
alocadas nas rubricas relacionadas com as atividades de que trata o
§ l' do art. 6' da Lei n' 9.649, de 1998, com a redação dada por esta
medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 6' Ficam criados, na Administração Pública Federal,
quarenta e cinco cargos em comissão, sendo um de Natureza Especial, e quarenta e quatro do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim distribuídos: doze DAS-6, vinte DAS-5, seis DAS-4,
quatro DAS-2 e dois DAS-L
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.760-7, de 14 de dezembro de 1998.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9' Fica revogada a Medida Provisória n' 1.760-7, de 14 de
dezembro de 1998.
Brasília, 31 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Clovis de Barros Carvalho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

8997

REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.710-4, DE 3 DE DEZEMBRO
DE 1998
Acrescenta dispositivo à Lei »" 9,605,
de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º ALei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
«Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta lei, os
órgãos ambientais integrantes do Sisnama, responsáveis pela
execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização
dos estabelecimentos e das atividades suscetiveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com
força de titulo executivo extrajudicial, termo de compromisso
com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e
atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados
efetiva ou potencialmente poluidores.
§ 1º O termo de compromisso a que se refere este artigo
destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas
e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes,
sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre:
I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;
II - o prazo de vigência do compromisso, que, em função
da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, com possibilidade de prorrogação por igual período;
III - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem
atingidas;
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IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou
jurídica compromissada e os casos de rescisão, em decorrência
do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas;
V - o valor da multa de que trata o inciso anterior não
poderá ser superior ao valor do investimento previsto;
VI - o foro competente para dirimir litígios entre as partes.
§ 2º No tocante aos empreendimentos em curso até o dia
30 de março de 1998, envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá
ser requerida pelas pessoas físicas e juridicas interessadas, até o
dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do Sisnama, devendo ser
firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento.
§ 3' Da data da protocolização do requerimento previsto
no parágrafo anterior e enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas, em relação
aos fatos que deram causa à celebração do instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física oujurídica que o houver firmado.
§ 4º A celebração do termo de compromisso de que trata
este artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento.
§ 5' Considera-se rescindido de pleno direito o termo de
compromisso, quando descumprida qualquer de suas cláusulas,
ressalvado o caso fortuito ou de força maior.
§ 6' O termo de compromisso deverá ser firmado em até
noventa dias, contados da protocolização do requerimento.
§ 7' O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da sua
viabilidade técnica ejuridica, sob pena de indeferimento do plano.
§ 8' Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante extrato." (NR)
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.710-3, de 5 de novembro de 1998.
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Art. 3° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 3 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.711-4, DE 3 DE DEZEMBRO
DE 1998
Acresce dispositivo à Lei n!l 9.526, de 8
de dezembro de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º ALei nº 9.526, de 8 de dezembro de 1997, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
«Art. 4º-A. Os recursos existentes nas contas de depósito,
de que trata o art. 1º desta lei, ou que tenham sido repassados
ao Tesouro Nacional, nos termos do seu art. 2º, poderão ser reclamados junto às instituições financeiras, nos termos dos respectivos contratos, até 31 de dezembro de 1998.
§ 1º À liberação dos recursos de que trata este artigo aplica-se o disposto no § 1º do art. 1º desta lei.
§ 2º Na hipótese de restituição de recursos anteriormente
transferidos ao Tesouro Nacional, fica o Banco Central do Brasil autorizado a debitar na conta daquele tesouro os valores
que forem repassados às instituições financeiras." (NR)
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.711-3, de 5 de novembro de 1998.

Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 3 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.718-2, DE 3 DE DEZEMBRO
DE 1998
Acresce parágrafo ao art. 4!J. da Lei
n' 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que dispõe
sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do
corpo humano para fins de transplante e tratamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 4' da Lei n' 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
,,§ 6' Na ausência de manifestação de vontade do potencial doador, o pai, a mãe, o filho ou o cônjuge poderá manifestar-se
contrariamente à doação, o que será obrigatoriamente acatado
pelas equipes de transplante e remoção." (NR)
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.718-1, de 5 de novembro de 1998.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 3 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.727-1, DE 8 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre as operações com recursos
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, de
que trata aLei n!:! 7.827, de 27 de setembro de
1989, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 12 A partir de 12de dezembro de 1998, os encargos financeiros dos financiamentos a serem concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989,
corresponderão à variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas,
acrescida da taxa efetiva de juros de oito por cento ao ano.
§ 1º Os contratos de financiamento celebrados até 30 de novembro de 1998 terão, se do interesse do mutuário, os respectivos
encargos financeiros ajustados a partir de 12 de dezembro de 1998,
de forma a compatibilizá-los aos custos previstos no caput, com a incidência dos redutores percentuais que forem estabelecidos na forma do art. 2º.
§ 2º O dei credere do agente financeiro, limitado a três por cento ao ano, está contido nos encargos frnanceiros de que trata o caput.

Art. 2' Sobre a taxa efetiva de juros de que trata o artigo anterior, incidirão redutores de até sessenta por cento, a serem fixados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, por proposta dos bancos
administradores, para as atividades prioritárias e de relevante interesse para o desenvolvimento econômico e social das respectivas
regiões, de acordo com a natureza, a localização e a competitividade do empreendimento, a finalidade dos financiamentos e o porte
do beneficiário.
Parágrafo único. No caso de desvio na aplicação dos recursos, o
mutuário perderá, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, inclusive de natureza executória, todo e qualquer benefício, especialmente os relativos aos encargos financeiros.
Art. 3' Os recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, desembolsados pelos bancos administradores, serão remunerados pelos encargos pactuados com os devedores, na forma do disposto nos arts. l' e 2', excluído o dei credere correspondente.
Art. 4' Os bancos administradores dos Fundos Constitucionais
de Financiamento ficam autorizados a adotar, nas renegociações,
prorrogações e composições de dívidas, as seguintes condições:
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I - o saldo devedor da operação, para efeito da renegociação
da dívida, será apurado sem computar encargos por inadimplemento;

II - beneficiários: mutuários de financiamentos concedidos
até 31 de dezembro de 1996, com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento;

III - encargos financeiros: os fixados no art. l' com a incidência dos redutores percentuais que forem estabelecidos na forma do
art. 2 9 ;
IV - prazo:
a) até cinco anos, acrescidos ao prazo final da operação, admitindo-se novo esquema de amortização fixado de acordo com a capacidade de pagamento do devedor;
b) o prazo total da operação, assim considerado o prazo inicial,
seus acréscimos efetivados anteriormente e o período adicional de
que trata a alínea a, não poderá exceder a quinze anos.

§ l' Não são passíveis de renegociação, nos termos deste artigo, as operações negociadas com amparo naLei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995.
§ 2' Os mutuários interessados na renegociação, prorrogação
e composição de dívidas de que trata este artigo deverão manifestar,
formalmente, seu interesse ao banco administrador dos recursos do
fundo até 31 de dezembro de 1998.
§ 3' É estabelecido o prazo de 31 de março de 1999 para encerramento das renegociações, prorrogações e composições de dívidas
amparadas em recursos dos fundos constitucionais, inclusive sob a
forma alternativa de que trata o art. 5'.
§ 4' As operações originariamente contratadas ao amparo dos
Fundos Constitucionais de Financiamento que se enquadrarem no
disposto neste artigo e que tenham sido recompostas com recursos
de outras fontes dos agentes financeiros poderão ser renegociadas
com base nesta medida provisória, a critério dos bancos administradores.
§ 5' Os saldos devedores das operações de que trata o § 4',
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to, serão atualizados, a partir da data da exclusão dos financiamentos das contas dos fundos, com encargos financeiros não superiores à
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e sem imputar encargos por
inadimplemento e honorários de advogados.
§ 6' o disposto neste artigo não se aplica às operações em que
tenham sido constatados desvio de recursos.

Art. 5' Ficam os bancos administradores dos Fundos Constitucionais de Financiamento, se do interesse dos mutuários de financiamentos amparados em recursos dos fundos e alternativamente às
condições estabelecidas no artigo anterior, autorizados a renegociar
as operações de crédito rural nos termos da Resolução n? 2.471, de 26
de fevereiro de 1998, do Conselho Monetário Nacional, e suas alterações posteriores.
Art. 6º O mutuário que vier a inadimplir, depois de ter renegociado, prorrogado ou recomposto sua dívida nos termos dos arts. 4'
e 52, não poderá tomar novos financiamentos em bancos oficiais, enquanto não for regularizada a situação da respectiva dívida.
Art. 7º Em cada operação dos fundos constitucionais, contratada a partir de l' de dezembro de 1998, excluída a decorrente da renegociação, prorrogação e composição de que trata o art. 4', o risco
operacional do banco administrador será de cinqüenta por cento, cabendo igual percentual ao respectivo fundo.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.727, de 6 de novembro de 1998.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Ficam revogados o art. 11 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e os arts. 1º, 3', 5' e 6º da Lei n' 9.126, de 10 de novembro de 1995.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.717-3, DE 10 DE DEZEMBRO
DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal - Recursos sob Supervisão
do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário no valor de R$ 68.383.840.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997), crédito
extraordinário no valor de R$ 68.383.840.000,00 (sessenta e oito bilhões, trezentos e oitenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil
reais), em favor de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária
Federal - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda para
atender à programação constante do anexo desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da emissão de Títulos de Responsabilidade do
Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária
Federal, no montante especificado.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.717-2, de 12 de novembro de 1998.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paioa

o anexo está publicado no DO de 11.12.1998, pág. 1.
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1. 719-2, DE 10 DE DEZEMBRO
DE 1998
Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 73,
de 21 de novembro de 1966, da-Lei n'6.435, de
15 dejulho de 1977, da Lei n' 5.627, de F de
dezembro de 1970, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 26, 84 e 90 do Decreto-Lei n' 73, de 21 de novembro de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 26. As sociedades seguradoras não poderão requerer concordata e não estão sujeitas a falência, salvo, neste último caso, se decretada a liquidação extrajudicial, o ativo não for
suficiente para o pagamento de pelo menos a metade dos credo:
res quirografários, ou quando houver fundados indícios da ocorrência de crime falimentar." (NR)
«Art. 84. .
.
§ l' O patrimônio líquido das sociedades seguradoras não
poderá ser inferior ao valor do passivo não operacional, nem ao
valor mínimo decorrente do cálculo da margem de solvência,
efetuado com base na regulamentação baixada pelo CNSP.
§ 2' O passivo não operacional será constituído pelo valor
total das obrigações não cobertas por bens garantidores.
§ 3' As sociedades seguradoras deverão adequar-se ao
disposto neste artigo no prazo de um ano, prorrogável por igual
período e caso a caso, por decisão do CNSP." (NR)
«Art. 90. .
.
Parágrafo único. Aplica-se à intervenção a que se refere
este artigo o disposto nos arts. 55 a 62 da Lei n' 6.435, de 15 de
julho de 1977.» (NR)
Art. 2' Às sociedades seguradoras de capitalização e às entidades de previdência privada aberta aplica-se o disposto nos arts. 2'
e 15 do Decreto-Lei n? 2.321,de 25 de fevereiro de 1987, l' a 8' da Lei
n' 9.447, de 14 de março de 1997 e, no que couber, nos arts. 3' a 49 da
Lei n" 6.024, de 13 de março de 1974.
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Parágrafo único. As funções atribuídas ao Banco Central do
Brasil pelas leis referidas neste artigo serão exercidas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), quando se tratar de sociedades seguradoras, de capitalização ou de entidades de previdência
privada aberta.
Art. 3' Aplica-se às entidades de previdência privada aberta o
disposto no art. 84 do Decreto-Lei n? 73, de 1966.
Art. 4' O art. 56 da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 56. .
.
§ 3º A decretação da intervenção não afetará o funcionamento da entidade nem o curso regular de seus negócios.
§ 4' Na hipótese de indicação de pessoa jurídica para gerir
a sociedade em regime de intervenção, esta poderá, em igualdade
de condições com outros interessados, participar de processo de
aquisição do controle acionário da sociedade interventiva.» (NR)
Art. 5' O art. 9' da Lei n? 5.627, de 1º de dezembro de 1970,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9 9 ..••••••••..••..•••..••••••••.••..•...••••••...•••.••.•••....••••••.••..•.••••.
....................................................................................
.
,

Parágrafo único.

Excepcionalmente, e em prazo não supe-

rior a um ano, prorrogável por uma única vez e por igual prazo, a

critério da Susep, poderá ser autorizada a transferência de controle acionário de sociedades de seguros às pessoas jurídicas indicadas neste artigo." (NR)
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.719-1, de 12 de novembro de 1998.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Fica revogado o art. 3º da Lei n? 7.682, de 2 de dezembro de 1988.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA W 1.710-5, DE 30 DE DEZEMBRO
DE 1998
Acrescenta dispositivo à Lei n" 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas Q() meio
ambiente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' ALei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
«Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta lei, os
órgãos ambientais integrantes do Sisnama, responsáveis pela
execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização
dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com
força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso
com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e
atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados
efetiva ou potencialmente poluidores.
§ 1º O termo de compromisso a que se refere este artigo
destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas
e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes,
sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre:

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;
II - o prazo de vigência do compromisso, que, em função
da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, com possibilidade de prorrogação por igual período;
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UI - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem
atingidas;
N - as multas que podem ser aplicadas à pessoa fisica ou
jurídica compromissada e os casos de rescisão, em decorrência
do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas;
V - o valor da multa de que trata o inciso anterior não
poderá ser superior ao valor do investimento previsto;
VI - o foro competente para dirimir litígios entre as partes.
§ 2' No tocante aos empreendimentos em curso até o
dia 30 de março de 1998, envolvendo construção, instalação,
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou
potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas
interessadas, até o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do Sisnama, devendo ser firmado pelo dirigente máximo
do estabelecimento.
§ 3' Da data da protocolização do requerimento previsto
no parágrafo anterior e enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas, em relação
aos fatos que deram causa à celebração do instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou jurídica que o houver firmado.
§ 4' A celebração do termo de compromisso de que trata
este artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento.
§ 5' Considera-se rescindido de pleno direito o termo de
compromisso, quando descumprida qualquer de suas cláusulas,
ressalvado o caso fortuito ou de força maior.

§ 6' O termo de compromisso deverá ser firmado em até
noventa dias, contados da protocolização do requerimento.
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§ 7' O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da
sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indeferimento do
plano.
§ 8' Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante extrato." (NR)
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.710-4, de 3 de dezembro de 1998.

Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.711-5, DE 30 DE DEZEMBRO
DE 1998
Acresce dispositivo às Leis n ºs 9.526, de
8 de dezembro de 1997, e 9.496, de 11 de setembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' ALei n" 9.526, de 8 de dezembro de 1997, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
«Art. 4'-A. Os recursos existentes nas contas de depósito,
de que trata o art. l' desta lei, ou que tenham sido repassados ao
Tesouro Nacional, nos termos do seu art. 2', poderão ser reclamados junto às instituições financeiras, nos termos dos respectivos contratos, até 31 de dezembro de 1998.
§ l' Àliberação dos recursos de que trata este artigo aplica-se o disposto no § l' do art. l' desta lei.
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§ 2º Na hipótese de restituição de recursos anteriormente
transferidos ao Tesouro Nacional, fica o Banco Central do Brasil
autorizado a debitar na conta daquele tesouro os valores que forem repassados às instituições financeiras.» (NR)
Art. 2º ALei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
«Art. 6º-A. Poderão, também, ser deduzidos das prestações os valores efetivamente desembolsados pelos Estados, entre a data de assinatura do contrato de refinanciamento e a data
do início de sua eficácia, referentes ao pagamento de dívidas, objeto do refinanciamento previsto nesta lei.» (NR)
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.711-4, de 3 de dezembro de 1998.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.718-3, DE 30 DE DEZEMBRO
DE 1998
Acresce parágrafo ao art. 4'2 da Lei nº
9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que dispõe
sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes
do corpo humano para fins de transplante e
tratamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 4º da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 6' Na ausência de manifestação de vontade do potencial doador, o pai, a mãe, o filho ou o cônjuge poderá manifestar-se contrariamente à doação, o que será obrigatoriamente
acatado pelas equipes de transplante e remoção.» (NR)
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Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1. 718-2, de 3 de dezembro de 1998.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
José Serra

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 84, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
8antarém Rádio e TV Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Santarém, Estado do Pará.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 11 de
outubro de 1995, que renova por dez anos, a partir de 11 de maio de
1992, a concessão deferida à Santarém Rádio e TV Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Santarém, Estado do Pará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9013-9017, dez. 1998
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 85, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Tiradentes Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 18 de
dezembro de 1995, que renova por dez anos, a partir de 1 º de novembro
de 1993, a concessão deferida à Rádio Tiradentes Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º
publicação.

Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

Senado Federal, 3 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 86, DE 1998
Aprova o ato que renova a concessão da
S.A. Rádio Pelotense para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande
do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9013-9017, dez. 1998

9015
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 16 de
maio de 1996, que renova por dez anos, a partir de 1º de maio de
1994, a concessão outorgada à S.A. Rádio Pelotense para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º
publicação.

Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

Senado Federal, 3 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 87, DE 1998
Aprova o texto da Convenção para Prevenir e Punir os Atos de Terrorismo Configurados em Delitos Contra as Pessoas e a
Extorsão Conexa, Quando Tiverem eles
Transcendência Internacional, concluída
em Washington, em 2 de fevereiro de 1971.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto da Convenção para Prevenir e Punir
os Atos de Terrorismo Configurados em Delitos Contra as Pessoas e a
Extorsão Conexa, Quanto Tiverem eles Transcendência Internacional, concluída em Washington, em 2 de fevereiro de 1971.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso N acional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente

o texto

da convenção acima citada está publicado no D8F de 3.3.1998.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 88, de 1998
Autoriza o envio, pelo Brasil, de tropas
armadas e equipamentos para o exterior,
com a finalidade de prestar o apoio logístico
necessário à realização dos trabalhos da
Missão de Observadores Militares Equador/Peru (Momep).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É autorizado o Poder Executivo a enviar tropas armadas e equipamentos para o exterior, com a finalidade de prestar o
apoio logistico necessário à realização dos trabalhos da Missão de
Observadores Militares EquadorlPeru (Momep).
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacionai quaisquer atos que impliquem revisão desta autorização.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente

o texto da autorização acima citado está publicado no D8F de 25.6.1998.
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Faço saber que o CONGR$SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 89, DE 1998
Aprova a solicitação de reconhecimento
da competência obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos
os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos
Humanos para fatos ocorridos a partir do
reconhecimento, de acordo com o previsto no
parágrafo primeiro do art. 62 daquele instrumento internacional.

O CONGRESSSO NACIONAL decreta:
Art. 1s É aprovada a solicitação de reconhecimento da competência obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos
em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos para fatos ocorridos a partir do
reconhecimento, de acordo com o previsto no parágrafo primeiro do
art. 62 daquele instrumento internacional.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso NacíonaI quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida solicitação.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
A solicitação de reconhecimento acima citada está publicada no DSF de
21.10.1998.
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RESOLUÇOES

Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 93, DE 1998
Altera a Resolução n' 78, de 1998, do
Senado Federal.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' A Resolução n' 78, de 1998, do Senado Federal, passa
a vigorar acrescida dos seguintes arts. 45-A, 45-B e 45-C:
«Art. 45-A. Às operações de crédito contratadas pelos
Estados junto à União, nos limites definidos em autorização específica, e destinadas à compensação parcial de perdas de receita decorrentes da aplicação da Lei n'' 9.424, de 24 de dezembro
de 1996, incorridas nos exercícios de 1998, 1999 e 2000, bem
como às operações de crédito destinadas a programas de reforma do Estado e executadas nos protocolos e acordos firmados
entre a União e os Estados, sob a égide da Lei nº 9.496, de 11 de
setembro de 1997, não se aplicam os seguintes dispositivos:
I - art. 6', I, H e IH;
H - art. 7', apenas quanto ao não-encaminhamento, pelo
Banco Central do Brasil, de pedido de autorização para contratação de operação de crédito de tomador que apresente resultado primário negativo;
III - art. 18.
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Parágrafo único. Os pleitos de autorização para a contratação das operações de crédito de que trata este artigo serão encaminhados ao Senado Federal, por intermédio do Banco Central do Brasil, instruídos com a documentação de que trata o art.
13, dispensado o cumprimento do disposto no inciso VIII.
Art. 45-B. Aos contratos firmados entre os Estados e o
Distrito Federal e a União, no âmbito do Programa de Incentivo
à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária
(Proes) aplica-se o disposto no art. 4º.
Parágrafo único. Os pleitos de que trata este artigo são
dispensados do cumprimento do disposto no art. 18.
Art. 45-C. As operações de crédito realizadas nos exercícios de 1998 e 1999 pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios junto a instituições oficiais de crédito e seus respectivos agentes financeiros, a organismos multilaterais e a instituições de fomento e cooperação ligadas a governos estrangeiros, são dispensadas do atendimento dos seguintes requisitos;
I - art. 7º, apenas quanto ao não-encaminhamento, pelo
Banco Central do Brasil, de pedido de autorização para a contratação de operação de crédito de tomador que apresente resultado primário negativo;
II - art. 18.
Parágrafo único. Os pleitos de autorização para a contratação
das operações de crédito de que trata este artigo serão encaminhados ao Senado Federal, por intermédio do Banco Central do Brasil,
instruídos com a documentação de que trata o art. 13, inclusive
aquela referente aos requisitos dispensados."

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de dezembro de 1998.

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 94, DE 1998
Autoriza o Estado do Rio Grande do
Norte a contratar operações de crédito, consubstanciada no contrato de abertura de
crédito e de compra e venda de ativos, celebrado em 13 de maio de 1998, entre a
União e o Estado do Rio Grande do Norte,
com a interveniência do Banco do Estado
do Rio Grande do Norte S.A. (Bandern), do
Banco de Desenvolvimento do Rio Grande
do Norte S.A. (BDRN), do Bandern Crédito
Imobiliário S.A. (Bandern CI), da Bandern Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Bandern CF!), todos em liquidação
extrajudicial, do Banco do Brasil S.A., e do
Banco Central do Brasil, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de
até R$ 99.293.000,00 (noventa e nove milhões, duzentos e noventa e três mil reais).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio Grande do Norte autorizado a contratar operação de crédito consubstanciada no contrato de abertura de crédito e de compra e venda de ativos celebrados entre a
União e o Estado do Rio Grande do Norte, em 13 de maio de 1998,
com a interveniência do Banco do Estado do Rio Grande do Norte
S.A. (Bandern), do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do
Norte S.A. (BDRN), da Bandern Crédito Imobiliário S.A. (Bandern
CI), da Bandern Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Bandern CFI), todos em liquidação extrajudicial, do Banco do Brasil
S.A., e do Banco Central do Brasil, no âmbito do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de
até R$ 99.293.000,00 (noventa e nove milhões, duzentos e noventa e
três mil reais).
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada neste artigo
se apóia nos termos das Medidas Provisórias nºs 1.654-23, de 15 de
abril de 1998, e 1.635-20, de 9 de abril de 1998, e na Lei n Q 9.496, de
11 de setembro de 1997.
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Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes financeiras:
I - valor do crédito a ser liberado pela União: até rui; 99.293.000,00
(noventa e novemilhões,duzentos e noventa e trés mil reais),que serão utilizados exclusivae obrigatoriamente da seguinte forma:
a) até R$ 53.601.000,00 (cinqüenta e três milhões, seiscentos e
um mil reais), para aquisição, pelo Estado, da carteira de crédito
imobiliário da Bandern CI;
b) até R$ 41.692.000,00 (quarenta e um milhões, seiscentos e
noventa e dois mil reais), para pagamento das obrigações do BDRN
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES);
c) R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para capitalização
da Agência de Fomento;
II - forma de liberação dos recursos: as liberações dos recursos serão realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em
consonância com o art. 10 da Medida Provisória nº 1.654-23, de
1998, da seguinte forma:
a) diretamente à Bandern CI, com relação ao montante destinado à aquisição de sua carteira imobiliária pelo Estado;
b) diretamente ao BNDES, com relação ao montante destinado
ao pagamento das obrigações do BDRN;
c) diretamente ao Estado, com relação ao valor destinado à capitalização da agência de fomento, após sua constituição e depois de
obtidas as autorizações necessárias ao seu funcionamento;
III - encargos financeiros:
a) juros: 6% (seis por cento) ao ano;
b) atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
IV - prazo: trezentas e sessenta prestações mensais e consecutivas;
V - garantias: as receitas próprias do Estado, as transferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
VI - condições de pagamento - amortização: o Estado pagará a dívida definida anteriormente em trezentas e sessenta prestações mensais e consecutivas, calculadas com base na Tabela Price,
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vencendo-se a primeira trinta dias após a data da primeira liberação, e as demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes. Neste pagamento não incidirá o limite de comprometimento a que se refere O
§ 1º do art. 5' da Medida Provisória nº 1.654-23, de 1998.
§ l' Os valores citados no inciso I, alíneas a e b, serão atualizados pela variação da taxa Selic, divulgada pelo Banco Central do
Brasil, de 1º de janeiro de 1998 até a data das liberações a que se refere a cláusula terceira do contrato, e deverão ser utilizadas exclusivamente no pagamento de todas as obrigações das liquidandas integrantes do Sistema Financeiro do Estado.
§ 2' O Estado poderá utilizar, em amortização do saldo devedor, créditos que tenham sido objeto de novação a que se refere a
Medida Provisória n? 1.635-20, de 9 de abril de 1998, até o valor de
R$ 53.601.000,00 (cinqüenta e três milhões, seiscentos e um mil
reais), contra o Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS), recebidos pela alienação da Carteira Imobiliária da Bandern CI e da Cohab-RGN.
§ 3' O produto obtido pela realização dos ativos remanescentes da massa liquidanda das instituições integrantes do Sistema Financeiro do Estado deverá obrigatoriamente ser utilizado na amortização do contrato, preservados os recursos necessários à manutenção da massa liquidanda.
§ 4' Eventuais créditos do Estado decorrentes da posição líquida positiva final do Bandern, do BDRN, da Bandern CI e da Bandern CFI serão utilizados, a títulos de amortização extraordinária,
no saldo devedor do contrato.
Art. 3º O descumprimento pelo Estado de qualquer das obrigações assumidas no contrato, incluindo atraso de pagamento, implicará, durante o período em que persistir o descumprimento, a
substituição dos encargos financeiros mencionados no art. 2' desta
resolução por encargos equivalentes ao custo médio de captação da
Dívida Mobiliária do Governo Federal, acrescido de juros moratórios
de 1% a.a. (um por cento ao ano).
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1998.
Senador GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
GERALDO MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 95, DE 1998
Autoriza o Estado de Santa Catarina a
realizar operação de crédito consubstanciada no contrato de abertura de crédito firmado entre a União e o Estado de Santa Catarina, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
no valor de até R$ 311.907. 000, 00 (trezentos
e onze milhões, novecentos e sete mil reais),
cujos recursos serão destinados ao saneamento das instituições do sistema financeiro daquele Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1e É o Estado de Santa Catarina autorizado a realizar a
operação de crédito consubstanciada no contrato de abertura de crédito firmado em 31 de março de 1998, entre a União e o Estado de
Santa Catarina, com a interveniência do Banco Central do BrasilBacen, do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Besc), da Besc
S.A. - Crédito Imobiliário (Bescri), da Besc Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos, da Besc S.A. - Corretora de
Títulos, Valores e Câmbio, da Besc Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., da Besc S.A. - Corretora de Seguros e Administradora de Bens e do Banco de Desenvolvimento do Estado de
Santa Catarina S.A. (Badesc), no valor de até R$ 311.907.000,00
(trezentos e onze milhões, novecentos e sete mil reais).
Parágrafo único. Os recursos do financiamento referido no
caput destinam-se, exclusiva e obrigatoriamente, a propiciar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, nos termos da Medida Provisória nº 1.612-21, de 5 de
março de 1998, e da cláusula vigésima primeira do Contrato de Refinanciamento celebrado entre a União e o Estado de Santa Catarina, em 31 de março de 1998.
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Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras básicas:
I - valor docrédito a ser liberado pela União: até R$ 311.907.000,00
(trezentos e onze milhões, novecentos e sete mil reais), sendo que os recursos serão utilizados exclusiva e obrigatoriamente da seguinte forma:
a) até R$ 109.291.000,00 (cento e nove milhões, duzentos e noventa e um mil reais), destinados ao saneamento e capitalização do
Bese e Bescri, sendo:

1') até R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) para integralizar aumento de capital no Besc;
2') até R$ 59.291.000,00 (cinqüenta e nove milhões, duzentos e
noventa e um mil reais) para aquisição, pelo Estado, de créditos do
FCVS junto ao Besc e Bescri;
b) até R$ 202.616.000,00 (duzentos e dois milhões, seiscentos e
dezesseis mil reais) destinados ao saneamento, capitalização e
transformação do Badesc em agência de fomento, sendo:

1') até R$ 65.211.000,00 (sessenta e cinco milhões, duzentos e
onze mil reais), destinados à constituição de provisão para perdas
em operações de créditos;
2') até R$ 83.536.000,00 (oitenta e três milhões, quinhentos e
trinta e seis mil reais), destinados a atendimento de obrigações do
Badesc;
3') até R$ 48.002.000,00 (quarenta e oito milhões e dois mil
reais), destinados à capitalização da agência de fomento;
4º) até R$ 5.857.000,00 (cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e
sete mil reais), destinados ao pagamento de dívida do Estado para
com o Badesc;
5') até R$ 10.000,00 (dez mil reais), resultantes de diferença
na soma das parcelas em relação ao total de recursos destinados ao
Badesc a serem discriminados em aditivo contratual, de forma que,
até a operacionalização da operação, as cifras estejam de acordo
com os valores constantes no § 3' da cláusula primeira do contrato;
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c) os valores referidos nas alíneas a e b serão atualizados pela
variação da taxa Selic, divulgada pelo Bacen, de l' de janeiro de
1998 até a data da efetiva liberação dos recursos;
II -

forma de liberação dos recursos:

a) as liberações dos recursos serão realizadas pela Secretaria
do Tesouro Nacional (STN), em consonância com o art. 10 da Medida
Provisória n" 1.612-21, de 1998, da seguinte forma:

1') os recursos liberados serão incorporados à parcela (P) definida na cláusula quarta do Contrato de Refinanciamento, firmado
com base naLei n' 9.496, de 11 de setembro de 1997, nas mesmas datas em que ocorrerem as liberações, regendo-se pelas condições daquele instrumento;
2º) ocorrendo a hipótese prevista no § 2º do art. 5º da Medida Provisória nº 1.612-21, de 1998, o saldo devedor incorporado, devidamente atualizado, será apartado do saldo devedor de (P) do Contrato de
Refinanciamento e amortizado com base na Tabela Price, sem a observância do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida
Real (RLR), a que se refere a cláusula quinta daquele instrumento;
b) a liberação de recursos para a capitalização da agência de fomento é condicionada à comprovação da constituição da referida agência e à obtenção das autorizações necessárias ao seu funcionamento.

Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar da data de sua
publicação.
Art. 4º

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 10 de dezembro de 1998.
Senador GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO W 96, DE 1998
Aprova o Programa de Apoio Financeiro ao Governo Brasileiro, autoriza a elevação do limite para concessão de garantia
pela União, autoriza a União a prestar garantia e autoriza o Banco Central do Brasil
a contratar operações externas de natureza
financeira.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É autorizada a implementação do Programa de Apoio
Financeiro ao Governo Brasileiro liderado pelo Fundo Monetário
Internacional, consubstanciado nos termos da Mensagem n' 275, de
1998 (n' 1.516, de 1998, na origem).
Art. 2º É a União autorizada a elevar o seu limite para concessão de garantias em operações de natureza financeira em montante
equivalente a US$ 14,530,000,000.00 (catorze bilhões, quinhentos e
trinta milhões de dólares norte-americanos) e a prestar garantia ao
Banco Central do Brasil nas operações de que trata o art. 3º desta resolução, dispensada a contragarantia correspondente, do Banco
Central do Brasil, ao Tesouro Naciona!.
Art. 3' É o Banco Central do Brasil autorizado a efetuar as
operações externas de natureza financeira, junto ao Banco de Compensações Internacionais (BIS) e ao Banco do Japão (BOJ), integrantes do Programa de Apoio Financeiro de que trata o art. l' desta
resolução, nas condições a seguir estabelecidas.
Art. 4º A operação de crédito junto ao Banco de Compensações
Internacionais, mencionada no art. 39 , apresenta as seguintes características financeira:
I - valor total do empréstimo: até US$ 13,280,000,000.00
(treze bilhões, duzentos e oitenta milhões de dólares norte-americanos);
II
tomador: Banco Central do Brasil;
III
garantidor: República Federativa do Brasil;
IV
carência: seis meses;
V
amortização: parcela única na data do vencimento;
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VI - taxa de juros: Libor semestral mais margem de 4,6%
(quatro inteiros e seis décimos por cento) vencíveis juntamente com
o principal;
a) margem de 0,5% (cinco décimos por cento) adicional, no caso
de rolagem de parcela já sacada;
b) margem de 0,5% (cinco décimos por cento) adicional, para a
parcela a ser desembolsada, quando o saldo devedor alcançar ou ultrapassar a 50% (cinqüenta por cento) do montante da linha de crédito;
c) margem de 0,5% (cinco décimos por cento) adicional, para a
parcela a ser desembolsada quando o saldo devedor alcançar ou ultrapassar a 75% (setenta e cinco por cento) do montante da linha de
crédito, desde que a margem total não ultrapasse a 5,6% (cinco inteiros e seis décimos por cento);
VII - juros de mora: Libor mensal, acrescida de 5,6% (cinco
inteiros e seis décimos por cento);
VIII - despesas gerais: todas as despesas incorridas com a preparação e execução do contrato de empréstimo.
Art. 5' A operação de crédito junto ao Banco do Japão mencionada no art. 3' apresenta as seguintes características financeiras:
I - valor total do empréstimo: até US$ 1,250,000,000.00
(um bilhão, duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos);
II
tomador: Banco Central do Brasil;
III - garantidor: República Federativa do Brasil;
IV - carência: seis meses;
V - amortização: parcela única na data do vencimento;
VI - taxa de juros: Libor semestral mais margem de 4,6%
(quatro inteiros e seis décimos por cento) vencíveis juntamente com
o principal;
a) margem de 0,5% (cinco décimos por cento) adicional, no caso
de rolagem de parcela já sacada;
b) margem de 0,5% (cinco décimos por cento) adicional, para a
parcela a ser desembolsada, quando o saldo devedor alcançar ou ultrapassar a 50% (cinqüenta por cento) do montante da linha de crédito;
c) margem de 0,5% (cinco décimos por cento) adicional, para a
parcela a ser desembolsada quando o saldo devedor alcançar ou ultrapassar a 75% (setenta e cinco por cento) do montante da linha de
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crédito, desde que a margem total não ultrapasse a 5,6% (cinco inteiros e seis décimos por cento);
VII - juros de mora: Libor mensal, acrescida de 5,6% (cinco
inteiros e seis décimos por cento);
VIII - despesas gerais: todas as despesas incorridas com a
preparação e execução do contrato de empréstimo.
Art. 6º O Poder Executivo encaminhará ao Senado Federal,
trimestralmente, demonstrativo do cumprimento das metas indicativas e critérios de desempenho relativos ao Programa de Apoio Financeiro a que se refere o art. l' desta resolução.
Art. 7º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado
da data de sua publicação.
Art. 8' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 97, DE 1998
Autoriza o Estado de Alagoas a contrater operação de refinanciamento de dívidas
do Estado, consubstanciada no contrato de
confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas e seu termo aditivo
celebrados com a União, respectivamente,
em29 dejunho de 1998 e 12 de novembro de
1998, com base no protocolo de acordo firmado entre a União e o Estado de Alagoas,
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no
valor total de R$ 677.887.265,64 (seiscentos
e setenta e sete milhões, oitocentos e oitenta
e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e
sessenta e quatro centavos).

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1º É o Estado de Alagoas autorizado a contratar operação
de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada no contrato de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas e seu termo aditivo celebrados com a União, respectivamente,
em 29 de junho de 1998 e 12 de novembro de 1998, com base no protocolo de acordo firmado entre a União e o Estado de Alagoas, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados.
Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
I - vaIor da dívida a ser adquirida pela União: R$ 677.887.265,64
(seiscentos e setenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), constituída
do somatório das dívidas a seguir díscriminadas:
a) R$ 530.617.047,47 (quinhentos e trinta milhões, seiscentos e
dezessete mil, quarenta e sete reais, e quarenta e sete centavos), COfrespondentes ao somatório dos saldos devedores dos contratos firmados com a Caixa Econômica Federal (CEF), provenientes de operações
do Programa Pro-Base, dívida fundada, contratadas até 31 de março
de 1996, e de empréstimos concedidos ao amparo do voto CMN nº 162,
de 1995, e suas alterações, atualizados até 29 de junho de 1998;
b) R$ 147.270.218,17 (cento e quarenta e sete milhões, duzentos e setenta mil, duzentos e dezoito reais e dezessete centavos), COfrespondentes a operações de ARO e dívida fundada junto às seguintes instituições:
lº) Lloyds Bank: R$ 18.671.013,81 (dezoito milhões, seiscentos
e setenta e um mil treze reais e oitenta e um centavos), referentes às
operações nOs 94/1946 e 94/1946-A;
2º) BNB: R$ 51.150.589,65 (cinqüenta e um milhões, cento e
cinqüenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco
centavos), referentes à operação CAC 95/2101;
3') Interfinance: R$ 4.460.207,19 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, duzentos e sete reais e dezenove centavos), referentes à operação n? 352/96;
4º) Banco do Brasil: R$ 8.051.715,15 (oito milhões, cinqüenta e
um mil, setecentos e quinze reais e quinze centavos);
5º) Banco Real: R$ 5.000.100,73 (cinco milhões, cem reais e setenta e três centavos);
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6º) BMC: R$ 44.347.074,43 (quarenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e sete mil, setenta e quatro reais e quarenta e três
centavos), referentes à Operação n" 9.476/96;
7º) Bicbanco: R$ 15.589.517,21 (quinze milhões, quinhentos e
oitenta e nove mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e um centavos), referentes à operação n" 016/96;
II - valor a ser refinanciado: do total da dívida a ser adquirida pela União, será deduzida a parcela de R$ 29.645.332,77 (vinte e
nove milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e
dois reais e setenta e sete centavos), correspondentes aos custos assumidos pela União, até 29 de junho de 1998, conforme autorizado
no art. 3º, § 4º, da Lei n'' 9.496, de 11 de setembro de 1997, sendo refinanciado o valor de R$ 648.241.932,87 (seiscentos e quarenta e oito
milhões, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos);
III -

encargos:

a) juros: 7,5% a.a. (sete inteiros e cinco décimos por cento ao
ano) calculados sobre o saldo devedor existente e debitados no primeiro dia de cada mês;
b) atualização do saldo devedor: pela variação positiva do
IGP-DI, ou, se esse índice for extinto, por outro que vier a substituí-lo;

IV - condições de pagamento: parcela refinanciada de
R$ 648.241.932,87 (seiscentos e quarenta e oito milhões, duzentos e
quarenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e sete
centavos), em trezentas e sessenta prestações mensais e consecutivas, calculadas com base na Tabela Price, limitadas ao dispêndio
mensal de 1/12 (um doze avos) de 15% (quinze por cento) da Receita
Líquida Real do Estado (RLR);
V - garantias: as receitas próprias do Estado, as transferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.
§ 1º Até o implemento da condição referida na cláusula vigésima quinta do Contrato de Refinanciamento, as dívidas descritas no
inciso I serão atualizadas com base nos encargos financeiros previstos nos contratos que lhes deram origem.
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§ 2º A eficácia do Contrato de Refinanciamento, além do que
determina a cláusula vigésima quinta, está condicionada à celebração de contrato de assunção, pela União, de todas as dívidas descritas no inciso r.
§ 3º O descumprimento pelo Estado de Alagoas das obrigações constantes do Contrato de Refinanciamento, ou dos contratos
dele integrantes, incluindo atraso de pagamentos e a não-observância das metas e compromissos constantes do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, a que se refere a cláusula décima quinta
do contrato, implicará, durante todo o período em que persistir o descumprimento:

I - a substituição dos encargos financeiros mencionados na
cláusula sétima por encargos equivalentes ao custo médio de captação da Dívida Mobiliária Interna do Governo Federal, acrescido de
juros moratório de 1% a.a. (um por cento ao ano);
II - a elevação, em quatro pontos percentuais, do percentual
da RLR tomado como base para a apuração do limite de dispêndio
previsto nas cláusulas quinta e sexta do contrato.
Art. 3º O Estado se compromete e se responsabiliza pela adequação de sua programação financeira para atendimento das obrigações mensais decorrentes das dívidas referidas nos itens I a VII do
§ 2' da cláusula quinta do Contrato de Refinanciamento, de modo
que o limite de 15% (quinze por cento), referido na mesma cláusula,
não inviabilize o pagamento integral das obrigações originadas dos
contratos firmados ao amparo das Leis nOs 7.976, de 27 de dezembro
de 1989, e 8.727, de 5 de novembro de 1993, e das decorrentes de reestruturação de dívida externa, na forma da legislação pertinente.

Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar da data de sua
publicação.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o_SENADOFEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 98, DE 1998
Autoriza O Estado do Paraná a contratar operação de crédito e compra e venda de ações sob condição, celebrado em 3D
dejunho de 1998, entre a União e o Estado do Paraná, nos termos do disposto na
Medida Provisória n" 1.654-25, de 10 de
junho de 1998, e na Lei n' 9.496, de 11 de
setembro de 1997, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, no valor total de até
R$ 3.850.000.000,00 (três bilhões, oitocentos e cinqüenta milhões de reais).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I" É o Estado do Paraná autorizado a contratar operação
de crédito e compra e venda de ações sob condição, conforme contrato
celebrado em 30 de junho de 1998, entre a União e o Estado do Paraná, nos termos do disposto na Medida Provisória n' 1.654-25, de 10
de junho de 1998, e na Lei n'' 9.496, de 11 de setembro de 1997, no
ãmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, no valor total de até R$ 3.850.000.000,00 (três bilhões,
oitocentos e cinqüenta milhões de reais).
Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
I - valordo crédito a ser liberadopela União:até R$ 3.850.000.000,00
(três bilhões, oitocentos e cinqüenta milhões de reais), a preços de 31 de
março de 1998, que serão utilizados, exclusiva e obrigatoriamente da
seguinte forma:
a) até R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de
reais) para aquisição de ativos pelo Estado;
b) até R$ 2.550.000.000,00 (dois bilhões, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), destinados à capitalização do Banestado;
c) até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), destinados à
integralização de capital da agência de fomento;
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II - forma de liberação dos recursos: as liberações dos recursos serão realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em
consonãncia com o art. 10 da Medida Provisória nº 1.654-25, de
1998, por conta e ordem do Estado, devidamente atualizados como
disposto no § 1º, da seguinte forma:
a) até R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de
reais) para aquisição de ativos pelo Estado a seguir discriminados:
1º) até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) para
aquisição de débitos do Fundo de Desenvolvimento do Estado (FDE)
junto ao Banestado, decorrentes de cessão a prazo, relativos ao
CDI-Badep e Cocelpa;
2º) até R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) para
aquisição de débitos do Grupo Atalla junto ao Banestado;
3') até R$ 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais) para
aquisição de participação societária da Banestado S.A. Participações,
Administração e Serviços junto à Banestado Reflorestadora S.A.;
4º) até R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), destinados à aquisição da carteira de desenvolvimento do Banestado;
5') até R$ 188.000.000,00 (cento e oitenta e oito milhões de reais)
para aquisição de créditos de curso normal do Banestado, de baixa
rentabilidade ou liquidez;
6º) até R$ 86.000.000,00 (oitenta e seis milhões de reais), destinados à aquisição de bens não de uso próprio do Banestado;
b) até R$ 2.550.000.000,00 (dois bilhões, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), destinados à capitalização do Banestado, com a
destinação a seguir discriminada:
1') até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), destinados a
cobrir dispêndios com o Plano de Demissão Voluntária;
2') até R$ 253.000.000,00 (duzentos e cinqüenta e três milhões
de reais), destinados à contribuição extraordinária para a Fundação
Funbep;
3º) até R$ 1.903.000.000,00 (um bilhão, novecentos e três milhões de reais), destinados à recomposição patrimonial do Banestado;
4') até R$ 294.000.000,00 (duzentos e noventa e quatro milhões
de reais) para cobertura de ajustes que se fizerem necessários, ouvido o Banco Central do Brasil quanto a sua destinação;
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c) até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) para integralização de capital da agência de fomento a ser constituída;
III - compromissos do Estado:
a) o Estado obriga-se a vender o controle acionário do Banestado até 30 de junho de 1999, utilizando o produto então arrecadado
para amortização da parcela (P), referida na cláusula quarta do Contrato de Refinanciamento;
b) em caso da não alienação do controle acionário do Banestado,
em leilão específico, até 30 de junho de 1999, o Estado alienará à
União as ações de sua titularidade no capital social do Banestado;
c) os recursos provenientes da alienação das ações do Banestado serão obrigatoriamente destinados à amortização do saldo devedor da parcela (P), referida na cláusula quarta do Contrato de Refinanciamento;
d) o Estado compromete-se a adquirir do Banestado, no prazo
de um ano, contado de 30 de junho de 1998, os títulos públicos por
este titulados em 30 de agosto de 1998, de emissão do Estado de Alagoas, do Estado de Santa Catarina e do Estado de Pernambuco, bem
como dos Municípios de Os asco (SP) e Guarulhos (SP);
e) o Estado, na qualidade de controlador, e o Banestado, na esfera de suas respectivas competências, deverão adotar, no prazo de
até cento e cinqüenta dias, a partir de 30 de junho de 1998, as providências julgadas necessárias pelo Banco Central do Brasil, para o fechamento das agências do Banestado em Grand Cayman Island,
Nova Iorque e para o fechamento ou alienação do Banco deZ Paraná
S.A. no Paraguai;
fJ os recursos gerados pelos ativos do Banestado adquiridos
pelo Estado, previsto na alínea a do inciso I, incluindo os provenientes de sua alienação, serão obrigatoriamente destinados à amortização do saldo devedor do Contrato de Refinanciamento.
§ 10 Os valores a que se referem as alíneas a e b do inciso I serão atualizadas pela variação da taxa Selic, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, de 1º de abril de 1998, até a data da efetiva liberação dos recursos.
§ 20 Se os valores constantes da alínea a do inciso II não forem
integralmente utilizados para aquisição de ativos, o saldo remanescente poderá, a critério do Banco Central do Brasil, ser utilizado
para capitalização do Banestado.
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§ 3' A liberação de recursos para integralização de capital da
agência de fomento é condicionada à comprovação da constituição da
referida agência e à obtenção das autorizações necessárias ao seu
funcionamento.
§ 4' As parcelas dos recursos liberados na forma prevista anteriormente serão incorporadas à parcela CP) definida na cláusula quarta do Contrato de Refinanciamento, nas mesmas datas em que ocorrerem as liberações, regendo-se pelas condições daquele instrumento.
§ 5' Se decorridos dezoito meses da data de assinatura do Contrato de Refinanciamento, o Estado detiver o controle acionário de
qualquer instituição financeira, exceto com relação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul CBRDE), o saldo devedor incorporado, devidamente atualizado, será apartado do saldo devedor
de CP) e amortizado com base na TabelaPrice, sem a observãncia do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real CRLR), a
que se referem as cláusula quinta e sexta daquele instrumento.
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1998.

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o_SENADO FEDERAL, aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 99, DE 1998
Autoriza a contratação de operação de
crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de até DM
225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de marcos alemães), entre a Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e um
consórcio de bancos liberados pelo Dresdner
Bank Ag., destinada ao financiamento do
Projeto Usina Nuclear de Angra lI.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1" É a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, restabeleci da
pela Resolução n? 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a contratar
operação de crédito externo junto a um consórcio de bancos liderados
pelo Dresdner BankAg., no valor de até DM 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de marcos alemães).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
referida neste artigo destinam-se ao financiamento do Projeto Usina
Nuclear de Angra 11.
Art. 2" As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguinte:
I
mutuário: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás);
mutuante: Dresdner Bank Ag., como líder de um conII
sórcio de bancos (Frankfurt/Alemanha);
III - garantidor: República Federativa do Brasil;
IV - agente executor: Eletrobrás Termonuclear S.A. (Eletronuclear);
V - objetivo: financiar a conclusão da execução do Projeto
Usina Nuclear de Angra II;
VI - valor: DM 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de marcos alemães);
VII - juros: até 1% a.a. (um por cento ao ano) acima da
AKA-Teto C semestral, incidente sobre o saldo devedor do principal,
a partir da data de cada desembolso dos recursos no exterior ou, alternativamente, quando o valor desembolsado alcançar o montante
de DM 112.500.000,00 (cento e doze milhões e quinhentos mil marcos alemães), poderá ser feita a opção por uma faixa fixa à razão de
até 1% a.a. (um por cento ao ano) acima do custo de refinanciamento
dos bancos associados no mercado de capitais alemão;
VIII
prazo: aproximadamente catorze anos e seis meses;
IX - carência: aproximadamente três anos;
X - comissão de compromisso: até 0,375% a.a. (trezentos e
setenta e cinco milésimos por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado, contado a partir da data do primeiro desembolso, o mais
tardar noventa dias após a assinatura do contrato;
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XI - comissão de administração: até 0,4% (quatro décimos
por cento) incidente sobre o montante da operação;
XII - juros de mora: até 1,0 a.a. (um por cento ao ano) acima
da taxa operacional;
XIII - período de desembolso: até 30 de dezembro de 2002;
XIV - condições de pagamento:
a) do principal: em vinte e quatro parcelas semestrais, vencendo-se a primeira seis meses depois de terminados os testes de aceitação, que poderá ocorrer o mais tardar em 30 de junho de 2001;
b) dosjuros: semestralmente vencidos, em 15 de janeiro e 15 de
julho de cada ano, para o período de desembolso e nas mesmas datas
do pagamento do principal, durante o período de amortização. Neste
caso, poderá ocorrer um pagamento intermediário para a adequação
das datas;
c) da comissão de compromisso: trimestralmente vencida ao final de cada trimestre civil, sendo a primeira parcela após a aprovação do Registro de Operação Financeira (ROF);
d) da comissão de administração: em duas parcelas de 50%
(cinqüenta por cento) cada, sendo a primeira pagável em até trinta
dias após a assinatura do contrato, porém não antes da aprovação do
ROF e a última um ano após tal data.
Art. 3º É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução nº 96, de 1989, restabelecida pela Resolução nº
17, de 1992, ambas do Senado Federal, a conceder garantia à operação de crédito externo referida no art. I" desta resolução.
Art. 4º Deverá ser celebrado contrato de contragarantia entre
a Eletrobrás e a União, privando-se, inclusive, de mecanismo de débito automático em conta corrente.
Art. 5º As autorizações concedidas por esta resolução deverão
ser exercidas num prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da
data de sua publicação.
Art. 6' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 100, DE 1998
Autoriza o Estado de Sergipe a realizar a operação de crédito, no valor de
R$ 31.500.000,00 (trinta e um milhões e
quinhentos mil reais), baseada no Contrato
de Abertura de Crédito, celebrado entre a
União, o Estado de Sergipe e o Banco do
Estado de Sergipe S.A. (Banese)J em 30 de
março de 1998, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1e É o Estado de Sergipe autorizado a realizar operação
de crédito baseada no Contrato de Abertura de Crédito, celebrado
entre a União, o Estado de Sergipe e o Banco do Estado de Sergipe
S.A. (Banese), em 30 de março de 1998, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2º A operação de crédito deverá ser realizada nas seguintes condições:
I - valor do crédito a ser liberado pela União: R$ 31.500.000,00
(trinta e um milhões e quinhentos mil reais), a preços de 31 de dezembro de 1997, atualizados pela variação da taxa Selic, de 1º de janeiro
de 1998 até a data da efetiva liberação dos recursos;
II - forma de liberação dos recursos: os recursos serão liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional diretamente ao Banese, na
forma prevista no art. 10 da Medida Provisória nº 1.612-21, de 5 de
março de 1998;
III - condições para liberação dos recursos:
a) o Estado de Sergipe deve assumir as dívidas do Banese
junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor
de R$ 24.269.000,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e sessenta e
nove mil reais);
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b) promover a capitalização do Banese mediante aporte de
R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais);
IV - forma de pagamento: as parcelas dos recursos liberados
serão incorporadas à parcela (P), definida no Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamento de Dívidas, celebrado entre a
União e o Estado de Sergipe, em 27 de novembro de 1997, nos termos da Lei n? 9.496, de 11 de setembro de 1997, passando esta operação de crédito a reger-se pelas condições avençadas naquele instrumento;
V - condição adicional: caso, após dezoito meses, contados a
partir de 21 de novembro de 1997, o Estado ainda detiver o controle
acionário de qualquer instituição financeira, o saldo devedor incorporado, devidamente atualizado, será apartado do saldo devedor da
parcela (P) e amortizado com base na Tabela Price, sem a observância do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real
do Estado, estipulado no Contrato de Refinanciamento.
Art. 3Q A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1998.

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o_SENADOFEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 101, DE 1998
Autoriza a União a contratar operação
de crédito externo, no valor equivalente a
SEK 422.523.950,00 (quatrocentos e vinte e
dois milhões, quinhentas e vinte e três mil,
novecentas e cinqüenta coroas suecas), de
principal, com o Skandinaviska Ensk.ilda
Banken AB, destinada ao Programa de Reaparelhamento da Marinha.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1Q É a União autorizada, nos termos do art. 52, inciso V,
da Constituição Federal e nos termos da Resolução n? 96, de 1989, do
Senado Federal, a contratar operação de crédito externo junto ao
Skandinaviska Enskilda Banken AR.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão utilizados no financiamento do Programa de Reaparelhamento da Marinha.
Art. 2º A operação de crédito mencionada no artigo anterior
apresenta as seguintes características financeiras:
I - valor pretendido: SEK 422.523.950,00 (quatrocentos e
vinte e dois milhões, quinhentas e vinte e três mil, novecentas e cinqüenta coroas suecas);
II - juros: até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por
cento ao ano) acima da Stibor-SEK-seis meses, incidente sobre o saldo devedor do principal a partir da data de cada desembolso dos recursos no exterior;
III
prazo: sessenta meses;
IV - carência: seis meses;
V - Prêmio de Seguro da EKN: até 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento) calculados sobre o valor de cada desembolso;
VI - comissão de compromisso: não há;
VII - management fee: até 0,5% (cinco décimos por cento) incidente sobre o montante da operação;
VIII - despesas gerais: limitadas a 0,1% (um décimo por cento) do valor financiado e contra apresentação das faturas;
IX - condições de pagamento:
a) do principal: em dez parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira parcela seis meses após cada desembolso;
b) dos juros: semestralmente vencidos, contados a partir de
cada desembolso;

c) da management fee: em uma única parcela em até trinta dias
após a aprovação do Registro de Operações Financeiras (ROF) e antes do primeiro desembolso;
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d) das despesas gerais: após a aprovação do ROF, mediante
comprovação, em reais, exceto aquelas incorridas no exterior que só
possam ser pagas em moeda estrangeira.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de
sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1998.

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 102, DE 1998
Autoriza a República Federativa
do Brasil a prestar garantia à operação
de crédito externo no valor de até DM
225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de marcos alemães), entre a Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. {Eletrobrás} e um
consórcio de bancos liderados pelo Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW, destinada ao financiamento do Projeto Usina Nuclear de Angra 11.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução n' 96, de 1989, restabelecida pela Resolução
nº 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a conceder garantia à operação de crédito externo, no valor de DM 225.000.000,00 (duzentos e
vinte e cinco milhões de marcos alemães), a ser celebrada entre a
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e o Kreditanstalt für
Wiederaufbau - KfW.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
referida neste artigo destinam-se ao financiamento para conclusão
da execução do Projeto Usina Nuclear de Angra lI.
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Art. 2' As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
I

mutuário: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletro-

brás);
mutuante: Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW;
II
III
garantidor: República Federativa do Brasil;
IV
objetivo: financiar o Projeto Usina Nuclear de Angra lI;
V
valor: DM 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de marcos alemães);
VI - juros: taxa a ser fixada em cada data de desembolso ou
conjunto de desembolso (pela média ponderada) com base na taxa do
custo de captação do KfW no mercado alemão, acrescida de 0,6% a.a.
(seis décimos por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor do principal, a partir da data de cada desembolso dos recursos no exterior;
VII
prazo: aproximadamente catorze anos e seis meses;
VIII - carência: aproximadamente três anos;
IX - comissão de compromisso: até 0,25% a.a. (vinte e cinco
centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado, contado a partir da data do primeiro desembolso, o mais tardar noventa
dias após a data de assinatura do contrato;
X - comissão de administração: até 0,25% a.a. (vinte e cinco
centésimos por cento ao ano) incidente sobre o montante da operação;
XI - juros de mora: até 1,0% a.a. (um por cento ao ano) acima da taxa operacional;
XII - desembolso: até 31 de dezembro de 2002;
XIII - condições de pagamento:
a) do principal: vinte e quatro parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira seis meses depois de terminados
os testes de aceitação, que poderá ocorrer o mais tardar em 30 de junho de 2001, sendo que para os desembolsos que ocorrerem após esta
data, os pagamentos serão em parcelas semestrais e iguais nas mesmas datas anteriormente estipuladas e acrescidas às parcelas remanescentes;

b) dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de janeiro e 15 de
julho de cada ano, para o período de desembolso e nas mesmas datas
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de pagamento do principal, durante o período de amortização, sendo
que neste caso poderá ocorrer um pagamento intermediário para a
adequação de datas;
c) da comissão de compromisso: trimestralmente vencida ao final de cada trimestre civil, sendo a primeira parcela após a aprovação do Registro de Operações Financeiras (ROF);
d) da comissão de administração: em uma única parcela em até
trinta dias após o registro final do contrato (ROF) e antes do primeiro desembolso.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida num prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data
de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 103, DE 1998
Autoriza o Estado do Acre a realizar
operação de crédito baseada no contrato de
abertura de crédito, celebrado entre a
União, o Estado do Acre e o Banco do Estado do Acre, em 31 de março de 1998, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado do Acre autorizado a realizar operação de
crédito baseada no contrato de abertura de crédito, celebrado entre a
União, o Estado do Acre e o Banco do Estado do Acre S.A. (Banacre),
em 31 de março de 1998, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
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Parágrafo único. O crédito a ser liberado pela União, no valor
de R$ 101.068.000,00 (cento e um milhões e sessenta e oito mil reais), na forma prevista no art. 10 da Medida Provisória nO 1.612-21, de
5 de março de 1998, destina-se ao financiamento dos ajustes prévios
para a liquidação do Banacre e a criação de agência de fomento.
Art. 2° A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
I - valor do crédito a ser liberado pela União:R$101.068.000,00
(cento e um milhões, sessenta e oito mil reais), posição em 31 de janeiro de 1998, que devem ser utilizados exclusiva e obrigatoriamente da seguinte forma:
a) R$ 71.396.000,00 (setenta e um milhões, trezentos e noventa
e seis mil reais), liberados diretamente ao Banco do Brasil S.A. para
absorção das operações do Banacre caracterizadas por depósitos
junto ao público;
b) R$ 25.672.000,00 (vinte e cinco milhões, seiscentos e setenta
e dois mil reais), liberados diretamente ao Banacre para absorção das
obrigações deste caracterizadas por empréstimos, repasses e outras;

c) R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), liberados diretamente ao Estado, para capitalização da agência de fomento, após obtidas as autorizações necessárias ao seu funcionamento;
II - forma de liberação dos recursos: os recursos serão liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), na forma prevista no
art. 10 da Medida Provisória n" 1.612-21, de 1998;

III -

encargos:

a) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados sobre o saldo
devedor existente e debitados no primeiro dia de cada mês;

b) atualização do saldo devedor: variação positiva do IGP-DI;

IV - condições de pagamento: em 360 (trezentas e sessenta)
prestações mensais e consecutivas, calculadas com base na Tabela
Price;

V - garantias: as receitas próprias do Estado, as transferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar nO 87, de 13 de setembro de 1996.
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Parágrafo único. Os valores citados nas alíneas a e b do inciso
I serão atualizados pela variação da taxa Selic de 1º de fevereiro de
1998 até a data da efetiva liberação dos recursos.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida num prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da
data de sua publicação.
Art. 4º

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 16 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 104, DE 1998
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
contratar operação de crédito, no valor de R$
296.221.070,00 (duzentos e noventa e seis
milhões, duzentos e vinte e um mil e setenta
reais), junto ao Banco do Brasil S.A., na
qualidade de agente financeiro do Tesouro
Nacional, cujos recursos serão destinados à
compensação parcial de perdas de receita decorrentes da implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(FundefJ, incorridas no exercício de 1998.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional, destinando-se os recursos à
compensação parcial de perdas de receita decorrentes da implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), incorridas no exercício de 1998.
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Art. 2º A operação de crédito de que trata o artigo anterior
tem as seguintes características:
I - valor total: R$ 296.221.070,00 (duzentos e noventa e
seis milhões, duzentos e vinte e um mil e setenta reais), a preços de
julho de 1998;
II - vencimento: 30 de dezembro de 2009;
III - taxa de juros: correspondente à variação da taxa média
ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic) para os títulos federais, divulgada
pelo Banco Central do Brasil, calculados, debitados e capitalizados
mensalmente, sobre os saldos devedores diários das parcelas liberadas, inclusive no período de carência;
IV - comissão de administração: correspondente a 0,1 % a.a.
(um décimo por cento ao ano), calculada sobre os saldos devedores
diários, previamente acrescidos dos juros remuneratórios;
V - taxa de juros moratórios: correspondente a 1% a.m.
(um por cento ao mês), calculados sobre o valor do débito em atraso,
acrescido dos juros remuneratórios;
VI - garantias: receitas próprias de que tratam os arts. 155,
157, 159, I, a, e II, da Constituição Federal;
VII - liberação dos recursos: serão liberados mensalmente,
em parcelas iguais, cujos valores serão apurados mediante a divisão
do montante do empréstimo concedido, pertinente ao exercício fiscal
de 1998, pelo número de meses faltantes para o término do ano civil,
meses esses contados a partir do mês subseqüente ao de eficácia do
contrato;
VIII - prazo de carência: o período compreendido entre a data
de celebração do contrato e 31 de janeiro de 2002 caracteriza-se
como período de carência para a liquidação do principal e acessórios;
IX - condições de pagamento:
a) do principal: em noventa e seis prestações mensais e consecutivas, após o período de carência, calculadas com base no SAC,
vincenda a primeira em 31 de janeiro de 2002 e a última em 30 de dezembro de 2009, sendo que as prestações compreendidas no interstício vencerão e serão exigidas no último dia útil de cada mês;
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b) dos juros: juntamente com a amortização do principal;

c) da comissão de administração: a comissão acumulada no período de carência será exigida juntamente com a primeira prestação
e as vincendas, após 31 de janeiro de 2002, no último dia útil de cada
mês.
Art. 3º A presente autorização deverá ser exercida no prazo de
duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente

Faço saber que o_SENADOFEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 105, DE 1998
Autoriza o Estado do Amapá a contratar operação de crédito, consubstanciada no
contrato de abertura de crédito, celebrado
em 26 de maio de 1998, entre a União, o
Estado do Amapá e o' Banco do Estado do
Amapá S.A. (Banap), em liquidação extrajudicial, com a interveniência do Banco
Central do Brasil (Bacen), do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal
(CEF), no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de até R$ 26.000.000,00 (vinte
e seis milhões de reais).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. lº É o Estado do Amapá autorizado a contratar operação
de crédito, consubstanciada no contrato de abertura de crédito, celebrado em 26 de maio de 1998 entre a União, o Estado do Amapá e
o Banco do Estado do Amapá S.A. (Banap), em liquidação extrajudicial, com a interveniência do Banco Central do Brasil (Bacen), do
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Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal (CEF), no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturaçâo e ao Ajuste Fiscal dos
Estados, no valor de até R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhôes de
reais).
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada neste artigo se apóia nos termos da Medida Provisória n? 1.654-24, de 14 de
maio de 1998, e da Lei nº 9.496, de 11 setembro de 1997.
Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
I - valor do crédito a ser liberado pela União: até R$ 26.000.000,00
(vinte e seis milhões de reais), que serão utilizados exclusiva e obrigatoriamente da seguinte forma:
a) até R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), para o
pagamento de todas as obrigações do Banap;
b) até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para capitalização da agência de fomento;
II - forma de liberação dos recursos: as liberações dos recursos serão realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em
consonância com o art. 10 da Medida Provisória nO 1.654-24, de
1998, da seguinte forma:
a) diretamente ao Banap, com relação ao montante destinado
ao pagamento de todas as suas obrigações, na data do cumprimento
das condições a que se refere a cláusula décima terceira do contrato;
b) diretamente ao Estado, com relação ao valor destinado à capitalização da agência de fomento, após comprovação da constituição da referida agência e depois de obtidas as autorizações necessárias ao seu funcionamento;

III -

encargos financeiros:
a) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados sobre o saldo
devedor existente e debitados no primeiro dia de cada mês;
b) atualização do saldo devedor: mensalmente pela variação
positiva do Indice Geral de Preços (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, se esse for extinto, por outro que vier a substituí-lo, calculada sobre o saldo devedor existente e debitada no primeiro dia útil de cada mês;
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IV
prazo: trezentas e sessenta prestações mensais e consecutivas;
V - garantias: as receitas próprias do Estado, as transferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
VI - condições de pagamento: amortização: o Estado pagará a
dívida definida anteriormente, de acordo com as efetivas liberações,
em trezentas e sessenta prestações mensais e consecutivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias
após a data da primeira liberação, e as demais nos mesmos dias dos
meses subseqüentes.
§ l' O valor citado no inciso I será atualizado pela variação da
taxa Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil, de l' de dezembro de 1997 até a data das liberações a que se refere a cláusula segunda do contrato.

§ 2' O produto obtido pela realização dos ativos remanescentes da massa liquidanda do Banap deverá obrigatoriamente ser utilizado na amortização do saldo devedor do contrato.
Art. 3' O descumprimento pelo Estado de qualquer das obrigações assumidas no contrato, incluindo atraso de pagamento, implicará, durante todo o período em que persistir o descumprimento,
a substituição dos encargos financeiros mencionados no artigo anterior por encargos equivalentes ao custo médio de captação da Dívida Mobiliária do Governo Federal, acrescido de juros moratórios
de 1% a.a. (um por cento ao ano).
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, a contar da
data de sua publicação.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1998.

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o_SENADOFEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 106, DE 1998
Autoriza o Estado do Acre a realizar
operação de crédito baseada no Contrato de
Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, firmado em 30 de
abril de 1998, entre a União e o Estado do
Acre, com a interveniência do Banco do
Brasil S.A., no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados, no valor total de R$ 19.252.285,34
(dezenove milhões, duzentos e cinqüenta e
dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e
trinta e quatro centavos).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado do Acre autorizado a realizar operação de
crédito baseada no Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e
Refinanciamento de Dívidas, firmado em 30 de abril de 1998, entre a
União e o Estado do Acre, com a interveniência do Banco do Brasil
S.A., no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, no valor total de R$ 19.252.285,34 (dezenove milhões, duzentos e cinqüenta e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais
e trinta e quatro centavos).
Art. 2' A operação de crédito pretendida deverá ser realizada
com as seguintes características:
I - valor da divida a ser adquirida pela União: R$ 19.252.285,34
(dezenove milhões, duzentos e cinqüenta e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), correspondentes ao
somatório dos saldos devedores dos contratos firmados junto à Caixa Econômica Federal (CEF), concedidos ao amparo do Voto CMN
n" 162, de 1995 e suas alterações, para projetos de habitação e decorrentes de valores não refinanciados na forma da Lei n" 8.727, de 5 de
novembro de 1993, atualizados até 30 de abril de 1998;
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II - valor a ser refinanciado: R$ 18.226.892,53 (dezoito milhões, duzentos e vinte seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e
cinqüenta e três centavos), sendo que a diferença entre o valor assumido pela União e o valor refinanciado ao Estado, de R$ 1.025.392,
81 (um milhão, vinte e cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos), corresponde aos custos assumidos pela União
até 30 de abril de 1998, nos termos do art. 3º, § 4', da Lei n? 9.496, de
11 de setembro de 1997;
III - encargos:
a) juros: 6% a.a, (seis por cento ao ano), calculados sobre o saldo
devedor existente e debitados no primeiro dia de cada mês;

b) atualização do saldo devedor: variação positiva do IGP-DI,
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, se este índice for extinto, por outro que vier a substituí-lo;

IV - garantias: as receitas próprias do Estado, as transferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
V - condições de pagamento:
a) amortização: R$ 14.581.514,02 (catorze milhões, quinhentos
e oitenta e um mil, quinhentos e catorze reais e dois centavos), que
deverá ser paga em trezentas e sessenta parcelas mensais e consecutivas calculadas com base na Tabela Price, limitadas ao dispêndio
mensal de 1/12 (um doze avos) de 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da Receita Líquida Real do Estado;

b) amortização extraordinária: R$ 3.645.378,51 (três milhões,
seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e
cinqüenta e um centavos), correspondentes a 20% (vinte por cento)
da dívida refinanciada, atualizada até 30 de abril de 1998, a ser realizada com recursos provenientes da alienação das ações da Companhia de Energia Elétrica do Acre.

§ l' O saldo devedor do Contrato de Abertura de Crédito, celebrado entre a União e o Estado, em 31 de março de 1998, relativo à redução da presença do setor público estadual na atividade financeira
bancária, conforme disposto na Medida Provisória n' 1.654-23, de 15 de
abril de 1998, se incorporará ao saldo do Contrato de Refinanciamento
em questão, regendo-se pelas condições do referido instrumento.
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§ 2' Até o implemento da condição referida na cláusula vigésima segunda do Contrato de Refinanciamento, a dívida contratual
assumida pela União será atualizada com base nos encargos financeiros previstos nos contratos que lhes deram origem.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da
data de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regímento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 107, DE 1998
Autoriza O Estado do Rio de Janeiro a
emitir, mediante ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro (LFTRJ), destinando-se os recursos
ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro semestre de 1999.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro (LFTRJ), destinando-se os recursos ao gíro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro semestre de 1999.
Art. 2' A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
I - quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzido o percentual de 5% (cinco por cento)
que deverá ser resgatado;
II - modalidade: nominativa-transferível;
III - rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (LFT), criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro
de 1987;
IV - prazo: de até um mil, oitocentos e vinte e sete dias;
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V
Vl

valor nominal: R$ 1,00 (um real);
características dos títulos a serem substituídos:
Selic

Título

Vencimento

Quantidade

541824

1.1.1999

12.879.024,783

541826

1.2.1999

18.388.788.827

541826

1.3.1999

26.106.714.144

541826

1.4.1999

38.200.132.520

541825

1.5.1999

53.945.872.072

541826

1.6.1999

73.316.851.656

VlI emitidos:

previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem

Selic
Vencimento

Título

Data-Base

4.1.1999

1.1.2004

541823

4.1.1999

1.2.1999

1.2.2004

541826

1.2.1999

1.3.1999

1.3.2004

541827

1.3.1999

5.4.1999

1.4.2004

541823

5.4.1999

1.5.2004

541825

3.5.1999

1.6.2004

541827

1.6.1999

Colocação

3.5.1999
1.6.1999

I

VIII - forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979, do Conselho
Monetário Naciona!.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá Ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar da data de sua
publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 108, DE 1998 (*)
Concede, excepcionalmente, autorização global aos Estados para contratar operação de crédito junto ao Governo Federal,
destinada a compensar perdas de receita
decorrentes da implantação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério, criado pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 199B, nos termos das Medidas
Provis6rias nºs 1.668, de 16 de junho de
1998 e 1.759-7, de 14 de dezembro de 1998, e
suas posteriores reedições.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É concedida, excepcionalmente, autorização global
aos Estados para contratar operação de crédito junto ao Governo
Federal, destinada a compensar perdas de receita decorrentes da
implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, criado pela
Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996, nos termos das Medidas
Provisórias n's 1.668, de 16 de junho de 1998, e 1.759-7, de 14 de dezembro de 1998, e suas posteriores reedições.
Art. 2' A operação referida no artigo anterior é limitada aos
seguintes valores por ente da Federação:
I - Estado do Acre: R$ 9.580.490,00 (nove milhões, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa reais);
H - Estado de Alagoas: R$ 50.553.120,00 (cinqüenta milhões, quinhentos e cinqüenta e três mil, cento e vinte reais);
IH - Estado do Amazonas: R$ 24.063.990,00 (vinte e quatro
milhões, sessenta e três mil, novecentos e noventa reais);
(*) Retificada no DO de 28.12.1998 (pág. 9070 desta obra).
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IV - Estado do Amapá: R$ 1.215.900,00 (um milhão, duzentos e quinze mil e novecentos reais);
V - Estado da Bahia: R$ 50.571.280,00 (cinqüenta milhões, quinhentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta reais);
VI - Estado do Ceará: R$ 87.840.410,00 (oitenta e sete milhões, oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e dez reais);
VII - Estado do Maranhão: R$ 26.255.540,00 (vinte e seis milhões, duzentos e cinqüenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais);
VIII - Estado do Mato Grosso do Sul: R$ 10.509.420,00 (dez
milhões, quinhentos e nove mil, quatrocentos e vinte reais);
IX - Estado de Mato Grosso: R$ 9.541.900,00 (nove milhões, quinhentos e quarenta e um mil e novecentos reais);
X - Estado da Paraíba: R$ 22.300.970,00 (vinte e dois milhões, trezentos mil, novecentos e setenta reais);
Xl - Estado de Pernambuco: R$ 59.360.610,00 (cinqüenta
e nove milhões, trezentos e sessenta mil, seiscentos e dez reais);
XlI - Estado do Piauí: R$ 23.537.080,00 (vinte e três milhões, quinhentos e trinta e sete mil e oitenta reais);
XlII - Estado do Paraná: R$ 60.624.880,00 (sessenta milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta reais);
XlV - Estado do Rio Grande do Norte: R$ 21.579.090,00
(vinte e um milhões, quinhentos e setenta e nove mil e noventa reais);
XV - Estado de Rondônia: R$ 8.201.830,00 (oito milhões,
duzentos e um mil, oitocentos e trinta reais);
XVI - Estado do Rio Grande do Sul: R$ 47.866.010,00 (quarenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e seis mil e dez reais);
XVII - Estado de Santa Catarina: R$ 8.443.070,00 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e três mil e setenta reais);
XVIII - Estado de Sergipe: R$ 22.676.280,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta reais);
XlX - Estado do Tocantins: R$ 6.552.490,00 (seis milhôes,
quinhentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais).
§ 1º Os Estados poderão efetivar as contratações imediatamente, devendo regularizar junto ao Banco Central do Brasil toda a
documentação prevista no art. 13 da Resolução nº 78, de 1998, do SeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p- 9019-9068, dez. 1998
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nado Federal, relativa ao referido empréstimo, em até trinta dias
após a publicação desta resolução, sob pena de nulidade do ato, dispensado o cumprimento do previsto nos arts. 6', incisos I e Il, 7' e 18,
da mesma resolução.
§ 2º As operações de crédito de que trata o artigo anterior têm
as seguintes características:

I - vencimento: 30 de dezembro de 2009;
II - taxa de juros: correspondente à variação da taxa média
ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic) para os títulos federais, divulgada
pelo Banco Central do Brasil, calculados, debitados e capitalizados
mensalmente, sobre os saldos devedores diários das parcelas liberadas, inclusive no período de carência;
III - comissão de administração: correspondente a 0,1 % a.a.
(um décimo por cento ao ano), calculada sobre os saldos devedores
diários, previamente acrescidos dos juros remuneratórios;
IV - taxa de juros moratórios: correspondente a 1% a.m.
(um por cento ao mês), calculados sobre o valor do débito em atraso,
acrescido dos juros remuneratórios;
V - garantias: receitas próprias de que tratam os arts. 155,
157, 159, I, a, e lI, da Constituição Federal;
VI - liberação dos recursos: serão liberados mensalmente,
em parcelas iguais, cujos valores serão apurados mediante a divisão
do montante do empréstimo concedido, pertinente ao exercício fiscal
de 1998, pelo número de meses faltantes para o término do ano civil,
meses esses contados a partir do mês subseqüente ao de eficácia do
contrato;
VII - prazo de carência: o período compreendido entre a data
de celebração do contrato e 31 de janeíro de 2002 caracteríza-se
como período de carência para a liquidação do principal e acessórios;
VIII - condições de pagamento:
a) do principal: em noventa e seis prestações mensais e consecutivas, após o período de carência, calculadas com base no SAC,
vincenda a primeira em 31 de janeiro de 2002, e a última em 30 de
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dezembro de 2009, sendo que as prestações compreendidas no interstício vencerão e serão exigidas no último dia útil de cada mês;
b) dos juros: juntamente com a amortização do principal;
c) da comissão de administração: a comissão acumulada no período de carência será exigida juntamente com a primeira prestação
e as vincendas, após 31 de janeiro de 2002, no último dia útil de cada
mês.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 109, DE 1998
Autoriza o Estado de Mato Grosso a elevar temporariamente o seu limite de endividamento para que possa contratar e prestar
contragarantia à operação de crédito externo, com o aval da União, junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor equivalente a
US$ 45,000,000.00 (quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), destinada a financiar parcialmente o Programa
de Reforma do Estado de Mato Grosso.

O SENADO FEDERAL, resolve:
Art. 1º É o Estado de Mato Grosso autorizado, nos termos da
Resolução nº 69, de 1995, com a redação da Resolução nº 78, de 1998,
ambas do Senado Federal, a elevar temporariamente os limites de
seu endividamento, para que possa contratar e prestar contragarantia à operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de US$ 45,000,000.00
(quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), equivalentes
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a R$ 48.217.500,00 (quarenta e oito milhões, duzentos e dezessete mil
e quinhentos reais), a preços de 31 de maio de 1997.
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada neste artigo destina-se a promover o equilíbrio fiscal e financeiro do Estado
por intermédio da execução dos projetos relacionados a seguir do
Programa de Reforma do Estado de Mato Grosso:
I - Reestruturação da Empaer: US$ 6,460,000.00 (seis milhões, quatrocentos e sessenta mil dólares norte-americanos);
II - Municipalização da Sanemat: US$ 18,720,000.00 (dezoito milhões, setecentos e vinte mil dólares norte-americanos);
III - Programa de Modernização e Treinamento da Administração direta: US$ 2,810,000.00 (dois milhões, oitocentos e dez
mil dólares norte-americanos);
IV - Unidade de Gerenciamento do Projeto: US$ 730,000.00
(setecentos e trinta mil dólares norte-americanos);
V - Cohab (indenização trabalhista e pagamento de dívidas): US$ 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares norte-americanos);
VI - Casemat (indenização trabalhista e pagamento de dívidas): US$ 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares norte-americanos);
VII - Codemat (indenização trabalhista e pagamento de dívidas): US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-americanos);
VIII - Dívidas Fiscais/Sociais: US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-americanos).
Art. 2' É a União autorizada, nos termos da Resolução n" 96,
de 1989, restabelecida pela Resolução n' 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a prestar garantia à operação de crédito externo de
que trata o artigo anterior.
Art. 3' A operação de crédito externo autorizada terá as seguintes características:
I - mutuário: Estado de Mato Grosso;
II - mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
III - garantidor: República Federativa do Brasil;
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IV - contragarantidor: Estado de Mato Grosso, mediante a
vinculação de cotas das transferências constitucionais, previstas
nos arts. 157 e 159 da Constituição Federal, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços (ICMS) e de créditos decorrentes de financiamentos com recursos do Programa de
Desenvolvimento Industrial (Prodei);

V - valor: US$ 45,000,000.00 (quarenta e cinco milhões de
dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 48.217.500,00 (quarenta e oito milhões, duzentos e dezessete mil e quinhentos reais) a
preços de 31 de maio de 1997;
VI - juros:
a) a partir da data de cada desembolso até a data de determinação da taxa incidirão juros com base na Libor semestral acrescida de:

1') 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano);
2') menos (ou mais) a margem média ponderada para cada período de juros, abaixo (ou acima) das taxas interbancárias ofertadas
em Londres ou de outras taxas de referência para depósitos de seis
meses, relativas aos empréstimos pendentes do Bird, ou às parcelas
dos mesmos alocadas pelo banco para proporcionar recursos a empréstimos em moeda única ou parcelas dos mesmos por ele concedidos e que incluam a quantia desembolsada para o referido período de
juros, expressa como uma percentagem anual;
b) a partir da data de determinação da taxa até a amortização
final do principal incidirão juros para cada quantia desembolsada a
uma taxa fixa baseada na Libor semestral, acrescida de:

1') 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano);
2') menos (ou mais) a margem de custo aplicável à data de determinação da taxa para o referido valor desembolsado, abaixo (ou
acima) das taxas interbancárias ofertadas em Londres ou em outras
taxas de referência para depósitos de seis meses relativas aos empréstimos pendentes do Bird, ou às parcelas dos mesmos alocadas
pelo banco para proporcionar recursos a empréstimos em moeda
única ou parcelas dos mesmos por ele concedidos e que incluam a
quantia desembolsada para o referido período de juros;
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3º) margem de risco do Bird aplicável na data de fixação da taxa
para tal quantia desembolsada, expressa como uma percentagem
anual;
V1I - data de determinação da taxa: significa para cada valor desembolsado o primeiro dia do período de juros subseqüente ao
período de juros no qual o referido valor foi desembolsado;
V1II - commitment fee: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos
por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do financiamento;
IX - destinação dos recursos: promover o equilíbrio fiscal e
financeiro do Estado por intermédio da execução de projetos do Programa de Reforma do Estado de Mato Grosso;
X - condições de pagamento:
a) do principal: em dezoito parcelas semestrais, iguais e consecutivas, em 15 de maio e 15 de novembro de cada ano, vencendo-se a
primeira na 7ª (sétima) data de pagamento de juros seguinte à data
de determinação da taxa para a quantia desembolsada e a última,
na 18ª (décima oitava) data de pagamento seguinte à data de determinação da taxa;
b) dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de maio e 15 de
novembro de cada ano;

c) dacommitment fee: semestralmente vencida, em 15 de maio e
15 de novembro de cada ano;
XI - carência: aproximadamente três anos.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
celebração do contrato.
Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9019-9068, dez. 1998

9062
Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 110, DE 1998
Autoriza o Município do Rio de Janeiro
a emitir, mediante ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Município do Rio
de Janeiro (LFTM-Rio), destinadas ao giro
de sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1999.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. l' É o Município do Rio de Janeiro autorizado, nos termos
da Resolução n? 78, de 1998, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro (LFTM-Rio),
destinadas ao giro de sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1999.
Art. 2' A emissão deverá ser exercida nas seguintes condições:
I - quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem refinanciados, mediante aplicação do art. 10 da Resolução n' 78, de 1998, do Senado Federal, deduzida a parcela de resgate de 5% (cinco por cento) pela aplicação do disposto no art. 11, inciso U, da mesma resolução;
U - modalidade: nominativa-transferível;
UI - rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de 1987;
IV - prazo: até cinco anos;
V - valor nominal: R$ 1,00 (um real) -Selic e R$ 1.000,00
(um mil reais) - Cetip;
VI - características dos títulos a serem substituídos:
Selie
Título

Vencimento

Quantidade

681461

1.3.1999

13.974.222

681459

1.4.1999

14.569.819

681460

1.5.1999

15.189.803

681461

1.6.1999

15.835.037

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9019-9068, dez. 1998

9063
Cetip
Título

N
N
N
N
N

VII emitidos:
Selie
Colocação

1.3.1999
5.4.1999
3.5.1999
1.6.1999

Quantidade

Vencimento
1.2.1999
1.3.1999
1.4.1999
1.5.1999
1.6.1999

14.731
15.078
15.412
15.731
16.049

previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem

Vencimento
1.3.2004
1.4.2004
1.5.2004
1.6.2003

Título
681827
681823
681825
681461

i
I

1.3.1999
5.4.1999
3.5.1999
1.6.1999

I

Cetip
Colação
1.2.1999
1.3.1999
5.4.1999
3.5.1999
1.6.1999

Data-Base

Vencimento
1.5.2003
1.5.2003
1.9.2003
1.11.2003
1.11.2003

Título
N
N
N
N
N

Data-Base

1.2.1999
1.3.1999
5.4.1999
3.5.1999
1.6.1999

VIII - forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Conselho
Monetário Nacional;
IX - autorização legislativa: Lei nº 1.373, de 26 de janeiro
de 1989, e Decreto n? 8.355, de 26 de janeiro de 1990.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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F o saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARL6S MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a segumte
RESOLUÇÃO N° 111, DE 1998
Autoriza o Estado do Pará a contratar
operação de crédito, consubstanciada no
contrato de abertura de crédito celebrado
entre a União, o Estado do Pará e o Banco
do Estado do Pará S.A. (Banpará), com a
interueniência do Banco Central do Brasil
(Bacen), celebrado em 30 de março de 1998,
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no
valor de R$ 97.500.000,00 (noventa e sete
milhões e quinhentos mil reais).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 10 É o Estado do Pará autorizado a contratar operação de
crédito, consubstanciada no contrato de abertura de crédito celebrado entre a União, o Estado do Pará e o Banco do Estado do Pará S.A.
(Banpará), com a interveniência do Banco Central do Brasil (Bacen),
em 30 de março de 1998, no valor de R$ 97.500.000,00 (noventa e
sete milhões e quinhentos mil reais).
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada neste artigo
se apóia nos termos da Medida Provisória nº 1.612-21, de 5 de março
de 1998, na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e no contrato de
confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, celebrado entre a União e o Estado do Pará, em 30 de março de 1998.
Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
I - valor de crédito a ser liberado pela União: até R$ 97.500.000,00
(noventa e sete milhões e quinhentos mil reais) a preços de 31 de dezembro de 1997, que serão utilizados, exclusiva e obrigatoriamente, para saneamento do Banpará, e atualizados pela taxa Selic divulgada pelo Banco
Central do Brasil, de 1sde janeiro de 1998 até as datas das liberações previstas na cláusula quarta do contrato;
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II - O Estado, como contrapartida, compromete-se a integralizar aumento de capital do Banpará, no valor de R$ 97.500.000,00
(noventa e sete milhões e quinhentos mil reais), da seguinte forma:
a) até R$ 88.255.000,00 (oitenta e oito milhões, duzentos e cinqüenta e cinco mil reais), resultantes da assunção, pelo Estado, das
dividas do Banpará, a seguir discriminadas:
1') R$ 34.248.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e quarenta e oito mil reais), junto à Caixa Econômica Federal (CEF) originários da Vivenda-Ape;
2') R$ 27.869.000,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e sessenta e nove mil reais), junto ao Tesouro Nacional, com o Banco do Brasil como agente financeiro;
3') R$ 7.168.000,00 (sete milhões, cento e sessenta e oíto míl reais), junto à CEF;
4') R$ 13.802.000,00 (treze milhões, oitocentos e dois mil reais),
junto ao Banco da Amazônia S.A.;
5') R$ 5.168.000,00 (cinco milhões, cento e sessenta e oito mil
reais), junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES);
b) até R$ 9.245.000,00 (nove milhões, duzentos e quarenta e
cinco mil reais), em espécie;
III - forma de liberação dos recursos: as liberações dos recursos serão realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em
consonância com o art. 10 da Medida Provisória n' 1.612-21, de
1998, observado o disposto na cláusula sétima do contrato;
IV - forma de pagamento: as parcelas dos recursos liberados
serão incorporadas na parcela (P), definida na cláusula quarta do
Contrato de Refinanciamento, nas datas em que ocorrerem as liberações, regendo-se pelas condições daquele instrumento.
Parágrafo único. Se decorridos dezoito meses da data da assinatura do Contrato de Refinanciamento, o Estado detiver o controle
acionário de qualquer instituição financeira, o saldo devedor incorporado, devidamente atualizado, será apartado do saldo devedor de
(P) do Contrato de Refinanciamento e amortizado com base na Tabela Price, sem a observância do limite máximo de comprometimento
da Receita Liquida Real (RLR), a que se refere a cláusula quinta daquele instrumento.
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Art. 3º A eficácia do contrato de abertura de crédito é condicionada à comprovação pelo Estado da existência de dotação orçamentária para fazer frente aos compromissos assumidos, conforme determina a cláusula sétima desse instrumento.

Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 112, DE 1998
Autoriza o Estado do Pará a contratar
operação de refinanciamento de dívidas do
Estado, consubstanciada no Contrato de
Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado com a
União, em 30 de março de 1998, com base
no protocolo de acordo firmado entre a
União e o Estado do Pará, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de
R$ 274.495.064,33 (duzentos e setenta e
quatro milhões, quatrocentos e noventa e
cinco mil, sessenta e quatro reais e trinta e
três centavos).

O SENADO FEDERAL resolve;
Art. 1º É o Estado do Pará autorizado a contratar operação de
refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada no Contrato
de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado com a União em 30 de março de 1998, com base no
protocolo de acordo firmado entre a União e o Estado do Pará, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados.
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Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
I - valor da divida a ser adquirida pela União: R$ 274.495.064,33
(duzentos e setenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e cinco
mil, sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), constituída do somatório dos saldos devedores dos contratos fumados com a Caixa Econômica Federal (CEF), inclusive os concedidos com amparo nos Votos
CMN n's 162 e 175, de 1995, e 122, de 1996, atualizados até a data de
assinatura do contrato;
II - valor refinanciado: do total da dívida assumida será deduzida a parcela de R$ 13.335.047,17 (treze milhões, trezentos e
trinta e cinco mil, quarenta e sete reais e dezessete centavos), que
corresponde ao subsídio concedido pela União ao Estado, nos termos
do art. 3', § 4', da Lei n' 9.469, de 11 de setembro de 1997, restando o
valor de R$ 261.160.017,16 (duzentos e sessenta e um milhões, cento
e sessenta mil, dezessete reais e dezesseis centavos), que constitui o
montante do refinanciamento;
III - o Contrato de Refinanciamento estabelece que o saldo
devedor do financiamento a ser concedido pela União com base na
Medida Provisória n" 1.612-21, de 5 de março de 1998, para reduzir a
presença do Estado na atividade financeira bancária, até o valor de
R$ 97.500.000,00 (noventa e sete milhões e quinhentos mil reais),
incorporar-se-á ao saldo devedor da parcela a ser refinanciada pelo
referido Contrato de Refinanciamento, regendo-se pelas suas condições, exceto quanto à taxa nominal de juros, que para o contrato de
abertura de crédito é de 6% a.a. (seis por cento ao ano);
IV - encargos:
a) juros: 7,5% a.a. (sete inteiros e cinco décimos por cento ao
ano);
b) atualização do saldo devedor: pela variação positiva do
IGP-DI;

V - prazo: 360 (trezentas e sessenta) prestações mensais e
consecutivas;
VI - garantias: as receitas próprias do Estado, as transferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
VII - condições de pagamento:
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a) amortização: em 360 (trezentas e sessenta) parcelas mensais, pela Tabela Price, limitadas ao dispêndio mens~l de 1112 (um
doze avos) de 15% (quinze por cento) da Receita Líquida Real do
Estado;
b) amortização extraordinária: R$ 26.116.001,72 (vinte e seis
milhões, cento e dezesseis mil, um real e setenta e dois centavos),
correspondentes a 10% (dez por cento) da dívida refinanciada, devidamente atualizada até 30 de março de 1998, na forma da cláusula
sétima do contrato, a ser realizada com recursos provenientes da alienação das ações da Centrais Elétricas do Pará S.A. (Celpa), que o
Estado se obriga a promover até 30 de novembro de 1998.
§ l' Se decorridos 18 (dezoito) meses da data da assinatura do
Contrato de Refinanciamento, o Estado detiver o controle acionário
de qualquer instituição financeira, o saldo devedor incorporado, a
que se refere o inciso III deste artigo, devidamente atualizado, será
apartado do saldo devedor do Contrato de Refinanciamento e amortizado com base na Tabela Price, sem observância do limite máximo
de comprometimento da Receita Líquida Real a que se refere a cláusula quinta do contrato.
§ 2' O descumprimento pelo Estado do Pará das obrigações
constantes do Contrato de Refinanciamento, incluindo atrasos de
pagamentos, assim como das metas fiscais e financeiras, acordadas
em seu Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, implicará,
enquanto persistir o descumprimento, a substituição dos encargos
financeiros referidos por encargos equivalentes ao custo médio de colocação da Dívida Mobiliária Federal, acrescido de juros de mora de
1% a.a. (um por cento ao ano), e a elevação do limite de dispêndio
mensal para 19,5% (dezenove inteiros e cinco décimos por cento) da
Receita Líquida Real do Estado.
Art. 3º O prazo para o cumprimento do disposto no parágrafo
primeiro da cláusula décima quarta do contrato, a que se refere o
Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, a ser acordado entre
o Estado do Pará e a União, é prorrogado para a data de vigor desta
resolução.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1998.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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RETIFICAÇÕES

LEIS
LEI Nº 9.598, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997 (*)
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1998.

Retificação
Na publicação feita no Suplemento ao Diário Oficial da União
nº 253, de 31 de dezembro de 1997, página 957:
Onde se lê:
39201-16.088.0537.1296.7640
BR 316/PA - Entrocamento PA-391 - Castanhal
Leia-se:
39201-16.088.0537.1296.7640
BR 316/PA- Entrocamento PA-391- Castanhal- Santa Luzia do Pará.
LEI Nº 9.723, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1998 (")
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor global de R$ 1. 788.418.958,00,
para os fins que especifica.
(*) Publicada naDO de 31.12.1997 (v. Coleçãodas Leis. Brasília, 189(12, t.L):

8904, dez. 1997).
(**) Publicada noDO de 1'.12.1998 (v. Coleçãodas Leis. Brasília, 190(11, t.L):

7934, novo 1998).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9069-9071, dez. 1998

9070

Retificação
Porter saído com falha de impressão no DO de 1º.12.1998, Seção
1, pág. 25, parte do Anexo II da referida lei está republicada no DO
de 2.12.1998, Seção 1, pág. 6.

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.714-3, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1998 (*)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extroardinario no valor de R$ 15.500.000,00,
para 08 fins que especifica.

Retificação
Por ter sido omitido na primeira publicação, no DO de
28.11.1998, Seção 1, Edição extra, o Anexo II da referida medida provisória está publicado no DO de 1º.12.1998, pág. 35.

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 108, DE 1998 (**)
Concede, excepcionalmente, autorização global aos Estados para contratar operação de crédito junto ao Governo Federal,
destinada a compensar perdas de receita
decorrentes da implantação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério, criado pela Lei n!! 9.424, de 24 de dezembro de 1996, nos termos das Medidas
Provisórias nss 1.668, de 16 de junho de
1998 e 1.759-7, de 14 de dezembro de 1998, e
suas posteriores reedições.
(*) Publicada no DO de 28.11.1998 (v. Coleção das Leis. Brasília, 190(11,

1.1):8187, novo 1998).
(**) Publicada no DO de 17.12.1998 (pág. 9055 desta obra).
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Retificação
Na Resolução n' 108, de 1998, que concede, excepcionalmente, autorização global aos Estados para contratar operação de crédito junto
ao Governo Federal, destinada a compensar perdas de receita decorrentes da implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, criado pela Lei n'
9.424, de 24 de dezembro de 1996, nos termos das Medidas Provisórias
n's 1.668, de 16 dejunbo de 1998 e 1.759-7, de 14 de dezembro de 1998,
e suas posteriores reedições, publicada no DO n' 242-A-E, de 17.12.98,
Seção 1, pág. 3, 2' coluna, no § 1', do art. 2', in fine:
Onde se lê:
... art. 6º, incisos I e lI, ...
Leia-se:
... art. 6', incisos I a lII,...
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EMENDA CONSTITUCIONAL
20 -

Emenda Constitucional- Modifica o sistema de Previdência Social,
estabelece normas de transição e dá outras providências. Publicada
no DO de 16 de dezembro de 1998.

8597

LEIS
9.724

Lei de 1Q de dezembro de 1998 - Dispõe sobre a autonomia de gestão das Organizações Militares Prestadoras de Serviços da Marinha e
dá outras providências. Publicada no DO de 2 de dezembro de 1998. ....
9.725 - Lei de P de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suple9.726

9.727

9.728

9.729

mentar no valor de R$ 2.747.479,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 2 de dezembro de 1998.
- Lei de 1Q de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito especial até o limite de R$ 13.883.438,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 2 de dezembro de 1998.
- Lei de 1º de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito especial até o limite de R$ 6.464.000,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 2 de dezembro de 1998.
- Lei de F de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no
valor de R$ 294.175.000,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 2 de dezembro de 1998.
- Lei de F de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, crédito especial até o limite de
R$ 450.000.000,00, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda. Publicada no DO de 2 de dezembro de 1998.

8613

8616

8612

8617

8618

8619
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9.730 - Lei de 11 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor de R$ 18.757.681,00, para os fins
que especifica. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1998.

8620

9.731 - Lei de 11 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República e do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor global de R$127 .910.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 14 de dezembro de 1998.

8621

9.732 - Lei de 11 de dezembro de 1998 - Altera dispositivos das Leis
nss 8.212e 8.213, ambas de 24 dejulho de 1991, da Lei nº9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de
dezembro de 1998.

8622

9.733 - Lei de 11 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar
até o limite de R$ 57.197.301,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 14 de dezembro de 1998.

8628

9.734 - Lei de 11 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de R$ 69.674.175,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1998.

8628

9.735 - Lei de 11 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito suplementar até o limite de R$ 1.074.483.424,00, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento. Publicada no DO de 14
de dezembro de 1998.

8629

9.736 - Lei de 11 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito suplementar até o limite de R$ 1.089.148,00, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento. Publicada no DO de 14 de
dezembro de 1998.

8630

9.737 - Lei de 11 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito suplementar até o limite de R$ 350.000.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento. Publicada no DO de 14 de
dezembro de 1998.

8631

9.738 - Lei de 11 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento de Investimento, em favor da Caixa Econ6mica Federal (CEF) e da CobraComputadores e Sistemas Brasileiros S.A., crédito suplementar até o
limite de R$ 469.874.679,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 14 de dezembro de 1998.

8632
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9.739 - Lei de 11 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério
da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar até o limite de R$ 8.584.366,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 14 de dezembro de 1998
,.0
9.740 - Lei de 11 de dezembro de 1998 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 6.401.594,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicada no DO
de 14 de dezembro de 1998.
9.741 - Lei de 11 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 44.000.000,00,
para os fins que especifica. Publicada no DO de 14 de dezembro de

1998

v........................

9.742 - Lei de 11 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Educação e do Desporto e da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor global de R$ 43.182.907,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1998. ......
9.743 - Lei de 11 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento de Investimento, em favor do Banco do Brasil S.A., crédito especial até o limite
de R$ 515.300,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 14
de dezembro de 1998.
9.744 - Lei de 15 de dezembro de 1998 -Abre ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais do setor elétrico, crédito suplementar no valor de R$ 451.391.909,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 16 de dezembro de 1998.
9.745 - Lei de 15 de dezembro de 1998 - Institui o Programa Emergencial
de Frentes Produtivas e dá outras providências. Publicada no DO de
17 de dezembro de 1998.
9.746 - Lei de 15 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 15.500.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 17 de dezembro de 1998.
9.747 - Lei de 16 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 52.499.974,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 17
de dezembro de 1998.
.
9.748 - Lei de 16 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, crédito
suplementar no valor global de R$ 370.799.399,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 17 de dezembro de 1998.
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9.749 - Lei de 16 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito especial até o limite de R$ 360.000,00,
para os fins que especifica. Publicada no DO de 17 de dezembro de

1998.

8644

9.750 - Lei de 16 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito especial até o limite de R$ 1.800.000,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 17 de dezembro de 1998.

8644

9.751 - Lei de 16 de dezembro de 1998 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
das Comunicações, crédito especial até o limite de R$1.480.370.363,00,
para os fins que especifica. Publicada no DO de 17 de dezembro de
1998.

8645

9.752 - Lei de 16 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais
de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 2.100.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 17 de dezembro de 1998.

8646

9.753 - Lei de 16 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Poder Judiciário, Ministério Público da União e Ministério dos Transportes, crédito especial até o limite de R$ 44.983.391,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 17 de dezembro de 1998.

8647

9.754 - Lei de 16 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial até o limite de R$ 36.045.482,00,
para os fins que especifica. Publicada no DO de 17 de dezembro de
1998.

8648

9.755 - Lei de 16 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre a criação de homepage, na Internet, pelo Tribunal de Contas da União, para divulgação
dos dados e informações que especifica, e dá outras providências. Publicada no DO de 17 de dezembro de 1998.

8649

9.756 - Lei de 17 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre o processamento de
recursos no âmbito dos tribunais. Publicada no DO de 18 de dezembro
de 1998.

8651

9.757 - Lei de 17 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais federais, crédito especial até o limite de R$ 155.786.645,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 18 de dezembro de 1998.

8656

9.758 - Lei de 17 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República e do Ministério da Justiça, crédito especial, até o limite de
R$ 2.075.900,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 18
de dezembro de 1998.
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9.759 - Lei de 17 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
R$ 11.344.238,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 18
de dezembro de 1998.

8657

9.760 - Lei de 17 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial até o limite de R$ 2.026.591,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 18 de dezembro de 1998.

8658

9.761 - Lei de 17 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Educação e do Desporto, da Cultura e da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor global de
R$ 366.519.877,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 18
de dezembro de 1998.

8659

9.762 - Lei de 17 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 185.598.653,00, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento. Publicada no DO de 18
de dezembro de 1998.

8660

9.763 - Lei de 17 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar
até o limite de R$ 6.411.544,00, e reduz o Orçamento de Investimento,
de diversas empresas estatais, no valor de R$169.769.756,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 18 de dezembro de 1998.

8661

9.764 - Lei de 17 de dezembro de 1998 - Altera a redação do art. 190 do
Decreto-Lei n" 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar. Publicada no DO de 18 de dezembro de 1998.

8662

9.765 - Lei de 17 de dezembro de 1998 - Institui taxa de licenciamento,
controle e fiscalização de materiais nucleares e radioativos e suas instalações. Publicada no DO de 18 de dezembro de 1998.

8663

9.766 - Lei de 18 de dezembro de 1998 -Altera a legislação que rege o salário-educação, e dá outras providências. Publicada noDO de 19 de dezembro de 1998. (Edição extra).

8666

9.767 - Lei de 21 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento de Investimento, em favor da empresa Centrais Elétricas do Sul do BrasiIS.A.,
crédito suplementar no valor de R$ 5.082.033,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 22 de dezembro de 1998.

8669

9.768 - Lei de 21 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito especial até o
limite de R$ 242.636.122,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 22 de dezembro de 1998.
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9.769 - Lei de 21 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Gabinete do Ministro
Extraordinário de Política Fundiária, crédito especial até o limite de
R$ 122.880.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 22
de dezembro de 1998.
9.770 - Lei de 21 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito suplementar até o limite de R$ 7.052.076.000,00, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento. Publicada no DO de 22
de dezembro de 1998.
9.771 - Lei de 21 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar
no valor de R$ 430.471.061,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 22 de dezembro de 1998.
9.772 - Lei de 21 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito especial até o
limite de R$ 1.208.123.600,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 22 de dezembro de 1998. .
9.773 - Lei de 21 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 197.438.062,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 22 de dezembro de 1998.
9.774 - Lei de 21 de dezembro de 1998-Altera a Lei n!l7.652, de 3 defevereiro de 1988, que dispõe sobre o Registro da Propriedade Marítima.
Publicada no DO de 22 de dezembro de 1998.
9.775 - Lei de 21 de dezembro de 1998 - Altera dispositivos da Lei ns 9.620,
de 2 de abril de 1998, e dá outras providências. Publicada no DO de 22
de dezembro de 1998.
9.776 - Lei de 23 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar até o
limite de R$ 516.817.940,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 24 de dezembro de 1998.
9.777 - Lei de 29 de dezembro de 1998 - Altera os arts. 132, 203 e 207 do
Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código PenaL Publicada no DO de 30 de dezembro de 1998.
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8672
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8674
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MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.729 - Medida Provisória, de 2 de dezembro de 1998 - Altera dispositivos das Leis nvs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 3 de dezembro de 1998.
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1.730-7 - Medida Provisória de 7 de dezembro de 1998 -Altera dispositivos da Lei n'' 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde, e dá outras providências. Publicada no no de 8 de dezembro de 1998.
1.731-33 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre o
salário mínimo para o período de P de maio de 1996 a SO de abril de
1997. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.
1.732-47 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dá nova redação aos arts. 62 e 92 da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, que altera a
legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Publicada no DO de
15 de dezembro de 1998.
1.733~56 Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre o
valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.
1.734·22 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Estabelece
multa em operações de importação e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.
1.735-28 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho de 1995,
dos arts. 18, 19, 34 e 35 e do § 4º do art. 53 da Lei n" 9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.
1.736-31 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dá nova redação aos arts. 3º, 16 e 44 da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais
em áreas agrícolas na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezem-

bro de 1998.

8707

8725

8725

8727

8734

8737

8742

1.737-21 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998- Dispõe sobre o
salário mínimo para o período de F de maio de 1997 a 30 de abril de
1998. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.

8745

1.738-17 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Cria o Fundo
de Garantia à Exportação (FGE), e dá outras providências. Publicada
no DO de 15 de dezembro de 1998.

8746

1.739-16 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 -Altera dispositivos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.
1.740-26 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Define diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras
providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.
1.741-36 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998- Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada
no DO de 15 de dezembro de 1998.
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1.742-12 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998- Dispõe sobre a
regulação, fiscalização e supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimento coletivo, e dá outras providências. Publicada no
DO de 15 de dezembro de 1998.
1.743-10 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 -Restaura a vigência da Lei n'' 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição
de automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao
uso de portadores de deficiência física, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.
1.744-8 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre o
salário mínimo a vigorar a partir de F de maio de 1998. Publicada no
DO de 15 de dezembro de 1998.
1.745-10 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Altera a redação dos arts. 26, 27, 31, 44 e 59 da Lei n" 9.473, de 22 de julho de 1997,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária
de 1998. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.
1.746-7 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dá nova redação ao art. 9Q da Lei n" 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores, e dá
outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998. ...
1.747-4 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 7.556.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.
1.748-36 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 -Altera os arts.
2o:!, 3!:', 4o:!, 52, 6Q, 7Q e 9o:! da Lei n'' 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras
providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.
1.749-34 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 -Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências. Publicada no DO
de 15 de dezembro de 1998.
1.750~45 Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre
medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.
1.751-60 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Organiza e
disciplina os Sistemas de Planejamento e Orçamento Federal e de
Controle Interno do Poder Executivo e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.
1.7 52~31 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da Urrião, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$106.000.000,OO (cento
e seis milhões de reais), para os fins que especifica. Publicada no DO de 15
de dezembro de 1998.
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1.753-13 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Altera a legislação do Imposto de Renda relativamente à incidência na fonte sobre
rendimentos de aplicações financeiras, inclusive de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, à conversão, em capital social, de
obrigações no exterior de pessoas jurídicas domiciliadas no País, amplia as hipóteses de opção, pelas pessoas físicas, pelo desconto simplificado, regula a informação, na declaração de rendimentos, de depósitos mantidos em bancos no exterior, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.
1.754-12 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998- Dispõe sobre a
simplificação do arquivamento de atos nas Juntas Comerciais e do
protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezem-

bro de 1998.

8799

8805

1.755-9 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre
operações financeiras entre o Tesouro Nacional e as entidades que
menciona, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezem-

bro de 1998.
1.756-8 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Institui o Programa Especial de Financiamento para combate aos efeitos da estiagem na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene), e dá outras providências. Publicada no DO de 15
de dezembro de 1998.
1.757-49 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 -Dispõe sobre o
pagamento dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de
suas subsidiárias, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de
dezembro de 1998.
1.758-7 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da Agricultura e
do Abastecimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 824.000.000,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.
1.759-7 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Estabelece critérios para a concessão de empréstimo, pela União, aos Estados e ao
Distrito Federal, destinado ao ressarcimento parcial das perdas decorrentes da aplicação da Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.
1.760~7 Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Altera as Leis
nvs 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 9.649, de 27 de maio de 1998,
que dispõem, respectivamente, sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais, e sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezem-

bro de 1998.

8808

8817

8821

8822

8823

8825
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1. 761-7 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre a
fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de
combustíveis, de que trata a Lei ns 9.478, de 6 de agosto de 1997, estabelece sanções administrativas e dá outras providências. Publicada
no DO de 15 de dezembro de 1998.

8829

1.762-7 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre a
adoção de medidas relacionadas com o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), altera as Leis nvs 4.380, de 21 de agosto de 1964, 8.036, de
11 de maio de 1990 e 8.692, de 28 de julho de 1993, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.

8839

1. 763-61 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre
os Títulos da Dívida Pública de responsabilidade do Tesouro Nacional,
consolidando a legislação em vigor sobre a matéria. Publicada no DO
de 15 de dezembro de 1998.

8840

1.764-31 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 -Altera dispositivos das Leis nss 9.138, de 29 de novembro de 1995, 8.427, de 27 de
maio de 1992, e 9.126, de 10 de novembro de 1995, que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural; sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural; autoriza o Poder Executivo
a renegociar as obrigações financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal (EGF), vencidas e prorrogadas a partir de 1991; e a aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) sobre empréstimos concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais e com recursos das Operações Oficiais de Crédito. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.

8843

1.765-43 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá
outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998. ...

8847

1.766-13 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dá nova redação ao art- l" da Lei n'' 9.530, de 10 de dezembro de 1997. Publicada no
DO de 15 de dezembro de 1998.

8858

1.767-43 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções de Confiança existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro
de 1998.

8859

1.768-29 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre a
novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei ns 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as Leis nss 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de 1990,
5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 1993, respectivamente; e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998. .........

8862
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9083
1. 769-52 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998...

8881

1. 770-43 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.

8884

1.771-21 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 -Dispõe sobre a
concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços nacionais, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.

8899

1.772-17 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Autoriza a
União a receber em valores mobiliários os dividendos e juros sobre o
capital próprio a serem pagos por entidades de cujo capital o Tesouro
Nacional participe, e dá outras providências. Publicada no DO de 15
de dezembro de 1998.

8903

1.773-32 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Estabelece
mecanismos objetivando incentivar redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.

8905

1.774-20 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Altera a redação e acresce dispositivos às Leis nvs 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
e 8.437, de 30 de junho de 1992, e dá outras providências. Publicada
no DO de 15 de dezembro de 1998.

8915

1.775-6 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Estende aos
servidores públicos civis do Poder Executivo Federal a vantagem de
vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências. Publicada no DO de 15
de dezembro de 1998. '"

8920

1.776·6 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dá nova redação ao art. 57 da Lei n'' 4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários públicos policiais civis
da União e do Distrito Federal, e dá outras providências. Publicada no
DO de 15 de dezembro de 1998.

8922

1.777-6 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre a
renegociação de dívidas no âmbito do Programa de Crédito Educativo,
e determina outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro
de 1998.

8924

1.778-6 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração
Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências. Publicada
no DO de 15 de dezembro de 1998.

8926
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1.779-5 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre o trabalho a
tempo parcial, a suspensão do contrato de trabalho e o programa de
qualificação profissional, modifica as Leis nvs 6.321, de 14 de abril de
1976, 6.494, de 7 de dezembro de 1977 e 7.998, de 11 de janeiro de
1990, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de

1998.

8928

1. 780-4 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Altera a redação do art. 34 da Lei n? 6.368, de 21 de outubro de 1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido
de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física
ou psíquica. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.

8933

1.781-4 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre o
Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop), autoriza a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo (Sescoop), e dá outras providências. Publicada no
DO de 15 de dezembro de 1998. ..

8937

1.782 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre a administração dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, consolida e
atualiza a legislação pertinente ao assunto e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.

8945

1.783 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Institui o auxílio-transporte aos servidores e empregados públicos da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional da União, e revoga o § 12 do
art. 12 da Lei n" 7.418, de 16 de dezembro de 1985. Publicada no DO de
15 de dezembro de 1998.

8947

1.784 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação
Escolar, institui o Programa Dinheiro Direto na Escola, e dá outras
providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1998.

8950

1.785 - Medida Provisória de 29 de dezembro de 1998- Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito extraordinário no valor de R$ 2.932.395.868,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 30 de dezembro de 1998.

8954

1.786 - Medida Provisória de 29 de dezembro de 1998-Acrescenta os §§ 1
e 22 ao art. 17 da Lei n'' 8.029, de 12 de abril de 1990, renumerado para
art. 20, nos termos da Lei n" 8.154, de 28 de dezembro de 1990. Publicada no DO de 30 de dezembro de 1998.

8955

1.787 - Medida Provisória de 29 de dezembro de 1998 - Altera e acresce
dispositivos ao Decreto-Lei n" 73, de 21 de novembro de 1966, às Leis
nss 5.972, de 11 de dezembro de 1973, e 9.636, de 15 de maio de 1998, e dá
outras providências. Publicada no DO de 30 de dezembro de 1998. .......

8956
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1. 788 - Medida Provisória de 29 de dezembro de 1998 - Altera a legislação do imposto sobre a renda, relativamente à tributação dos Fundos
de Investimento Imobiliário e dos rendimentos auferidos em aplicação
ou operação financeira de renda fixa ou variável, ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte (Simples), à incidência sobre rendimentos de beneficiários no exterior, bem assim a legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IP!), relativamente ao aproveitamento de créditos e à equiparação de atacadista a estabelecimento industrial, do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), relativamente às operações de mútuo, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, relativamente às despesas financeiras, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de dezembro de 1998.

Medida Provisória de 29 de dezembro de 1998 ~ Dispõe sobre as
relações financeiras entre a União e o Banco Central do Brasil e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de dezembro de 1998.
1.790 ~ Medida Provisória de 29 de dezembro de 1998 ~ Altera a Lei n" 9.365,
de 16 de dezembro de 1996. Publicada no DO de 30 de dezembro de
1998.
1.791 ~ Medida Provisória de 30 de dezembro de 1998 ~ Define o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de dezembro de 1998.
1.792 - Medida Provisória de 30 de dezembro de 1998 ~ Dispõe sobre o recolhimento ao Tesouro Nacional de parcela da Tarifa de Embarque
Internacional e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de dezembro de 1998.
1.793 ~ Medida Provisória de 30 de dezembro de 1998 --.,.. Institui a Taxa
Processual sobre os processos de competência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de dezembro de 1998.
1.794-8 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1998 - Altera as Leis
nvs 6.368, de 21 de outubro de 1976, e 8.112, de 11 de dezembro de
1990, e dá outras providências. Publicada no DO de 1Q de janeiro de
1998.

1.789

8959

~

8966

8969

8970

8991

8993

8995

MEDIDAS PROVISÓRIAS
REEDIÇÕES
1.710-4 - Medida Provisória de 3 de dezembro de 1998 -c-Acrescenta dispositivo à Lei n" 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Publicada no DO de 4 de dezembro de 1998.....
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1.711-4 - Medida Provisória de 3 de dezembro de 1998 - Acresce dispositivo à Lei n" 9.526, de 8 de dezembro de 1997. Publicada no DO de 4 de
dezembro de 1998.

8999

1. 718-2 - Medida Provisória de 3 de dezembro de 1998 - Acresce parãgrafo ao art. 4!! da Lei n" 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre
a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de
transplante e tratamento. Publicada no DO de 4 de dezembro de

1998.

9000

1.727-1 - Medida Provisória de 8 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre as
operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a Lei n" 7.827,
de 27 de setembro de 1989, e dá outras providências. Publicada no DO
de 9 de dezembro de 1998.

9000

1.717-3 - Medida Provisória de 10 de dezembro de 1998 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário no valor
de R$ 68.383.840.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicada no DO de 11 de dezembro de 1998.

9004

1.719-2 - Medida Provisória de 10 de dezembro de 1998 - Altera dispositivos do Decreto-Lei n" 73, de 21 de novembro de 1966, da Lei ns 6.435,
de 15 de julho de 1977, da Lei n Q 5.627, de 1Q de dezembro de 1970, e dá
outras providências. Publicada no DO de 11 de dezembro de 1998. ...

9005

1. 710-5 - Medida Provisória de 30 de dezembro de 1998 - Acrescenta dispositivo à Lei n" 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente. Publicada no DO de 31 de dezembro de

1998.

9007

1.711-5 - Medida Provisória de 30 de dezembro de 1998 -Acresce dispositivo às Leis nss 9.526, de 8 de dezembro de 1997, e 9.496, de 11 de setembro de 1997. Publicada no DO de 31 de dezembro de 1998.

9009

1.718-3 - Medida Provisória de 30 de dezembro de 1998 - Acresce parágrafo ao art. 4!! da Lei n'' 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de
transplante e tratamento. Publicada no DO de 31 de dezembro de
1998.

9010

DECRETOS LEGISLATIVOS

84 -

Decreto Legislativo de 4 de dezembro de 1998 - Aprova o ato que renova a concessão da Santarém Rádio e TV Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Santarém,
Estado do Pará. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1998.
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95 -

Resolução de 10 de dezembro de 1998 - Autoriza o Estado de Santa
Catarina a realizar operação de crédito consubstanciada no contrato
de abertura de crédito firmado entre a União e o Estado de Santa Catarina, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste

Fiscal dos Estados, no valor de até R$ 311.907.000,00 (trezentos e
onze milhões, novecentos e sete mil reais), cujos recursos serão desti-

nados ao saneamento das instituições do sistema financeiro daquele
Estado. Publicada no DO de 11 de dezembro de 1998.
96 -

9024

Resolução de 10 de dezembro de 1998 - Aprova o Programa de Apoio

Financeiro ao Governo Brasileiro, autoriza a elevação do limite para
concessão de garantia pela União, autoriza a União a prestar garantia
e autoriza o Banco Central do Brasil a contratar operações externas
de natureza financeira. Publicada noDO de 11 de dezembro de 1998...

9027

97 -

Resolução de 11 de dezembro de 1998 - Autoriza o Estado de Alagoas
a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada no contrato de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas e seu termo aditivo, celebrados com a União,
respectivamente, em 29 de junho de 1998, e 12 de novembro de 1998,
com base no protocolo de acordo firmado entre a União e o Estado de
Alagoas, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de R$ 677.887.265,64 (seiscentos
e setenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Publicada no DO de
14 de dezembro de 1998.

9029

98 -

Resolução de 11 de dezembro de 1998 - Autoriza o Estado do Paraná
a contratar operação de crédito e compra e venda de ações sob condição, celebrado em 30 de junho de 1998, entre a União e o Estado do Paraná, nos termos do disposto na Medida Provisória n" 1.654-25, de 10
de junho de 1998, e na Lei n" 9.496, de 11 de setembro de 1997, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados, no valor total de até R$ 3.850.000.000,00 (três bilhões, oitocentos e cinqüenta milhões de reais). Publicada no DO de 14 de dezem-

bro de 1998.
99 - Resolução de 11 de dezembro de 1998 - Autoriza a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até DM 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco
milhões de marcos alemães), entre a Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. (Eletrobrás) e um consórcio de bancos liderados pelo Dresdner
Bank Ag., destinada ao financiamento do Projeto Usina Nuclear de
Angra 11. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1998.
100 -

Resolução de 11 de dezembro de 1998 - Autoriza o Estado de Sergipe a realizar a operação de crédito, no valor de R$ 31.500.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos mil reais), baseada no Contrato de Abertura de Crédito, celebrado entre a União, o Estado de Sergipe e o Banco do Estado de Sergipe S.A. (Banese), em 30 de março de 1998, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados. Publicada no DO de 14 de dezembro de 1998.

9033

9036

9039
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101 -

Resolução de 15 de dezembro de 1998 - Autoriza a União a contratar operação de crédito externo, no valor equivalente a SEK
422.523.950,00 (quatrocentos e vinte e dois milhões, quinhentos e vinte
e três mil, novecentas e cinqüenta coroas suecas), de principal, com o
Skandinaviska Enskilda Banken AB, destinada ao Programa de Reaparelhamento da Marinha. Publicada no DO de 16 de dezembro de

1998.
102 -

9040

Resolução de 15 de dezembro de 1998 - Autoriza a República Federativa do Brasil a prestar garantia à operação de crédito externo
no valor de até DM 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões

de marcos alemães), entre a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás) e um consórcio de bancos liderados pelo Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW), destinada ao financiamento do Projeto Usina
Nuclear de Angra lI. Publicada no DO de 16 de dezembro de 1998. ....

9042

lOS -

Resolução de 16 de dezembro de 1998 - Autoriza o Estado do Acre a
realizar operação de crédito baseada no contrato de abertura de crédito, celebrado entre a União, o Estado do Acre e o Banco do Estado do
Acre, em 31 de março de 1998, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Publicada noDO de 17 de
dezembro de 1998.

9044

104 -

Resolução de 16 de dezembro de 1998 - Autoriza o Estado do Rio de
Janeiro a contratar operação de crédito, no valor de R$ 296.221.070,00
(duzentos e noventa e seis milhões, duzentos e vinte e um mil e setenta
reais), junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro
do Tesouro Nacional, cujos recursos serão destinados à compensação
parcial de perdas de receita decorrentes da implantação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), incorridas no exercício de 1998. Publicada
no DO de 17 de dezembro de 1998.

9046

105 -

Resolução de 16 de dezembro de 1998 -Autoriza o Estado do Amapá
a contratar operação de crédito, consubstanciada no contrato de abertura de crédito, celebrado em 26 de maio de 1998, entre a União, o
Estado do Amapá e o Banco do Estado do Amapá S.A. (Banap) em liquidação extrajudicial, com a interveniência do Banco Central do Brasil (Bacen), do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal
(CEF) no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, no valor de até R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais). Publicada no DO de 17 de dezembro de 1998.

9048

106 -

Resolução de 16 de dezembro de 1998 - Autoriza o Estado do Acre a
realizar operação de crédito baseada no Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, firmado em SO de
abril de 1998, entre a União e o Estado do Acre, com a interveníência do
Banco do Brasil S.A., no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de R$ 19.252.285,34
(dezenove milhões, duzentos e cinqüenta e dois mil, duzentos e oitenta
e cinco reais e trinta e quatro centavos). Publicada no DO de 17 de dezembro de 1998.

9051
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107 -

108 -

Resolução de 16 de dezembro de 1998 - Autoriza o Estado do Rio de
Janeiro a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ), destinando-se os recursos
ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro semestre
de 1999. Publicada no DO de 17 de dezembro de 1998.

9053

Resolução de 16 de dezembro de 1998 - Concede, excepcionalmente,
autorização global aos Estados para contratar operação de crédito
junto ao Governo Federal, destinada a compensar perdas de receita
decorrentes da implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, criado
pela Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996, nos termos das Medidas
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Operação financeira; Empréstimo interno; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(Fundef)
Resolução nº 104, de 16 de dezembro de 1998 ..

9046

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução n Q 94, de 10 de dezembro de 1998

9021

ESTADOS
Operação financeira; Empréstimos interno e externo; Resolução n'' 78/98,
alteração
Resolução n'2 93, de 8 de dezembro de 1998

9019

Operação financeira; Empréstimo interno; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
Resolução n Q lOS, de 16 de dezembro de 1998
Publicada no DO de 17 de dezembro de 1998 (Edição extra)
Retificada no DO de 28 de dezembro de 1998

9055
9070

União Federal; Empréstimo, concessão, normas
Medida Provisória nº 1.759-7, de 14 de dezembro de 1998

8823

EXPORTAÇÃO
Financiamento, concessão
Medida Provisória n Q 1.771-21, de 14 de dezembro de 1998

8899

F
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE
(FCO)
Recursos, operações
Medida Provisória n Q 1. 727-1, de 8 de dezembro de 1998

9000

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE
(FNE)
Recursos, operações
Medida Provisória n Q 1.727-1, de 8 de dezembro de 1998

9000

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9093-9122, dez. 1998

9103
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE (FNO)

Recursos, operações
Medida Provisória nº 1.727-1, de 8 de dezembro de 1998

9000

FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n" 1.765-43, de 14 de dezembro de 1998

8847

Legislação; Lei n'.! 9.365/96, alteração
Medida Provisória n'21.790, de 29 de dezembro de 1998

8969

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Legislação; Lei n'' 9.365/96, alteração
Medida Provisória nº 1. 790, de 29 de dezembro de 1998

8969

Legislação; Lei n'' 8.019/90; alteração
Medida Provisória n'.! 1.732-47, de 14 de dezembro de 1998

8725

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS)
Dívida; Novação
Medida Provisória n Q 1. 768-29, de 14 de dezembro de 1998

8862

FUNDO DE GARANTIA À EXPORTAÇÃO (FGE)
Criação
Medida Provisória n'! 1.738-17, de 14 de dezembro de 1998..................

8746

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃODO MAGISTÉRIO (FUNDEF)
Operação financeira; Empréstimo interno
Estado do Rio de Janeiro
Resolução n 2104, de 16 de dezembro de 1998

9046

Estados
Resolução n Q 108, de 16 de dezembro de 1998
Publicada no DO de 17 de dezembro de 1998 (Edição extra)
Retificada no DO de 28 de dezembro de 1998..............

9055
9070

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP
Legislação; Lei ns 9.365/96, alteração
Medida Provisória n Q 1. 790, de 29 de dezembro de 1998

8969

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9093-9122, dez. 1998

9104

G
GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei n Q 9.769, de 21 de dezembro de 1998

8670

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
Fiscal de Defesa Agropecuária; Lei ne 9.620/98, alteração
Lei n'2 9. 775, de 21 de dezembro de 1998

8677

I
IMPORTAÇÃO

Multas, aplicação
Medida Provisória n'!.1.734-22, de 14 de dezembro de 1998

8734

IMPOSTO DE RENDA
Legislação, alteração
Medida Provisória nºl. 749-34, de 14 de dezembro de 1998
Medida Provisória nº 1.753-13, de 14 de dezembro de 1998
Medida Provisória nº 1.788, de 29 de dezembro de 1998

8778
8779
8959

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF)
Legislação, alteração
Medida Provisória n" 1. 788, de 29 de dezembro de 1998

8959

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Isenção; Automóveis, aquisição
Medida Provisória nº 1.743-10, de 14 de dezembro de 1998..................

8767

Legislação, alteração
Medida Provisória nº 1. 788, de 29 de dezembro de 1998

8959

INCENTIVO FISCAL
Desenvolvimento regional, normas
Medida Provisória nº 1.740-26, de 14 de dezembro de 1998

8753

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Privatização, normas
Medida Provisória n Q 1. 773-32, de 14 de dezembro de 1998

8905

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9093-9122, dez. 1998

9105

J
JUNTAS COMERCIAIS
Protesto de título de dívida; Empresas de pequeno porte e microempresas
Medida Provisória n Q 1.754-12, de 14 de dezembro de 1998

8805

JUSTIÇA MILITAR
Código Penal Militar; Decreto-Lei n'' 1.001/69, alteração
Lei n!? 9. 764, de 17 de dezembro de 1998

6662

L
LEI ORÇAMENTÁRIA ver ORÇAMENTO
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(LFTRJ)
Emissão, autorização;Estado do Rio de Janeiro
Resolução nº 107, de 16 de dezembro de 1998

9053

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO (LFTM-RIO)
Eroissã( autOrizição; Município do Rio de Janeiro
Resolução n" 110, de 17 de dezembro de 1998

9062

M
MATERIAIS NUCLEARES E RADIOATIVOS
Taxa de licenciamento, controle e fiscalização; Instituição
Lei n Q 9.765, de 17 de dezembro de 1998

8663

MEDIDAS CAUTELARES
Poder Público; Lei n'' 8.437/92, alteração
Medida Provisória n Q 1.774-20, de 14 de dezembro de 1998..................

8915

MEIO AMBIENTE
Atividades e condutas lesivas, normas; Lei ns 9.605/98, alteração
Medida Provisória n Q 1.710-4, de 3 de dezembro de 1998
Medida Provisória n'21.710-S, de 30 de dezembro de 1998

8997
9007

MENSALIDADE ESCOLAR
Valor total anual, reajuste
Medida Provisória n'21.733-S6, de 14 de dezembro de 1998

8727

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9093-9122, dez. 1995

9106
MERCADO DE TÍTULOS
Contratos de investimento, fiscalização
Medida Provisória nº 1.742-12, de 14 de dezembro de 1998

.

MILITAR
Código Penal Militar; Decreto-Lei n" 1.001169, alteração
Lei nº 9.764, de 17 de dezembro de 1998
Missão, observação; Envio de tropas brasileiras para o exterior; Equador
e Peru
Decreto Legislativo nº 88, de 3 de dezembro de 1998
Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória n" 1.757-49, de 14 de dezembro de 1998 .....
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Fiscal de Defesa Agropecuária, gratificação; Lei ns 9.620/98, alteração
Lei n'2 9.775, de 21 de dezembro de 1998
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1. 758-7, de 14 de dezembro de 1998
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei nº 9.739, de 11 de dezembro de 1998
MINISTÉRIO DA CULTURA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei nº 9.761, de 17 de dezembro de 1998
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei nº 9.742, de 11 de dezembro de 1998
.
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei nº 9.754, de 16 de dezembro de 1998
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei nº 9.741, de 11 de dezembro de 1998
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito especial
Lei nº 9.760, de 17 de dezembro de 1998
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n'1 9.761, de 17 de dezembro de 1998
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei nº 9.762, de 17 de dezembro de 1998
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei n Q 9.729, de F de dezembro de 1998

8765

8662

9016
8821

8677
8822
8632

.

8659

8635

.

8648
.

8634

.

8658

.

8659

8660
8619

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9093-9122, dez. 1998

9107
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei nº 9.739, de 11 de dezembro de 1998

8632

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei nº 9.734, de 11 de dezembro de 1998
Lei nº 9. 757, de 17 de dezembro de 1998

.

8628
9656

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei nº 9.731, de 11 de dezembro de 1998

8621

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n'2 9.759, de 17 de dezembro de 1998

8657

MINISTÉRIO DA MARINHA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei nº 9.730, de 11 de dezembro de 1998

..

8620

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÉNCIA SOCIAL
Orçamento da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n~ 1.785, de 29 de dezembro de 1998

8954

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n Q 9.728, de 1" de dezembro de 1998
Lei n Q 9.742, de 11 de dezembro de 1998
Lei n c 9.776, de 23 de dezembro de 1998

8618
8635
8679

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n Q 9.761, de 17 de dezembro de 1998

8659

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Orçamento da Seguridade Social; Crédito especial
Lei nº 9.751, de 16 de dezembro de 1998

8645

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA
AMAZÕNIA LEGAL
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Lei n Q 9.746, de 15 de dezembro de 1998.
Medida Provisória n fi 1. 714-3, de 27 de novembro de 1998
Publicada no DO de 28 de novembro de 1998 e retificada no DO de 1Q de
dezembro de 1998

8640
9070

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei n" 9. 725, de F de dezembro de 1998

8616

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n fi 1.758-7, de 14 de dezembro de 1998

8822

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9093-9122, dez. 1998

9108
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1.747-4, de 14 de dezembro de 1998
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei n'l 9.740, de 11 de dezembro de 1998
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n'21. 758-7, de 14 de dezembro de 1998
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei nº 9.749, de 16 de dezembro de 1998

8773

8633
8822
8644

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei nº 9.726, de 1'1 de dezembro de 1998
Lei n~ 9.727, de F de dezembro de 1998
Lei n ~ 9. 747, de 16 de dezembro de 1998
Lei n" 9. 750, de 16 de dezembro de 1998
Lei n" 9.753, de 16 de dezembro de 1998
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória n Q 1.752-31, de 14 de dezembro de 1998

8617
8617
8641
8644
8647
8798

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei nº 9.753, de 16 de dezembro de 1998
MINISTÉRIOS
Organização; Lei n Q 9.649/98, alteração
Medida Provisória n Q 1.760-7, de 14 de dezembro de 1998

8647

.

8825

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Letras Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro
(LFTM-Rio), emissão, autorização
Resolução nº 110, de 17 de dezembro de 1998....................

9062

MUNICÍPIOS
Operação fmanceira; Empréstimos interno e externo; Resolução n'' 78/98,
alteração
Resolução n'1 93, de 8 de dezembro de 1998

9019

N
NOTAS DO TESOURO NACIONAL
Emissão; Banco do Brasil S.A.; Aumento de capital
MedidaProvis6ria nº 1.741-36, de 14 de dezembro de 1998..................

8760

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9093-9122, dez. 1998

9109

o
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA

Empréstimo externo
Estados, Distrito Federal e Municípios; Resolução n<;>78/98, alteração
Resolução n" 93, de 8 de dezembro de 1998
Programa de Apoio Financeiro ao Governo Brasileiro; União,
garantia
Resolução n 96, de 10 de dezembro de 1998
Programa de Reaparelhamento da Marinha; União, garantia
Resolução nÇllOl, de 15 de dezembro del9g8
Programa de Reforma do Estado de Mato Grosso; União, garantia
Resolução nº 109, de 17 de dezembro de 1999
Projeto Usina Nuclear de Angra 11;União, garantia
Resolução no:! 99, de 11 de dezembro de 1998
Resolução n 2102, de 15 de dezembro de1998
ÇI

Empréstimo interno
Dívida Pública Mobiliária, refinanciamento, critérios; Lei n!! 9.496/97,
alteração
Medida Provisória n" 1.711-5, de 30 de dezembro de 1998
Estados, Distrito Federal e Municípios; Resolução n"78/98, alteração
Resolução n Q 93, de 8 de dezembro de 1998
Estados
Resolução n Q 108, de 16 de dezembro de 1998
Publicada no DO de 17 de dezembro de 1998 (Edição extra)
Retificada no DO de 28 de dezembro de 1998
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério (Fundef); Estado do Rio de Janeiro
Resolução n" 104, de 16 de dezembro de 1998
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Estado de Alagoas
Resolução n Q 97, de 11 de dezembro de 1998
Estado de Santa Catarina
Resolução n 2 95, de 10 de dezembro de 1998
Estado de Sergipe
Resolução n Q 100, de 11 de dezembro de 1998
Estado do Acre
Resolução n Q 103, de 16 de dezembro de 1998
Resolução n Q 106, de 16 de dezembro de 1998

9019

9027
9040

9058
9036
9042

9009
9019

9055
9070

9046

9029
9024
9039
9044
9051

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9093-9122, dez. 1998

9110
Estado do Amapá
Resolução n" 105, de 16 de dezembro de 1998
Estado do Pará
Resolução n e 111, de 16 de dezembro de 1998
Resolução n" 112, de 16 de dezembro de 1998
Estado do Paraná
Resolução n Q 98, de 11 de dezembro de 1998
Estado do Rio Grande do Norte
Resolução n" 94, de 10 de dezembro de1998

OPERAÇÕES OF1CIAlS DE CRÉDITO
Orçamento Fiscal; Crédito especial; Ministério da Fazenda, supervisão
Lei n Q 9.752, de 16 de dezembro de 1998

9048
9064
9066
9033
9021

8646

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito especial
Ministério das Comunicações
Lei nº 9.751, de 16 de dezembro de 1998
Crédito extraordinário
Ministério da Previdência e Assistência Social
Medida Provisória n'! 1.785, de 29 de dezembro de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória nº 1. 747-4, de 14 de dezembro de 1998
Crédito suplementar
Ministério da Educação e do Desporto
Lei n'! 9. 742, de 11 de dezembro de 1998
Ministério da Previdência e Assistência Social
Lei nº 9.728, de I" de dezembro de 1998
Lei nº 9.742, de 11 de dezembro de 1998 ..
Lei nº 9.776, de 23 de dezembro de 1998

8645

8954
8773

8635
8618
8635
8679

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Crédito especial
Banco do Brasil S.A.
Lei n!! 9.743, de 11 de
Empresas estatais
Lei n'! 9.757, de 17 de
Lei nº 9.768, de 21 de
Lei nº 9.772, de 21 de

dezembro de 1998.

8636

dezembro de 1998 .
dezembro de 1998
dezembro de 1998 .

8656
8669
8672

Crédito suplementar
Caixa Econômica Federal (CEF)
Lei nº 9.738, de 11 de dezembro de 1998

8632

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9093-9122, dez. 1998

9111
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
Lei nº 9.767, de 21 de dezembro de 1998
Cobra - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A.
Lei n Q 9. 738, de 11 de dezembro de 1998.
Empresas estatais
Lei nº 9.733, de 11 de dezembro de 1998
Lei n'29.744, de 15 de dezembro de 1998
Lei n'l 9.763, de 17 de dezembro de 1998
Lei nº 9.771, de 21 de dezembro de 1998

8669
8632
8628
8637
8661
8672

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
Lei n" 9.769, de 21 de dezembro de 1998..........................................
Ministério da Educação e do Desporto
Lei n'2 9.754, de 16 de dezembro de 1998
Ministério da Justiça
Lei n'2 9.734, de 11 de dezembro de 1998
Lei n'2 9.758, de 17 de dezembro de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
Lei n'2 9.749, de 16 de dezembro de 1998
Ministério dos Transportes
Lei n'29.727, de Iv de dezembro de 1998
Lei n" 9.747, de 16 de dezembro de 1998
Lei n Q 9.750, de 16 de dezembro de 1998..........................................
Lei n'2 9.753, de 16 de dezembro de 1998
Ministério Público da União
Lei a." 9.753, de 16 de dezembro de 1998..................
Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
Lei n'2 9.752, de 16 de dezembro de 1998
Poder Judiciário
Lei n'2 9.753, de 16 de dezembro de 1998
Presidência da República
Lei n'2 9. 758, de 17 de dezembro de 1998
Transferência de recursos; Ministério da Fazenda, supervisão
Lei n'2 9.729, de 1'2 de dezembro de 1998
Crédito extraordinário
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Lei n'2 9.746, de 15 de dezembro de 1998
Medida Provisória n'21. 714-3, de 27 de novembro de 1998
Publicada no DO de 28 de novembro de 1998 e retificada no DO
de 1'2 de dezembro de 1998..................................................................

8670
8648
8628
8656
8644
8617
8641
8644
8647
8647
8646
8647
8656
8619

8640

9070

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9093-9122, dez. 1998

9112
Ministério dos Transportes
Medida Provisória n'l1.752-31, de 14de dezembro de 1998

8798

Dívida Pública Mobiliária Federal, refinanciamento; Ministério da

Fazenda,supennsão
Medida Provisória n'l1.717-3, de 10 de dezembro de 1998

9004

Crédito suplementar
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
Lei n'l 9. 735, de 11 de dezembro de 1998
Lei n'l 9. 736, de 11 de dezembro de 1998
Lei n'l 9. 737, de 11 de dezembro de 1998
Lei n Q 9. 770, de 21 de dezembro de 1998

8629
8630
8631
8671

Ministério da Educação e do Desporto

Lei nº 9. 741, de 11 de dezembro de 1998

8634

Ministério da Fazenda
Lei n~ 9. 762, de 17 de dezembro de 1998

8660

Ministério da Justiça
Lei nº9.731, de 11 de dezembro de 1998..........................................

8621

Ministério da Marinha
Lei n!!9. 730, de 11 de dezembro de 1998

8620

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Lei nº 9. 725, de F de dezembro de 1998

8616

Ministério do Planejamento e Orçamento
Lei n!!9. 740, de 11 de dezembro de 1998

8633

Presidência da República
Lei nº9.731, de 11 de dezembro de 1998..........................................

8621

ORÇAMENTO
Lei Orçamentária de 1998; Elaboração, diretrizes; Lei n" 9.473/97,
alteração
MedidaProvis6ria n~ 1.745-10, de 14 de dezembro de 1998

8769

Leis Orçamentárias de 1996 e 1997; Elaboração, diretrizes; Leis
n!! 9.082/95 e ns 9.293/96, alteração
Medida Provisória nº 1. 735-28, de 14 de dezembro de 1998

8737

Organização, controle interno
Medida Provisória nº 1.751-60, de 14 de dezembro de 1998

8785

Receita e despesa, estimativa; Exercício de 1998
Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 31 de dezembro de 1997 e retificada no DO de
22 de dezembro de 1998

9069

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9093-9122, dez. 1998

9113
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito especial
Ministério da Educação e do Desporto
Lei n Q 9.760, de 17 de dezembro de 1998

8658

Crédito extraordinário
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Medida Provisória n 2 1. 758-7, de 14 de dezembro de 1998

8822

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Medida Provisória n" 1.758-7, de 14 de dezembro de 1998

8822

Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória n 21.758-7, de 14 de dezembro de 1998

8822

Crédito suplementar
Ministério da Cultura
Lei n Q 9.761, de 17 de dezembro de 1998
Ministério da Educação e do Desporto
Lei n Q 9.761, de 17 de dezembro de 1998

8659
",...........

8659

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Lei n" 9.739, de 11 de dezembro de 1998 ..,
".............................

, ,

"

8632

Ministério da Justiça
Lei n'2 9.759, de 17 de dezembro de 1998

8657

Ministério da Previdência e Assistência Social
Lei n" 9. 747, de 16 de dezembro de 1998
Lei n'2 9,761, de 17 de dezembro de 1998

"..........

8641
8659

Ministério Público da União
Lei n '! 9. 723, de 30 de novembro de 1998
Publicada no DO de I!! de dezembro de 1998 e republicada no DO de
2 de dezembro de 1998
, ,
,
, "...........

9069

Órgãos do Poder Executivo
Lei nº 9,748, de 16 de dezembro de 1998
Lei n 2 9, 773, de 21 de dezembro de 1998

8642
8673

" ".............................
,................

Órgãos do Poder Judiciário
Lei nº 9.773, de 21 de dezembro de 1998

,

8673

,...........

8642

Poder Executivo
Lei nº 9.723, de 30 de novembro de 1998
Publicada no DO de F de dezembro de 1998 e retificada no DO de
2 de dezembro de 1998
,
,...........................................

9069

Órgãos do Poder Legislativo
Lei nº 9,748, de 16 de dezembro de 1998

,
"

"

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 9093-9122, dez. 1998

9114
Poder Judiciário

Lei n Q 9.723, de 30 de novembro de 1998
Publicada no DO de 1º de dezembro de 1998 e retificada no DO de
2 de dezembro de 1998
Poder Legislativo
Lei nº 9.723, de 30 de novembro de 1998
Publicada no DO de 1'2 de dezembro de 1998 e retificada no DO de
2 de dezembro de 1998

9069

9069

ORGANIZAÇÕES MILITARES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA
MARINHA
Normas
Lei nº 9.724, de 1Q de dezembro de 1998

8613

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n Q 9.748, de 16 de dezembro de 1998
Lei nº 9.773, de 21 de dezembro de 1998

8642
8673

ÓRGÃOS DO PODER JUDIC1ÃRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n'2 9.773, de 21 de dezembro de 1998

8673

ÓRGÃOS DO PODER LEGISLATIVO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei nº 9.748, de 16de dezembro de 1998

8642

p
PERU
Militares brasileiros, missão; Congresso Nacional, autorização
Decreto Legislativo n"'- 88, de 3 de dezembro de 1998

9016

PLANO DE SAÚDE
Normas; Lei n" 9.656/98, alteração
Medida Provis6ria n" 1.730-7, de 7 de dezembro de 1998

8707

PLANO REAL
Legislação; Medidas complementares
Medida Provisória nº 1.750-45, de 14 de dezembro de 1998

.

8780

PODER EXECUTIVO
Militar, remuneração; Data de pagamento
MedidaProvis6ria n" 1.757-49, de 14 de dezembro de 1998..................

8821
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Orçamento; Organização, controle interno
Medida Provisória nº 1.751-60, de 14 de dezembro de 1998..................

8785

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei nº 9. 723, de 30 de novembro de 1998
Publicada no DO de 12 de dezembro de 1998 e republicada no DO de
2 de dezembro de 1998

9069

Servidor público, remuneração; Data de pagamento
Medida Provis6ria n" 1. 757-49, de 14 de dezembro de 1998

8821

PODER JUDICIÁRIO
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei nº 9. 753, de 16 de dezembro de 1998

8647

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n Q 9. 723, de 30 de novembro de 1998
Publicada no DO de 1º de dezembro de 1998 e republicada no DO de
2 de dezembro de 1998

9069

PODER LEGISLATNO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n Q 9.723, de 30 de novembro de 1998
Publicada no DO de P de dezembro de 1998 e retificada no DO de
2 de dezembro de 1998

9069

PODER PÚBLICO
Medidas cautelares; Lei n" 8.437/92, alteração
Medida Provisória n" 1. 774-20, de 14 de dezembro de 1998

8915

POLICIAL CNIL
Regime jurídico, normas; Lei n" 4.878/65, alteração
Medida Provisória nº 1.776-6, de 14 de dezembro de 1998

8922

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei n Q9.758, de 17 de dezembro de 1998

8656

Organização; Lei ns 9.649/98, alteração
Medida Provisória n" 1. 760-7, de 14 de dezembro de 1998

8825

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei n'l 9. 731, de 11 de dezembro de 1998

8621

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Plano de Benefícios, normas; Leis nvs 8.212/91 e 8.213/91, alteração
Medida Provisória n" 1. 729, de 2 de dezembro de 1998

8683
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9116
Planos de Benefícios; Lei ns 8.213/91, alteração
Lei n Q 9.732, de 11 de dezembro de 1998

8622

Sistema, modificação, normas de transição
Emenda Constitucional n Q 20, de 15 de dezembro de 1998

8597

PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÀO E AO AJUSTE FISCAL
DOS ESTADOS
Operação financeira; Empréstimo interno
Dívida Pública Mobiliária, refinanciamento, critérios; Lei n'' 9.496/97,

alteração
Medida Provisória n Q 1. 711-5, de 30 de dezembro de 1998
Estado de Alagoas
Resolução n 297, de 11 de dezembro de 1998
Estado de Santa Catarina
Resolução n Q 95, de 10 de dezembro de 1998
Estado de Sergipe
Resolução n'1100, de 11 de dezembro de 1998
Estado do Acre
Resolução n'1103, de 16 de dezembro de 1998
Resolução n'1106, de 16 de dezembro de 1998
Estado do Amapá
Resolução niJ.105, de 16 de dezembro de 1998
Estado do Pará
Resolução n'1 111, de 16 de dezembro de 1998
Resolução n'1112, de 16 de dezembro de 1998
Estado do Paraná
Resolução n'1 98, de 11 de dezembro de 1998
Estado do Rio Grande do Norte
Resolução n Q 94, de 10 de dezembro de 1998

9009
9029
9024
9039
9044
9051
9048
9064
9066
9033
9021

PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AO GOVERNO BRASILEIRO
Operação financeira; Empréstimo externo; União, garantia
Resolução n'1 96, de 10 de dezembro de 1998

.

9027

PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO
Dívidas, renegociação
Medida Provisória n'11. 777-6, de 14 de dezembro de 1998

8924

PROGRAMA DE REAPARELHAMENTO DA MARINHA
Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução n'1101, de 15 de dezembro de 1998

9040
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9117
PROGRAMA DE REFORMA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Operação financeira; Empréstimo externo; União, garantia
Resolução nº 109, de 17 de dezembro de 1998

9058

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO
AGROPECUÃRIA (RECOOP)

Normas
Medida Provisória ns l. 781-4, de 14 de dezembro de 1998

8937

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Criação
Medida Provisória nº 1. 784, de 14 de dezembro de 1998

8950

PROGRAMA EMERGENCIAL DE FRENTES PRODUTIVAS
Instituição; Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene),
supervisão
Lei nº 9.745, de 15 de dezembro de 1998

8638

PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO PARA COMBATE AOS
EFEITOS DA ESTIAGEM NA REGIÃO NORDESTE
Criação
Medida Provisória n'l 1. 756-8, de 14 de dezembro de 1998

8817

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Recursos financeiros, repasse
MedidaProuis6ria n'l1.784, de 14 de dezembro de 1998

8950

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO Ã CULTURA (PRONAC)
Legislação; Lei n!! 8.313/91, alteração
Medida Provisória n!! 1. 739-16, de 14 de dezembro de 1998

8749

PROJETO USINA NUCLEAR DE ANGRA 11
Operação financeira; Empréstimo externo; União, garantia
Resolução n!! 99, de 11 de dezembro de 1998
Resolução n Q 102, de 15 de dezembro de 1998

9036
9042

PROPRIEDADE MARÍTIMA
Registro; Lei n" 7.652/88, alteração
Lei nº 9.774, de 21 de dezembro de 1998

8674
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R
RÁDIO TIRADENTES LTDA., BELO HORIZONTE (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 85, de 3 de dezembro de 1998

9014

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação
S.A. Rádio Pelotense, Pelotas (RS)
Decreto Legislativo nº 86, de 3 de dezembro de 1998
Santarérn Rádio e TV Ltda., Santarém (PA)
Decreto Legislativo n" 84, de 3 de dezembro de 1998

9014
9013

REFORMAAGRÃRIA
Imóvel, desapropriação; Lei n" 8.629/93, alteração
Medida Provisória nº 1.774-20, de 14 de dezembro de 1998

8915

REGIÃO NORDESTE
Programa Especial de Financiamento para Combate aos Efeitos da
Estiagem, criação
Medida Provisória nº 1. 756-8, de 14 de dezembro de 1998

8817

s
S.A. RÁDIO PELOTENSE, PELOTAS (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão
Decreto Legislativo n'2 86, de 3 de dezembro de 1998

.

9014

Reajuste
Medida Provisória n'21. 731-33, de 14 de dezembro de 1998
Medida Provisória n'21.737-21, de 14 de dezembro de 1998..................
Medida Provisória n'2 1. 744-8, de 14 de dezembro de 1998 .

8725
8745
8768

SALÃRIO MÍNIMO

SALÃRIO-EDUCAÇÃO
Legislação, alteração
Lei n'2 9.766, de 18 de dezembro de 1998

.

8666

.

9013

SANTARÉM RÁDIO E TV LTDA., SANTARÉM (PA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n'2 84, de 3 de dezembro de 1998
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SEGURIDADE SOCIAL
Organização; Plano de Custeio; Leis nss 8.212/91 e 8.213/91, alteração
Medida Provisória n'? 1.729, de 2 de dezembro de 1998
Plano de Custeio; Leis nss 8.212/91, 8.213/91 e 9.317/96, alteração
Lei n Q 9.732, de 11 de dezembro de 1998 .
SEGUROS PRIVADOS
Sociedades seguradoras; Regulamentação, alteração
Medida Provisória nº 1. 719-2, de 10 de dezembro de 1998

8683
8622

.

9005

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO
(SESCOOP)
Criação
Medida Provisória n Q 1.781-4, de 14 de dezembro de 1998

8937

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
Reajuste, 28,86%, concessão; Supremo Tribunal Federal
Medida Provisória nº 1.775-6, de 14 de dezembro de 1998

8920

SERVIDOR PÚBLICO
Auxilio-transporte em pecúnia, criação
Medida Provisória n Q 1.783, de 14 de dezembro de 1998
Contrato por tempo determinado; Interesse público; Lei n" 8.745/93,
alteração
Medida Provisória n Q 1.748-36, de 14 de dezembro de 1998
Regime Jurídico; Lei n" 8.112/90, alteração
Medida Provisória n Q 1.760-7, de 14 de dezembro de 1998
Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória nr l, 757-49, de 14 de dezembro de 1998

8947

8774
8825
8821

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH)
Normas; Leis nss 4.380/64, 8.036/90 e 8.692/93, alterações
Medida Provisória nº 1. 762-7, de 14 de dezembro de 1998

8838

SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Regime tributário; Lei n<l9.317/96, alteração
Lei n c 9. 732, de 11 de dezembro de 1998
.

8622

SISTEMA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA
Definição
Medida Provisória n Q 1.791, de 30 de dezembro de 1998

8970
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SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
(SUDENE)
Programa Emergencial de Frentes Produtivas, instituição; Supervisão
Lei nº 9.745, de 15 de dezembro de 1998
".............
Programa Especial de Financiamento para Combate aos Efeitos da Estiagem, criação
Medida Provisória nº 1.756-8, de 14 de dezembro de 1998 ..

8638

8617

T
TARIFA DE EMBARQUE
Tesouro Nacional; Recolhimento, regulamentação
Medida Provisória nº 1. 792, de 30 de dezembro de 1998

8991

TAXADE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
Legislação; Lei n" 9.365/96, alteração
Medida Provisória n'21. 790, de 29 de dezembro de 1998

8969

TAXAPROCESSUAL
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), competência; Instituição
Medida Provisória n" 1. 793, de 30 de dezembro de 1998

8993

TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Rádio Tiradentes Ltda., Belo Horizonte (MG)
Decreto Legislativo n Q 85, de 3 de dezembro de 1998
S.A. Rádio Pelotense, Pelotas (RS)
Decreto Legislativo n Q 86, de 3 de dezembro de 1998
Santarém Rádio e TV Ltda., Santarém (PA)
Decreto Legislativo n Q 84, de 3 de dezembro de 1998
TESOURO NACIONAL
Operações financeiras; Títulos da Dívida Pública Federal, emissão
Medida Provisória n Q 1. 755-9, de 14 de dezembro de 1998
Recursos de caixa, administração, legislação
Medida Provisória n" 1.782, de 14 de dezembro de 1998
Tarifa de Embarque; Recolhimento, regulamentação
Medida Provisória n" 1.792, de 30 de dezembro de 1998
Títulos da Dívida Pública, responsabilidades; Legislação, consolidação
Medida Provisória n Q 1.763-61, de 14 de dezembro de 1998..................
Valores mobiliários; Dividendos
Medida Provisória n" 1. 772-17, de 14 de dezembro de 1998

9014
9014
9013

8808
8945
8991
8840
8903
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TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provisória nº 1. 769-52, de 14 de dezembro de 1998

8881

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS
Legislação; Lei n'.! 9.434/97, alteração
Medida Provisória nº 1. 718-2, de 3 de dezembro de 1998
Medida Provisória n" 1.718-3, de 30 de dezembro de 1998

9000
9010

TRIBUNAIS
Processamento de recursos, regulamentação
Lei n Q 9.756, de 17 de dezembro de 1998
Publicado no DO de 18 de dezembro de 1998

.

8651

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Divulgação de dados pela Internet; Homepage, criação
Lei n Q 9.755, de 16 de dezembro de 1998

8649

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
Isenção
Medida Provisória n" 1.743-10, de 14 de dezembro de 1998

8767

Legislação, alteração
Medida Provisória n!! 1.749-34, de 14 de dezembro de 1998
Medida Provisória n!! 1.753-13, de 14 de dezembro de 1998
Medida Provisória n Q 1.788, de 29 de dezembro de 1998

8778
8799
8959

u
UNIÃO FEDERAL
Bens imóveis, regularização, administração, aforamento e alienação;
Decreto-Lei ne 73/66, Leis nss 5.972173 e 9.636/98, alteração
Medida Provisória n!! 1.787, de 29 de dezembro de 1998

8956

Empréstimo externo, autorização; Projeto Usina Nuclear de Angra II
Resolução n!! 102, de 15 de dezembro de 1998

9042

Empréstimo externo, autorização; Programa de Reaparelhamento da
Marinha
Resolução n!!101, de 15 de dezembro de 1998

9040

Empréstimo, concessão, normas; Estados; Distrito Federal
Medida Provisória n!! 1.759-7, de 14 de dezembro de 1998

8823
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9122
Receita e despesa, estimativa; Exercício de 1998
Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 31 de dezembro de 1997 e retificada no DO de 22
de dezembro de 1998
Relações financeiras com o Banco Central do Brasil, regulamentação
Medida Provisória n'l 1.789, de 29 de dezembro de 1998

8966

Valores mobiliários; Dividendos; Tesouro Nacional
Medida Provisória n'21. 772-17, de 14 de dezembro de 1998

8903

9069

v
VEÍCULOS AUTOMOTORES
Poluentes, redução; Lei n" 8.723/93, alteração
Medida Provisória nº 1.746-7, de 14 de dezembro de 1998

.
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DECRETOS

DECRETO Nº 2.852, DE F DE DEZEMBRO DE 1998
Altera o Programa de Dispêndios Globais (PDG) de diversas empresas estatais
federais para 1998, aprovado pelo Decreto
n Q 2.453, de 6 de janeiro de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais (PDG)
de diversas empresas estatais federais para 1998, aprovado por intermédio do Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998, conforme demonstrativos constantes do anexo a este decreto.
Art. 2º As empresas a que se refere o artigo anterior deverão
observar, na execução dos seus investimentos, o limite global de investimento constante do seu PDG e o limite de cada subprojeto,
aprovado pela Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997, acrescido dos
créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional em 1998.
Art. 3º Fica a Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais (Sest), do Ministério do Planejamento e Orçamento, autorizada a:
I - adequar os Programas de Dispêndios Globais (PDG) das
empresas estatais que receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite das suplementações
que vierem a ser aprovadas para aqueles orçamentos, bem como
para o Orçamento de Investimento;
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II - efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas de dispêndios do PDG, exceto a de investimentos, dentro do limite fixado por este decreto para cada empresa estatal federal.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I" de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo

está publicado no DO de 2.12.1998, págs. 7/20.

DECRETO N' 2.853, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1998
Dá nova redação ao § 1>! do art. 21 do
Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº
2.338, de 7 de outubro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n? 9.472, de 16 de julho de 1997,
DECRETA:
Art. l' O § I" do art. 21 do Regulamento da Agência Nacional
de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto n" 2.338, de 7 de outubro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ l' O Conselho Diretor proporá anualmente um de seus
integrantes para assumir a presidência nas ausências eventuais
e impedimentos do Presidente, competindo ao Ministro de
Estado das Comunicações submeter a proposta à aprovação do
Presidente da República." (NR)
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
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DECRETO Nº 2.854, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1998
Dá nova redação aos arts. 21 e 29 do
Decreto n" 81. 771, de 7 de junho de 1978,
que regulamenta aLei n" 6.507, de 19 de dezembro de 1977, que dispõe sobre a inspeção
e a fiscalização da produção e do comércio
de sementes e mudas.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando a obrigatoriedade de incorporação da Resolução
Mercosul nº 47/96, do Grupo Mercado Comum (GMC), que determina que os resultados de avaliação agronômica e de qualidade terão
caráter informativo e não obrigatório nem recomendatório;
DECRETA:
Art. 1º Os arts. 21 e 29 do Decreto nº 81.771, de 7 de junho de
1978, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 21. Somente serão aceitas para a produção e comercialização de sementes e mudas certificadas as espécies agrícolas, cultivares ou híbridos, previamente habilitadas junto ao
Ministério da Agricultura e do Abastecimento." (NR)
«Art. 29. Somente serão aceitas para a produção de sementes e mudas fiscalizadas as espécies agrícolas, cultivares ou
híbridos, previamente habilitadas junto ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento." (NR)

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ailton Barcelos Fernandes
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DECRETO N' 2.855, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1998
Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos de Direção e Funções
Gratificadas das Escolas Técnicas Federais,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam aprovados o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos de Direção (CD) e das Funções Gratificadas (FG) das
Escolas Técnicas Federais, na forma do Anexo I e II a este decreto.
Art. 2' O regimento interno de cada Escola Técnica Federal
será aprovado por Portaria do Ministro de Estado da Educação e do
Desporto, e publicado no Diário Oficial da União no prazo de noventa dias contados da publicação deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
ESTATUTO DAS ESCOLAS TÉCNICAS FEDERAIS
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. I" As Escolas Técnicas Federais, autarquias instituídas
nos termos das Leis n's 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, e 8.670, de
30 de junho de 1993, transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica nos termos da Lei n' 8.948, de 8 de dezembro de
1994, vinculadas ao Ministério da Educação e do Desporto têm por
finalidade formar e qualificar profissionais nos vários níveis e modaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p-

9123~9278,
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lidades de ensino para os diversos setores da economia, realizar pesquisa e desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços, em
estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, oferecendo mecanismos para a educação continuada.
CAPÍTULO II
Das Características e Objetivos
Art. 2º As Escolas Técnicas Federais têm como características
básicas:
I - oferta de educação profissional, levando em conta o
avanço do conhecimento tecnológico e a incorporação crescente de novos métodos e processos de produção e distribuição de bens e serviços;
II - atuação prioritária na área tecnológica nos diversos setores da economia;
III - conjugação, no ensino, da teoria com a prática;
IV - integração efetiva da educação profissional aos diferentes níveis e modalidades de ensino ao trabalho, à ciência e à tecnologia;
V - utilização compartilhada dos laboratórios e dos recursos humanos pelos diferentes níveis e modalidades de ensino;
VI - oferta de ensino superior tecnológico diferenciando-se
das demais formas de ensino superior;
VII - oferta de formação especializada, levando em consideração as tendências do setor produtivo e do desenvolvimento tecnológico;
realização de pesquisas aplicadas e prestação de serVIII
viços;
IX
desenvolvimento da atividade docente estruturada, integrando os diferentes níveis e modalidades de ensino, observada a
qualificação exigida em cada caso;
X - desenvolvimento do processo educacional que favoreça, de modo permanente, a transformação do conhecimento em bens
e serviços em benefício da sociedade;
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XI - estrutura organizacional flexível, racional e adequada
às suas peculiaridades e objetivos;

XII - integração das ações educacionais com as expectativas
da sociedade e as tendências do setor produtivo.
Art. 3º As Escolas Técnicas Federais, observadas as características definidas no artigo anterior, têm por objetivos:
I - ministrar cursos de qualificação, requalificação e reprofissionalização e outros de nível básico da educação profissional;
II - ministrar ensino técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional, para os diferentes setores da economia;

III -

ministrar ensino médio;

IV - ministrar ensino superior, visando à formação de profissionais e especialistas na área tecnológica;
V - oferecer educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à atualização, ao aperfeiçoamento e à especialização de
profissionais na área tecnológica;
VI - ministrar cursos de formação de professores e especialistas, bem como programas especiais de formação pedagógica para
as disciplinas de educação científica e tecnológica;
VII - realizar pesquisa aplicada, estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas, de forma criativa, e estendendo seus
benefícios à comunidade.

Art. 4º As Escolas Técnicas Federais são dotadas de autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar
compatíveis com a sua personalidade jurídica e de acordo com seus
atos constitutivos.
Art. 5º O ensino ministrado nas Escolas Técnicas Federais,
além dos objetivos propostos, observará os ideais e fins da
educação previstos na Constituição Federal e na legislação que
fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas regulamentações.
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CAPÍTULO III
Da Organização e da Direção
Seção I
Da Estrutura Básica
Art. 6º As Escolas Técnicas Federais possuem a seguinte estrutura básica:
I - órgão executivo: Diretoria-Geral;
II - órgão de assistência direta e imediata ao Diretor-Geral:
a) Gabinete;
b) Diretoria de Unidade Sede;
III - órgãos seccionais:
a) Diretoria de Administração e de Planejamento;
b) Procuradoria Jurídica;
IV - órgãos específicos singulares:
a) Diretoria de Ensino;
b) Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias;
V - unidades descentralizadas: Unidades de Ensino Descentralizadas;
VI - órgãos colegiados:
a) Conselho Diretor;
b) Conselho Técnico-Profissional.
Seção 11
Da Direção e da Nomeação
Art. 7º A administração superior de cada Escola Técnica Federal caberá ao Diretor-Geral e contará como órgão deliberativo e
consultivo com o Conselho Diretor e como órgão técnico-consultivo e
de avaliação do atendimento às características e aos objetivos da
instituição com o Conselho Técnico-Profissional.
Art. 8º As Escolas Técnicas Federais serão dirigidas por um
Diretor-Geral, nomeado pelo Ministro de Estado da Educação e do
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Desporto, para um mandato de quatro anos, dentre os escolhidos em
lista tríplice, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos pelo
Conselho Diretor da Escola.
§ 1º Em caso de consulta prévia à Comunidade Escolar, nos
termos que forem estabelecidos pelo Conselho Diretor, prevalecerão
a votação uninominal e o peso de setenta por cento, no mínimo, para
manifestação do pessoal docente em relação ao total do universo consultado.
§ 2' A lista tríplice, de que trata o caput deste artigo, será encaminhada pelo Diretor-Geral, ao Ministro da Educação e do Desporto, até trinta dias antes do término do seu mandato.
§ 3' É permitida uma recondução para o cargo de Diretor-Geral, observado o disposto no caput deste artigo e no art. 9'.

Art. 9' Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor-Geral os
professores ocupantes da classe E ou titular, do quadro de pessoal
ativo permanente da Escola, com pelo menos cinco anos de efetivo
exercício na Instituição de Ensino e experiência comprovada de dois
anos de gestão em Instituição de Educação Profissional.
Art. 10. O Diretor-Geral será substituído, nos impedimentos legais e eventuais, por um dos diretores por ele designado previamente.
§ l' Em caso de vacância do cargo de Diretor-Geral, assumirá
o Diretor Substituto, designado nos termos do caput desse artigo
que, no prazo máximo de noventa dias, adotará as providências necessárias para o provimento do cargo, observado o disposto nos arts.
8' e 9' deste estatuto.
§ 2' Em caso de impedimento do substituto legal do Diretor-Geral, o Ministro de Estado da Educação e do Desporto nomeará
um Diretor-Geral pro tempore.
Art. 11. A vacância do cargo de Diretor-Geral decorrerá de:

I II de 1990;
III
IV-

exoneração em virtude de processo disciplinar;
demissão, nos termos da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro
posse em outro cargo inacumulável;
falecimento;
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V
VI

renúncia;

término do mandato.

Art. 12. As diretorias e as Unidades de Ensino Descentralizadas serão dirigidas por diretor; o Gabinete e a Procuradoria Jurídica, por chefe; as gerências por gerente e as coordenações, por coordenadores, para cujos cargos ou funções serão nomeados ou designados
na forma da legislação em vigor.
Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos e funções previstos no
caput deste artigo serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos
legais, por servidores designados na forma da legislação vigente.
CAPÍTULON
Dos Órgãos Colegiados

Seção I
Da Composição do Conselho Diretor
Art. 13. O Conselho Diretor, órgão deliberativo e consultivo,
integrado por dez membros titulares e seus respectivos suplentes,
nomeados por portaria do Ministro de Estado da Educação e do Desporto, terá a seguinte composição:
I
Diretor-Geral da Escola;
H - Diretor de Ensino da Escola;
IH - um representante do corpo docente, em efetivo exercício, indicado por seus pares;
N - um membro do corpo técnico-administrativo, em efetivo
exercício, escolhido por seus pares;
V
um representante do corpo discente, escolhido por seus
pares;
VI
três representantes das federações, sendo um da agricultura, um do comércio e um da indústria, do correspondente Estado, indicados pelas respectivas entidades;
VII - um técnico, egresso da escola, indicado pela associação de
classe correspondente, onde houver, ou por assembléia de ex-alunos;
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VIII - um representante da Secretaria de Educação Média e
Tecnológica do Ministério da Educação e do Desporto.
Art. 14. Os membros do Conselho Diretor terão mandato de
quatro anos, permitida uma recondução para o período imediatamente subseqüente, sendo que na primeira investidura os membros
de que tratam os incisos V, VI e VII serão designados com mandato
de dois anos.
Seção Il
Do Funcionamento
Art. 15. A Presidência do Conselho Diretor será exercida pelo
Diretor-Geral da Escola, o qual terá direito, também, ao voto de qualidade.
Art. 16. As demais normas de funcionamento do Conselho Diretor serão estabelecidas em regulamento próprio, a ser aprovado
por meio de portaria do Secretário de Educação Média e Tecnológica,
do Ministério da Educação e do Desporto.
Seção III
Da Composição do Conselho Técnico-Profissional
Art. 17. O Conselho Técnico-Profissional, órgão consultivo e
de avaliação do atendimento às características e aos objetivos da
instituição, constituído por doze membros titulares e respectivos suplentes, designados mediante ato do Secretário de Educação Média e
Tecnológica do Ministério da Educação e do Desporto, para mandato
de quatro anos, terá a seguinte composição:
I
Diretor-Geral da Escola;
II - Diretor da Diretoria de Ensino;
III - Diretor da Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias;
IV - Diretor da Diretoria de Administração e de Planejamento;
V - quatro representantes dos empresários do setor produtivo das áreas de atuação da instituição;
VI - quatro representantes dos trabalhadores representantes do setor produtivo das áreas de atuação da Instituição.
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SeçãoN
Do Funcionamento
Art. 18. A Presidência do Conselho Técnico-Profissional será
exercida pelo Diretor-Geral da escola, o qual terá direito, também,
ao voto de qualidade.
Art. 19. As demais normas de funcionamento do Conselho
Técnico-Profissional serão estabelecidas em regulamento próprio, a
ser aprovado por meio de portaria do Secretário de Educação Média
e Tecnológica, do Ministério da Educação e do Desporto.
CAPÍTULüN
Das Competências dos Órgãos

Seção I
Do Órgão Executivo
Art. 20. À Diretoria-Geral compete dirigir e implementar a
política definida pelo Ministério da Educação e do Desporto para a
educação profissionalizante e para o ensino médio nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, administrativa e econômico-financeira.
Parágrafo único. A Diretoria-Geral disporá de assessoramento
de Comissões Permanentes de Pessoal Docente e Técnico-Administrativo, organizadas nos termos do Decreto n' 94.664, de 23 dejulho 1987,
para formulação e acompanhamento da execução da política de pessoal
da Instituição.

Seção II
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Diretor-Geral
Art. 21.

Ao Gabinete compete:

I - assistir ao Diretor-Geral em sua representação política,
social e administrativa;
U - incumbir-se do preparo e despacho de expediente;
UI - assessorar a direção nos assuntos de comunicação social
e relações públicas;
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N - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo
Diretor-Geral.

Art. 22.
compete:

Às Diretorias das Unidades Sede e Descentralizadas

I - coordenar a execução das políticas educacionais definidas para as escolas;
II - coordenar a atuação das áreas acadêmicas;
III - adequar os currículos às necessidades dos novos paradigmas do trabalho;
N - acompanhar a aplicação dos programas de avaliação da
aprendizagem;
V - desenvolver programas de extensão e pesquisa tecnológica;
VI - desenvolver e executar programas de certificação;
VII - coordenar as atividades de apoio ao ensino e outras
competências de natureza administrativa, em consonância com os
demais membros das Diretorias.

Seção II!
Dos Órgãos Seccionais
Art. 23. À Diretoria de Administração e de Planejamento, órgão seccional do Sistema Organização e Modernização Administrativa (Somad), de Serviços Gerais (Sisg), de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), de Recursos de Informação e Informática
(Sisp) e de Planejamento e Orçamento, compete planejar, dirigir e
controlar a execução das atividades pertinentes a essas áreas, no
âmbito da Instituição.
Art. 24. À Procuradoria Jurídica, órgão vinculado à Advocacia-Gerai da União, administrativamente subordinada ao Diretor-Gerai, compete:
I - representar judicial e extrajudicialmente a Escola Técnica Federal;
II - exercer atividades de consultoria e prestar assessoramento jurídico aos órgãos da escola, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 11 da Lei Complementar n' 73, de 10 de fevereiro de 1993;
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IH - apurar a liquidez e a certeza dos créditos de qualquer natureza, inerentes às atividades da Escola, inscrevendo-os em dívida
ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.

Seção V
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 25. À Diretoria de Ensino compete planejar, coordenar,
supervisionar e controlar as políticas de ensino para a Instituição,
em consonância com diretrizes emanadas do MEC, acompanhar a
implementação destas políticas, avaliando o seu desenvolvimento, e
promover ações que garantam a articulação entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.

Art. 26. À Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias compete planejar, coordenar, controlar, avaliar, bem como executar as atividades relativas à extensão, à integração e ao intercâmbio
da Instituição com o setor produtivo, em particular, e à sociedade,
em geral.
Seção VI
Das Unidades Descentralizadas
Art. 27. Às Diretorias das Unidades Descentralizadas compete executar, de forma descentralizada, a política educacional definida para as escolas.

Seção VII
Dos Órgãos Colegiados

Art. 28. Ao Conselho Diretor compete:
I - aprovar as diretrizes para atuação da escola e zelar pela
execução de sua política educacional;
H - definir o processo de escolha dos nomes para o provimento do cargo de Diretor-Geral da escola, conforme estabelece o art. 8',
e elaborar a lista tríplice.
HI - apreciar o plano geral de ação, a proposta orçamentária
anual e o orçamento plurianual de investimentos;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p- 9123-9278, dez. 1998

9136
IV - deliberar sobre contribuições, emolumentos e prestação
de serviços em geral a serem cobrados pela Escola;
V - apreciar as contas do exercício financeiro, emitindo parecer conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos registros,
bem como o relatório de atividades do ano;
VI - opinar sobre questões submetidas à sua apreciação.

Art. 29. Ao Conselho Técnico-Profissional compete subsidiar
a Diretoria-Geral nos assuntos concernentes à criação, atualização,
extinção e organização didática dos cursos e programas de ensino,
visando à permanente integração da escola com a comunidade e o setor produtivo.
CAPÍTULO VI
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Diretor-Geral
Art. 30. Ao Diretor-Geral incumbe:
I - planejar, dirigir, organizar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das unidades que integram
a estrutura organizacional da instituição, administrar pessoal, ordenar despesas e exercer outras atribuições, em conformidade com a
legislação vigente;
II - presidir os Conselhos Diretor e Técnico-Profissional;
III - aprovar normas relativas a planos de trabalho e funcionamento de organismos no âmbito da Instituição;
IV - firmar acordos, convênios e/ou contratos entre a Instituição e outras entidades nacionais e internacionais;
V - representar a instituição junto a órgãos governamentais
e não-governamentais.

Seção II
Dos Diretores e dos demais Dirigentes
Art. 31.

Aos diretores incumbe:

I - acompanhar, supervisionar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos da escola, propondo, com base na avaliaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998

9137

ção de resultados, a adoção de providências relativas à reformulação
dos mesmos;
H - organizar e controlar a execução das atividades desenvolvidas pelas gerências e coordenações a eles subordinadas;
IH - desenvolver outras atividades a eles atribuídas pelo
Diretor-Geral.
Parágrafo único. Ao Diretor de Administração e Planejamento, além das atribuições previstas neste artigo, compete assinar, em
conjunto com O ordenador de despesas, atos de execução orçamentária e financeira, na forma da legislação vigente.

Seção III
Dos Demais Dirigentes
Art. 32. Ao Chefe de Gabinete do Diretor-Geral, ao Chefe da
Procuradoria Jurídica, aos gerentes e aos coordenadores incumbe
planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades de
suas respectivas unidades, bem como exercer outras atribuições que
lhes forem delegadas pelo Diretor-Geral.
CAPÍTULO VII
Do Patrimõnio e dos Recursos Financeiros

Seção I
Do Patrimõnio
Art. 33.
tuído pelos:

O patrimõnio das Escolas Técnicas Federais é consti-

I - bens móveis e imóveis que constituem suas terras, prédio, instalações e semoventes;
H
bens e díreitos por elas adquiridos com seus recursos;
HI - legados e doações regularmente aceitos;
IV - saldos de renda própria ou de recursos orçamentários,
quando transferidos para sua conta patrimonial.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998

9138
Seção 11
Dos Recursos Financeiros

Art. 34. Os recursos financeiros das Escolas Técnicas Federais
são provenientes de:
I - dotações que lhes forem anualmente consignadas no orçamento da União;
n - doações, auxílios e subvenções que lhes venham a ser
concedidos pela União, Estados e Municípios, por qualquer entidade
pública ou particular e por pessoa física;
In - remuneração de serviços prestados à entidades públicas ou particulares, mediante contrato ou convênio específicos;
N - valores de contribuições e emolumentos por serviços
prestados que forem fixados pelo Conselho Diretor, observada a legislação pertinente;
V - resultado das operações de crédito e juros bancários;
VI
receitas eventuais;
VII - alienação de bens móveis e imóveis.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 35. Aorganização didática de cada escola compreenderá
os currículos, programas de ensino, condições de matrícula, transferência, adaptação e avaliação do rendimento escolar, bem como os
direitos e deveres dos corpos docente, discente e técnico-administrativo, observadas a legislação e as normas vigentes.
Art. 36. As Escolas Técnicas Federais poderão relacionar-se
com fundações, associações de pais e mestres e criar conselhos consultivos de alunos, de classe e de professores, dentre outros, de acordo com as suas necessidades, com normas próprias, aprovadas pelo
Diretor-Geral da escola.
Art. 37. As Escolas Técnicas Federais poderão contar com a
Caixa Escolar, que atuará como componente pedagógico do currículo
e com outras atribuições de natureza científica, desportiva, cultural
e de extensão, que lhe forem conferidas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998

9139
Parágrafo único. A Caixa Escolar, quando organizada como
entidade civil, poderá gerenciar a prestação de serviços à sociedade e
os recursos gerados pela comunidade escolar.
Art. 38. O detalhamento da estrutura organizacional, as competências das unidades que integram as Escolas e as atribuições de
seus dirigentes serão estabelecidas em regimento interno a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
Art. 39. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste estatuto serão resolvidos pelo Conselho Diretor e, nos casos de urgência, pelo Diretor-Geral, que decidirá ad referendum do
colegiado, justificando-a na primeira reunião do conselho.
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos de Direção e Funções

Gratificadas das Escolas Técnicas Federais e Unidades
de Ensinio Descentralizadas
Cargos!

Unidade

Fu~~ões

r:

f - - - - - - - - - - - - - 'I - - '
Diretoria-Geral
Gabinete
Assessoria de Comunicação Social
! Diretoria de Unidade Sede
Gerência de Desenvolvimento de Recursos
Humanos
Gerência de Tecnologia de Informação
Gerência de Administração e Manutenção
Gerência Educacional
. Diretoria de Administração
e de Planejamento
Procuradoria Jurídica
Diretoria de Ensino
Diretoria de Relações Empresariais
e Comunitárias

!,

~
Denominação

19
19
19

~~~I

I:

C~-2

19
19
19
19

FG-2
FG-4
CD-S
CD-4
, CD-4
CD-4
CD-4

97

Gerente
Gerente
Gerente
Gerente

19
19
19

Diretor
Chefe de Procuradoria
Diretor

CD-3
FG-4
CD-3

18

Diretor

CD-S
FG-2
FG-4

39

646
Unidades de Ensino Descentralizadas
Diretoria do Grupo A
Gerência Educacional
Coordenação de Apoio do Ensino

I

-----'-,-

21
42

21

Diretor
Gerente
Coordenador

i CD-4
CD-3

~
FG-2
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Carg~,1

Funções

Unidade

I

Denominação

n'
21
252
3

3
3
24

I

Coordenador

i Diretor
Gerente
Coordenador
I

b) Quadro-Resumo do Quantitativo dos Cargos de Direção

e Funções Gratificadas das Escolas Técnicas Federais
e Unidades de Ensino Descentralizadas

r
•

Cargo de Direção
CD-2
CD-3
CD-4

~
I

Cargo/Função

Subtotal (1)

Funções Oratíficadas

'

L

FG-2
FG-4

Subtotal (2)
'Ibtal (1+2)

~
I

-I

~

Quantitativos
19
99
199
317

103
960
1.063
1.370

l
I

-J
=J

DECRETO N° 2.856, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1998
Cria a Comissão de Acompanhamento
e Avaliação da Aplicação do Regime de Penas Restritivas de Direitos, instituído pela
Lei nº 9.714, de 25 de novembro de 1998, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
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DECRETA:

Art. l' Fica criada a Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Aplicação do Regime de Penas Restritivas de Direitos, instituído pela Lei n'' 9.714, de 25 de novembro de 1998, composta pelos
seguintes membros:
I -

n

um representante do Ministério da Justiça, que a presidirá;
um representante da Casa Civil da Presidência da Repú-

blica;

In - até três advogados ou professores de notável saber jurídico, indicados pelo ministro de Estado da Justiça.
Parágrafo único. Os membros da comissão serão designados
pelo Presidente da República.

Art. 2' Compete à comissão proceder ao acompanhamento e à
avaliação da aplicação do regime de penas restritivas de direito, mediante estudo comparativo de informações encaminhadas pelos órgãos do Poder Judiciário, das Defensorias Públicas e do Ministério
Público, pelas entidades públicas e pela sociedade civil.
Art. 3' Os trabalhos da comissão serão desenvolvidos pelo
prazo mínimo de dois anos e consistem em relatórios mensais 8, ao
final desse prazo, em manifestação conclusiva sobre a conveniência
de eventual alteração da Lei n" 9.714, de 1998.
Parágrafo único. Os trabalhos referidos no caput são considerados de relevante interesse público, não sendo remunerados, ressalvado o direito de reembolso de despesas com viagens a eles pertinentes.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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DECRETO N' 2.857, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Cria a Embaixada do Brasil em Shopie, República da Macedônia, cumulativa
com a Embaixada do Brasil em Sófia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art.84, inciso IV e VII, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica criada a Embaixada do Brasil em Skopie, República da Macedônia.
Art. 2' A Missão de que trata o artigo anterior será cumulativa com a Embaixada do Brasil em Sófia.
Art. 3' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO BENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
DECRETO N' 2.858, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Altera o Decreto nO! 2.451, de 5 de janeiro de 1998, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea b do art. 48 da Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de
1967, bem como no art. 58 da Lei n' 9.473, de 22 de julho de 1997, e
no caput do art. 6' da Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. I" Os arts. 3', 5', 7' e 16 do Decreto n' 2.451, de 5 dejaneiro de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' A movimentação e o empenho das dotações dos
órgãos do Poder Executivo dos Grupos Outras Despesas Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras e Outras Despesas de
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Capital, constantes da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
ficam limitados a R$ 25.134.805.000,00 ( vinte e cinco bilhões,
cento e trinta e quatro milhões, oitocentos e cinco mil reais) para
o Grupo de fontes A, R$ 1.628.909.000,00 (um bilhão, seiscentos
e vinte e oito milhões, novecentos e nove mil reais) para o Grupo
de fontes B, e R$ 9.306.139.000,00 (nove bilhões, trezentos e seis
milhões, cento e trinta e nove mil reais) para o Grupo de fontes
C, conforme discriminado nos Anexos I, H e HI a este decreto.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto no caput deste
artigo as dotações:
a) referentes às transferências constitucionais;
b) relativas a órgãos ou custeadas com fontes não integrantes dos anexos a este decreto;
c) destinadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e
ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS);
d) destinadas ao pagamento de benefícios previdenciários
e sentenças judiciais;
e) prevista para a aquisição de títulos do Governo Federal;
fJ constantes da subatividade destinada à formação de estoques público e dos subprojetos destinados às subvenções econômicas, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e das Operações Oficiais de Crédito, recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda." (NR)
«Art. 5º O Ministério do Planejamento e Orçamento poderá
proceder ao remanejamento entre projetos e atividades ou entre
órgãos e/ou unidades orçamentárias, respeitados os montantes
globais autorizados para os Anexos I, H e HI deste decreto." (NR)
«Art. 7º O total dos pagamentos à conta das fontes de que
tratam os Anexos I, H e IH, inclusive os Restos a Pagar do exercício
de 1997 vinculados às despesas das mesmas categorias de que trata
o art. 3º deste decreto, fica limitado a R$ 26.128.858.000,00 (vinte e
seis bilhões, cento e vinte e oito milhões, oitocentos e cinqüenta e
oito mil reais) para os grupos de fontes Ae B, e R$ 9.306.139.000,00
(nove bilhões, trezentos e seis milhões, cento e trinta e nove mil reais) para o grupo de fontes C, conforme discriminados nos Anexos IV e V a este decreto.
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§ I'' Nos casos de descentralização de créditos orçamentários, o limite financeiro de que trata este artigo deverá ser igualmente descentralizado, desde que se refira a despesa cujo pagamento deva ocorrer no exercicio de 1998.

§ 2' Incluem-se nos montantes indicados nos Anexos IV e
Vos valores dos Darf emitidos no sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafí), de qualquer
modalidade." (NR)

«Art. 16.
§ 2' Para efeito deste artigo, a folha normal compreende
as despesas com remuneração do mês de referência, décimo terceiro salário, férias, abono de férias e outras vantagens pecuniárias, previstas na Lei Orçamentária ou autorizadas no decorrer
do exercício de 1998.
§ 4' Caso o valor empenhado na forma do caput deste artigo
não seja suficiente para o atendimento das despesas com a folha
normal, conforme definida no § 2', poderá haver o reforço do empenho até o limite da dotação aprovadas para o exercício.» (NR)

Art. 2' Os anexos ao Decreto n' 2.451, de 1998, ficam alterados na forma dos Anexos I, U, UI, IV e V a este decreto.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se os arts. 8' e 10 do Decreto n' 2.451, de
1998, o art. 4' do Decreto n' 2.773, de 8 de setembro de 1998, e o Decreto n' 2.834, de 30 de outubro de 1998.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paioa
Os anexos estão publicados naDO de 4.12.1998, págs. 5/6.
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DECRETO Nº 2.859, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Localiza Unidade Aérea da Força Aérea Brasileira.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 78, inciso II, do Decreto nº 60.521, de 31 de março de 1967,
DECRETA:
Art. 12 Fica estabelecida a localização da Segunda Esquadrilha de Ligação e Observação (2' ELO) na Base Aérea de Santa Cruz,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Vianna Lôbo

DECRETO Nº 2.860, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Promulga os Protocolos Adicionais n ºs
1 e 2, assinados em Montreal, em 25 de setembro de 1975, que modificam a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional,
concluída em Varsóvia, em 12 de outubro
de 1929, e emendada pelo protocolo celebrado na Haia, em 28 de setembro de 1955,
com a reserva constante do Artigo X. do
Protocolo nº 2.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que os Protocolos Adicionais nOs 1 e 2, que modificam a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
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Transporte Aéreo Internacional, concluída em Varsóvia, em 12 de
outubro de 1929, e emendada pelo protocolo celebrado na Haia, em
28 de setembro de 1955, foram assinados em Montreal, em 25 de setembro de 1975;
Considerando que os atos multilaterais em epígrafe foram oportunamente submetidos ao Congresso Nacional, que os aprovou por
meio de Decreto Legislativo nº 22, de 28 de maio de 1979, com a reserva constante do artigo X, do Protocolo nº 2;
Considerando que os Protocolos em tela entraram em vigor internacional em 15 de fevereiro de 1996;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação dos referidos Protocolos em 27 de julho de 1979, passando os mesmos a vigorar para o Brasil em 15 de fevereiro de 1996;
DECRETA:
Art. 1º Os Protocolos Adicionais nºs 1 e 2, assinados em Montreal, em 25 de setembro de 1975, que modificam a Convenção para a
Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, concluída em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929, e emendada pelo protocolo celebrado na Haia, em 28 de setembro de 1955,
apensos por cópia a este decreto, deverão ser executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contêm, ressalvada a reserva
constante do artigo X, do Protocolo nº 2.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

Os protocolos estão publicados no DO de 8.12.1998, págs. 7/8.
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DECRETO Nº 2.861, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Promulga o Protocolo Adicional nº 4,
assinados em Montreal, em 25 de setembro
de 1975, que modifica a Convenção para a
Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional, concluída
em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929, e
emendada pelo protocolo celebrado na
Haia, em 28 de setembro de 1955, com a reserva constante do Artigo XXI, parágrafo
1 2, alínea a, do referido Protocolo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Protocolo Adicional nº 4, que modifica a
Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, concluída em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929, e emendada pelo protocolo celebrado na Haia, em 28
de setembro de 1955, foi assinado em Montreal, em 25 de setembro
de 1975;
Considerando que os ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que os aprovou por meio do
Decreto Legislativo nº 22, de 28 de maio de 1979, com a reserva constante do artigo XXI, parágrafo 1º, alínea a do referido protocolo;
Considerando que o protocolo em tela entrou em vigor internacional em 14 de junho de 1998;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação do referido Protocolo em 27 de julho de 1979, passando o mesmo a vigorar para o Brasil em 14 de junho de 1998;
DECRETA:
Art. 1º O Protocolo Adicional nº 4, assinado em Montreal em
25 de setembro de 1975, que modifica a Convenção para a Unificação
de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, concluida em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929, e emendada pelo protocolo celebrado na Haia, em 28 de setembro de 1955, apenso por cópia a este decreto, deverá ser executado e cumprido tão inteiramente
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como nele se contém, ressalvada a reserva constante do artigo XXI,
parágrafo 1', alínea a.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 8.12.1998, págs. 8/11.

DECRETO N' 2.862, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a execução daAta de Retificação ao Acordo de Complementação Econômica n Q 25, entre os Governos daRepública Federativa do Brasil e da República do
Peru, de 14 de agosto de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que a Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração lavrou, em 14 de agosto de 1998, a Ata de Retificação ao Acordo de Complementação Econômica n" 25, entre os Governos
da República Federativa do Brasil e da República do Peru;
DECRETA:
Art. 1Q A Ata de Retificação ao Acordo de Complementação
Econômica n' 25, entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República do Peru, apensa por cópia ao presente decreto,
será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
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Art. 2Q· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177 Qda Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
A ata de retificação está publicada no DO de 8.12.1998, págs. 11/12.

DECRETO NQ 2.863, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica nº 25, entre os
Governos do Brasil e do Peru, de 30 de setembro de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional
por meio do Decreto-Legislativo n Q66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil e da República do Peru, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de setembro de 1998, em Montevidéu,
o Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n Q25, entre o Brasil e o Peru;
DECRETA:
Art. 1Q O Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n Q25, entre o Brasil e o Peru, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO

de 8.12.1998, pág. 12.

DECRETO Nº 2.864, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Promulga o Tratado sobre a Niio-Proliferação de Armas Nucleares, assinado em
Londres, Moscou e Washington, em P'de julho de 1968.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas
Nucleares foi assinado em Londres, Moscou e Washington, em 1º de
julho de 1968;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 65, de 2 de julho
de 1998;
Considerando que o Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas
Nucleares entrou em vigor internacional em 5 de março de 1970;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Adesão do referido Tratado, em 18 de setembro de 1998, passando
o mesmo a vigorar para o Brasil, em 18 de setembro de 1998;
DECRETA:
Art. 1º O Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares, assinado em Londres, Moscou e Washington, em 1º de julho de
1968, apenso por cópia a este decreto, deverá ser executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o tratado está publicado no DO de 8.12.1998, págs.

12/13.

DECRETO N' 2.865, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a execução em território
brasileiro da Resolução nº 232, do Comitê
de Representantes da Associação LatinoAmericana de Integração (Aladi).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê, no seu artigo 7', a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Representantes Plenipotenciários dos
Estados Membros da Associação Latino-Americana de Integração,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram, em 8 de outubro de 1997, em Montevidéu, a Resolução n' 232 do Comitê de Representantes que modifica a Regulamentação das Disposições referentes à Certificação de Origem do Acordo 91, daquele comitê;
DECRETA:
Art. l' A Resolução n? 232 do Comitê de Representantes da
Associação Latino-Americana de Integração, apensa por cópia ao
presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como
nela se contém.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sna publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 8.12.1998, pág.

14.

DECRETO N' 2.866, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a execução do. Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial para a Facilitação do Transporte de
Produtos Perigosos (AAP.PC/7), firmado em
16 de julho de 1998, entre os Governos do
Brasil, da Argentina, do Paraguai e do
Uruguai.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 novembro de 1981, prevê
a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu
de 1980, assinaram em 16 de julho de 1998, em Montevidéu, o Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos (AAP.PCI7), entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai;
DECRETA:
Art. 1Q O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial para a Facilitação do Transporte de produtos Perigosos
(AAP.PCI7), firmado entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
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apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 8.12.1998, págs. 14/17.
DECRETO Nº 2.867, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a repartição de recursos
provenientes do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT).

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

Art. 1º O prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) será
arrecadado pela rede bancária e repassado diretamente e sem qualquer retenção, do seguinte modo:
I - quarenta e cinco por cento do valor bruto recolhido do segurado a crédito direto do Fundo Nacional de Saúde, para custeio da
assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito, nos termos do parágrafo único do art. 27 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991;
11 - cinco por cento do valor bruto recolhido do segurado ao
Departamento Nacional de Trânsito, por meio de crédito direto à
conta única do Tesouro Nacional, para aplicação exclusiva em programas destinados à prevenção de acidentes de trânsito, nos termos
do parágrafo único do art. 78 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997;
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III -

cinqüenta por cento do valor bruto recolhido do segurado

à companhia seguradora, na forma da regulamentação vigente.

Art. 2º O prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) será
pago junto com a cota única, ou com a primeira parcela, do Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se o Decreto nº 1.017, de 23 de dezembro de
1993, e o § 2º do art. 36 do Decreto nº 2.173, de 5 de março de 1997.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
José Serra
DECRETO Nº 2.868, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Excepciona a aplicação do Decreto nº
2.368, de 10 de novembro de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e considerando o disposto no art. 8º do Decreto-Lei nº 1.312, de 15 de fevereiro de 1974,
DECRETA:

Art. 1º A vedação de que trata o Decreto nº 2.368, de 10 de novembro de 1997, não se aplica a operações de crédito externo celebradas pelo Banco Central do Brasil.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO Nº 2.869, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1998
Regulamenta a cessão de. águas públicas para exploração da aqüicultura, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, na Lei nº 9.636,
de 15 de maio de 1998, no § 2º do art. 36 do Decreto nº 24.643, de 10
de julho de 1934,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a exploração da aqüicultura nos seguintes bens pertencentes à União:
I - águas interiores, do mar territorial e da zona econômica
exclusiva, a plataforma continental e os álveos das águas públicas
da Uuião;
n - lagos, rios e quaisquer correntes de águas em terrenos de
domínio da Uuião, ou que banhem mais de uma Unidade da Federação, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território
estrangeiro ou dele provenham;
In - depósitos decorrentes de obras da União, açudes, reservatórios e canais, inclusive aqueles sob administração do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) ou da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf) e de
companhias hidroelétricas.
Parágrafo único. Não será autorizada a exploração da aqüicultura em área de preservação permanente definida na forma da legislação em vigor.
Art. 2º Para os fins deste decreto, entende-se por:
I - aqüicultura: o cultivo de organismos que tenham na água
o seu normal ou mais freqüente meio de vida;
n - área aqüícola: espaço físico contínuo em meio aquático,
delimitado, destinado à aqüicultura;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998

9156
IH - parque aqüícola: espaço físico contínuo em meio aquático, delimitado, que compreende um conjunto de áreas aqüícolas
afins, em cujos espaços físicos intermediários podem ser desenvolvidas outras atividades compatíveis com a prática da aqüicultura;
N - faixas ou áreas de preferência: aquelas cujo uso será conferido prioritariamente a determinadas populações ou para realização de pesquisas;
V - sementes: formas jovens de organismos aquáticos destinados ao cultivo.
Art. 3º A cessão de uso de águas públicas da União, inclusive
em áreas e parques aqüícolas já delimitados, será concedida a pessoas físicas ou jurídicas, observado o seguinte:

I - nas faixas ou áreas de preferência, a prioridade será atribuída a integrantes de populações locais ligadas ao setor pesqueiro,
de preferência quando representados por suas entidades, e a instituições públicas ou privadas, para realização de pesquisas;
H - na faixa de fronteira, a cessão será concedida somente a
pessoas físicas ou jurídicas brasileiras, de acordo com a legislação
vigente;
§ 1º A preferência de que trata o inciso I deste artigo, formalizada de acordo com o art. 10, será assegurada pelo prazo de seis meses, contado a partir da data de seu protocolo, e mantida por mais de
seis meses se apresentado, neste período, o projeto de exploração
respectivo'.
§ 2º Na cessão de uso de que trata este decreto, será considerada a multiplicidade de usos da área em questão.

Art. 4º A falta de definição e delimitação de parques e áreas
aqüícolas não constituirá motivo para indeferimento do pedido de
cessão de uso de águas públicas da União.

Art. 5º A cessão de uso de águas públicas da União terá caráter temporário e pessoal e o direito intransferível, no todo ou em parte, sem prévia anuência do órgão cedente.
§ 1º A cessão de uso será onerosa e os' seus custos fixados mediante licitação pública, quando se registrar situação de competição.
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§ 2' As cooperativas e associações de pequenos produtores,
entidades de fins não lucrativos e de interesse social farão jus à gratuidade estabelecida no inciso H do art. 18 da Lei n? 9.636, de 15 de
maio de 1998.

Art. 6' Nas cessões de uso de águas públicas da União, serão
fixados os seguintes prazos, contados a partir da assinatura dos respectivos instrumentos de cessão:
I -

até seis meses para:

a) conclusão de todo o sistema de sinalização náutica previsto
para a área cedida;
b) início de implantação do projeto respectivo;

H - até três anos para a conclusão da implantação do empreendimento projetado;
IH - até vinte anos para a vigência da cessão de uso, podendo
ser prorrogada a critério do órgão cedente, observado o disposto no
art. 21 da Lei n" 9.636, de 1998.
§ l' Os prazos serão fixados pelo poder público cedente, em
função da natureza e do porte do empreendimento.

§ 2' O descumprimento do prazo previsto no inciso H deste artigo tornará nula a cessão da área que resultar ociosa ou desocupada.
Art. 7' A cessão de uso de águas públicas da Uuião tornar-se-á
nula, independentemente de ato especial, sem direito a indenização a
qualquer título, se no todo ou em parte, o cessionário vier a dar destinação diversa à área cedida ou em caso de inadimplemento contratual.
Art. 8' A ocupação de-áreas sem a competente autorização, ou
a permanência no local por prazo superior ao estabelecido, sujeitará
o infrator às cominações legais previstas para os casos de esbulho de
áreas públicas de uso comum e às sanções penais e ambientais pertinentes.
Art. 9' Só será permitida a edificação de moradias, instalações complementares ou adicionais sobre o meio aquático ou na área
terrestre contígua sob domínio da União, assim como a permanência, no local, de quaisquer equipamentos, se se tratarem de obras ou
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providências estritamente indispensáveis, previamente caracterizadas no memorial descritivo do projeto.

Art. 10. Os interessados na exploração da aqüicultura em
águas públicas da União deverão apresentar, preliminarmente, pedido de cessão de uso por intermédio do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, nos termos do modelo fornecido por este Ministério.
§ 12 O Ministério da Agricultura e do Abastecimento terá o
prazo de até sessenta dias para acolher ou rejeitar o pedido de que
trata o caput, ouvido previamente os Ministérios da Marinha, da Fazenda e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, que terão trinta dias para se manifestarem a respeito.
§ 22 A falta da manifestação de que trata o parágrafo anterior,

no prazo estipulado, será considerada pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento assentimento presumido.
Art. 11. Após acolhimento do pedido, o interessado deverá
apresentar requerimento de cessão de uso ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, acompanhado de projeto elaborado de
acordo com orientação daquele ministério.
Parágrafo único. Quando o pleito representar o interesse de
grupo de pessoas, para exploração em comum ou individualizada, liderado por cooperativas ou outras entidades representativas do grupo, o projeto deverá discorrer sobre o sistema de exploração, relacionar e identificar as pessoas representadas.
Art. 12. O Ministério da Agricultura e do Abastecimento encaminhará os projetos de que trata o artigo anterior, aos Ministérios
da Marinha, da Fazenda e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal para manifestação conclusiva, no prazo de até
trinta dias, a respeito dos aspectos insertos nas suas competências.
A manifestação de que trata o caput será acompanhada
da respectiva orientação a ser observada na implantação e operação
do projeto, relacionada com aspectos ambientais, segurança da navegação e preservação da normalidade do tráfego de embarcações,
bem como da documentação a ser apresentada para formalização do
instrumento de cessão de uso de águas públicas da União.
§ 12
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§ 2º A falta da manifestação de que trata o caput, no prazo estipulado, implicará assentimento presumido.
§ 3º A comunicação da aprovação do projeto, formalizada pelo
Ministério da Agricultura e do Abastecimento ao interessado, poderá constituir-se, desde logo, em autorização para instalação da unidade de aqüicultura, desde que, sob pena de nulidade dos demais
atos praticados pelas partes, o pretenso cessionário apresente a documentação pertinente e se comprometa a formalizar, no prazo de
cento e oitenta dias, o instrumento de cessão de uso.

Art. 13. Aprovados os projetos pelo Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, este fornecerá ao interessado autorização para
exploração da aqüicultura, acompanhada de certidão de registro da
unidade de aqüicultura e de documento consolidando as obrigações e
orientações a serem observadas pelo aqüicultor.
Art. 14. A cessão de uso de águas públicas da União, nos termos deste decreto, bem assim a regularização de ocupações existentes será de competência do Ministério da Fazenda.
Art. 15. Na exploração da aqüicultura em águas doces, será
permitida somente a utilização de espécies autóctones da bacia em
que esteja localizado o empreendimento ou de espécies exóticas que
já estejam comprovadamente estabelecidas no ambiente aquático.

Art. 16. Mediante autorização do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, será permitida a coleta de sementes de moluscos em substratos naturais.
Art. 17. Na exploração da aqüicultura, será permitida somente a utilização de sementes originárias de laboratórios registrados
no Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 18. A sinalização náutica, que obedecerá aos parâmetros
estabelecidos pelo Ministério da Marinha, será de inteira responsabilidade do cessionário, ficando a seu cargo o ônus de implantação,
manutenção e retirada dos equipamentos.

Art. 19. O cessionário do uso de águas públicas da União, inclusive de reservatórios de companhias hidroelétricas, garantirá o
livre acesso de representantes ou mandatários dos órgãos públicos,
bem como de empresas e entidades administradoras dos respectivos
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açudes, reservatórios e canais às áreas cedidas, para fins de fiscalização, avaliação e pesquisa.
Art. 20. A criação de parques e suas respectivas áreas aqüícolas se dará por ato normativo conjunto dos Ministérios da Agricultura e do Abastecimento, da Marinha, da Fazenda e do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, que definirá seus limites' diretrizes, normas de utilização e estabelecerá sua capacidade
de suporte.
Art. 21. Na definição dos parques e suas respectivas áreas
aqüícolas, que poderá ser revista a qualquer tempo, os órgãos competentes deverão considerar, adicionalmente, propostas de órgãos
ou entidades ligadas ao setor aqüícola.
Art. 22. Os empreendimentos aqüícolas, atualmente instalados em águas públicas da União, deverão ter requerida sua regularização na forma prevista neste decreto, no prazo de um ano, contado
a partir da data da sua entrada em vigor.
Art. 23. A cessão de uso de águas públicas a empresas ou entidades privadas ficará condicionada à comprovação, pela interessada, de sua capacidade jurídica e regularidade fiscal.
Art. 24. Na exploração da aqüicultura em reservatórios hidroelétricos, deverá ficar resguardada a plena operação do respectivo reservatório e a preservação ambiental.
Parágrafo úníco. A concessionária operadora do reservatório e
o aqüicultor assinarão termo de ajuste de seus interesses, incluída,
quando for o caso, a obrigatoriedade de realização da sinalização
náutica recomendada pelo Minístério da Marinha, com vistas a
manter a segurança na navegação e o livre tráfego de embarcações.
Art. 25. Caberá ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento agir em conjunto com os demais órgãos envolvidos, objetivando:
I - estimular e fortalecer o cooperativismo ou outras formas
associativas dos aqüicultores, inclusive daqueles que não sejam
usuários de águas públicas da União;
II - fomentar a verticalização da produção aqüícola, a agregação de valores aos produtos, bem como a organização e o desenvolvimento da cadeia produtiva;
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III - viabilizar o acesso tempestivo dos produtores ao sistema
de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal.
Art. 26. Os Ministérios da Agricultura e do Abastecimento,
da Marinha, da Fazenda e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, baixarão, em conjunto, as normas complementares de regulamentação deste decreto no prazo de sessenta dias, a
contar da data de sua publicação.
Art. 27. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 28. Fica revogado o Decreto nº 1.695, de 13 de novembro
de 1995.
Brasília, 9 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Gustavo Krause
Clovis de Barros Carvalho
DECRETO Nº 2.870, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Promulga a Convenção Internacional
sobre Preparo, Resposta e Cooperação em
Caso de Poluição por Óleo, assinada em
Londres, em 30 de novembro de 1990.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que a Convenção Internacional sobre Preparo,
Resposta e Cooperação em caso de Poluição por Óleo, foi assinada
em Londres, em 30 de novembro de 1990;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do
Decreto Legislativo nº 43, de 29 de maio de 1998;
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Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 13 de maio de 1995;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação da referida convenção, em 21 de julho de 1998, passando a mesma a vigorar, para o Brasil, em 21 de outubro de 1998;
DECRETA:
Art. 1º A Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e
Cooperação em caso de Poluição por Óleo, assinada em Londres, em
30 de novembro de 1990, apensa por cópia a este decreto, deverá ser
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
A convenção está publicada no DO de 11.12.1998, págs. 2/5.

DECRETO Nº 2.871, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo
Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação nº 11, entre o Brasil e o Equador; de 30 de setembro
de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil e da República do Equador, com base no Tratado de MonteCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998
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vidéu de 1980, assinaram em 30 de setembro de 1998, em Montevidéu, o Décimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n'' 11, entre o Brasil e o Equador,
DECRETA:
Art. l' O Décimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação n" 11, entre o Brasil e o Equador,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 11.12.1998, pág. 5.
DECRETO N' 2.872, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Acordo de
Alcance Parcial n e 12, ao amparo do artigo
25 do TM-SO, assinado entre os Governos da
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua, em 18 de abril de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Argentina,
da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, Países Membros do Mercosul, e os
Governos da República da Costa Rica, da República de El Salvador,
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da República da Guatemala, da República de Honduras e da Republica da Nicarágua, Países-Membros do Mercado Comum Centro-Americano, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 18 de abril de 1998, em Santiago do Chile, o Acordo de
Alcance Parcial nº 12 (Acordo-Quadro de Comércio e de Investimento) ao amparo do Artigo 25 do TM-80;
DECRETA:
Art. l' O Acordo de Alcance Parcial n' 12 (Acordo-Quadro de
Comércio e de Investimento) ao amparo do artigo 25 do TM-80, assinado entre Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Países-Membros
do Mercosul, e Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua, Países-Membros do Mercado Comum Centro-Americano,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO de 11.12.1998, págs. 5/7.
DECRETO N' 2.873, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Aco·rdo de
Alcance Parcial n'2 11 ao amparo do artigo
14 do TM-SO, assinado entre os.Governos da
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, da
Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, em
16 de abril de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
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por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 19S1,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Argentina,
da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, Estados-Partes do Mercosul, e os
Governos da República da Colômbia, da República do Equador, da
República do Peru e da República da Venezuela, Países-Membros da
Comunidade Andina, com base no Tratado de Montevidéu de 19S0,
assinaram em 16 de abril de 1995, em Buenos Aires, o Acordo de
Alcance Parcial n' 11 ao amparo do artigo 14 do TM-SO;
DECRETA:
Art. l' O Acordo de Alcance Parcial n" 11 ao amparo do artigo
14 do TM-SO, assinado entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai,
Estados-Partes do Mercosul, e Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, Países-Membros da Comunidade Andina, apenso por cópia a este
decreto será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1995; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO de 11.12.1998, págs.

7/8.

DECRETO N' 2.S74, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a execução do Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n>! 18 (Produtos Sujeitos ao Regime de Origem Mercosul),
entre os Governos do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 6 de agosto de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso Iv, da Constituição,
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Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu
de 1980, assinaram em 6 de agosto de 1998, em Montevidéu, o Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica nº 18 (Produtos Sujeitos ao Regime de Origem Mercosul),
entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai;
DECRETA:
Art. 1º O Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica nº 18 (Produtos Sujeitos ao Regime de
Origem Mercosul), entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO

de 11.12.1998, págs. 9/25.

DECRETO Nº 2.875, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Inclui produtos na Lista Básica de
Exceções à Tarifa Externa Comum (TEC)
do Mercosul.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista o disposto no Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto nº 350, de
21 de novembro de 1991; no art. 3º da Lei nº 3.244, de 14 de agosto de
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1957, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 2.162, de
19 de setembro de 1984, e pelo Decreto-Lei nº 63, de 21 de novembro
de 1966, e na Lei nº 8.085, de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Ficam incluídos na Lista Básica de Exceções à Tarifa
Externa Comum (TEC), anexa ao Decreto nº 2.376, de 12 de novembro de 1997, alterada pelo Decreto nº 2.624, de 12 de junho de 1998,
os seguintes produtos com os correspondentes cronogramas de convergência:
Código

1995

Descrição

01/01 ! 01101
1999 i 2000

01/01
2001

2905.13.00

Butan-l-ol (álcool n-butílico)

23

20

12

Octanol (álcool octílico) e seus isômeros

i

23

20

i
i

17

2905.16.00

17

12

2917.32.00

Ortoftalatos de dioctila

i

23

20

i

17

12

Parágrafo. único. As alíquotas correspondentes aos produtos
de que trata este artigo passam a ser assinaladas na Tarifa Externa
Comum (TEC) com o seguinte sinal gráfico: «#».
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
José Botafogo Gonçalves
DECRETO Nº 2.876, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe acerca do Imposto de Exportação e do Imposto sobre Produtos Industrializados na comercialização de cigarros.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º a 4º do Decreto-Lei nº 1.578, de 11 de outubro de
1977, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 1998,
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DECRETA:
Art. 1º Os cigarros classificados no código 2402.20.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(Tipi), aprovada pelo Decreto nº 2.092, de 10 de dezembro de 1996,
quando exportados para a América do Sul e América Central, inclusive Caribe, ficam sujeitos à incidência do Imposto de Exportação à
alíquota de cento e cinqüenta por cento.
Art. 2º Aos produtos de que trata o artigo anterior, aplica-se o
disposto no art. 1º da Lei nº 7.798, de 10 de julho de 1989.
Art. 3º A Secretaria da Receita Federal expedirá as normas
necessárias à aplicação do disposto neste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
aplicando-se o disposto no art. 1º aos fatos geradores correspondentes às operações registradas no Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex) a partir de 1º de janeiro de 1999.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
DECRETO Nº 2.877, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Altera o Decreto n" 2.369, de 10 de novembro de 1997, que regulamenta a Lei nº
6.704, de 26 de outubro de 1979, que dispõe
sobre o Seguro de Crédito à Exportação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei nº 6.704, de 26 de outubro de 1979,
DECRETA:
Art. I" Os arts. 7º, 8º, 11, 18 e 19 do Decreto nº 2.369, de 10 de
novembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7º Nas operações do SCE, garantidas pela União,
não serão devidas comissões de corretagem.» (NR)
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«Art. 8º

.

§ 22 Para as operações com prazo de até cento e oitenta
dias, a garantia da União deverá abranger a totalidade dos negócios de exportação a crédito realizados pelo segurado, até
igual prazo, podendo o IRB excluir, a seu critério, determinadas
operações da cobertura do seguro.

§ 32 A garantia da União a operações de seguro contra risco comercial será concedida para operações com prazo superior
a dois anos, contado da data do embarque." (NR)

«Art. 11. A seguradora do SCE não poderá explorar qualquer outra atividade de comércio ou indústria e atuará apenas
no SCE, vedando-se-lhe operar em qualquer outro ramo de seguros." (NR)
«Art. 18.
§ 12 A Secretaria Executiva do CFGE será exercida pela
Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda.

............................................................................................." (NR)
«Art. 19.
XII da." (NR)

aprovar operações que excedam os limites de alça-

Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 1998; 1772 da Independência e 1102
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
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DECRETO Nº 2.878, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Promulga o Acordo Comercial, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Malásia, em Kuala
Lumpur, em 26 de abril de 1996.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Malásia celebraram, em Kuala Lumpur, em 26 de
abril de 1996, um Acordo Comercial;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n 2 34, de 17 de julho de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 14 de agosto de
1998, nos termos do parágrafo 12 de seu artigo 13;
DECRETA:

Art. 12 O Acordo Comercial, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Malásia, em Kuala
Lumpur, em 26 de abril de 1996, apenso por cópia a este decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 1998; 1772 da Independência e 1102
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO de 16.12.1998, págs. 3/4.
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DECRETO Nº 2.879, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Promulga o Acordo-Quadro de Cooperação Econômica Industrial e para o Desenvolvimento, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Italiana, em Roma, em 12 de
fevereiro de 1997,

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Italiana celebraram, em Roma, em 12 de
fevereiro de 1997, um Acordo-Quadro de Cooperação Econômica
Industrial e para o Desenvolvimento;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 12 de fevereiro de 1998;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 25 de setembro
de 1998, nos termos do parágrafo 1 de seu artigo XVII;
DECRETA:
Art. 1º O Acordo-Quadro de Cooperação Econômica, Industrial e para o Desenvolvimento celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana, em Roma,
em 12 de fevereiro de 1997, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO de 16.12.1998, págs. 4/5.
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DECRETO W 2.880, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Regulamenta o auxílio-transporte dos
servidores e empregados públicos da administração federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo da União e altera o Decreto nº 95.247, de 17 de novembro
de 1987.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Medida Provisória n' 1.783, de 14 de dezembro de 1998,
DECRETA:

Art. l' O auxílio-transporte, de natureza jurídica indenizatória, e concedido em pecúnia pela União, será processado pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) e destina-se ao custeio parcial de despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos servidores
ou empregados públicos da administração federal direta, autárquica
e fundacional do Poder Executivo, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, excetuadas aquelas
realizadas nos deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação, durante a jornada de trabalho, e aquelas efetuadas com
transportes seletivos ou especiais.
§ I" É vedada a incorporação do auxílio a que se refere este artigo aos vencimentos, à remuneração, ao provento ou à pensão.
§ 2' O auxílio-transporte não será considerado para fins de incidência de Imposto de Renda ou de contribuição para o Plano de Seguridade Social e planos de assistência à saúde.

Art. 2' O valor do auxílio-transporte resultará da correspondência estabelecida entre o valor diário total da despesa realizada
com transporte coletivo e o idêntico ou, na sua ausência, o imediatamente superior encontrado em tabela do auxílio-transporte, escalonada a partir de R$ 1,00 (um real) em intervalos progressivos
de R$ 0,20 (vinte centavos), multiplicada por vinte e dois dias, observado o desconto de seis por cento do:
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I - vencimento do cargo efetivo ou emprego ocupado pelo servidor ou empregado, ainda que ocupante de cargo em comissão ou de
natureza especial;
II - vencimento do cargo em comissão ou de natureza especial, quando se tratar de servidor ou empregado que não ocupe cargo
efetivo ou emprego.
§ l' Para fins do desconto, considerar-se-á como base de cálculo o valor do vencimento proporcional a vinte e dois dias.
§ 2' O valor do auxílio-transporte não poderá ser inferior ao
valor mensal da despesa efetivamente realizada com o transporte,
nem superior àquele resultante da multiplicação da correspondência estabelecida na tabela escalonada a que se refere este artigo.
Art. 3' O auxílio-transporte será pago com recursos do órgão
ou da entidade em que o servidor ou empregado estiver lotado, ressalvadas as seguintes hipóteses de cessão:
I - para empresa pública ou sociedade de economia mista;
II - para Estados, Distrito Federal ou Municípios em que o
ônus da remuneração seja de responsabilidade do respectivo órgão
ou da entidade cessionária.
Art. 4' Para a concessão do auxílio-transporte, o servidor ou
empregado deverá apresentar ao órgão ou à entidade responsável
pelo pagamento, declaração contendo:
I - valor diário da despesa realizada com transporte coletiVO, nos termos do art. 1º;
II - endereço residencial;
III - percursos e meios de transportes mais adequados ao seu
deslocamento residência/trabalho e vice-versa;
IV - no caso de acumulação lícita de cargos ou empregos, a
opção facultada ao servidor ou empregado pela percepção do auxílio-transporte no deslocamento trabalho/trabalho em substituição
ao trabalho/residência.
§ l' A declaração deverá ser atualizada pelo servidor ou empregado sempre que ocorrer alteração das circunstãncias que fundamentam a concessão do benefício.
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§ 2º Na hipótese de que trata o inciso IV, é vedado o cômputo do
deslocamento residência/trabalho para fins de pagamento do benefício em relação ao cargo ou emprego da segunda jornada de trabalho.
§ 3º A autoridade que tiver ciência de que o servidor ou empregado apresentou informação falsa deverá apurar de imediato,
por intermédio de processo administrativo disciplinar, a responsabilidade do servidor ou empregado, com vistas à aplicação da penalidade administrativa correspondente e reposição ao erário dos valores percebidos indevidamente, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.

Art. 5º No prazo máximo de noventa dias, a contar da publicação deste decreto, os órgãos e as entidades da administração pública
direta, autárquica e fundacional deverão promover o pagamento do
auxílio-transporte em pecúnia.
Parágrafo único. Observado o prazo estabelecido neste artigo,
o pagamento inicial do auxilio-transporte em pecúnia somente será
efetuado após a apresentação da declaração de que trata o artigo anterior.
Art. 6º Os órgãos e as entidades de que trata o artigo anterior
deverão rever, até o mês subseqüente ao da adoção do pagamento do
auxílío-transporte em pecúnia, os valores dos contratos de prestação
de serviços de terceiros dos quais decorram despesas relacionadas,
direta ou indiretamente, com aquisição, transporte, guarda e distribuição de vale-transporte.
Art. 7º Os servidores envolvidos em atividades relacionadas
com a aquisição, transporte, guarda e distribuição de vale-transporte passarão a exercer as atividades inerentes aos seus
cargos, prioritariamente, em unidades de atendimento ao público ou
relacionadas com a atividade-fim do órgão ou da entidade em que estejam lotados.
Art. 8º O Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado poderá alterar o valor dos intervalos progressivos
escalonados na tabela a que se refere o art. 2º, desde que mantida a
diferença nominal entre eles constantes.
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Art. 9Q O art. 1Q do Decreto n Q 95.247, de 17 de novembro de
1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. F São beneficiários do vale-transporte, nos termos
da Lei n" 7.418, de 16 de dezembro de 1985, os trabalhadores em
geral, tais como:
(NR)
Art. 10. Aplica-se o disposto neste decreto aos contratados por
tempo determinado de que trata a Lei n Q 8.745, de 9 de dezembro de
1993.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Fica revogado o inciso VII do art. 1Q do Decreto n Q
95.247, de 17 de novembro de 1987.
Brasília, 15 de dezembro de 1998; 177Q da Independência e 110Q
da República.
.............................................................................................»

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO NO 2.881, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação nº 10 (Protocolo de Adequação), entre 08 Governos do
Brasil e da Colômbia, de 30 de setembro de
1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil e da República da Colômbia, com base no Tratado de MonCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998
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tevidéu de 1980, assinaram em 30 de setembro de 1998, em Montevidéu, o Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação nº 10 (Protocolo de Adequação), entre o Brasil e a Colômbia;
DECRETA:
Art. 1º O Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação nº 10 (Protocolo de Adequação), entre o Brasil e a Colômbia, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 16.12.1998, pág. 6.
DECRETO Nº 2.882, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 27, entre os Governos
do Brasil e da Venezuela, de 30 de setembro
de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil e da República da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de setembro de 1998, em Montevidéu, o Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica nº 27, entre o Brasil e a Venezuela;
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DECRETA:
Art. l' O Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n' 27, entre o Brasil e a Venezuela, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 15 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 16.12.1998, pág. 7.
DECRETO N' 2.883, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a execução do Segundo
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 36, (Protocolo de
adequação de Requisitos de Origem para
Produtos de Informática e Telecomunicações), entre os Governos dos Estados-Partes
do Mercosul, e o Governo da República da
Bolívia, de 5 de agosto de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, como Estados-Partes do Mercado
Comum do Sul (Mercosul), e da República da Bolívia, com base no
Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 5 de agosto de 1998,
em Montevidéu, o Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n' 36 (Protocolo de Adequação de RequisiCol. Leis Rcp. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998
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tos de Origem para Produtos de Informática e Telecomunicações),
entre os Governos dos Estados- Partes do Mercosul e o Governo da
República da Bolívia;
DECRETA:
Art. l' O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econõmica nº 36 (Protocolo de Adequação de Requisitos de
Origem para Produtos de Informática e Telecomunicações), entre os
Governos dos Estados-Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul)
e o Governo da Bolívia, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luis Felipe Lampreia

o protocolo está publicado no DO de 16.12.1998, págs. 7/11.
DECRETO Nº 2.884, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1'1
do Decreto nº 1.958, de 15 dejulho de 1996.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado, até 31 de março de 1999, o prazo estabelecido no art. 1º do Decreto nº 1.958, de 15 de julho de 1996.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 2.639, de 29 de junho de 1998.
Brasília, 17 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO W 2.885, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998
Regulamenta a Lei n' 9.690, de 15 de
julho de 1998, que autoriza a inclusão de
Municípios na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art. 2'
da Lei n' 9.690, de 15 de julho de 1998,
DECRETA:
Art. l' Ficam incluídos na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) os Municípios de
Almenara, Araçuaí, Bandeira, Berilo, Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Caraí, Carbonita, Chapada do Norte, Comercinho, Coronel
Murta, Couto Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Divisópolis,
Felício dos Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, Itamarandiba,
Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinhonha, Joaima, Jordãnia, Malacacheta, Mata Verde, Medina, Minas Novas, Montezuma, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Palmópolis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Vermelho, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antônio
Jacinto, Senador Modestino Gonçalves, São Gonçalo do Rio Preto,
Serro, Turmalina, Virgem da Lapa, da Região do Vale do Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais, e os Municípios de Baixo Guandu,
Colatina, Linhares, Marilãndia, Rio Bananal, São Domingos do Narte, Pancas, Sooretama, Alto Rio Novo, Aguia Branca, São Gabriel da
Palha, Vila Valério, J aguaré, Mantenópolis, Barra de São Francisco,
Vila Pavão, Agua Doce do Norte, Nova Venécia, São Mateus, Conceição da Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Ecoporanga, Ponto Belo,
Montanha, Mucurici e Pedro Canário, da região norte do Estado do
Espírito Santo.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,17 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa
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DECRETO Nº 2.886, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998
Dá nova redação ao art. 3 º do Decreto
nº 74.557, de 12 de setembro de 1974, que
cria a Comissão Interministerial para 08
Recursos do Mar (C1RMj.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O art. 3º do Decreto nº 74.557, de 12 de setembro de
1974, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

I - da Marinha, que acumulará as funções de Secretário da CIRM;
II - das Relações Exteriores;
III - dos Transportes;
N - da Educação e do Desporto;
V - da Agricultura e do Abastecimento;
VI
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
VII - de Minas e Energia;
VIII - da Ciência e Tecnologia;
IX - do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazõnia Legal;
X - do Planejamento e Orçamento;
XI - da Casa Civil da Presidência da República;
XII - da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
.••••....••..•••..••••.•.....••••...••••........•••...••••..••••..••••...•••..•••••...•••..••» (NR)
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 1.606, de 25 de agosto de 1995.
Brasília, 2 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998
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DECRETO Nº 2.887, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998
Cria a Nota do Tesouro Nacional Série
S(NTN·S)

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 1.763-61, de 14 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica criada a NTN-S, a ser emitida com as seguintes
características gerais:
I -

prazo, composto de dois períodos:

a) primeiro período: mínimo de sete días e rendímento prefixado;
b)

segundo período: mínimo de 21 dias e rendimento pós-fixado;

II III IV a)

modalidade: nominativa e negociável;
valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
rendimento:

no primeiro período: definido pelo deságio sobre o valor nominal;

b) no segundo período: definido pela taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic) para títulos públicos federais, divulgada pelo
Banco Central do Brasil, acumulada a partir de data estabelecida
para início do segundo período e calculado sobre o valor nominal;
V - resgate: no vencimento, pelo valor nominal acrescido do
rendimento relativo ao segundo período.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 1l0º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO Nº 2.888, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Altera o art. 22 do Decreto nº 2.219, de
2 de maio de 1997, para fixar alíquota de incidência do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Titulos ou Valores Imobiliários (IOF), nas hipóteses que menciona.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1º, da Constituição, e tendo
em vista o disposto na Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998,
DECRETA:
Art. 1º O art. 22 do Decreto nº 2.219, de 2 de maio de 1997,
passa a vigorar com a seguinte alteração:
«Art. 22. O IOF é devido às seguintes alíquotas:
I -- zero, nas operações de resseguro e nas seguintes
operações de seguro:
a) obrigatório, vinculado a financiamento de imóvel habitacional, realizado por agente do Sistema Financeiro da Habitação;
b) de crédito à exportação e de transporte internacional de
mercadorias;
c) rural;
d) contratada no Brasil, referente a cobertura de riscos relativos ao lançamento e à operação dos satélites Brasilsat I e II;
e) em que o segurado seja órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta, autárquica ou fundacional;
II - dois por cento, nas operações de seguros privados de
assistência à saúde;
III - sete por cento, nas demais operações de seguros.» (NR)
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos relativamente às operações de seguros com período de cobertura iniciado a partir de 1º de janeiro de 1999.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998
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DECRETO NQ 2.889, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre admissão temporária de
bens para utilização econômica no País.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 79 da Lei n? 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
DECRETA:

Art. 1Q Poderão ser importados, em regime de admissão temporária, bens destinados à utilização econômica no País.
Parágrafo único. Considera-se utilização econômica a destinação dos bens à prestação de serviços ou à produção de outros bens.
Q
Art. 2 OS bens submetidos ao regime de admissão temporária sujeitam-se ao pagamento dos impostos federais exigidos na importação, proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território nacional.
Parágrafo único. A proporcionalidade a que se refere este artigo será obtida pelo percentual representativo do tempo de permanência do bem no País em relação ao seu tempo de vida útil, determinado nos termos da legislação do Imposto de Renda.
Art. 3Q O imposto pago na forma do artigo anterior não será
restituído nem poderá ser objeto de compensação em virtude de extinção do regime antes de completado o prazo pelo qual houver sido
concedido.
Q
Art. 4 O regime será concedido pelo prazo previsto no contrato de arrendamento operacional, de aluguel ou de empréstimo, prorrogável na mesma medida deste, observado, quando da prorrogação,
o disposto no art. 2Q.
Art. 5Q No caso de extinção do regime mediante despacho dos
bens para consumo, os tributos incidentes na importação, calculados
com base na legislação vigente à data em que o regime for extinto, serão cobrados proporcionalmente ao prazo restante de vida útil do bem.
Art. 6Q Até 31 de dezembro de 2001, o disposto no art. 2' não
se aplica aos bens constantes do anexo, que poderão ser importados
Ccl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998
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em regime de admissão temporária, nos termos dos arts. 290 a 313
do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n Q 91.030, de 5 de
março de 1985.
§ 1Q A importação em regime de admissão temporária na forma deste artigo aplica-se, inclusive, às máquinas e aos equipamentos sobressalentes, às ferramentas e aos aparelhos, importados sem
cobertura cambial, destinados a garantir a continuidade operacional dos bens constantes do anexo.
§ 2Q

OS bens referidos neste artigo deverão observar classificação fiscal estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Art. 7Q O regime previsto neste decreto não se aplica na hipótese de bens objeto de arrendamento mercantil, do tipo financeiro,
que ficam submetidos ao regime comum de importação.
Art. 8Q A Secretaria da Receita Federal expedirá as instruções
necessárias ao disciplinamento do regime de admissão temporária.
Art. 9Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
aplicando-se em relação aos contratos de arrendamento operacional, de
aluguel ou de empréstimo firmados a partir de 1Q de janeiro de 1999.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177 Q da Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Anexo
Bens que poderão ser importados no regime de admissão temporária, sem exigência de tributos, a que se refere o art. 6
Q

:

• embarcações destinadas a apoio às atividades de exploração,
perfuração, produção e estocagem de petróleo ou de gás natural;
• equipamentos para aquisição de dados geológicos, geofísicos
e geodésicos relacionados à pesquisa de petróleo;
• equipamentos para serviços auxiliares na perfuração e produção de poços de petróleo;
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• guindastes flutuantes utilizados em instalações de plataformas marítimas de perfuração ou produção de petróleo;
• riser de perfuração e produção de petróleo;
• unidades fixas de exploração, perfuração ou produção de petróleo;
• unidades flutuantes de produção ou estocagem de petróleo
ou de gás natural;
• unidades de perfuração ou exploração de petróleo, flutuantes
ou semi-submersíveis;
o veículos submarinos de operação remota, para utilização na
exploração, perfuração ou produção de petróleo.

DECRETO N' 2.890, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998 (')
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da
Educação e do Desporto, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Educação e do Desporto, na forma dos Anexos I e II a
este decreto.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior ficam
remanejados os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG):
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Educação e do Desporto, oriundos da ex(*) Retificado no DO de 23.12.1998 (pág. 9535 desta obra).
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tinção de órgãos da Administração Pública Federal, três DAS 101.5,
nove DAS 101.4 e três DAS 101.2;
II - do Ministério da Educação e do Desporto para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, dezoito DAS
101.3, setenta e sete DAS 101.1, um DAS 102.5, um DAS 102.4, nove
DAS 102.2, vinte e cinco DAS 102.1, quarenta e três FG-1, cinqüenta
e oito FG-2 e noventa e três FG-3.

Art. 3' Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput
deste artigo, o Ministro de Estado da Educação e do Desporto fará
publicar no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias contados
da data de publicação deste decreto, relação nominal dos titulares
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere o Anexo lI, indicando, inclusive, o número
de cargos vagos, sua denominação e respectivos níveis.

Art. 3' Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Educação e do Desporto, cuja estrutura tenha sido alterada por este
decreto, serão aprovados dentro de noventa dias a contar da publicação deste decreto, mediante portaria do Ministro de Estado da Educação e do Desporto, e publicados no Diário Oficial da União.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5' Revoga-se o Decreto n' 2.147, de 17 de fevereiro de
1997.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998
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Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. l' O Ministério da Educação e do Desporto, órgão da administração direta, tem comoárea de competência os seguintes assuntos;
I

política nacional de educação e política nacional do des-

II
III

educação pré-escolar;
educação em geral, compreendendo ensino fundamental,

porto;

ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,

educação especial e educação à distância, exceto ensino militar;
IV - pesquisa educacional;
V - pesquisa e extensão universitária;
VI - magistério;
VII - coordenação de programas de atenção integral a crianças e adolescentes.
CAPÍTULOII
Da Estrutura Organizacional
Art. 2' O Ministério da Educação e do Desporto tem a seguinte Estrutura Organizacional;
I Estado:

órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de

a) Gabinete;

b) Secretaria Executiva:

1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
II
órgão setorial: Consultoria Jurídica;
III - órgãos específicos singulares;
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a) Secretaria de Educação Fundamental:

1. Departamento de Política da Educação Fundamental;
2. Departamento de Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino
Fundamental;
3. Departamento de Projetos de Ensino Fundamental;
4. Departamento de Acompanhamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério;
b) Secretaria de Educação Média e Tecnológica:
1. Departamento de Desenvolvimento Institucional;
2. Departamento de Desenvolvimento da Educação Média e
Tecnológica;
c) Secretaria de Educação Superior:
1. Departamento de Política do Ensino Superior;
2. Departamento de Desenvolvimento do Ensino Superior;
3. Departamento de ProjetosEspeciais de Modernização e Qualificação do Ensino Superior;
d) Secretaria de Educação Especial;
e) Secretaria de Educação à Distância:
1. Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de Projetos;
2. Departamento de Informática na Educação à Distância;
3. Departamento de Produção e Divulgação de Programas Educativos;
j) Instituto Benjamin Constant;
g) Instituto Nacional de Educação de Surdos;
IV - Representação no Estado de Sâo Paulo e no Estado do
Rio de Janeiro;
V - órgão colegiado: Conselho Nacional de Educação;
VI - entidades vinculadas:
a) autarquias:
1. Colégio Pedro II;
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2. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação;
3. Universidade Federal de Alagoas;
4. Universidade Federal da Bahia;
5. Universidade Federal do Ceará;
6. Universidade Federal do Espírito Santo;
7. Universidade Federal Fluminense;
8. Universidade Federal de Goiás;
9. Universidade Federal de Juiz de Fora;
10. Universidade Federal de Lavras;
11. Universidade Federal de Minas Gerais;
12. Universidade Federal do Pará;
13. Universidade Federal da Paraíba;
14. Universidade Federal do Paraná;
15. Universidade Federal de Pernambuco;
16. Universidade Federal do Rio Grande do Norte;
17. Universidade Federal do Rio Grande do Sul;
18. Universidade Federal do Rio de Janeiro;
19. Universidade Federal Rural de Pernambuco;
20. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro;
21. Universidade Federal de Santa Catarina;
22. Universidade Federal de Santa Maria;
23. Universidade Federal de São Paulo;
24. Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas;
25. Escola Federal de Engenharia de Itajubá;
26. Escola Superior de Agricultura de Mossoró;
27. Faculdade de Ciências Agrárias do Pará;
28. Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro;
29. Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina;
30. Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca
31. Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão;
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais;
Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná;
Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia;
Escola Agrotécnica Federal de Alegre;
Escola Agrotécnica Federal de Alegrete;
Escola Agrotécnica Federal Antônio José Teixeira;
Escola Agrotécnica Federal de Araguatins;
Escola Agrotécnica Federal de Bambuí;
Escola Agrotécnica Federal de Barbacena;
Escola Agrotécnica Federal de Barreiros;
Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim;
Escola Agrotécnica Federal de Cáceres;
Escola Agrotécnica Federal de Castanhal;
Escola Agrotécnica Federal de Catu;
Escola Agrotécnica Federal de Ceres;
Escola Agrotécnica Federal de Codó;
Escola Agrotécnica Federal de Colatina;
Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste;
Escola Agrotécnica Federal de Concórdia;
Escola Agrotécnica Federal de Crato;
Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá;
Escola Agrotécnica Federal Dom Avelar Brandão Vilela;
Escola Agrotécnica Federal de Iguatu;
Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes;
Escola Agrotécnica Federal de J anuária;
Escola Agrotécnica Federal de Machado;
Escola Agrotécnica Federal de Manaus;
Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho;
EscolaAgrotécnica Federal Presidente Juscelino Kubitschek;
Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul;

Col. Leis Rep. Fed. Brasii, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998

9191
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba;
Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde;
Escola Agrotécnica Federal de Salinas;
Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês;
Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa;
Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão;
Escola Agrotécnica Federal de São Gabriel da Cachoeira;
Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista;
Escola Agrotécnica Federal de São Luís;
Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul;
Escola Agrotécnica Federal de Satuba;
Escola Agrotécnica Federal de Senhor do Bonfim;
Escola Agrotécnica Federal de Sertão;
Escola Agrotécnica Federal de Sombrio;
Escola Agrotécnica Federal de Sousa;
Escola Agrotécnica Federal de Uberaba;
Escola Agrotécnica Federal de Uberlãndia;
Escola Agrotécnica Federal de Urutaí;
Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão;
Escola Técnica Federal de Alagoas;
Escola Técnica Federal do Amazonas;
Escola Técnica Federal de Campos;
Escola Técnica Federal do Ceará;
Escola Técnica Federal do Espírito Santo;
Escola Técnica Federal de Goiás;
Escola Técnica Federal de Mato Grosso;
Escola Técnica Federal de Ouro Preto;
Escola Técnica Federal de Palmas;
Escola Técnica Federal do Pará;
Escola Técnica Federal da Paraíba;
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92. Escola Técnica Federal de Pelotas;
93. Escola Técnica Federal de Pernambuco;
94. Escola Técnica Federal do Piauí;
95. Escola Técnica Federal de Porto Velho;
96. Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro;
97. Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte;
98. Escola Técnica Federal de Rolim de Moura;
99. Escola Técnica Federal de Roraima;
100. Escola Técnica Federal de Santa Catarina;
101. Escola Técnica Federal de Santarém;
102. Escola Técnica Federal de São Paulo;
103. Escola Técnica Federal de Sergipe;
104. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais;
105. Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto;
b) fundações públicas;
1. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior;
2. Fundação Joaquim Nabuco;
3. Fundação Universidade Federal do Amazonas;
4. Fundação Universidade Federal do Amapá;
5. Fundação Universidade Federal do Acre;
6. Fundação Universidade de Brasília;
7. Fundação Universidade do Maranhão;
8. Fundação Universidade Federal de Mato Grosso;
9. Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul;
10. Fundação Universidade Federal de Ouro Preto;
11. Fundação Universidade Federal de Pelotas;
12. Fundação Universidade Federal do Piauí;
13. Fundação Universidade Federal do Rio Grande;
14. Fundação Universidade Federal de Rondônia;
15. Fundação Universidade Federal de Roraima;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998

9193
16. Fundação Universidade Federal de São Carlos;
17. Fundação Universidade Federal de Sergipe;
18. Fundação Universidade Federal de Uberlândia;
19. Fundação Universidade Federal de Viçosa;
20. Fundação de Ensino Superior de São João Del-Rei;
21. Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto
Alegre;
22. Universidade do Rio de Janeiro (UniRio);
c) empresa pública: Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa
(Somad), de Administração de Recursos da Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais (Sisg) e de Planejamento e Orçamento,
por intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de
Planejamento e Orçamento a ela subordinadas.
CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos

Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado
Art. 3Q Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho de seu expediente pessoal;
n - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
ministério em tramitação no Congresso Nacional;
In - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
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IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas à área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4º À Secretaria Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do ministério e das entidades a ele vinculadas;
II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas
aos sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e
modernização administrativa, recursos da informação e informática, recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
III - auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e
na implementação das ações da área de competência do ministério.
Art. 5º À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:

I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas aos sistemas federais de organização e modernização administrativa, recursos da informação e informática, recur80S humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
II - promover a articulação com o órgão central dos sistemas
federais referidos no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos
do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas
estabelecidas;
III - promover a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades de sua área de competência e submetê-los à
decisão superior.
Art. 6º À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas ao sistema federal de planejamento e orçamento,
no ãmbito do ministério;
II - promover a articulação com o órgão central do sistema
federal referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
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IH - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas do ministério e submetê-los à decisão superior;

IV dades.

acompanhar e promover a avaliação de projetos e ativi-

Seção II
Do Órgão Setorial
Art. 72 À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, administrativamente subordinada ao Ministro
de Estado, compete:
I -

assessorar o Ministro de Estado em assuntos de nature-

za jurídica;

H -

exercer a coordenação dos órgãos jurídicos das entidades

vinculadas ao ministério;

IH - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos, a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já
efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica;

VI -

examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do mi-

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

b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa de licitação.
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Seção III
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 8º À Secretaria de Educação Fundamental compete:
I - planejar, orientar e coordenar, em ãmbito nacional, o
processo de formulação de políticas para o ensino fundamental, em
todas as suas modalidades e formas, bem como fomentar a implementação das políticas por meio da cooperação técnica e financeira,
visando garantir a eqüidade da oferta de ensino e a permanência do
aluno na escola;
II - desenvolver ações visando à melhoria da qualidade da
aprendizagem na área do ensino fundamental, tendo a escola como
foco principal da sua atuação;
III - desenvolver ações objetivando a diminuição dos índices de repetência, melhorando os níveis de aprendizagem no ensino
fundamental;
IV - desenvolver ações objetivando a diminuição dos índices de analfabetismo de jovens e adultos, nas regiões mais pobres do
País, com especial atenção à faixa etária de quinze a dezenove anos;
V - assegurar o acesso à escola para a população na faixa
etária de sete a quatorze anos, com especial atenção àqueles que estão, ainda, fora da escola;
VI - incentivar a melhoria da qualidade da educação infantil;
VII - apoiar o funcionamento da escola nas comunidades
indígenas;
VIII - zelar pelo cumprimento dos dispositivos legais relativos ao ensino fundamental.
Art. 9º Ao Departamento de Política da Educação Fundamental compete:
I - subsidiar a formulação da política de educação fundamental, bem como a definição de estratégias e diretrizes técnico-pedagógicas;
II - propor e coordenar ações de cooperação técnica com os sistemas de ensino fundamental visando ao seu efetivo desenvolvimento e zelando pela formação do educando para o exercício da cidadania;
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IH - propor e apoiar a articulação com organizações governamentais e não-governamentais para fortalecer o desenvolvimento do
ensino fundamental.
Art. 10. Ao Departamento do Desenvolvimento dos Sistemas
de Ensino Fundamental compete:
I - adotar medidas para o aperfeiçoamento do processo de
planejamento dos sistemas estaduais e municipais de ensino fundamental;
H - analisar a viabilidade financeira e a adequação às políticas e diretrizes educacionais de planos, programas e projetos educacionais na área do ensino fundamental;
IH - promover estudos sobre o funcionamento e o desempenho gerencial dos sistemas de ensino fundamental;
N - orientar os sistemas de ensino estaduais e municipais
na formulação de normas e no estabelecimento de padrões a serem
adotados nas instituições escolares de ensino fundamental;
VI - propor critérios para a alocação de recursos financeiros, em articulação com os órgãos competentes;
VII - acompanhar direta ou indiretamente a execução de
planos, programas e projetos aprovados pela Secretaria;
VIH - adotar medidas para a articulação entre os sistemas
estaduais e municipais de ensino, visando à melhoria da qualidade
do ensino fundamental.
Art. 11. Ao Departamento de Projetos de Ensino Fundamental compete:
I - subsidiar a formulação de políticas e a definição de estratégias para a implementação de projetos na área do ensino fundamental;
H - propor critérios para fixação de diretrizes; normas e padrões técnicos que orientem a execução dos projetos na área do ensino fundamental;
IH - definir e propor metas e objetivos a serem alcançados na
implementação dos projetos.
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Art. 12. Ao Departamento de Acompanhamento do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério compete:
I - acompanhar e supervisionar a implantação e a operacionalização do Fundo;
H - coordenar, no âmbito do ministério, a elaboração de informações necessárias à execução das atividades de operacionalização do fundo;
IH - acompanhar, articulando-se com o Ministério da Fazenda, os repasses efetivados pela União às Unidades da Federação;
IV - coordenar, em articulação com os demais órgãos do ministério, a avaliação periódica dos resultados da aplicação da legislação pertinente ao fundo;
V - realizar estudos sobre os impactos da implantação do
fundo nos sistemas de ensino estaduais e municipais.
Art. 13. À Secretaria de Educação Média e Tecnológica compete:
I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo
de formulação e implementação da política de educação média e tecnológica;
H - apoiar o desenvolvimento dos sistemas de ensino da
educação média e tecnológica, nos diferentes niveis de governo, mediante apoio técnico e financeiro;
IH - estabelecer mecanismos de articulação e integração com
os setores produtivos no que diz respeito à demanda quantitativa e
qualitativa de profissionais, no âmbito da educação tecnológica;
IV - promover o intercâmbio com organismos públicos e privados, nacionais, estrangeiros e internacionais;
V - zelar pelo cumprimento da legislação educacional no
âmbito da educação média e tecnológica.
Art. 14. Ao Departamento de Desenvolvimento Institucional
compete coordenar, supervisionar e avaliar a execução de programas
e projetos de desenvolvimento institucional na área da educação média e tecnológica.
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Art. 15. Ao Departamento de Desenvolvimento da Educação
Média e Tecnológica compete coordenar, supervisionar e avaliar a
implementação da política de educação média e tecnológica, bem
como coordenar e acompanhar a execução de atividades de apoio técnico e financeiro a este nível de ensino nos Estados, Distrito Federal
e Municípios.
Art. 16. À Secretaria de Educação Superior compete:
I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implementação da política nacional de educação
superior;
II - promover e disseminar estudos sobre a educação superior e suas relações com a sociedade;
III - promover o intercâmbio com entidades nacionais, estrangeiras e internacionais sobre matéria de sua competência;
N - apoiar técnica e financeiramente as instituições de ensino superior;
V - articular-se com outros órgãos e instituições governamentais e não-governamentais, visando à melhoria da educação;
VI - atuar como órgão setorial de ciência e tecnologia do ministério para as finalidades previstas na legislação que dispõe sobre
o Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
VII - subsidiar a elaboração de programas e projetos voltados para a reforma do sistema federal de ensino;
VIII - zelar pelo cumprimento da legislação educacional no
âmbito da educação superior.
Art. 17. Ao Departamento de Política do Ensino Superior
compete:
I - subsidiar a formulação do Plano Nacional de Educação,
no âmbito da educação superior;
II - promover estudos de políticas estratégicas objetivando o
desenvolvimento do ensino superior;
III - propor critérios para a implementação de política e estratégias para a organização e a supervisão do ensino superior;
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IV - promover a avaliação acadêmica dos cursos e das instituições de ensino superior, públicas e privadas;
V - promover e apoiar programas de cooperação entre as
instituições de ensino superior públicas e privadas;
VI - apoiar a execução de programas de ensino e extensão,
visando à adequação das instituições de ensino superior à realidade
local e regional e a sua integração com a sociedade;
VII - organizar e acompanhar a formação das Comissões de
Verificação de Processos, designadas pela secretaria;
VIII - examinar e emitir parecer sobre assuntos relacionados
ao ensino superior, em especial aqueles encaminhados pelo Conselho Nacional de Educação;
IX -

supervisionar o ensino superior no Distrito Federal.

Art. 18. Ao Departamento de Desenvolvimento do Ensino
Superior compete:
I - apoiar as instituições federais de ensino superior por
meio da alocação de recursos orçamentários para execução de suas
atividades;
II - avaliar o desempenho gerencial das instituições federais
de ensino superior;
III - analisar os processo de prestação de contas das instituições orientadas e/ou supervisionadas;
IV - acompanhar a execução orçamentária e a apuração de
custos das instituições orientadas e/ou supervisionadas;
V - coordenar e acompanhar a execução das atividades de
gestão dos hospitais vinculados às instituições federais de ensino superior, visando ao aprimoramento nas áreas de recursos humanos,
desenvolvimento gerencial e infra-estrutura física e tecnológica;
VI - organizar e manter atualizado o cadastro das instituições de ensino superior;
VII - a coordenar a execução da política do Programa de Crédito Educativo.
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Art. 19. Ao Departamento de Projetos Especiais de Modernização e Qualificação do Ensino Superior compete:
I - desenvolver projetos especiais de fomento para o ensino
superior, visando à modernização e à qualificação das instituições de
ensino superior e dos hospitais universitários,
Il - promover e coordenar a implantação, o acompanhamento e a avaliação dos projetos especiais de fomento para as instituições de ensino superior e para os hospitais universitários;
In - apoiar e acompanhar a execução de programas especiais
visando à integração do ensino superior com a sociedade e, particularmente, à interação com a realidade local e regional.
Art. 20. À Secretaria de Educação Especial compete:
I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo
de formulação e implementação da Política Nacional de Educação
Especial;
11 - apoiar, técnica e financeiramente, 08 sistemas de ensino
de educação especial;
In - definir diretrizes para a organização dos sistemas de
ensino de educação especial;
N - promover a articulação com organismos nacionais, estrangeiros e internacionais, visando à melhoria do atendimento na
área de educação especial;
V - orientar e acompanhar a elaboração e definição de planos, programas e projetos na área de educação especial;
VI - avaliar planos, programas e projetos desenvolvidos pelos sistemas públicos e privados de ensino, apoiados, técnica e financeiramente, pela secretaria;
VII - zelar pelo cumprimento da legislação nacional pertinente à educação especial.

Art. 21.

À Secretaria de Educação à Distância compete:

I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de
formulação e implementação da política de educação à distância;
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II - articular-se com os demais órgãos do ministério, com
as Secretarias de Educação dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com as redes de telecomunicações públicas e privadas e
com as associações de classe para o aperfeiçoamento do processo de
educação à distância;
III - planejar, coordenar e supervisionar a execução de programas de capacitação, orientação e apoio a professores na área de
educação à distância;
IV - apoiar a adoção de tecnologias educacionais e pedagógicas que auxiliem a aprendizagem no sistema de educação à distância;
V - promover estudos para identificação das necessidades
educacionais, visando ao desenvolvimento da produção e disseminação de programas de educação à distância;
VI - planejar, implementar e avaliar programas de educação à distância nos Estados, Municípios e no Distrito Federal, em articulação com as Secretarias de Educação das Unidades da Federação e com a rede de telecomunicações;
VII - promover cooperação técnica e financeira entre União,
Estados, Distrito Federal e Municípios e organismos nacionais, estrangeiros e internacionais para o desenvolvimento de programas de
educação à distância;

VIII - otimizar a infra-estrutura tecnológica dos meios de comunicação, visando à melhoria do ensino.
Art. 22. Ao Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de Projetos compete:
I - planejar e coordenar ações visando à implementação de
programas e projetos educacionais;
II - acompanhar e controlar a implementação e o desenvolvimento da educação à distância, através de programas em redes de
televisão;

III - promover e coordenar programas de educação à distância, para todos os níveis de ensino;
IV - promover e coordenar projetos voltados à melhoria da
qualidade do ensino à distância;
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v - coordenar programas e ações desenvolvidos em conjunto
com as secretarias de educação estaduais, municipais e do Distrito
Federal e com outras instituições na área de educação à distância;
VI - definir e propor critérios para a aquisição e a produção
de programas de educação à distância.
Art. 23. Ao Departamento de Informática na Educação à Distância compete:
I - planej ar e coordenar ações visando à execução de proj etos de informática educacional;
II - fomentar o desenvolvimento da infra-estrutura de suporte na área de informática junto aos sistemas de ensino nos Estados, Municípios e Distrito Federal;

III - apoiar o desenvolvimento de tecnologias de informática
e a sua utilização pelo ensino fundamental, médio e superior e na
educação especial;
IV - realizar estudos e pesquisas visando conhecer a produção nacional e estrangeira, na área de informática, voltados para o
ensino à distância, em seus diferentes níveis;
V - promover o desenvolvimento de pesquisas sobre programas de informática educativa.
Art. 24. Ao Departamento de Produção e Divulgação de Programas Educativos compete:
I - propor a produção de programas educativos e de material
impresso;
II - elaborar projetos de produção de programas educativos, de
pós-produção, bem como de aquisição de produções junto a terceiros;

III - subsidiar o setor pedagógico na concepção de programas
educativos e material impresso;
IV -

coordenar e acompanhar as produções a cargo de terceiros;

V - indicar os meios adequados à difusão e à disseminação
dos programas de educação à distância.
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Art. 25. Ao Instituto Benjamin Constant compete:
I - subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação Especial na área de deficiência visual;
II - promover a educação de deficientes visuais, mediante
sua manutenção como órgão de educação fundamental, visando garantir o atendimento educacional e a preparação para o trabalho de
pessoas cegas e de visão reduzida, bem como desenvolver experiências no campo pedagógico da área de deficiência visual;
III - promover e realizar programas de capacitação dos recursos humanos na área de deficiência visual;
N - promover, realizar e divulgar estudos e pesquisas nos
campos pedagógico, psicossocial, oftalmológico, de prevenção das
causas da cegueira e de integração e reintegração de pessoas cegas e
de visão reduzida, à comunidade;
V - promover programas de divulgação e intercâmbio de
experiências, conhecimento e inovações tecnológicas na área de
atendimento às pessoas cegas e de visão reduzida;
VI - elaborar e produzir material didático-pedagógico para
o ensino de pessoas cegas e de visão reduzida;
VII - apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino
e as instituições que atuam na área de deficiência visual, em articulação com a Secretaria de Educação Especial;
VIII - promover desenvolvimento pedagógico visando ao
aprimoramento e à atualização de recursos instrucionais;
IX - desenvolver programas de reabilitação, pesquisas de
mercado de trabalho e de promoção de encaminhamento profissional
visando possibilitar, às pessoas cegas e de visão reduzida, o pleno
exercício da cidadania;
X - atuar de forma permanente junto à sociedade, através
dos meios de comunicação de massa e de outros recursos, visando ao
resgate da imagem social das pessoas cegas e de visão reduzida.
Art. 26. Ao Instituto Nacional de Educação de Surdos compete:
I - subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação
Especial na área de deficiência auditiva;
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II - promover e realizar programas de capacitação dos recursos humanos na área de deficiência auditiva;
III - assistir tecnicamente aos sistemas de ensino visando
ao atendimento educacional a deficientes auditivos, em articulação
com a Secretaria de Educação Especial;
IV - promover intercâmbio com associações e instituições
educacionais do País, visando incentivar a integração de deficientes
auditivos;
V - promover a educação de deficientes auditivos, através
de sua manutenção como órgão de educação fundamental e educação
média, visando garantir o atendimento educacional e a preparação
para o trabalho de pessoas surdas, bem como desenvolver experiências no campo pedagógico na área de deficiência auditiva;
VI - promover, realizar e divulgar estudos e pesquisas nas
áreas de prevenção da surdez, avaliação dos métodos e técnicas utilizados e desenvolvimento de recursos didáticos, visando à melhoria
da qualidade do atendimento aos deficientes auditivos;
VII - promover programas de intercâmbio de experiências,
conhecimentos e inovações na área de educação de deficientes auditivos;
VIII - elaborar e produzir material didático-pedagógico para.
o ensino de deficientes auditivos;
IX - promover ação constante junto à sociedade, através
dos meios de comunicação de massa e de outros recursos, visando ao
resgate da imagem social dos deficientes auditivos;
X - desenvolver programas de reabilitação, pesquisa de
mercado de trabalho e promoção de encaminhamento profissional
com a finalidade de possibilitar às pessoas surdas o pleno exercício
da cidadania.

SeçãoN
Das Representações
Art. 27. À Representação no Estado de São Paulo compete
executar as atividades do Ministério no Estado, bem como outras
que lhe sejam cometidas pelo Ministro da Educação e do Desporto.
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Art. 28. À Representação no Estado do Rio de Janeiro compete praticar os atos de gestão de pessoal inativo e pensionista, bem
como prestar apoio de Gabinete do Ministro, no respectivo Estado.

Seção V
Do Órgão Colegiado

Art. 29. Ao Conselho Nacional de Educação cabe exercer as competências de que trata a Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com
as alterações dispostas na Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário Executivo

Art. 30. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado
o plano de ação global do ministério;
II - supervisionar e avaliar a execução de projetos e atividades do ministério;
III - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
ministério com os órgãos centrais dos sistemas relativos à área de
competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção II
Dos Secretários
Art. 31. Ao secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das unidades que integram suas respectivas secretarias, e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos secretários exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.
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Seção III
Dos Demais Dirigentes
Art. 32. Ao Chefe de Gabinete do Ministro, aos Chefes de
Assessoria, ao Consultor Jurídico, aos subsecretários, aos Diretores
de Programa, aos Diretores de Departamento, aos Gerentes de Programas e de Projetos, ao Subsecretário Adjunto, aos coordenadores
gerais, aos coordenadores, aos representantes e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e
avaliar a execução das atividades das respectivas unidades e dos
projetos e programas e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas, em suas respectivas áreas de competência.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 33. Os cargos em comissão e funções gratificadas do
Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de
Surdos são os constantes no anexo ao Decreto n'' 228, de 11 de outubro de 1991.
Art. 34. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Educação e do Desporto (MEC)
Unidade

Cargo!
Função!
n"
4

8
9
2
Coordenação
Divisão
~-----~--------'

li

I

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!

FG

Assessor Especial
do Ministro
102.5
Assessor do Ministro 102.4 .
Assessor
102.3
Diretor de Programa 101.5
Gerente de Projeto 101.4
Coordenador
101.3
101.2
Chefe
, Assistente
102.2
102.1
i Auxiliar
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Unidade

Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço

Asssoria de Comunicação Social
Divisão
Serviço
Assessoria Parlamentar
Divisão
Serviço
Assessoria Inernacional
Divisão

Secretaria Executiva

Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço

Cargo!
Função/
n"

1
13
20
2
1
2
13
13
6
1
2
2
1
2
2
1
1
1
3
1
1
1
3
1
3
4
27

Denominação
CargolFunção

101.5
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
Chefe da Assessoria 101.4
Chefe
101.2
Chefe
101.1
Chefe da Assessoria 101.4
Chefe
101.2
Chefe
101.1
Chefe da Assessoria 101.4
Chefe
101.2

Chefe de Gabinete
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Secretário Executivo
Assessor
do Secretário
Assessor
Gerente de Projeto
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe
Auxiliar

8
1
Coordenação-Geral de Acompanhamento
do Plano de Ação
Coordenação

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Coordenação
Divisão
Serviço

NEI
DASI
FG

NE
102.3
101.4
101.4
101.3
101.2
101.1
102.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1

Subsecretário
Subsecretário
Adjunto
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5

1
1
4
6

8
14
3
2

101.4
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
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Unidade

Cargo!
Função/

n'

Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação

Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Informática
Coordenação

Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação

Divisão
Serviço

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Divisão

Serviço

Coordenação-Geral de Orçamento
Coordenação

Divisão
Coordenação-Geral de Finanças
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial
Coordenação
Divisão
Consultoria Jurídica

1
1
1
5
8
2
28
5
1
2
5
6
10
4
1
3
6
4
14
13
3
1
3
1
2
3
17
4
3

Denominação

NE/

Cargo/Função

DAS/
FG

Coordenador-Geral

101.4
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2

Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Subsecretário

101.5
102.1
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Auxiliar
Gerente de Projeto
Chefe
Chefe

1
2
2
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
2
3
5

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
3
4
1
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Consultor Jurídico
Assistente

101.4
102.1
101.3
101.2
101.5
102.2
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I
Cargo!
, Função!

Unidade

~

Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Educação Fundamental

Gabinete
Divisão
Serviço

Departamento de Política da Educação
Fundamental
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Ensino Fundamental
Divisão
Coordenação-Geral de Educação de Jovens e
Adultos e de Orientação à Formação de
Professores
Dívísão
Coordenação-Geral de Educação Infantil
Divisão
Coordenação-Geral de Apoio às Escolas
Indígenas
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas
sobre Educação Fundamental
Coordenação-Geral de Educação Ambiental
Coordenação
Divisão

Departamento de Desenvolvimento dos
Sistemas de Ensino Fundamental
; Coordenação-Geral de Monitorização de
~anos, Programas e Projetos Educacionais
Divisão
-

,.

.-

Denominação
Cargo/Função

NE/
' DAS/
FG

1
3
6
1
6

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG·1

1
1
5
2
1
1
2
4
16
5
7

Secretário
Assessor
Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto
Chefe
Chefe
Chefe

101.6
102.3
102.2
102.1
101.4
101.4
101.2
101.1
FG·1
. FG·2
FG·3

1
3
1
1
2

Diretor
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.5
101.3
101.1
101.4
101.2

1
2
1
2

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.4
101.2

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.4
101.3
101.2

1

Diretor

101.5

1
4

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
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,
Unidade

Denominação
Cargo/Função

Ig:~/1

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1

Coordenador-Geral ' 101.4 .
Chefe
101.1

1

Diretor

Cargo!
Função!

n'
Coordenação-Geral de Articulação e Integração
dos Sistemas de Ensino Fundamental
Divisão
Coordenação-Geral de Apoio e Articulação
Institucional
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Cooperação Técnica
para a Educação Fundamental
Serviço
Departamento de Projetos de Ensino
Fundamental
Coordenação-Geral de Apoio a Projetos
Regionais
Coordenação
Serviço
Departamento de Acompanhamento do Fundef
Coordenação-Geral de Acompanhamento
do Fundef
Coordenação
Serviço
Secretaria de Educação Média e Tecnológica

Gabinete
Divisão
Serviço

Departamento de Desenvolvimento
Institucional
Divisão
Coordenação-Geral de Legislação e Normas
de Educação Média e Tecnológica
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão
do Sistema de Ensino Médio e Tecnológico
Coordenação

FG

101.5

1
1
2
1
1

Coordenador-Geral
Assistente
. Coordenador
Chefe
Diretor

101.4
102.2
101.3
101.1
101.5

1
1
1
1
3
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Secretário
Assistente
Diretor de
, Programa
Gerente de Projeto
Chefe
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.1
101.6
102.2

2
1
1
3
16
4

I

1
1
1

Diretor
Auxiliar
Chefe

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

1
1

I

101.5 '
101.4
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2

101.5
102.1
. 101.2 .
101.4
101.2

Coordenador-Geral ' 101. 4

i Coord:nador

1~0L3
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Unidade

cargo/I

Função/,
ns

Departamento de Desenvolvimento
da Educação Média e Tecnológica
Divisão
Coordenação-Geral de Inovação Tecnológica

Coordenação-Geral de Ensino
Divisão
Coordenação-Geral de Capacitação Tecnológica
, Coordenação

Secretaria de Educação Superior
Gabinete
Serviço

Coordenação-Geral de Legislação e Normas
do Ensino Superior
Departamento de Política do Ensino Superior
Serviço
Coordenação-Geral de Implementação de
Políticas Estratégicas para o Ensino Superior
Divisão
Coordenação-Geral de Supervisão do Ensino
Superior
Divisão
Coordenação-Geral de Avaliação do Ensino
Superior
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de Desenvolvimento do Ensino
Superior
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Sistemas de Informação
Divisão
Serviço

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
2
1
1
15
12
5
1
1
1
1

Denominação
Cargo/Função

I

rNE!
DAS!
FG

Diretor
101.5
Auxiliar
102.1
Chefe
101.2
i Coordenador-Geral . 101.4
Auxiliar
í 102.1"
Coordenador-Geral 101.4
Chefe
101.2
Coordenador-Geral 101.4
Coordenador
101.3
Secretário
101.6
Assistente
102.2
Auxiliar
102.1
Chefe
101.4
i Chefe
101.1
FG-l .
FG-2
FG-3
I

Coordenador-Geral
Diretor
Chefe
Assistente

I

101.4
101.5
101.1
102.2

1
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
2
3
1
1
1
2
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Diretor
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101.2
Chefe
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Unidade

Coordenação-Geral de Suporte Técnico
e Operacional
Divisão
Coordenação-Geral de Acompanhamento
das Instituições Federais de Ensino Superior
e Hospitais Universitários
Divisão

Serviço
Departamento de Projetos Especiais
de Modernização e Qualificação do Ensino
Superior
Serviço
Coordenação-Geral de Desenvolvimento
de Projetos de Fomento às Instituições
de Ensino Superior e aos Hospitais
Universitários
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Implantação,
Acompanhamento e Avaliação de Projetos
Coordenação
Divisão

Secretaria de Educação Especial
Gabinete
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Desenvolvimento
da Educação Especial
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento
da Educação Especial
Coordenação
Divisão

Secretariei de Educação à Distância
Gabinete
Coordenação

Cargo!
Função!
n'

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/
FG

1
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
3

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
1

Diretor
Chefe

101.5
101.1

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
3
2
1
1
1

Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe
Chefe
Chefe

101.6
102.2
102.1
101.4
101.2
101.1

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1
1
6
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2

1
1
1
1
1

Secretário
Assessor
Auxiliar
Chefe
Coordenador

101.6
102.3
102.1
101.4
101.3
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Unidade

-J

'Divisão
S erviço
C oordenação-Geral de Desenvolvimento
do Sistema de Educaqção à Distância
D ívísão
S erviço
C oordenação-Geral de Avaliação de
P rogramas de Educação à Distância
C oordenação
D ivísão

Cargo!
Função!
n'

Denominação
Cargo/Função
Chefe

D epartamento de Planejamento e

I

' 101,2
10Ll

1
1

Chefe

1
2
2

Coordenador-Geral 101,4
' 101,2
Chefe
Chefe
10Ll

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101,4
101,3
101,2
FG-1
FG-2
FG-S

10
7
1
D esenvolvimento de Projetos

NE/
DAS/
FG

1
1

Diretor
Assistente

101,5
102,2

1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101,4
101,3
101,2

1
1

Coordenador-Geral
Chefe

101,4
101,2

1
1

Diretor
Assistente

101,5
102,2

C oordenação

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101,4
101,3

C oordenação-Geral de Análise de Projetos
T écnicos de Informática na Escola
C oordenação

1
1

C oordeneção-Geral de Planejamento

de Educação à Distância
C oordenação

D ívisão

C oordenação-Geral de Projetos Especiais

de Educação à Distância
D ívísão
D epartamento de Informática na Educação
à Distância
C oordenação-Geral de Recursos

de Informática na Educação à Distância

ICoordenador-Geral
Coordenador

101,4
101,3

1

Coordenador-Geral

101,4

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101,4
101,3
101,2

1

Coordenador-Geral

101,4

C oordenação-Geral de Tecnologia Educacional

A plicada à Educação à Distância

I~

oordenação-Geral de Acompanhamento
Avalização de Projetos de Informática
,n a Educação à Distância
oordenação

I~

ivisão

oordenação-Geral de Suporte Didático'Pedagógico

L

Col.

I
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Cargo!
Função/

Unidade

n"
Departamento de Produção e Divulgação
de Programas Educativos
Coordenação-Geral de Material DidáticoPedagógico
Coordenação

Representação no Estado de São Paulo
Serviço

Representação no Estado do Rio de Janeiro
Divisão
Serviço

Conselho Nacional de Educação
Coordenação
Divisão
Serviço

NE!
DAS!
FG

Denominação
CargolFunção

1
1

Diretor
Assistente

101.5
102.2

1
1
1
1
2
3
2
3
5
1
1
1
2
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Representante
Assistente
Auxiliar
Chefe

101.4
101.3
101.3
102.2
102.1
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2

1
1
5
1
2

Representante
Chefe
i Chefe

Secretário-Executivo
do Conselho
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2

b) Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Educação e do Desporto
b.1) Situação: Atua! e Nova
._-Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

DAS
Unitário
6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Situação Atual
Quant.

5
16
57
78
106
149

Situação Nova

-

ValorTotal

Quant.

Valor Total

32,60
79,04
175,56
96,72
117,66
149,00

5
19
66
60
109
72

32,60
93,86
203,28
74,40
120,99
72,00
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!

Situação Atual

DAS
Unitário

Código

Situação Nova

Valor Total

Quant.

DAS 102.5
DAS 102.4

4,94
3,08

5
12

24,70
36,96

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

1,24
1,11
1,00

12
48
72

4
11

19,76
33,88

14,88
53,28
72,00

12
39
47

14,88
43,29
47,00

560

852,40

444

755,94

240
146
126

74,40
35,04
23,94

197
88
33

61,07
21,12
6,27

... Subtotal2

512

133,38

318

88,46

Total (1+2)

1.072

985,78

762

844,40

I

Subtotall

FG·1
FG·2
FG·3

0,31
0,24
0,19

-_ ....

!

_

Valor Total

Quant.

i

,

I

b.2) Remanejamento de Cargos

1--

Situação Atual

DAS
Unitário

Código

Quant.
..

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

DAS
DAS
DAS
DAS

102.5
102.4
102.2
102.1

4,94
3,08
1,11
1,00

_

...

Subtotal1

FG·1
FG·2
FG·3

i

I

J

3
9
3

I

Quant.

14,82
27,72

-

3,33

Valor Total

-

18

22,32

-

-

-

-

77

77,00

-

-

1
1
9
25

4,94
3,08
9,99
25,00

131

142,33

43
58
93

13,33
13,92
17,67

-

-

45,87

-

..

-

Total (1+2)

15

-

I

-

Subtota12

Saldo do Remanejamento
(aHb)

Valor Total

-

-

15
0,31
0,24
0,19

I,

,

Situação Nova

-

45,87

-

194

44,92

325

187,25

-310

I

-141,38
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DECRETO N2 2.891, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a sistemática para fixação
de Processo Produtivo Básico para os produtos industrializados na Zona Franca de
Manaus.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no caput e no § 62 do art. 72 do Decreto-Lei n 2 288, de 28 de fevereiro de
1967, com a redação dada pela Lei n 28.387, de 30 de dezembro de 1991,
DECRETA:
2
Art. 1 Os Processos Produtivos Básicos, a que se referem os §§
52e 62do art. 72do Decreto-Lei ns zêê, de 28 de fevereiro de 1967, com a
nova redação dada pela Lei n 2 8.387, de 30 de dezembro de 1991, para
insumos industrializados na Zona Franca de Manaus (ZFM), são os
processos produtivos constantes dos projetos industriais já aprovados
ou que venham a ser aprovados, a partir da edição deste decreto, pelo
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (CAS) ou pela Superintendência da Zona Franca de Manaus
(Suframa), nos casos explicitamente previstos em delegação feita pelo
CAS, desde que atendam cumulativamente às seguintes condições:
I - o Processo Produtivo Básico deverá ser único para produtos enquadrados na mesma classificação da Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM);
U - o conjunto de etapas que caracteriza o cumprimento do
processo produtivo básico não poderá ser limitado, exclusivamente,
a operações de envazamento, embalagem ou acondicionamento;
lU - no caso de insumo cuja fabricação seja exigida no Processo
Produtivo Básico do bem final a que se destine, o conjunto de etapas de
que trata o inciso anterior não poderá ser inferior àquele estabelecido
para a fabricação do insumo no Processo Produtivo Básico do bem final;
IV - todas as etapas do processo produtivo deverão ser executadas na Zona Franca de Manaus.
§ 12 Compete à Suframa propor ao CAS as alterações nos processos produtivos executados ou propostos pelas empresas para a fabricação de insumos, para garantir o cumprimento do disposto nos incisos I a
IH deste artigo e permitir o aumento do uivei de industrialização local.
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§ 2' No caso de insumos reconhecíveis como exclusivos ou principalmente destinados a bens de informática e automação, o Processo
Produtivo Básico que venha a ser aprovado nos termos do caput deste
artigo deverá ser precedido de parecer técnico conjunto, elaborado
pela Suframa, pela Secretaria de Política Industrial do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo e pela Secretaria de Política de
Informática e Automação do Ministério da Ciência e Tecnologia.
§ 3' A Suframa publicará, no prazo de noventa dias contados
da edição deste decreto, no Diário Oficial da União, todos os Processos Produtivos Básicos para insumos industrializados na ZFM, que
se enquadrem no disposto nos arts. l' e 2' deste decreto, decorrentes
de projetos já aprovados.
§ 4' Os Processos Produtivos Básicos que venham a ser estabelecidos, a partir da edição deste decreto, com base no previsto no
caput deste artigo, deverão ser publicados pela Suframa no Diário
Oficial da União, até 30 dias após a sua aprovação.

Art. 2' Os insumos a que se refere o artigo anterior deverão
também atender, cumulativamente, às seguintes condições:
I - o bem final a que se destinam deve estar albergado por
Processo Produtivo Básico aprovado nos termos do Decreto n' 783,
de 25 de março de 1993;
Il - não sejam internados para outros pontos do território nacional de regime aduaneiro comum, a não ser como parte integrante
do bem final.
Parágrafo único. Exceções à condição prevista no inciso Il deste artigo poderão ser aprovadas pelo CAS, desde que previamente
estabelecidas em ato conjunto do Superintendente da Suframa e dos
Secretários de Política Industrial, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, e de Política de Informática e Automação ou de
Desenvolvimento Tecnológico, do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Art. 3' Após 31 de dezembro de 1999, ficam cancelados todos
os processos produtivos que não tenham sido estabelecidos com base
nos arts. 5' e 6' do Decreto n" 783/93, ou que não atendam ao estabelecido nos arts. l' e 2' deste decreto.
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§ 1" Os Ministérios do Planejamento e Orçamento, da Indústria, do Comércio e do Turismo, e da Ciência e Tecnologia deverão fixar, em ato conjunto, até 31 de dezembro de 1999, os Processos Produtivos Básicos dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus
que se enquadrem na situação prevista no caput deste artigo.

§ 2" Na fixação do Processo Produtivo Básico, de que trata o
parágrafo anterior, poderão ser concedidos prazos para cumprimento de novas etapas de industrialização local.
§ 3" Fica considerado atendido o cumprimento do requisito de
Processo Produtivo Básico, nos termos da Lei n" 8.387/91, pelas empresas fabricantes dos produtos enquadrados na situação prevista
no caput deste artigo, desde que as mesmas atendam, cumulativamente, às seguintes condições:

I - venham observando os Processos Produtivos constantes
nos projetos industriais aprovados pelo CAS ou pela Suframa;
II - adeqüem, tempestivamente, suas linhas de produção aos
Processos Produtivos Básicos fixados.
Art. 4" É vedada a apreciação de projetos destinados à industrialização de produtos para os quais não estejam, quando exigidos
nos termos do art. 7"e do § 1" do art. 9ºdo Decreto-Lei n" 288/67, com
a nova redação dada pela Lei n" 8.387/91, fixados os respectivos Processos Produtivos Básicos nos termos do Decreto n" 783/93, ressalvado o disposto nos arts. 1a e 2" deste decreto.
Art. 5" Para os efeitos deste decreto, são considerados insumos as matérias-primas, os produtos. intermediários e os materiais
secundários e de embalagem, empregados no processo produtivo industrial do produto final das empresas incentivadas.
Art. 6" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177" da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Botafogo Gonçalves
Paulo Paiva
José Israel l1argas
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DECRETO N' 2.892, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Dá nova redação aos arts. 8º e 9º do Decreto n' 2.693, de 28 de julho de 1998, que
dispõe sobre os procedimentos para pagamento da extensão da vantagem de vinte e
oito uírgula oitenta e seis por cento aos servidores públicos do Poder Executivo Federal.

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

Art. l' Os arts. 8' e 9' do Decreto n' 2.693, de 28 de julho de
1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8' As diferenças devidas em decorrência da aplicação deste decreto, correspondentes ao período entre l' de janeiro
de 1993 e 30 de junho de 1998, serão pagas, em até sete anos,
nos meses de fevereiro e agosto, mediante acordo firmado individualmente pelo servidor até 19 de fevereiro de 1999 .
.............................................................................................»

(NR)

"Art. 9' Ao servidor que se encontre em litígio judicial visando ao pagamento da vantagem de que cuida este decreto é facultado receber os valores devidos até 30 de junho de 1998 pela
via administrativa, firmando transação, até 19 de fevereiro de
1999, a ser homologada em juízo competente.
.............................................................................................»

(NR)

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO Nº 2.893, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1º
do Decreto nº 2.733, de 11 de agosto de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBILCA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado, até 31 de março de 1999, o prazo estabelecido no art. 1º do Decreto nº 2.733, de 11 de agosto de 1998.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Dantas dos Santos
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO Nº 2.894, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Regulamenta a emissão e o fornecimento de selo ou sinal de identificação dos fonogramas e das obras audiovisuais, previstos
no art. 113 da Lei n" 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida
a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 113 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, no art.
46 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, e no art. 3º do Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975,
DECRETA:

Art. 1º A emissão e o fornecimento do selo de controle de fonogramas e das obras audiovisuais, previstos no art. 113 da Lei nº 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998, obedecerão às disposições deste decreto.
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Art. 2º O selo de controle será confeccionado pela Casa da Moeda do Brasil, que se encarregará de sua distribuição às unidades da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Art. 3º À Secretaria da Receita Federal compete o fornecimento do selo de controle a ser obrigatoriamente aposto nos fonogramas
e nas obras audiovisuais.
§ 1º A obrigatoriedade de aposição do selo de controle aplica-se a partir de 1º de abril de 1999.
§ 2º Para as obras de audiovisuais, a aquisição do selo de que
trata este artigo será precedida, ainda, da comprovação do registro
junto ao órgão competente, nos termos do art. 19 da Lei nº 8.401, de 8
de janeiro de 1992.

Art. 4º O selo será numerado seqüencialmente, devendo ser
afixado em cada exemplar.
Art. 5º A Secretaria da Receita Federal fornecerá o selo de
controle aos produtores e importadores, mediante ressarcimento de
custos, segundo os critérios e condições que estabelecer.
Art. 6º Os selos de controle de que trata este decreto deverão
atender às exigências previstas no Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados, aprovado pelo Decreto nº 2.637, de 25 de
junho de 1998, e às demais normas estabelecidas pela Secretaria da
Receita Federal.
Art. 7º A Secretaria da Receita Federal tornará disponível ao
público as informações relativas à quantidade de selos de controle
fornecida a cada solicitante, bem assim a respectiva identificação
numérica seqüencial dos fonogramas e das obras audiovisuais a que
se destinam tais selos.

Art. 8º Os autores ou os titulares de direitos sobre os fonogramas e as obras audiovisuais poderão dispor de outros mecanismos de
fiscalização do seu aproveitamento econômico.
Art. 9º Os autores e os titulares de direitos sobre os livros poderão estabelecer mecanismos de fiscalização do seu aproveitamento econômico a serem pactuados em instrumentos firmados com os
editores.
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Art. 10. A Secretaria da Receita Federal disciplinará os procedimentos necessários à execução deste decreto.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Weffort
José Botafogo Gonçalves

DECRETO Nº 2.895, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Revoga o Decreto n'2 97.499, de 9 de fevereiro de 1989, que dispõe sobre a execução
do Acordo Regional para a Expansão do Comércio Intra-Regional, subscrito entre o
Brasil, a Argentina, a Bolívia, a Colômbia,
o Chile, o Equador, o México, o Paraguai, o
Peru, o Uruguai e a Venezuela.

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

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 97.499, de 9 de fevereiro de
1989.
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
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DECRETO Nº 2.896, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre as obrigações acessórias
das unidades executoras do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, e na Medida
Provisória nº 1.784, de 14 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. 1º As unidades executoras, a que se refere o inciso I do
parágrafo único do art. 8º, da Medida Provisória nº 1.784, de 14 de
dezembro de 1998, das escolas instituídas e mantidas pelo poder público, participantes do Programa Dinheiro Direto na Escola, são sociedades civis com personalidade jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, que têm por finalidade receber e gerenciar os recursos destinados às escolas, inclusive aqueles recebidos do Fundo Nacionai de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, as sociedades civis são formadas por membros das entidades representativas
da comunidade escolar, constituídas sob a forma de Associação de
Pais e Mestres, Caixa Escolar, Conselho Escolar e similares.
Art. 2' O FNDE poderá em caráter excepcional, sub-rogar-se
na obrigação de apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal a Declaração Integrada de Informações da Pessoa Jurídica, relativas às unidades executoras de que trata o artigo anterior, desde
que previamente solicitado.
§ 1º O disposto no caput deste artigo fica condicionado à solicitação feita pelas unidades executoras ao FNDE mediante termo de
sub-rogação, conforme anexo.
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§ 2' Para efeito do disposto no caput deste artigo, a declaração, a ser apresentada pelo FNDE, observará modelo simplificado,
contendo as informações relativas às unidades executoras.
§ 3' A Secretaria da Receita Federal estabelecerá a forma e o
prazo para entrega de declaração de que trata este artigo.
§ 4' O disposto neste artigo não elide a obrigação de as unidades executoras se inscreverem no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).
§ 5' No prazo de noventa dias contado da publicação deste decreto, o FNDE poderá apresentar a declaração de que trata este artigo, contendo as informações das unidades executoras relativas aos
exercícios de 1996 a 1998.
§ 6' A apresentação da declaração, a que se refere o parágrafo anterior, supre, para todos os efeitos, a exigência de apresentação da Declaração de Rendimentos de Pessoas Jurídicas Imunes ou
Isentas, em relação às unidades executoras sub-rogadas na forma
do § 1'.

Art. 3' As unidades executoras que não contrataram trabalhadores no periodo ficam dispensadas da apresentação da Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS), na modalidade negativa, à Secretaria de Políticas de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho, correspondente aos anos de 1995 a 1998.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício
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Anexo
Termo de Sub-rogação
Fica sub-rogada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDEJ a apresentação da Declaração Integrada de Informações da
Pessoa Jurídica, contendo os seguintes dados:
UF:

Município:
Nome da Escola:
Endereço:
CGC da Unidade Executora:

Nome do Presidente da Unidade Executora:
CPF do Presidente da Unidade Executora:

Ano

Recursos Recebidos

doFNDE

Recursos Recebidos
de Outras Fontes

Total

1995
Nome do Prsidente da Unidade Executora:
CPF do Presidente da Unidade Executora:

Ano

Recursos Recebidos

Recursos Recebidos

doFNDE

de Outras Fontes

Total

1996
Nome do Prsidente da Unidade Executora:

CPF do Presidente da Unidade Executora:

Ano

Recursos Recebidos

doFNDE

Recursos Recebidos
de Outras Fontes

Total

1997

Em,

As Informações contidas neste Termo são a expressão da verdade:
/
/
_

Representante legal da Unidade Excutora
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DECRETO N' 2.897, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Prorroga O prazo estabelecido no art. 3º
do Decreto nº 2.321 de 8 de setembro de
1997.
J

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 31 de março de 1999, o prazo estabelecido no art. 3' do Decreto n'' 2.321, de 8 de setembro de 1997.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n' 2.636, de 25 de junho de 1998.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Nelson Borges Gonçalves
DECRETO N' 2.898, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1988
Prorroga o prazo estabelecido no art. 2º
do Decreto n' 2.641, de 29 dejunho de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 30 de junho de 1999, o prazo estabelecido no art. 2' do Decreto n' 2.641, de 29 de junho de 1998.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO Nº 2.899, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1'1
do Decreto nº 2.015, de 26 de setembro de
1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado, até 31 de março de 1999, o prazo estabelecido no art. 1º do Decreto nº 2.015, de 26 de setembro de 1996.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 2.823 de 27 de outubro de 1998.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177ºda Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO Nº 2.900, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1'1
do Decreto n" 2.239, de 27 de maio de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1e Fica prorrogado, até 31 de março de 1999, o prazo estabelecido no art. 1º do Decreto nº 2.239, de 27 de maio de 1997.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto n" 2.640, de 29 de junho de 1998.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO Nº 2.901, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores que menciona, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Ficam remanejados, até 31 de março de 1999, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Educação e do Desporto, vinte e quatro DAS 101.1, oriundos de órgãos extintos da Administração Pública Federal.
§ 1º Os cargos em comissão objeto deste remanejamento não
integrarão a Estrutura Regimental do ministério devendo constar
do ato de nomeação seu caráter de transitoriedade, mendiante remissão ao caput deste artigo.
§ 2º Os cargos referidos no caput deste artigo serão providos,
exclusivamente, por servidores do Ministério da Educação e do Desporto ou de suas entidades vinculadas.
§ 3º Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos em comissão ora remanejados serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.
Art. 2º Fica o Ministro de Estado da Educação e do Desporto
autorizado a adotar as medidas administrativas necessárias ao encerramento das atividades de suas unidades descentralizadas, extintas pelo Decreto nº 2.890, de 21 de dezembro de 1998.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogados os Decretos nºs 2.623, de 10 de junho
de 1998, e 2.791, de 30 de setembro de 1998.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998

9230
DECRETO N' 2.902, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1 º
do Decreto nº 2.340, de 7 de outubro de
1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Fica prorrogado, até 31 de março de 1999, o prazo estabelecido no art. l' do Decreto n'' 2.340, de 7 de outubro de 1997.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n? 2.629, de 15 de junho de 1988.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177'da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N' 2.903, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Altera o Decreto n'J. 2.451, de 5 dejanei-

rode 1998.
O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea b do art. 48 da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de
1967, bem como no art. 58 da Lei n" 9.473, de 22 de julho de 1997, e
no caput do art. 6' da Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Os arts. 3' e 7' do Decreto n' 2.451, de 5 de janeiro de
1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' A movimentação e o empenho das dotações dos
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tes, Investimentos, Inversões Financeiras e Outras Despesas de
Capital, constantes da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
ficam limitados a R$ 26.125.445.000,00 (vinte e seis bilhões,
cento e vinte e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e cinco
mil reais) para o Grupo de fontes A, R$ 1.688.909.000,00 (um bilhão, seiscentos e oitenta e oito milhões, novecentos e nove mil
reais) para o Grupo de fontes B, e R$ 9.684.399.000,00 (nove bilhões, seiscentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e noventa
e nove mil reais) para o Grupo de fontes C, conforme discriminados nos Anexos I, II e III a este decreto.
••.••••••..••••••..•.••.•••••..••••...••••..••••...•••••.•...••..••••...••••...•....••••..•••»

(NR)

«Art. 7º O total dos pagamentos à conta das fontes de que
tratam os Anexos I, II e IlI, inclusive os Restos a Pagar do exercício de 1997 vinculados às despesas das mesmas categorias de que
trata o art. 3º deste decreto, fica limitado a R$ 27.458.858.000,00
(vinte e sete bilhões, quatrocentos e cinqüenta e oito milhões, oitocentos e cinqüenta e oito mil reais) para os Grupos de fontes A e
B, e R$ 9.336.139.000,00 (nove bilhões, trezentos e trinta e seis
milhões, cento e trinta e nove mil reais) para o Grupo de fontes C,
conforme descriminado nos Anexos IV e V a este decreto.
.•••..•••••..•...•.••••..•••••..•••••.••.....•••••..••••....•••..••••...••••..•......•••...••»

(NR)

Art. 2º Os Anexos I, lI, lII, IV e V ao Decreto nº 2.451, de 1998,
ficam alterados na forma dos Anexos I, lI, IlI, IV e V a este decreto.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1998, págs. 1/2.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998

9232
DECRETO N' 2.904, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1º
do Decreto n" 2. 702, de 30 dejulho de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 31 de março de 1999, o prazo estabelecido no art. l' do Decreto n" 2.702, de 30 de julho de 1998.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n" 2.837, de 4 de novembro de
1998.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N' 2.905, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Altera o art. 1 2 do Decreto nº 2.661, de 8
de julho de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei n" 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e no art. 9' da Lei n? 6.938, de 31 de agosto de 1981,
DECRETA:
Art. l' O art. I" do Decreton'2.661,de8 de julho de 1998,passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 12
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IV -

no limite da linha que simultaneamente corresponda:

a) à área definida pela circunferência de raio igual a seis
mil metros, tendo como ponto de referência o centro geográfico
da pista de pouso e decolagem de aeródromos públicos;
b) à área cuja linha perimetral é definida a partir da linha
que delimita a área patrimonial de aeródromo público, dela distanciando no mínimo dois mil metros, externamente, em qualquer de seus pontos.

§ l' Quando se tratar de aeródromos públicos que operem
somente nas condições visuais diurnas (VFR) e a queima se realizar no periodo noturno compreendido entre o pôr e o nascer do
sol, será observado apenas o limite de que trata a alínea b do inciso rv
§ 2' Quando se tratar de aeródromos privados, que operem apenas nas condições visuais diurnas (VFR) e a queima se
realizar no período noturno, compreendido entre o pôr e o nascer
do sol, o limite de que trata a alínea b do inciso IV será reduzido
para mil metros.
§ 3' Até 9 de julho de 2003, fica proibido o uso do fogo,
mesmo sob a forma de queima controlada, para queima de vegetação contida numa faixa de mil metros de aglomerado urbano
de qualquer porte, delimitado a partir do seu centro urbanizado,
ou de quinhentos metros a partir do seu perímetro urbano, se
superior,» (NR)

Art. 2'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Francisco Sérgio Turra
Gustavo Krause
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DECRETO NO 2.906, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a extinção da Diretoria do
Pessoal Civil, no Ministério do Exército, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 84, inciso VI, da Constituição, o art. 46 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o art. 27, inciso I, do Decreto nº 93.188, de 29 de agosto de 1986,
DECRETA:
Art. I" Fica extinta, no Ministério do Exército, a Diretoria do
Pessoal Civil, Órgão de Apoio Setorial do Exército, sediada em Brasília (DF), subordinada ao Departamento-Geral do Pessoal.
Art. 2º O Ministro de Estado do Exército elaborará os atos
normativos complementares decorrentes do presente decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogados o nº 6 do art. 5º e o art. 16 do Regulamento do Departamento-Geral do Pessoal do Ministério do Exército,
aprovado pelo Decreto nº 78.724, de 12 de novembro de 1976.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

DECRETO Nº 2.907, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre os efetivos do pessoal militar do Exército, em serviço ativo, a vigorar
em 1999.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. l' da Lei nº 8.071, de 17 de julho de 1990,
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DECRETA:
Art. 1º Os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais e Praças Subtenentes, Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados - do Exército,
em serviço ativo, a vigorar no ano de 1999, obedecerão aos níveis que
se seguem:
I -

Oficiais-Generais
Combatente

Posto

Serviços

i

"i Intendente

General-de-Exército

14

I,

-

General-de-Divisão

35

I

2

General de Brigada

71

I

4

Soma

120

I

6

II -

Engenheiro
Militar

Médico

Soma

-

-

14

1

3

41

I

3

9

S7

I

4

12

142

I
,

Oficiais de Carreira

,

Posto

Armas
Quadros Sv

Cel

TC

Maj

Cap

Armas e QMB

756

1.069

1.2S6

2.217

1.611

S59

75

121

123

260

252

144

975

-

807

Intendência

lºTen II 2ºTen

Médico

44

84

99

379

201

Dentista

06

26

84

111

58

Famacêutico

3

23

42

105

63

Veterinário

1

-

-

QEM

62

QCO

-

Soma

III Posto

1

QCM
QAO

136

I
I

5

236

52

184

203

-

283

650

10

5

9

45

282

689

900

1.871

3.831

3.732

1.912

13.588

1.701

1
637
933

Oficiais Temporários
Armas/QMB

lº Tenente

952

2º Tenente

954
1.906

Soma

285

-

-

1.464

948

7.798

-

15

-

-

Soma

I

MDFV

i

1.221

460

2.633

I

2.179

664

3.797

I

3.400

1.124

6.430

Es'

Soma
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IV - Praças - Subtenentes e Sargentos de Carreira, do Quadro Especial (AE) e Temporários (TMPR)
1-

,

i Graduação

CFST

----

Subtenente

1.720

1º Sargento

4.724

2º Sargento

11.888

3º Sargento 1

12.693

,

2.050

!
.-

-

2.050

Quantidade
47

I!! Classe

369
984
37.245

Soldado

103.836

Soma Parcial Cb/Sd

141.081

142.065
-------'-----='-=-=---

E=specificação

IOO";"":_::_is
Subtenente
e
Sargentos

i:;;~::rio

f

l

Soma Parcial
Carreira
.
Quadro Especial
Temporário
I Soma Parcial

ç

'I'aifeiros

A

Cabos e Soldados

S

Soma Parcial (Taifi'Cb/Sd)

, Total Geral

568

Total Geral dos Efetivos

=:-

A

i

Cabo

Soma

I

I
1

2ª Classe

-

R

39.775

Mor

Soma Parcial

P

1.~~

Praças - Taifeiros, Cabos e Soldados

Taifeiro

,

4.724
11.888

6.700

Especificação

VI -

---

-

5.700

!

1.720

-

-

--'------"------'-

v-

Soma

EBST
i

31.025

Soma

TMPR

I

QE

Carreira

Quantidade
142
13.588
6.430
20.160
31025
2.050
6.700
39.775
984
141.065
142.065
202.000

-------------'-----'------"
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§ l' O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares para a execução deste decreto, podendo, inclusive, alterar,
em até vinte por cento, os efetivos de que tratam os quadros lI, III, Iv,
V e VI (exceto Oficiais-Generais), nos postos e graduações, para atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal militar,
respeitando os limites estabelecidos no § 2' do art. l' da Lei n' 7.150,
de l' de dezembro de 1983, e no inciso II do art. 8', da Lei n? 6.923, de
29 de junho de 1981, com a redação dada pela Lei n' 7.672, de 23 de
setembro de 1988.
§ 2' O Ministro de Estado do Exército fixará os percentuais dos
Efetivos de Cabos e Soldados do Núcleo Base e do Efetivo Variável.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de l' de janeiro de 1999.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

DECRETO N' 2.908, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Regulamenta a distribuição dos cargos
da Carreira de Analista de Comércio Exterior por 6rgão do Poder Executivo Federal e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4' da Lei n' 9.620, de 2 de abril de 1998,
DECRETA:

Art. l' A Carreira de Analista de Comércio Exterior é constituida de 280 cargos efetivos, criados pela Lei n' 9.620, de 2 de abril
de 1998.
Art. 2' A distribuição do quantitativo global de cargos da Carreira de Analista de Comércio Exterior nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, deverá obedecer as seguintes diretrizes:
I - contemplar exclusivamente as áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do comércio exterior no Pais;
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U - visar ao aumento da capacidade técnica e a profissionalização das atividades de gestão governamental, nos aspectos técnicos
relativos a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas de comércio exterior;
UI - possibilitar a alocação de um número mínimo de integrantes da carreira de forma a propiciar a avaliação comparativa,
dentro do próprio órgão.
Art. 3º Fica definida a seguinte distribuição dos cargos de
Analista de Comércio Exterior:
I
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, 230
cargos;
U
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 15 cargos;
Hl
Ministério da Fazenda, 10 cargos;
N - Ministério do Planejamento e Orçamento, 10 cargos;
V - Ministério das Relações Exteriores, 15 cargos.
§ 1º O exercício dos integrantes da carreira nas unidades administrativas e entidades abrangidas pelos ministérios arrolados no
caput deste artigo será definido pelo seu respectivo dirigente máximo, observadas as diretrizes definidas no art. 2º deste decreto.
§ 2º Os ocupantes de cargos da Carreira de Analista de Comércio Exterior distribuídos para o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderão ser alocados na Câmara de Comércio
Exterior ou, por tempo determinado, para a realização de outras atividades consideradas estratégicas de Governo relacionadas ao comércio exterior, expressamente definidas, mediante ato do Ministro
de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art. 4º O órgâo supervisor da carreira, observada a legislação
pertinente, regulamentará as demais normas complementares para
a execução deste decreto, no prazo de sessenta dias, contados a partir da data de sua publicação.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Botafogo Gonçalves
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO Nº 2.909, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Prorroga o prazo de remanejamento do
cargo em comissão que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado, até 30 de junho de 1999, o prazo de
remanejamento de um cargo em comissão, DAS 101.5, alocado ao
Ministério da Justiça, pelo Decreto nº 1.778, de 9 de janeiro de 1996.
Parágrafo único. Findo o estabelecido no caput deste artigo, o
cargo será restituído ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerado exonerado o titular nele investido.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 2.828, de 29 de outubro de 1998.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO Nº 2.910, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Estabelece normas para a salvaguarda
de documentos, materiais, áreas, comunicações e sistemas de informação de natureza
sigilosa, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n'' 8.159, de 8 de janeiro de 1991,
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DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. I" As medidas de segurança relativas a documentos produzidos, em qualquer suporte, materiais, áreas, comunicações e sistemas de informações de natureza sigilosa, que digam respeito à garantia da sociedade e do Estado, serão aplicadas em conformidade
com o disposto neste decreto.

Art. 2' Para os fins deste decreto, consideram-se, no que couber, as definições constantes do Decreto n" 2.134, de 24 de janeiro de
1997, e as seguintes:
I - Documento Sigiloso Controlado (DSC) aquele que requer medidas adicionais de controle;
II - material sigiloso: toda matéria, substância ou artefato
que, por sua natureza, deva ser de conhecimento restrito;
III - área sigilisoa: aquela onde documentos, materiais,
comunicações e sistemas de informação sigilosa são tratados, manuseados, transmitidos ou guardados e que, portanto, requer medidas
especiais de segurança e permissão de acesso;
IV - comunicação sigilosa: aquela que contém dados, informações e/ou conhecimentos sigilosos:
V - meio de comunicação sigilosa: aquele no qual se transmitem dados, informações e/ou conhecimentos sigilosos e requer dispositivos de criptografia:
VI - necessidade de conhecer: condição inerente ao efetivo
exercício de cargo, função ou atividade, indispensável para que uma
pessoa, possuidora de credencial de segurança adequada, tenha
acesso a assunto sigiloso;
VII - credencial de segurança: certificado, em diferentes
graus de sigilo, concedido por autoridade competente, que habilita
uma pessoa a ter acesso a assunto sigiloso;
VIII - investigação para credenciamento: investigação prévia
com o objetivo de verificar os requisitos indispensáveis para que
uma pessoa receba credencial de segurança;
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IX - comprometimento; perda de segurança resultante do
conhecimento de assunto sigiloso por pessoa não autorizada;
X - visita; pessoa cuja entrada foi admitida, em caráter excepcional, em área sigilosa;
XI - produto criptográfico: denominação genérica atribuída
a hardware, software, [irmuiare, ou a qualquer combinação deles,
que contenha um módulo criptográfico, como também a atribuída a
serviço que empregue recursos criptográficos;
XII - sistema de cifra; aquele à base de métodos lógicos, sigilosos e controlados por chaves, para tratamento de dados e informações, o qual torna a escrita ininteligivel, de forma a impedir ou dificultar o seu conhecimento por pessoa não autorizada;
XIII - sistema de código: aquele que torna o dado ou a informação incompreensível, pela substituição de bits, caracteres ou bloco de caracteres por códigos, contidos em um «livro código»;
XIV - sistema de informação: conjunto de meios de comunicação, computadores e redes de computadores, assim como dados e informações que podem ser armazenados, processados, recuperados ou
transmitidos por serviços de telecomunicações, inclusive programas,
especificações e procedimentos para sua operação, uso e manutenção;
XV - eliminação: destruição de documentos que, na avaliação, foram considerados sem valor para guarda permanente.

CAPÍTULüII
Da Gestão dos Documentos Sigilosos

Seção I
Dos Procedimentos para Classificação
Art. 32 A classificação de documentos é realizada em conformidade com as disposições do Capítulo III do Decreto n'' 2.134, de
1997, observadas as normas deste capítulo.
Art. 4' As páginas, os parágrafos, as seções, as partes componentes ou os anexos de um documento podem merecer diferentes
classificações, mas ao documento, no seu todo, será atribuído o grau
de sigilo mais elevado.
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Art. 5º A classificação de um grupo de documentos que formem um conjunto deve ser a mesma do documento de mais alta classificação que eles contenham.
Art. 6º Os expedientes de remessa serão classificados de acordo
com o mais elevado grau de sigilo dos documentos que encaminham.
Art. 7º Os mapas, planos-relevo, cartas e fotocartas baseados
em fotografias aéreas ou em seus negativos serão classificados em
razão dos detalhes que revelem e não da classificação atribuída às
fotografias ou negativos que lhes deram origem.
Parágrafo único. A classificação da fotografia aérea será determinada em razão do que retrate e não da classificação das diretrizes baixadas para obtê-Ia.
Art. 8º A publicação de decreto sigiloso limitar-se-á ao seu
respectivo número, ao ano de expedição e à sua ementa, redigida de
modo a não comprometer o sigilo.
Art. 9º Poderão ser elaborados extratos de documentos sigilosos, para sua divulgação ou execução, mediante consentimento expresso:
I - da autoridade classificadora, para documentos ultrasecretos;
H - da autoridade classificadora ou autoridade hierarquicamente superior, para documentos secretos;
IH - da autoridade destinatária, para documentos confidenciais e reservados, exceto quando expressamente vedado no próprio
documento.
Parágrafo único. Aos extratos de que trata este artigo serão
atribuídos graus de sigilo iguais ou inferiores àqueles atribuídos aos
documentos que lhes deram origem.

Seção II
Do Documento Sigiloso Controlado (DSC)
Art. 10. O documento sigiloso controlado requer as seguintes
medidas adicionais:
I - lavratura anual de termo de inventário, pelo órgão ou entidade expedidora e pelo órgão ou entidade receptora;
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Il - lavratura de termo de transferência sempre que se proceder à transferência de sua guarda.
Parágrafo único. O Termo de Inventário e o Termo de Transferência serão elaborados de acordo com os modelos constantes dos Anexos I e Il deste decreto e ficarão sob a guarda de um órgão de controle.
Art. 11. O documento ultra-secreto é, por sua natureza, considerado documento sigiloso controlado.
Parágrafo único. Os documentos secretos, os confidenciais e os
reservados poderão, a critério da autoridade classificadora, ser considerados documentos sigilosos controlados.

Art. 12. O documento sigiloso controlado terá registrada na
capa, se houver, e em todas as suas páginas, a expressão «documento
sigiloso controlado» e o número de controle.
Seção III
Das Indicações do Grau de Sigilo, da Reclassificação
e da Desclassificação
Art. 13. A indicação do grau de sigilo de um documento deverá constar de todas as suas páginas, observadas as seguintes formalidades:
I - a indicação será centralizada no alto e no pé de cada página, preferencialmente em cor contrastante com a do documento;
Il - as páginas serão numeradas seguidamente, devendo
cada uma conter, também, indicação sobre o total de páginas que
compõem o documento.
Art. 14. Os esboços e desenhos sigilosos terão registrados
seu grau de sigilo em local que possibilite sua reprodução em todas
as cópias.
Art. 15. A indicação do sigilo de negativos, fotografias e imagens digitais sigilosas observará o disposto no artigo anterior.
Parágrafo único. Os negativos de que trata este artigo, cuja
falta de espaço impossibilite a indicação de sigilo, serão utilizados
em condições que garantam a sua segurança e guardados em recipientes que exibam a classificação correspondente à do conteúdo.
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Art. 16. Fotografias e reproduções de negativos sem legenda
terão registrados seus respectivos graus de sigilo no seu verso, bem
como nas respectivas embalagens.
Art. 17. Os negativos em rolos contínuos, relativos a reconhecimentos e a levantamentos aerofotogramétricos, terão indicado, no
princípio e no fim de cada rolo, o grau de sigilo correspondente.
Art. 18. As microformas e os filmes cinematrográficos sigilosos serão acondicionados de modo tecnicamente seguro, devendo as
embalagens exibir o grau de sigilo correspondente ao do conteúdo.
Parágrafo único. A indicação do grau de sigilo em filmes cinematográficos será registrada, também, nas imagens de início e fim
dos mesmos.
Art. 19. Os meios de armazenamento de dados, informações
e/ou conhecimentos sigilosos serão marcados com a classificação devida em local adequado.
Parágrafo único. Consideram-se meios de armazenamento,
para efeito deste artigo, os discos sonoros e ópticos, fitas e discos
magnéticos e demais meios de armazenamento de dados.
Art. 20. A indicação do grau de sigilo em mapas, cartas e fotocartas será logo acima do título e na parte inferior dos mesmos, sem
prejuízo das imagens registradas.
Art. 21. A indicação da reclassificação ou da desclassificação de
documentos sigilosos deverá constar da capa, se houver, e da primeira
página do documento, mediante aposição de carimbo, de forma que não
prejudique os dados, informações ou conhecimentos registrados.

Seção IV
Da Expedição e da Comunicação

Art. 22. Na expedição e tramitação dos documentos ultra-secretos e secretos serão observadas as seguintes prescrições:
I - os documentos a expedir serão acondicionados em envelopes duplos;
Ir - o envelope externo conterá apenas o nome ou a função do
destinatário e seu endereço, sem qualquer anotação que indique o
grau de sigilo do conteúdo;
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III - no envelope interno serão inscritos o nome e a função do
destinatário, seu endereço e, claramente indicado, o grau de sigilo do
documento, de modo a ser visto logo que removido o envelope externo;
IV - o envelope interno será lacrado, após receber o
documento, e a sua expedição se fará acompanhada de um recibo.
V - o recibo destinado ao controle da expedição e custódia
dos documentos ultra-secretos e secretos conterá, necessariamente,
indicações sobre o remetente, o destinatário e o número ou outro indicativo que identifique o documento;
VI
é vedada a expedição de documento ultra-secreto pelo
correio;

VII
a comunicação de assunto ultra-secreto, em princípio,
será efetuada por contato pessoal do agente público credenciado;
VIII - a comunicação de assunto ultra-secreto por meios elétricos ou eletrônicos só será permitida em casos extremos e que requeiram tramitação e solução imediatas, atendendo ao principio da
oportunidade.
IX - a expedição de documento secreto poderá ser feita por
meio de mensageiro oficialmente designado, ou pelo correio, desde
que registrada, por meio de encomendas ou, se for o caso, por meio de

mala diplomática.
Parágrafo único. Os documentos ultra-secretos e/ou secretos
expedidos por meio elétrico ou eletrônico serão obrigatoriamente
criptografados, em sistema de cifra de alta confiabilidade.
Art. 23. Os documentos confidenciais e reservados serão expedidos em um único envelope, no qual será marcada, na face anterior
e no verso, a classificação correspondente.
§ 1º A critério da autoridade competente, aplicam-se a expedição dos documentos confidenciais e reservados às medidas de segurança previstas no artigo anterior.
§ 2º Os documentos confidenciais e reservados serão expedidos por meio de mensageiros autorizados ou pelo correio, desde que
registrados, obedecidas, neste caso, as prescrições dos incisos I, II e
III do artigo anterior.
§ 3º Os documentos confidenciais poderão ser expedidos por
meio elétrico ou eletrônico, desde que criptografados.
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§ 42

Os documentos reservados poderão ser expedidos por
meio elétrico ou eletrônico, podendo ser criptografados a critério da
autoridade competente.
Art. 24. Será inscrita a palavra "pessoal», precedendo a indicação do grau de sigilo, no envelope contendo o documento sigiloso, sempre que o mesmo for considerado do interesse exclusivo do destinatário.
Art. 25. Em todos os casos serão adotadas providências que permitam o máximo de segurança na expedição de documentos sigilosos.

Seção V
Do Registro, da Tramitação e da Guarda
Art. 26. Aos responsáveis pelo recebimento de documentos
sigilosos incumbe:
I - verificar e registrar, se for o caso, indicios de violação ou
de qualquer irregularidade na correspondência recebida, dando
ciência do fato ao destinatário, o qual informará ao remetente;
n - assinar e datar o respectivo recibo, se for o caso;
In - proceder ao registro do documento e ao controle de sua
tramitação.
Art. 27. O envelope interno somente será aberto pelo destinatário ou por seu representante autorizado.
Art. 28. O destinatário de documento sigiloso comunicará ao
remetente qualquer indicio de violação do documento, tais corno rasuras, irregularidades de impressão ou de paginação.
Art. 29. Os documentos sigilosos serão guardados em condições especiais de segurança.
§ 12 Para a guarda de documentos ultra-secretos é obrigatório, no mínimo, o uso de cofre com segredo de três combinações ou
material que ofereça segurança equivalente ou superior.
§ 22 Na impossibilidade de se adotar o disposto no parágrafo
anterior, os documentos ultra-secretos deverão ser mantidos sob
guarda armada.
§ 32 Para a guarda de documentos secretos é recomendada a
adoção de medidas de segurança idênticas às que se referem os parágrafos anteriores.
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Seção VI
Da Reprodução

Art. 30. Areprodução do todo ou de parte de documento sigiloso terá o mesmo grau de sigilo do documento original.
Art. 31. A reprodução total ou parcial de documentos sigilosos
controlados dependerá de autorização do órgão de controle e os demais poderão ser reproduzidos nas condições estabelecidas no Capítulo V do Decreto nº 2.134, de 1997, e no art. 9º deste decreto.
Art. 32. O responsável pela preparação, impressão ou reprodução de documentos sigilosos deverá destruir notas manuscritas,
tipos, clichês, carbonos, provas ou quaisquer outros elementos que
possam dar origem à cópia não autorizada do todo ou parte.
Art. 33. Sempre que a preparação, a impressão ou, se for o
caso, a reprodução de documento sigiloso for efetuada em tipografias, impressoras ou oficinas gráficas, deverá essa operação ser acompanhada por pessoa oficialmente designada, que será responsável
pela garantia do sigilo, durante a confecção do documento, observado o disposto no artigo anterior.
Seção VII
Da Preservação e da Eliminação

Art. 34. As Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos, constituídas em conformidade com o art. 2º do Decreto nº 2.182, de
20 de março de 1997, terão a responsabilidade de orientar e realizar o
processo de análise, avaliação e seleção da documentação tornada ostensiva, que tenha sido produzida e acumulada no seu àmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor.
Art. 35. A eliminação de documentos sujeitar-se-á às normas
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), que disponham sobre os procedimentos para a eliminação de documentos
no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder Público.
Parágrafo único. Não poderão ser eliminados os documentos
sigilosos de valor permanente.
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CAPÍTULO IH
Da Segurança das Comunicações e dos Sistemas de Informação
Seção I
Da Criptografia
Art. 36. As normas gerais para a implementação das ações
necessárias à segurança das comunicações e dos sistemas de informação dos órgãos do Governo Federal serão baixadas pela Secretaria-Geral do Conselho de Defesa Nacional, com vista a padronizar
critérios e procedimentos.
Art. 37. As normas particulares decorrentes da estrutura e do
funcionamento dos órgãos do Poder Executivo serão baixadas pelos
respectivos ministros de Estado ou chefes de órgãos da Presidência
da República.
Art. 38. As tecnologias empregadas na segurança dos sistemas
de informação governamentais são reconhecidas como sigilosas.
Art. 39. Os aplicativos de criptografia são considerados de
uso civil e militar. A sua comercialização e o seu uso pelos órgãos do
Governo Federal sujeitar-se-ão às normas gerais baixadas pela Secretaria-Geral do Conselho de Defesa Nacional.
Art. 40. O uso e a comercialização no País de produtos voltados para a segurança das comunicações e dos sistemas de informação que se utilizem de recursos criptográficos, quando destinados
aos órgãos do Governo Federal, estão condicionados à certificação de
conformidade da Secretaria-Geral do Conselho de Defesa Nacional.
Art. 41. É vedado o uso de qualquer código, sistema de cifra ou
dispositivo cifrado por órgão oficial, que não seja em razão do serviço.
Seção 11
Da Segurança e do Controle Criptográfico
Art. 42. O titular de órgão ou entidade do Poder Executivo Federal detentor de material criptográfico designará um responsável
pela segurança criptográfica, com atribuições específicas, o qual firmará termo de responsabilidade.
Art. 43. Aplicam-se aos materiais criptográficos e aos sistemas de cifras e códigos todas as medidas de segurança previstas nesCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998
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te decreto para os documentos sigilosos controlados e os seguintes
procedimentos:
I - realização de vistorias periódicas em todos os materiais
criptográficos, com a finalidade de assegurar uma perfeita.execução
das operações criptográficas;
II - manutenção de inventários completos e atualizados do
material criptográfico existente;
III - designação de sistemas criptográficos adequados para
cada destinatário;
IV - comunicação à autoridade mencionada no caput do artigo
anterior de qualquer anormalidade relativa à atribuição de grau de
sigilo a documento criptografado, ou indício de violação ou irregularidade na transmissão ou recebimento da informação criptografada.
CAPÍTULO IV
Das Áreas Sigilosas
Art. 44. Aos titulares dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal caberá a adoção de medidas que visem à definição, elassificação, demarcação, sinalização, segurança e autorização de acesso às áreas sigilosas sob sua responsabilidade.
Art. 45. A admissão de visitas em áreas sigilosas será regulada
por meio de instruções especiais dos órgãos ou entidades interessados.
Parágrafo único. Para efeito deste artigo, não é considerado
visita o agente público ou o particular que oficialmente execute atividade pública diretamente vinculada à elaboração de estudo ou trabalho considerado sigiloso.
CAPÍTULO V
Do Material Sigiloso

Seção I
Disposições Gerais
Art. 46. O titular de órgão ou entidade pública responsável
por programa de pesquisa ou por projeto que julgar conveniente
manter sigilo sobre determinado material ou suas partes, em decorrênciade aperfeiçoamento, prova, produção ou aquisição, deverá
providenciar para que a ele seja atribuído o grau de sigilo adequado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998

9250
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo ao titular de
órgão ou entidade pública encarregada da fiscalização e do controle
de atividades de entidade privada, para fins de produção e/ou exportação de material de interesse da defesa nacional.
Art. 47. Os titulares de órgãos ou entidades públicas e de empresas privadas encarregadas da preparação de planos, pesquisas e
trabalhos de aperfeiçoamento ou de novo projeto, prova, produção,
aquisição, armazenagem ou emprego de material sigiloso são responsáveis pela expedição das instruções adicionais que se tornarem
necessárias à salvaguarda dos assuntos com eles relacionados.
Art. 48. As empresas privadas que desenvolvam pesquisas ou
projetos de interesse nacional que contenham materiais sigilosos deverão providenciar a sua classificação de forma adequada, mediante
entendimentos com o órgão ou entidade pública a que estiverem ligadas, para efeito daquelas pesquisas ou projetos.
Art. 49. Todos os modelos, protótipos, moldes, máquinas e outros materiais similares considerados sigilosos e que sejam objeto de
contrato de qualquer natureza, como empréstimo, cessão, .arrendamento ou locação, serão adequadamente marcados para indicar o
seu grau de sigilo.
Art. 50. Dados e informações sigilosos concernentes a programas técnicos ou aperfeiçoamentos de material só serão fornecidos
aos que, por suas funções oficiais ou contratuais, a eles devam ter
acesso.
§ 12 Em nenhuma hipótese, os dados e informações serão controlados ou coordenados por pessoa jurídica de direito privado.
§ 22 Os órgãos da Presidência da República e os ministérios
controlarão e coordenarão o fornecimento dos dados e informações
necessários ao desenvolvimento dos programas às pessoas físicas e
jurídicas interessadas.
Seção 11
Do Transporte
Art. 51. A definição do meio de transporte a ser utilizado para
deslocamento de material sigiloso é de responsabilidade do detentor
da sua custódia que deverá considerar o grau de sigilo atribuído ao
respectivo material.
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Parágrafo único. O material sigiloso poderá ser transportado por
empresas para tal fim contratadas, que providenciarão as medidas necessárias para a segurança do material, estabelecidas em entendimentos prévios, as quais estarão contidas em cláusulas específicas.

Art. 52. Se o seu tamanho e quantidade permitirem, os materiais sigilosos poderão ser tratados do mesmo modo indicado para a
expedição de documentos sigilosos.
Art. 53. A critério da autoridade competente, poderão ser empregados guardas armados, civis ou militares, no transporte de material sigiloso.
CAPÍTULO VI
Dos Contratos
Art. 54. A celebração de contrato cujo objeto seja sigiloso, ou
que sua execução implique na divulgação de desenhos, plantas, materiais, dados ou informações de natureza sigilosa, obedecerá aos seguintes requisitos:
I - o conhecimento de minuta de contrato estará condicionado à assinatura de termo de compromisso de manutenção de sigilo
pelos interessados na contratação;
II - o estabelecimento de cláusulas prevendo:
a) a alteração do contrato, para inclusão de cláusula de segurança não estipulada por ocasião da sua assinatura;

b) a obrigação de o contratado manter sigilo relativo ao objeto
contratado, bem como à sua execução;

c) a obrigação de o contratado adotar as medidas de segurança
adequadas, no ãmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo relativo ao objeto contratado;
d) a identificação, para fins de concessão de credencial de segurança, das pessoas que, em nome do contratado, terão acesso a material, dados e informações sigilosos;

e) a responsabilidade do contratado pela segurança do objeto
subcontratado, no todo ou em parte.
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Parágrafo único. Aos órgãos da Presidência da República e aos
ministérios cabe providenciar para que seus fiscais ou representantes adotem as medidas necessárias para a segurança dos documentos e/ou materiais sigilosos em poder dos seus contratados ou subcontratados, ou em curso de fabricação em suas instalações.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais
Art. 55. Os agentes Públicos responsáveis pela custódia de
documentos, materiais, áreas, comunicações e sistemas de informação de natureza sigilosa estão sujeitos às regras referentes ao sigilo
profissional, em razão do ofício, e ao seu código de ética específico.

Art. 56. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal
promoverão o treinamento, a capacitação, a reciclagem e o aperfeiçoa-

mento de seus servidores que desempenhem atividades inerentes à
salvaguarda de documentos, materiais, áreas, comunicações e sistemas de informação de natureza sigilosa.
Art. 57. A critério dos órgãos e entidades do Poder Executivo
Federal serão expedidas instruções complementares que detalharão
os procedimentos necessários à plena execução deste decreto.

Art. 58. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177 2 da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Mauro César Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Lélio Viana Lôbo
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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Anexo I

Termo de Inventário de Documentos Sigilosos Controlados

NQ

/

_

Inventário dos documetnos sigilosos controlados pelo
________________~' nos termos do inciso I do
(nome do órgão expedidor ou receptor)

, de _ _ de

art. 10 do Decreto nº

Espécie/nº/sigla do órgão/ano

de 1998.

Número de controle

_ _ _ _ _ _ _ , _ _ de

de 199

(nome, função, matrícula do responsável)

Testemunhas:
(nome, função, matrícula)

(nome, função, matrícula)
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Anexo II

Termo de Transferência de Guarda
de Documentos Sigilosos Controlados N'

1

_

Aos
dias do mês de
do ano de mil
novecentos e noventa
, em cumprimento ao disposto no art.
10 do Decreto n''
, de - - - - > de
. de
~
reuniram-se no
_
(local)

oSr.

~

(nome, função e matrícula)

substituído, e o Sr.

_
(nome, função e matrícula)

substituto, para conferir os documentos sigilosos controlados, produzidos
e recebidos pelo
, então sob
(nome do órgão)

a custódia do primeiro, constante do inventário nº
/
_
anexo ao presente Termo de Transferência, 08 quais, nesta data,
passam para a custódia do segundo.
Cumpridas as formalidades exigidas e conferidas todas as
peças constantes do inventário, foram as mesmas julgadas conforme
(ou com as seguintes alterações), sendo, para constar, lavrado o presente Termo de Transferência, em 3 (três) vias, assinadas e datadas pelo
substituído e pelo substituto.
_ _ _ _ _ _ _ , _ _ de

de 199

(nome, função e matrícula do substituído)
(nome, função e matrícula do substituto)
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DECRETO N' 2.911, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Prorroga o prazo estabelecido nos arts.
1 12 e2ºdo Decreto nº 2.269, de 30 dejunho de
1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficaprorrogado, até 31 de março de 1999, o prazo estabelecido nos arts. l' e 2' do Decreto n' 2.269, de 30 de junho de 1997.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N' 2.912, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Aprova o Programa de Dispêndios Globais (PDG) das empresas estatais federais
para 1999 e dá outras providências.

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

Art. l' Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais
(PDG) das empresas estatais federais para o exercício de 1999, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este decreto.
Parágrafo único. As empresas estatais a que se refere o caput
deste artigo deverão gerar, na execução do Programa de Dispêndios
Globais (PDG), no exercício de 1999, os resultados fixados no Anexo
II a este decreto, calculados segundo o critério de necessidade de
financiamento líquido.
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Art. 2º A empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) deverá
utilizar o superávit mensal da Parcela de Preço Específica para
amortização do saldo das Contas Petróleo, Derivados e Álcool, devendo, nos termos da Recomendação n" 004/98, de 16 de setembro de
1998, da Comissão de Controle e Gestão Fiscal (CCF), instituída
pelo Decreto nº 2.773, de 8 de setembro de 1998, destinar o equivalente a 50% (cinqüenta por cento) desses recursos disponibilizados
para a empresa para amortização extraordinária do estoque de dívidas vincendas.
§ 1º Não serão consideradas, para efeito do disposto no caput
deste artigo, eventuais reduções de dívidas decorrentes do encontro
de contas entre a Petrobrás e a União ou entidades da administração
direta ou indireta, inclusive do acerto de contas com o Banco Central
do Brasil referente à operação de relending de que trata o Voto
CMN-203/90.
§ 2º Para efeito de acompanhamento do disposto no caput deste artigo, a Petrobrás encaminhará à Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais (Sest), do Ministério do Planejamento e Orçamento, até o 15º dia do mês subseqüente ao de competência, relatório contendo as seguintes informações;

I - balanço mensal da arrecadação da Parcela de Preço
Específica e das despesas por ela suportadas;
• U - evolução mensal do saldo das Contas Petróleo, Derivados
e Alcool;
Hl - valores das dívidas vincendas amortizadas com a parcela dos recursos a que se refere o caput deste artigo, o agente financeiro, bem como os respectivos vencimentos.
Art. 3º Os conselhos fiscais das empresas a que se refere o art.
1º deste decreto, bem assim as Secretarias de Controle Interno dos
Ministérios ou órgãos a que a empresa esteja vinculada, efetuarão o
acompanhamento da execução orçamentária das referidas empresas,
com vistas ao cumprimento das medidas estabelecidas neste decreto.
Art. 4º Fica a Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais (Sest), do Ministério do Planejamento e Orçamento, autorizada a:
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I - adequar os Programas de Dispêndios Globais (PDG) das
empresas estatais que receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ao limite das suplementações
que vierem a ser aprovadas para aqueles orçamentos, bem como
para o Orçamento de Investimento;
H - efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas de dispêndios do PDG, exceto a de investimentos, dentro do limite
fixado no Anexo I a este decreto para cada empresa estatal federal.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1998, págs. 23/38.

DECRETO N' 2.913, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a incidência do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), na hipótese que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 153, § l' da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O inciso IH do art. 27 do Decreto n' 2.219, de 2 de maio
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
«IH - de aquisição ou resgate de quotas de fundos de investimento e de clubes de investimento." (NR)
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO N' 2.914, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento, em caráter temporário, dos cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam remanejados, em caráter temporário, até 31 de
dezembro de 1999, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Ciência e Tecnologia, quatro cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código DAS 102.5, oriundos de órgãos extintos da Administração PÚblica Federal.
§ l' Os cargos objeto deste remanejamento não integrarão a
Estrutura Regimental do Ministério da Ciência e Tecnologia, devendo constar do ato de nomeação seu caráter de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.

§ 2' Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos em comissão ora remanejados serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel l1argas
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N· 2.915, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998
Dá nova redação ao art. 8 2 do Decreto
n' 91.800, de 18 de outubro de 1985, que
dispõe sobre viagens ao exterior; a serviço ou
com o fim do aperfeiçoamento, sem nomeação ou designação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLlCA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· O art. 8· do Decreto n" 91.800, de 18 de outubro de
1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8· O ocupante de cargo em comissão ou função gratificada só poderá afastar-se do País por mais de 90 (noventa)
dias, renováveis por uma única vez, em viagem regulada por
este decreto, com perda do vencimento ou da gratificação." (NR)
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1998; 177· da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N· 2.916, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento, em caráter temporário, dos cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Ficam remanejados, em caráter temporário, até 31 de
dezembro de 1999, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, oriundos de órgãos extintos da AdmiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998
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nistração Pública Federal, para: Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, um DAS 102.4; e Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, quatro DAS 102.5.
§ l' Os cargos objeto deste remanejamento não integrarão a
Estrutura Regimental do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, devendo constar do ato de nomeação seu caráter de transitoriedade,
mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2' Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos em comissão ora remanejados serão restituídos ao Minístério da
Adminístração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.
Art. 2' Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sérgio Turra
José Botafogo Gonçalves
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N' 2.917, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998
Fixa alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vísta o dísposto
no art. 4', inciso I, do Decreto-Lei n' 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. l' A alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), incidente sobre os açúcares de cana, em bruto, e sobre o açúcar
refinado, classificados, respectivamente, nas subposições 1701.11 e
1701.99 da Tabela de Incidência (Tipi) aprovada pelo Decreto n'
2.092, de 10 de dezembro de 1996, é fixada em cinco por cento.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de l' de janeiro de 1999.
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Art. 3

Q

Fica revogado o Decreto n Q 2.501, de 18 de fevereiro de

1998.
Brasília, 30 de dezembro de 1998; 177 Q da Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO N" 2.918, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a dispensa de caução de
créditos oriundos da novação de dívidas do
Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 7 da Medida Provisória n" 1.768-29,
de 14 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. 1" Fica dispensada a caução de que trata o art. 7Q da
Medida Provisória n Q 1.768-29, de 14 de dezembro de 1998, quando:
I - se tratar de operações de crédito que tenham sido objeto de
refinanciamento com base na Lei n" 8.727, de 5 de novembro de 1993;
II - o agente financeiro possuir garantias hipotecárias, caucionadas ao agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em montante equivalente a cento e vinte por cento dos
correspondentes saldos devedores remanescentes com o FGTS.
Art. 2Q Compete à Caixa Econõmica Federal atestar o enquadramento das operações de créditos passíveis da dispensa prevista
neste decreto.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1998; 177Q da Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Edward Amadeo
Paulo Paiua
Q
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DECRETO Nº 2.919, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998
Altera a Lista Básica de Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto nº 350, de
21 de novembro de 1991; no art. 3º da Lei nº 3.244, de 14 de agosto de
1957, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 2.162, de
19 de setembro de 1984, e na Lei nº 8.085, de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Na Lista Básica de Exceções à Tarifa Externa Comum
(TEC), anexa ao Decreto nº 2.376, de 12 de novembro de 1997, alterada pelo Decreto nº 2.624, de 12 de junho de 1998, os produtos abaixo passam a ter o seguinte cronograma de convergência:
,

Código

Descrição
.... -

------.--.----- ----

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

1998

01/01
1999

01/01
2000

5201.00.10

Não debulhado

6

8

5201.00.20

Simplesmente debulhado

6

8

8

5201.00.90

Outros

6

8

8

--~----.

"'"'-.-,-

.-_._--.

5202.10.00

Desperdícios de fios

6

8

5202.91.00

Fiapos

6

8

5202.99.00

: Outros

1__ 6

--

-- _.....

I

8

-

,

8

"

..... __ .,...." -

01101
2001
6

~ - - -

6
I

6

81

6

~8~1-6--

8

I

6

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Botafogo Gonçalves
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DECRETO NO 2.920, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o pagamento de tarifas
bancárias pelos órgãos da Administração
Pública Federal.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. l' Os contratos para prestação de serviços de arrecadação de tributos e contribuições federais, pactuados pela União e
pelas entidades da Administração Pública Federal com a rede bancária, deverão observar os seguintes limites:
I - os pagamentos, por documento de arrecadação, em guichê de caixa, não poderão ultrapassar R$ 1,39 (um real e trinta e
nove centavos);
n - os pagamentos, por documento de arrecadação, por processos automatizados de auto-atendimento, não poderão ultrapassar R$ 0,60 (sessenta centavos);
In - os serviços prestados pela rede bancária, no pagamento
de beneficios, não poderão ser contratados por valores superiores aos
praticados na data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Os limites estabelecidos neste decreto não se
aplicam à arrecadação relativa aos depósitos judiciais a que se refere o Decreto n' 2.850, de 27 de novembro de 1998.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO NQ 2.921, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998
Prorroga a validade da inscrição em
Restos a Pagar de Programas a cargo do
Ministério do Planejamento e Orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Fica prorrogada, até 31 de dezembro de 1999, em caráter excepcional, a validade das inscrições em Restos a Pagar do exercício de 1997, referentes aos projetos dos Programas de Habitação,
de Saneamento e de Infra-Estrutura, a cargo do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Q
Art. 2 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1998; 177Qda Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
DECRETO NQ 2.922, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG) que menciona, altera dispositivos do Decreto n Q 2.477, de 28 dejaneiro de
1998, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Ficam remanejados na forma deste artigo e do Anexo I a
este decreto, os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Saúde: um DAS 101.6, dois DAS 101.5,
quinze DAS 101.4, doze DAS 102.3, dois DAS 102.2, cinco DAS 102.1
e oito FG-1;
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II - do Ministério da Saúde para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado: vinte e seis DAS 101.3.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput, o Anexo II ao Decreto nº 2.477, de 28 dejaneiro de 1998, passa a vigorar na
forma do Anexo II a este decreto.

Art. 2º Os incisos I e III do art. 2º e o inciso V do art. 4º do Anexo I do Decreto nº 2.477, de 1998, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 2º

.

1-

.

b)

.

5. Unidades Descentralizadas: Núcleos Estaduais;
li-

.

d) Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde:

1. Departamento de Projetos de Investimento;
2. Departamento de Gerenciamento de Investimentos;

Art. 4º

.

V - supervisionar e coordenar as atividades do Fundo
Nacional de Saúde (NR);

Art. 3º Acrescente-se ao Anexo I do Decreto nº 2.477, de 28 de
janeiro de 1998, os arts. 23, 24 e 25, renumerando-se os demais:
«Art. 23. À Secretaria de Gestão de Investimentos em
Saúde compete:
I - propor diretrizes para os investimentos em saúde;
II - articular, com os demais órgãos e entidades do Ministério da Saúde, a realização de estudos que contribuam para a
melhoria da gestão e racionalização das ações na área de saúde;
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III - coordenar a elaboração de programas e projetos de
investimento, financiados por órgãos e entidades nacionais,
internacionais e estrangeiros;
IV - coordenar as ações junto aos órgãos e entidades
nacionais, internacionais e estrangeiros, financiadores de programas e projetos de investimento na área de saúde;
VI - gerenciar e monitorar a execução dos investimentos em saúde, financiados com recursos de órgãos e entidades
nacionais, internacionais e estrangeiros;
VII - estruturar informações gerenciais de monitoramento da implementação de investimentos em saúde;
VIII - definir e aplicar procedimentos operacionais facilitadores da execução dos investimentos.
Art. 24. Ao Departamento de Projetos de Investimento
compete:
I - Identificar, em conjunto com os demais órgãos e entidades do Ministério da Saúde, áreas passíveis de melhoria com a
implantação de programas e projetos de investimento em saúde;
II - viabilizar a realização de estudos que contribuam
para a melhoria da gestão e racionalização dos investimentos
em saúde;
III - desenvolver e estruturar, em conjunto com órgãos e
entidades do Ministério da Saúde, programas e projetos de investimento em saúde;
IV - articular-se com órgãos e entidades governamentais
nacionais, internacionais é estrangeiros para viabilizar o financiamento de programas e projetos de investimento.
Art. 25. Ao Departamento de Gerenciamento de Investimentos compete:
I - gerenciar e monitorar a execução de programas e
projetos de investimento na área de saúde, de acordo com regulamentação específica do Ministério da Saúde;
II - articular-se com órgãos e entidades financiadoras
nacionais, internacionais e estrangeiros para assegurar a execução dos investimentos em saúde;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998

9267

IH - apoiar os órgãos e entidades do Ministério da Saúde
responsáveis pelas áreas abrangidas pelos programas e projetos
de investimento;
IV - elaborar relatórios gerenciais sobre o desempenho
da implementação de programas e projetos de investimento em
saúde;
VI - analisar e avaliar experiências de execução de investimentos em saúde.»
Art. 42 O regimento interno dos órgãos que passam a integrar
a estrutura do Ministério da Saúde serão aprovados pelo Ministro de
Estado da Saúde e publicados no Diário Oficial da União, no prazo
de noventa dias contados da data de publicação deste decreto.
Art. 52 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 62 Fica revogado o inciso IV do art. 22 do Anexo I ao Decreto n 2 2.477, de 28 de janeiro de 1998.
Brasília, 31 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

Anexo I
Remanejamento de Cargos
Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

Do Mare paio MS (a)
Do MS p/o MaTe (b)
DAS
I
Unitário
_ _ _--c-_Quant.
Valor,T:c:0c='a,,!+---"Q",uc=ant.
'Valor Total

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

1
2

6,62
9.88

~.~

32,24

--~-
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Código
I

DAS
Unitário

1,24
1,11
1,00

DAS 102.3 [
DAS 102.2
DAS 102.1

Subtotal (1)
FG-1

0,31

Do Mare paio MS (c)
Quant.

Valor Total

12
2
5

14,88
2,22
5,00

37

84,70

8

I

8

2,48
2,48

Thtal (1+2)

45

87,18

Saldo do
Remanejamento (c - b)

19

54,94

!

Subtotal (2)

í

,

Do MS pio Mare (b)
Quant.

Valor Total

26

32,24

:
26

32,24

Anexo II
(Decreto n? 2.477, de 28 de janeiro de 1998)
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Saúde
Unidade
I

Cargos!
Funções/

n'
6

Gabinete do Ministro

Coordenação-Geral de Serviços do Gabinete
Divisão
Serviço

Assessoria de Assuntos Internacionais
de Saúde
Divisão
Serviço

7
6
1
1
8
1
4
11
32
15
21
1
2
6
1
2
2

Denominação
Cargo/Função

Assessor Especial
do Ministro
Assessor Ministro
Assessor
Chefe
Assessor do Chefe
de Gabinete
Auxiliar
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe

! NE/
DAS/
FG
102.5
102.4
102.3
101.5 .
102.4
102.1
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
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I

Unidade

Cargos!
Funções!

n"

I

IAssessoria de Comunicação Social
: Coordenação
I Divisão
Serviço

1
1
2
6
2
2
2

Assessoria Parlamentar
Divisão
Serviço

1
2
3
1
1
2

Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial
Divisão
Serviço

1
2
4
1

Secretaria Executiva

1

7
6
2

7
2
Gabinete
Serviço

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Serviço

5
1
1
5
1
4
16
20
1
1
1
1
1
2
1

I

Denominação
Cargo/Função
i

NEI
DAS/ .
FG

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
.
Chefe da Assessoria
101.2 i
Chefe
Chefe
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
Chefe da Assessoria 101.4
Chefe
101.2
Chefe
101.1
FG-1
Chefe da Assessoria
Coordenador
Chefe
Chefe

Secretário Executivo
Assessor do
Secretário Executivo
Assessor
Assistente
Auxiliar
Diretor
de Programa
Gerente de Projeto
Chefe
Assistente
Auxiliar
Chefe

Subsecretário
Subsecretário
Adjunto
i Gerente de Projeto
Assessor
Assistente
Auxiliar
Chefe

NE
102.4
102.3
102.2
102.1
101.5 .
101.4 •
101.4
102.2
102.1
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
. 101.5
101.4
101.4
102.3
102.2
102.1
101.1
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Unidade

I Cargos!
I FU'::,õe,!
I

Coordenação-Geral de Modernização,
Documentação e Informação

Coordenação
Divisão
Serviço

Centro Micrográfico de Documentação
Serviço
Coordenação-Geral de Recursos Humanos

[

I

I
I

1
1
2
3
5
5
17
15
9
4
1
2
1
1

Central de Atendimento de Pessoal
Coordenação-Geral de Serviços Gerais

Coordenação
Divisão
Serviço

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Coordenação-Geral de Planejamento

5
15
29
20
2
1
1
1
2
6

11
23
23
7
4
1
1
2
1
8
1
1
1

NE!
DAS!
FG
FG-1
FG-2

!

3
Coordenação
Divisão
Serviço

Denominação
CargolFunção

FG-SI
Coordenador
Assessor
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Subsecretário
Subsecretário
Adjunto
Auxiliar

Coordenador-Geral
Assessor
Auxiliar

101.4 .
102.3
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1 I
FG-2
FG-3
101.2
101.1
101.4
102.3
102.2
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
101.1
101.4
102.3
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
101.4
102.1
FG-1
FG-3
101.4
102.3
102.1

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998

9271
Unidade

Cargos/
Funções!

n"
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação

Divisão
Serviço

3
6
3
1
3
4
1
2
1
5
11

Denominação

Cargo/Função
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Assistente
Chefe
Chefe

1
3
7
Coordenação-Geral de Convênios e Contratos
do Fundo Nacional de Saúde
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento de Informática do SUS-Datasus

Centro Tecnológico de Informática
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Fomento e Cooperação
Técnica
Coordenação

FG
101.3
1012
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
1014
1013
102.2
1012
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Coordenador-Geral
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

1014
102.2
101.3
1012
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
2
3
3
12
2
4
1
1
3
1
3
7
7
1

Coordenador-Geral
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

1014
102.2
101.3
1012
101.1
FG-2
FG-3
1015
102.1
FG-1
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

1
1
2
4
8

1
1
3
Coordenação-Geral de Execução Orçamentária
e Financeira do Fundo Nacional de Saúde

NE/
. DAS/

Diretor
Auxiliar
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe

1014
101.3
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I
IDivisão

Unidade

, Coordenação-Geral de Sistemas Internos
de Gestão
. Coordenação
Divisão
Serviço
I

Departamento de Controle, Avaliação
e Auditoria
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Controle e Auditoria
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Análise de Gestão
Coordenação
Divisão
Serviço

I

Cargos!
Funções/

n"

I
i

Denominação
CargoJFunção

3
3

Chefe

1
2
4
4
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

1
1
1
2
8
1
1
5
8
1
2
6
9

Diretor
Assistente
Chefe
Chefe

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

I NE!
IDAS!
FG
101.2
FG-1
1

10
1.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
101.5
102.2
101.2
101.1
FG-1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

Núcleos Estaduais
Divisão
Serviço

Posto
Consultoria Jurídica
Coordenador
Divisão
Serviço

41
116
88
19
1
39
1
2
2
4
5
6
5
7

Secretaria de Assistência à Saúde

I

15
1
1

Chefe
Chefe

Consultor Jurídico
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

I
Secretário
Assessor
do Secretário

101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
FG-2
101.5
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.6
102.4
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Unidade

I Cargos!

I

, Funções!

n"

1

NE!
DAS!
FG

Denominação
CargolFunção
,

1
6
2
2
5
2
8
8
4
4
5
1
2
2
1
3

I
Coordenação
Divisão
Serviço

Gabinete
Serviço

Departamento de Assistência e Serviços
de Saúde

Assessor
102.3
Assistente
102.2
\ Auxiliar
102.1
Diretor de Progrma 101.5
Gerente de Projeto
101.4
Coordenador
101.3
Chefe
,101.2
: 101.1
Chefe
FG-1
FG-2
FG-3
Chefe
101.4
Auxiliar
102.1,
Chefe
101.1
FG-1
FG-2
Diretor
Assessor
Assistente
Auxiliar
Chefe

1
1
2
7

1
2
2

Serviço

Coordenação-Geral das Unidades Hospitalares
Próprias
Coordenação
Divisão
Hospital
Instituto
Divisão
Serviço

1
2
1
4
4
12
2
36
34
1
2
16

Departamento de Análise da Produção
de Serviços de Saúde

1
2
1
1

Serviço

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190,

fi,

101.5
102.3 ,
102.2
102.1
101.1
FG-1
FG-S

Coordenador-Geral ! 101.4
102.2
Assistente
: Coordenador
101.3
Auxiliar
102.1
101.2
Chefe
Diretor
101.3
101.3 "
Diretor
Chefe
i 101.2
Chefe
101.1
I

FG-1
FG-2
FG-3
Diretor
Assistente
Chefe

101.5 '
102.2
101.1
FG-1
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Unidade

Cargos!, I
Funções! .

n'
Coordenação-Geral de Desenvolvimento
e Avaliação dos Serviços de Saúde
Serviço
Coordenação-Geral de Desenvolvimento
e Avaliação dos Serviços de Saúde
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Controle dos Serviços
de Saúde
Coordenação
Divisão
Serviço

Instituto Nacional de Câncer
Gabinete
Coordenação
Hospital
Centro
Divisão
Serviço

Departamento de Saúde Suplementar

Coordenação-Geral de Regulação de Planos
e Seguros
Divisão
Coordenação-Geral de Informação e Análise
Divisão

Denominação
CargolFunção

NE!
DAS!
FG

1
2
1
1

Coordenador-Geral
Assistente

1
2
6
12
1
2
2

Coordenação-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
2
6
12
1
2
2
1
2
1
3
3
1
24
45
27
33
39
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.1
101.3
101.3
101.3
101.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.3
102.1

1
2
1
1
2
1

Chefe

Diretor-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador
Diretor
Chefe
Chefe
Chefe

Diretor
Assessor
Auxiliar

Corodenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
102.2
101.1
FG-1

101.4
101.2
FG-1
101.4
101.2
FG-1
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Unidade

Cargos!
Funções!

Denominação
Cargo/Função

nv

Secretaria de Vigilância Sanitária

Divisão
Serviço
Gabinete

Departamento Técnico-Normativo
Coordenação
Coordenação-Geral de Registro de Produtos
Divisão
Coordenação-Geral de Regulamentação
Técnica
Coordenação-Geral de Vigilância Farmacológica
e Toxicológica
Departamento de Controle e Fiscalização

Coordenação-Geral de Inspeção
Coordenação-Geral da Rede de Laboratórios
e de Cotnrole de Qualidade
Coordenação
Coordenação-Geral de Portos, Aeroportos
!e Fronteiras
Divisão
Serviço

Departamento Técnico-Operacional

1
2
1
3
1
3
1
2
7
22
52
1
5
1
1
12
6
1
1
1
1
2
1
1
3

NE/
DAS/
FG

Secretário
101.6
Assistente
102.2
Gerente de Projeto 101.4
Assessor
102.3
Chefe
101.2
,101.1
Chefe
Chefe
101.4
Auxiliar
102.1
FG-1
FG-2,
FG-3
; Diretor
101.5
Auxiliar
102.1
Coordenador
101.3
Coordenador-Geral 101.4
Auxiliar
102.1
Chefe
101.2
I

Coordenador-Geral

101.4

, Coordenador-Geral 101.4
Auxiliar
102.1
Diretor
101.5
Assessor
102.3
. 102.1
Auxiliar
Coordenação-Geral 101.4
Auxiliar
102.1

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
2
2
27
51
23
47
1
1
1
13

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.3
102.2
102.1

Diretor
Assessor
Assistente
Auxiliar

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9123-9278, dez. 1998

9276
I

Unidade

I
I
I
I

I

Coordenação
Divisão
Serviço

I
I

i

Secretaria de Políticas de Saúde

I

Gabinete
Serviço
Coordenação-Geral de Desenvolvimento
, de Recursos Humanos para o SUS
I Divisão
I

I

IDepartamento de Formulação de Políticas
de Saúde

I

Cargos/
Funções/
ns

I
I

NEI

Denominação
Cargo/Função

DAS!
FG

1
2
5
1

Gerente de Projeto
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2
1
1
1

Secretário
101.6
Assessor
102.3
Diretor de Programa 101.5
FG-1
Chefe
101.4
Chefe
101.1

1
3
7
1

Coordenador-Geral
Chefe
Auxiliar

101.4
101.2
102.1
FG-3

1
2
2
4
2

Diretor
Assessor
Assistente
Auxiliar
Coordenação
de Projeto

101.5
102.3
102.2
102.1

1
1
2
3
2
2

Diretor
Assessor
Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto

101.5
102.31
102.2
102.1
101.4
FG-1

1
7
2
17
2
2
4

Diretor
Assessor
Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto

101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
FG-1
FG-3

101.4
FG-1
FG-2

1
1
Departamento de Avaliação de Políticas
de Saúde

Departamento de Gestão de Políticas

IEstratégicas
I

I
I

Secretaria de Gestão de Investimentos

Iem Saúde

1
4

Secretário
Auxiliar

1

10 1.6
102.1
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Cargos!

T

Funções!
n"

Unidade

Gerente de Projeto
Assessor

101.4
102.3
102.2
102.1
FG-1
101.5
101.4
102.3

1
5
6

Diretor
Gerente de Projeto
Assessor

101.5
101.4
102.3

1
2
4
4
1
2
2

Coordenação-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
1
2
1
8
1
5
5

Gabinete

Departamento de Projetos de Investimento

Departamento de Gerenciamento
de Investimentos

Conselho Nacional de Saúde
Coordenação-Geral do Conselho Nacional
de Saúide
Coordenação
Divisão
Serviço

NE!
DAS!
FG

Denominação
Cargo/Função

Chefe
Assessor

Assistente
Auxiliar
Diretor

b) Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Saúde
Situação: Atual e Nova

--, .... _.. ..- - Situação Nova
_"'-

Código

Situação Atual

DAS
Unitário

Quant.

: ValorTotal

Quant.
--,-

Valor Total

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

3
22
51
100
244
441

19,56
108,68
157,08
124,00
270,84
441,00

4
24
66
74
244
441

26,08
118,56
203,28
91,76
270,84
441,00

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

6
16
37
37
121

29,64
49,28
45,88
41,07
121,00

6
16
49
39
126

29,64
49,28
60,76
43,29
126,00

1.078

1.408,03

1.089

1.460,49

Subtotal1

I
I
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-I

DAS

Código

FG-l
FG-2
FG-3

Unitário

I

Subtota12
L"

Total

0,31
0,24
0,19

Situação Atual

Quant.
320
231
278

Valor Total

!
,

99,20
55,44
52,82

Situação Nova
Quant.

328
231
278

ValorTotal
101,68
55,44
52,82

829

207,46

837

209,94

1.907

1.715,49

1.926

1.670,43
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 1º DE DEZEMBRO DE 1998 (*)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 1.788.418.958,00,
em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo, Executivo e do Ministé·
rio Público da União, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
a autorização contida no art. 1º da Lei nº 7.723, de 30 de novembro de
1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor de
diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo e do
Ministério Público da União, crédito suplementar no valor global de
R$ 1.788.418.958,00 (um bilhão, setecentos e oitenta e oito milhões,
quatrocentos e dezoito mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), para
atender à programação indicada nos Anexos I e V deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são decorrentes de:
(*) Retificado no DO de 3.12.1998 (pág. 9537 desta obra).
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I - cancelamento de dotações orçamentárias constantes do
Anexo II deste decreto, no montante de R$ 1.771.522.458,00 (um bilhão, setecentos e setenta e um milhões, quinhentos e vinte e dois
mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais);
II - excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas, apurado na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, empresa
vinculada ao Ministério dos Transportes, no valor de R$ 16.896.500,00
(dezesseis milhões, oitocentos e noventa e seis mil e quinhentos
reais).
Art. 3º Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam alteradas as receitas das entidades da Administração indireta,
conforme demonstrado nos Anexos lII, IV e VI deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados naDO de 2.12.1998, págs. 21/53.

(2) DECRETO DE 1º DE DEZEMBRO DE 1998
Transfere para a Fundação Dom Rey a
concessão outorgada à Rádio Educadora de
Guajará-Mirim Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Guajará-Mirim, Estado de
Rondônia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e nos termos
do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
29120.000095/87,
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DECRETA:
Art. l' Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Educadora de Guajará-Mirim Ltda., pelo Decreto n" 65.519, de 21 de outubro de 1969, renovada pelo Decreto de 4 de novembro de 1994, aprovado pelo Decreto Legislativo n' 43, de 18 de abril de 1996, para a
Fundação Dom Rey explorar, pelo restante do prazo, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
(3) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de utilidade pública o Asilo de
Velhos José Soler; com sede na Cidade de
Tabatinga (SP), e outro» entidades.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do Decreto n'' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. I" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Asilo de Velhos José Soler, com sede na Cidade de Tabatinga, Estado de São Paulo, portador do CGC n' 50.513.324/0001-00
(Processo MJ n'' 24.202/97-18);
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II - Asilo São Vicente de Paula, com sede na Cidade de Valparaíso, Estado de São Paulo, portador do CGC n' 72.836.380/0001-00
(Processo MJ n' 10.803/98-52);
III - Associação Comunitária do Guarani, com sede na Cidade de Campos Sales, Estado do Ceará, portadora do CGC n'
06.744.502/0001-03 (Processo MJ n' 24.182/97-02);
IV - Associação de Cegos do Vale do Itajaí (Acevali), com
sede na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, portadora
do CGC n' 79.363.776/0001-26 (Processo MJ n' 7.912/98-10);
V - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Realeza, com sede na Cidade de Realeza, Estado do Paraná, portadora do CGC n" 76.470.780/0001-03 (Processo MJ n' 27.436/95-65);
VI - Associação dos Deficientes Físicos de Paracatu, com
sede na Cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC n" 20.583.548/0001-19 (Processo MJ n' 20.323/97-82);
VII - Associação dos Portadores de Doença Renal de Caratinga, com sede na Cidade de Caratinga, Estado de Minas Gerais,
portadora do CGC n' 74.018.839/0001-93 (Processo MJ n' 9.854/98-96);
VIII - Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta, com sede
na Cidade de Ronda Alta, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do
CGC n' 90.161.894/0001-94 (Processo MJ n' 28.845/96-51);
IX - Associação Feminina das Servidoras Públicas do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 46.520.714/0001-21 (Processo MJ n' 7.600/97-16);
X - Associação Recreativa Educativa das Vilas Unidas, com
sede na Cidade de Dois Córregos, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n' 45.966.298/0001-27 (Processo MJ n' 08015.000120/97-92);
XI - Associação Votorantinense de Amparo ao Menor, com
sede na Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n' 60.112.760/0001-12 (Processo MJ n' 2.329/97-87);
XII - Cecap - Centro de Atendimento Especial à Criança e
ao Adolescente de Paranavaí, com sede na Cidade de Paranavaí,
Estado do Paraná, portador do CGC n' 97.391.072/0001-49 (Processo MJ n' 16.970/98-15);
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XIII - Centro de Promoção Educacional e Social na Comunidade, com sede na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo,
portador do CNPJ nº 48.439.681/0001-15 (Processo MJ nº
22.697/96-42);
XN - Centro Evangélico de Assistência Social El-Betel,
com sede na Cidade de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, portador do CGC nº 63.324.792/0001-70 (Processo MJ nº 11.080/98-72);

xv - Creche Comunitária de Tibagi, com sede na Cidade
de Tibagi, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 78.285.459/0001-76
(Processo MJ nº 27.102/97-71);
XV1 - Creche São Benedito, com sede na Cidade de Itapeva,
Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 54.332.200/0001-70 (Processo MJ nº 22.709/97-19);
XV11 - Fundação de Assistência Social do Espírito Santo,
com sede na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, portadora
do CGC nº 39.263.736/0001-98 (Processo MJ nº 14.238/94-88);
XV1II - Fundação de Radioterapia do Rio Grande do Sul, com
sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC nº 95.246.732/0001-72 (Processo MJ nº 1.558/98-10);
XIX - Fundação Hildebrando de Araújo, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC nº
68.644.723/0001-67 (Processo MJ nº 26.794/97-21);

xx - Grupo Criança em Busca de Uma Nova Vida, com
sede na Cidade de Vespasiano, Estado de Minas Gerais, portador do
CGC nº 65.151.078/0001-52 (Processo MJ nº 15.576/98-70);
XXI - Hospital São João Batista de Itamogi, com sede na
Cidade de Itamogi, Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº
20.917.225/0001-14 (Processo MJ nº 18.428/98-99);
XXII - Isis - Instituto de Saúde Integral de Samambaia,
com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portador do CGC
nº 00.145.021/0001-03 (Processo MJ nº 28.724/96-36);
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XXIII - Legião Feminina de Bauru, com sede na Cidade de
Bauru, Estado de São Paulo, portadora do CNPJ n' 44.466.142/0001-14
(Processo MJ n' 27.135/97-21);
XXN - Obra Social e Assistencial São José, com sede na Cidade de J acareí, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'
57.524.688/0001-26 (Processo MJ n' 18.791196-05);
XXV - Parque Frederico Ozanan de Pereira Barreto, com
sede na Cidade de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, portador do
CGC n' 53.970.836/0001-85 (Processo MJ n' 20.353/94-09);
XXVI - Sociedade Beneficente Padre Vitor, com sede na Cidade de Baependi, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n'
25.652.090/0001-26 (Processo MJ n' 15.947/98-50);
XXVII - Sociedade Espírita Beneficente Irmão Mariano, com
sede na Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, portadora do
CNPJ n' 49.074.222/0001-48 (Processo MJ n" 759/95-93).

Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de
cada ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem
prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art.
5' do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(4) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1998
Autoriza o aumento do capital social
da Companhia Docas do Ceará (eDe).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4· do Decreto-Lei n· 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. 1· Fica autorizado o aumento do capital social da Companhia Docas do Ceará (CDC) de R$ 23.882.275,99 (vinte e três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais
e noventa e nove centavos) para R$ 27.614.755,71 (vinte e sete milhões, seiscentos e quatorze mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais
e setenta e um centavos).
Art. 2· Fica a União autorizada a subscrever ações no valor de
R$ 3.706.026,42 (três milhões, setecentos e seis mil, vinte e seis
reais e quarenta e dois centavos), mediante a utilização de créditos
relativos a recursos transferidos nos exercícios de 1996 e de 1997.
Art. 3· Fica a União autorizada a subscrever ações até o valor
de R$ 26.453,30 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e trinta centavos), caso 08 acionistas minoritários não exerçam o
seu direito de preferência dentro do prazo legal.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1998; 177· da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
(5) DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido por
Fazenda Campos do Pontão, situado TW Municipio de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Campos
do Pontão, com área de setecentos e oitenta hectares, quarenta e oito
ares e noventa e um centiares, situado no Município de São Luiz
Gonzaga, objeto dos Registros n's R-1-24.988, fi. 1, Livro 2;
R-1-24.991, fi. 1, Livro 2; R-1-24.989, fi. 1, Livro 2; R-2-7.796, fi. 1,
Livro 2 e Transcrições n's 28.741, fi. 24, Livro 3-AB; 30.231, fls.
28/29, Livro 3-AC; 30.463, fi. 88, Livro 3-AC; 30.551, fi. 108, Livro
3-AC; 32.536, fi. 224, Livro 3-AD; 33.616, fi. 145, Livro 3-AE; 41. 725,
fi. 199, Livro 3-AJ; 41.726, fi. 199, Livro 3-AJ e 51.143, fi. 110, Livro
3-AI, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, às
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(6) DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda CachoeirinhalCachoeirinha
l/Baixa do Camará, situado no Município
de Gararu, Estado de Sergipe, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda CachoeirinhalCachoeirinha IIBaixa do Camará, com área de três mil,
trezentos e noventa e três hectares e trinta ares, situado no Município de Gararu, objeto dos Registros nOs 5.388, fls. 97/98, Livro
3-D; 7.242, fls. 84/85, Livro 3-F e R-1-769, fl. 170, Livro 2-D, do Cartório do 1º Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Gararu,
Estado de Sergipe.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(7) DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Capim Açu, situado no Município de Tenente Laurentino, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' daLei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Capim Açu, com
área de setecentos e vinte e um hectares e vinte e sete ares, situado
no Município de Tenente Laurentino, objeto do Registro n' R-1.249,
fl. 267, Livro 2-F, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de
Florânia, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei CompleCoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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mentar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(8)

DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado São José, situado no Município de Maxaranguape, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São José, com área
de quatrocentos e cinqüenta e nove hectares, situado no Município
de Maxaranguape, objeto do Registro nº R-1-486, fi. 140v, Livro 2, do
Primeiro Cartório Judiciário de Maxaranguape, Comarca de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(9) DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado UbaiaiPaturá e Serra Grande/JapiIBorges, situado no Município de Japi, Estado
do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Ubaia/Paturá e Serra
GrandelJapi/Borges , com área de seiscentos e noventa e oito hectares
e cinqüenta e ares, situado no Município de J api, objeto dos Registros
nOs R-482-481, fi. 451, Livro 2-B; 645, fi. 173, Livro 2-B; 356, fi. 182,
Livro 2-A e 266, fls. 52v/53, Livro 3-A, do Cartório Único Judiciário
de Japi, Comarca de Santa Cruz, Estado do Rio Grande do Sul.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(10) DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Quixaba e outras, situado nos Municípios de Macambira e Pedra Mole, Estado
de Sergipe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Quixaba e
outras, com área de dois mil, quinhentos e noventa e um hectares e
trinta ares, situado nos Municipios de Macambira e Pedra Mole, objeto dos Registros n's R-1-2.828, fi. 128, Livro 2-L, do Cartório do l'
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Itabaiana; R-2-2.081,
fi. 281, Livro 2-G; R-1-468, fi. 168, Livro 2-B; R-1-1.009, fi. 109, Livro
2-D; R-1-4.313, fi. 113, Livro 2-M; R-1-3.437, fi. 137, Livro 2-1 e
R-1-3.102, fi. 102, Livro 2-H, do Cartório do l' Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Campo do Brito, Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonízação e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177" da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(11) DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Curral de Fogo, situado no Município de Unai, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184, da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2
da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
Q

Q

DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Curral de
Fogo, com área de quatro mil, quinhentos e cinqüenta e sete hectares e trinta e cinco ares, situado no Município de Unaí, objeto dos Registros n's R-2-9.826; R-2-9.827; R-2-12.220; R-2-12.221, Livro 2 e
Matrícula n' 26.024, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177Q da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(12) DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Queimados, situado no Município de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Queimados, com área de noventa e um hectares, setenta e um ares e cinqüenta e dois centiares, situado no Município de Rio Negrinho, objeto do Registro n? R-4-8.065, Ficha 1v, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(13)

DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Candiota, situado no Município
de Herval, Estado do Rio Grande do Sul, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Candiota,
com área de oitocentos e doze hectares, oitenta e oito ares e noventa
e cinco centiares, situado no Municipio de Herval, objeto dos Registros nOs 5.208, fi. 70, Livro 3-G; 5.282, fi. 85, Livro 3-G; 6.405, fi. 165,
Livro 3-H e R-1-29, fi. 1, Livro 2, do Ofício do Registro de Imóveis da
Comarca de Herval, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(14) DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jucapé, situado no Município
de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Jucapé,
com área de cento e trinta e nove hectares e vinte e dois ares, situado
no Município de São Jerônimo da Serra, objeto da Matrícula n'
3.098, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(15) DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Luiz, situado no Município
de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Luiz,
com área de duzentos e oitenta e sete hectares, noventa e seis ares e
setenta e cinco centiares, situado no Município de São Jerõnimo da
Serra, objeto dos Registros n's R-4-5.683, Ficha 2v; R-5-5.682, Ficha
2v; R-6-208, Ficha 2/2v; R-6-742, Ficha 2/2v; R-4-5.684, Ficha 2/2v e
R-5-5.681, Ficha 2v/3, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de São Jerõnimo da Serra, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(16) DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Queimadas, situado nos Municípios de Areia e Remígio, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Queimadas, com área de três mil, quarenta e nove hectares e cinqüenta ares,
situado nos Municípios de Areia e Remígio, objeto do Registro nº
2.187, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Areia, Estado da Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(17)

DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bom Gosto, situado no Município de Ilhéus, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda Bom Gosto,
com área de trezentos e noventa e três hectares, quarenta e dois ares e
trinta e seis centiares, situado no Município de Ilhéus, objeto do Registro n" R-1-2.486, fi. Ll.Ov, Livro 2-D, do Cartório de Registro de Imóveis
- Primeira Circunscrição da Comarca de Ilhéus, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177' da Independência e no'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9300
(18) DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 153.065.321,00 em favor do Minietério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 153.065.321,00
(cento e cinqüenta e três milhões, sessenta e cinco mil, trezentos e
vinte e um reais), para atender às programações indicadas no Anexo
I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º fica alterada a receita de diversas Unidades Orçamentárias, na forma indicada nos Anexos IH e N deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua

Os anexos estão publicados no DO de 8.12.1998, págs. 20/29.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p.

9279~9533,

dez. 1998
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(19) DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 2.256.154,00, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997) crédito suplementar no valor de R$ 2.256.154,00 (dois milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil, cento e cinqüenta e quatro reais), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, conforme Anexo L
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de acordo com os Anexos III e IV deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua

Os anexos estão publicados no DO de 8.12.1998, págs. 30/32.
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(20)

DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre alteração de subordinação do Comando de Aviação do Exército e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 69, de 23 de julho de
1991, e no art. 27, inciso UI, do Decreto nº 93.188, de 29 de agosto de
1986,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterada, no Ministério do Exército, a subordinação do Comando de Aviação do Exército, com sede em Taubaté (SP),
do Comando de Operações Terrestres para o Comando Militar do
Sudeste.
Art. 2º O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
(21)

DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Fortaleza - Rio Preto da Cachoeira e Paraiso, situado no Município de
Rio Verde, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Fortaleza
- Rio Preto da Cachoeira e Paraiso, com área de quatrocentos e cinqüenta e quatro hectares, setenta e nove ares e sessenta e sete centiares, situado no Município de Rio Verde, objeto do Registro n"
R-01-20.450, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da
Comarca de Rio Verde, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177° da Independência e 110°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(22)

DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brasileira situado no Munictpio de Bom Jesus do Tocantins, Estado do
Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9304
mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Brasileira,
com área de seis mil, cinqüenta e oito hectares, trinta e seis ares e
vinte e três centiares, situado no Município de Bom Jesus do Tocantins, objeto dos Registros n's R-OI0-07.838, fi. l-v, Livro Ficha 2;
R-005-06.852, fi. 1, Livro Ficha 2-AA; R-009-11.512, fi. 2, Livro Ficha2; R-007-11.518, fi. 2, Livro Ficha 2; R-002-14.170, fi. 1, Livro Ficha 2; R-015-04.894, fi. 3, Livro Ficha 2-R; R-01O-005.907, fi. Iv, Livro Ficha 2-v; R-005-909, fi. 2, Livro Ficha 2-v; R-007-11.517, fi. 2,
Livro Ficha 2 e R-002-14.169, fi. 1, Livro Ficha 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(23) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Codespar, situado no Municipio de Santa Maria das Barreiras, Estado
do Pará, e da outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Codespar, com
área de trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis hectares e setenta ares, situado no Município de Santa Maria das Barreiras, objeto do
Registro n' AV-08-1.952, fls. 1v/2, Livro 2-1, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Santana do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 8 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(24)

DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nicobran, situado no Município de Santa Maria das Barreiras, Estado
do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nicobran,
com área de vinte e sete mil, oitocentos e treze hectares e sessenta
ares, situado no Município de Santa Maria das Barreiras, objeto das
Matrículas n's 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179 e 2.180, fi. 1, Livro
2-J, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santana do
Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(25) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Iracema I, situado no Município de Campinorte, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts.84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts.18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Iracema I, com
área de três mil, quinhentos e setenta e três hectares, dezenove ares e
oitenta centiares, situado no Município de Campinorte, objeto do Registro n' R-05-1.653, fi. 123v., Livro 2-0, do Cartório de Registro Geral
de Imóveis e l' Ofício de Notas de Campinorte, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(26) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Pau Brasil, situado no Município de Santana do Araguaia, Estado do
Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 184 da Constituição, e nos termos dos arts.18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Pau Brasil, com área de sessenta e dois mil, trezentos e oitenta hectares e
quarenta e cinco ares, situado no Município de Santana do Araguaia, objeto das Matrículas nº 691, Livro 2-C; 692, Livro 2-C; 693, Livro
2-C; 3.142, Livro 2-P; 3.143, Livro 2-P; 3.151, Livro 2-P; 3.190, Livro
2-P e 3.318, Livro 2-Q, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Araguaia, Estado do Pará.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóveis referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(27) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Massaranduba, situado no
Município de Lagarto, Estado de Sergipe, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts.18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Massaranduba, com área de setecentos e um hectares e sessenta ares, situado no Município de Lagarto, objeto do Registro n" R-I-9.130, fi. 130,
Livro 2-AI, do Cartório do l' Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Lagarto, Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva leCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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gal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177" da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(28) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Caju situado no Município de
Santana do Araguaia, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts.18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Caju,
com área de nove mil e quarenta hectares, situado no Município de
Santana do Araguaia, objeto da Matrícula n" 3.235, fl. 512, Livro
2-Q, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santana do
Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(29) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Três Marias, situado no Município de Campinorte, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Três
Marias, com área de quatro mil, seis hectares, um are e sessenta e
quatro centiares, situado no Município de Campinorte, objeto do Registro n' R-01-1.655, fi. 125, Livro 2-0, do Cartório do Registro Geral
de Imóveis e l' Ofício de Notas de Campinorte, Estado de Goiás.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(30) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 527.309.655,00,
em favor dos Ministérios da Saúde e da
Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso VI, da Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor dos
Ministérios da Saúde e da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor global de R$ 527.309.655,00 (quinhentos e vinte e sete
milhões, trezentos e nove mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I' e 2', fica alterada a receita das diversas unidades, na forma indicada nos Anexos III
e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 9.12.1998, pãgs. 5/92.

(31) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 294.175.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º, da Lei nº 9.728, de I' de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamentos da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 294.175.000,00 (duzentos e noventa e quatro milhões, cento e setenta e cinco mil reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma indicada no Anexo IH deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados naDO de 9.12.1998, pág. 93.

(32)

DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito especiol no valor de R$ 13.883.438,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1°da Lei n" 9.726, de l' de dezembro de 1998,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito especial no valor de R$ 13.883.438,00 (treze milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias,
conforme indicado no Anexo H deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177° da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 9.12.1998, págs. 93/94.
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(33) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Modifica fontes de recursos de dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 1998,
no que concerne ao Ministério da Educação
e do Desporto.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, § 7', inciso I, da Lei nº 9.473, de 22 dejulho
de 1997, e, ainda considerando a necessidade de adequar as fontes
de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 1998 às exigências
da execução orçamentária do exercício,
DECRETA:
Art. l' Ficam modificadas, na forma dos Anexos I e II deste
decreto, as fontes de recursos de dotações constantes do Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), no que
concerne à unidade orçamentária Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculada ao Ministério da Educação e
do Desporto.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 8 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 9.12.1998, págs. 95/98.

(34) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito especial no valor de
R$ 600.000,00 em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1', da Lei n' 9.721, de 30 de novembro de 1998,
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, de que trata a Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito especial no
valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de doação de recursos oriundos do Governo japonês, por meio do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa

o anexo está publicado no DO de 9.12.1998, pág. 99.
(35) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor deR$12.831.869,OO,
em favor do Ministério da Educação e do

Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 12.831.869,00 (doze milhões, oitocentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
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Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3Q Em decorrência do disposto nos arts. F e 2Q , ficam alteradas as receitas das diversas unidades orçamentárias, na forma
indicada nos Anexos IH e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177 Q da Independência e 110 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 9.12.1998, págs. 99/112.

(36)

DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar 1W valor de R$ 16.697.018,00,
em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob
Supervisão do Ministério de Minas e Energia, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 7Q, alínea a,da Lei n Q 9.598, de 30 de dezembro
de 1997,
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do
Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de
R$ 16.697.018,00 (dezesseis milhões, seiscentos e noventa e sete mil
e dezoito reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Q
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de incorporação de recursos vinculados, oriundos do excesso de arrecadação dos royalties pela utilização de recursos hídricos para geração de energia elétrica.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO de 9.12.1998, pág.113.
(37) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 343.172.335,00, em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 343.172.335,00 (trezentos e quarenta e três milhões, cento
e setenta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais), para atender às
programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 32 Em decorrência do disposto no art. 22 , ficam alteradas
as receitas do Instituto Nacional do Seguro Social e do Fundo NacionaI de Assistência Social, na forma indicada no Anexo III deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177 2 da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados naDO de 9.12.1998, págs.1l3/116.

(38) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de
R$ 7.687.068,00, em favor do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e
do Gabinete do Ministro Extraordinário de
Política Fundiária, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso Il, da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, do Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo e do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, crédito suplementar no valor global de R$ 7.687.068,00 (sete milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, sessenta e oito reais), para
atender às programações constantes do Anexo I deste decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), na forma indicada nos Anexos III e IV deste decreto, nos
montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 9.12.1998, págs. 116/118.

(39) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, crédito suplementar no valor deR$1.302.325,OO,
em favor do Ministério da Fazenda e Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Fazenda e
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios crédito suplementar no valor de R$ 1.302.325,00 (um milhão, trezentos e dois
mil, trezentos e vinte e cinco reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo H deste decreto.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 9.12.1998, págs. 119/120.

(40) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor deR$ 4.643.727,00,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso H, da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro
de 1997, combinado com o art. 6º, § 7º, inciso IH, da Lei nº 9.473, de
22 de julho de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 4.643.727,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e
sete reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do remanejamento de recursos entre grupos
de despesas, conforme indicado no Anexo H deste decreto.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 9.12.1998, págs. 120/121.

(41) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no ualorde R$ 2.958.937,00, em {auordo
Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso VI, da Lei n" 9.598, de 30 de dezembro
de 1997,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997),
em favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de
R$ 2.958.937,00 (dois milhões, novecentos e cinqüenta e oito mil, novecentos e trinta e sete reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', ficam alteradas as receitas da Fundação Casa de Rui Barbosa, da Fundação
Biblioteca Nacional, da Fundação Cultural Palmares, do Instituto
do Patrimõnio Histórico e Artístico Nacional e da Fundação Nacional de Artes, na forma indicada nos Anexos III e IV deste decreto,
nos montantes especificados.
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Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa
Os anexos estão publicados naDO de 9.12.1998, págs.122/125.

(42) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 237.475,00,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.707, de 18 de novembro de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 237.475,00 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação, indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177 da Independência e 110º
da República.
Q

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 9.12.1998, pág. 125.
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(43)

DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Modifica fontes de recursos de dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 1998,
no que concerne a Encargos Financeiros da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, § 7º, inciso I, da Lei nº 9.4 73, de 22 de julho
de 1997, e, ainda, considerando a necessidade de adequar as fontes
de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 1998 às exigências
da execução orçamentária do exercício, em decorrência do excesso de
arrecadação de Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - BEAlBIB e de Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas
do Clube de Paris.
DECRETA:
Art. 1a Ficam modificadas, na forma dos Anexos I e II deste
decreto, as fontes de recursos de dotações constantes do Orçamento Fiscal da União de que trata a Lei nº 9.598, de 30 de dezembro
de 1997, no que concerne à unidade orçamentária Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa

Os anexos estão publicados no DO de 9.12.1998, pág. 126.
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(44) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 5.598.345,00, em
favor do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento e do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei n" 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor
global de R$ 5.598.345,00 (cinco milhões, quinhentos e noventa e
oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais), para atender às programações constantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), na
forma indicada nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 9.12.1998, pégs. 127/129.
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(45)

DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998 (*)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 21.256.425,00, em
favor dos Ministérios da Cultura, da Educação e do Desporto e da Previdência e
Assistência Social, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista autorização contida no art. 6', inciso n, da Lei n? 9.598, de 30 de dezembro
de 1997, combinado com o disposto no art. 6', § 7', inciso In, da Lei
n? 9.473, de 22 de julho de 1997, acrescentado pela Lei n' 9.627, de 13
de abril de 1998,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor dos
Ministérios da Cultura, da Educação e do Desporto, e da Previdência
e Assistência Social, crédito suplementar no valor global de R$
21.256.425,00 (vinte e um milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil,
quatrocentos e vinte e cinco reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias
consignadas aos grupos de despesas, conforme indicado no Anexo n
deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas de diversas entidades da Administração indireta,
na forma indicada nos Anexos In e N deste decreto, nos montantes
especificados.
(*) Retificado no DO de 29.12.1998 (pág. 9537 desta obra).
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Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177 2 da Independência e 1102
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 9.12.1998, págs. 130/143.

(46) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplemen-

tar no valor global de R$ 129.155.712,00,
em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, inciso 11, e inciso IV, alíneas a, b, c, e d, da Lei n 2 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n 2 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor de
diversos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 129.155.712,00 (cento e vinte e nove
milhões, cento e cinqüenta e cinco mil, setecentos e doze reais), para
atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - do ingresso de recursos provindos de operações de crédito
externa no valor de R$ 64.586.000,00 (sessenta e quatro milhões,
quinhentos e oitenta e seis mil reais);
II - do ingresso de recursos oriundos de doações internacionais
no valor de R$ 3.190.000,00 (três milhões, cento e noventa mil reais);
2
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UI - da incorporação de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1997, no valor de R$ 2.520.114,00
(dois milhões, quinhentos e vinte mil, cento e quatorze reais);
IV - da anulação parcial das dotações orçamentárias no valor
de R$ 58.859.598,00 (cinqüenta e oito milhões, oitocentos e cinqüenta e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais), conforme indicado
no Anexo U deste decreto.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas das seguintes entidades e fundo, na forma indicada
nos Anexos UI e IV deste decreto, nos montantes especificados:
I
Departamento Nacional de Produção Mineral;
U - Fundação Centro Tecnológico para Informática;
UI - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis;
IV - Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes;
V - Engenharia, Construção e Ferrovias S.A;
VI
Companhia Brasileira de Trens Urbanos;
VII - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
VIU - Companhia de Navegação do São Francisco;
IX - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A;
X - Fundo da Marinha Mercante;
XI - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua

Os anexos estão publicados no DO de 9.12.1998, págs. 144/186.
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(47) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 77.507.735,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n" 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. lº Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 77.507.735,00
(setenta e sete milhões, quinhentos e sete mil, setecentos e trinta e
cinco reais), para atender às programações indicadas no Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', fica alterada a receita da Fundação Oswaldo Cruz, da Fundação Nacional de
Saúde e do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada nos Anexos
III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 9.12.1998, págs. 187/232.
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(48) DECRETO DE 9 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor de R$ 6.464.000,00,
para os fins que específica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.727, de 1º de dezembro de 1998,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito especial no valor de R$ 6.464.000,00 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de operações de crédito externas.

Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na
forma do Anexo II deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 10.12.1998, pág. 3.
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(49) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Primavera, situado no Município de Doverlândia, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Primavera, com área de dois mil, quatrocentos e oito hectares, sessenta e dois
ares e sessenta centiares, situado no Município de Doverlândia, objeto do Registro n' R-03-1.890, fi. 100, Livro 2-L, do Cartório do Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Doverlândia, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(50)

DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Canadá, situado no Município
de Paraúna, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Canadá, com
área de seiscentos e vinte e nove hectares e vinte ares, situado no Município de Paraúna, objeto dos Registros n's R-04-3.401, fi. 1, Livro
2-R e R-26-3.401, fi. 1, Livro 2-R, do Cartório do Registro Geral de
Imóveis e l' Tabelionato da Comarca de Paraúna, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(51) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Palmeira/Gado Bravo, situado
no Município de Buritis, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Palmeira/Gado Bravo, com área de um mil, quinhentos e vinte e três hectares, situado no Municipio de Buritis, objeto da Matrícula nº 1.141
(parte), Ficha 1.141, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Buritis; R-5-6.291, Ficha A, Livro 2; R-1-13.306, Ficha
A, Livro 2 e 16.001, fi. 248, Livro 3-0, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(52) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Colorado, situado no Município
de Uberlãndia, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Colorado, com
área de quatrocentos e noventa e dois hectares e quatro ares, situado
no Município de Uberlândia, objeto dos Registros n's R-01-44.624, Ficha 1; R-2-44.624, Ficha 1; R-1-44.625, Ficha 1 e R-2-44.625, Ficha 1,
todos do Livro 2, do Cartório do 2' Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei CompleCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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mentar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(53) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Tábua ou Ressaquinha ou Várzea, conhecido como Fazenda Alvorada, situado no Municfpio de Pintópolis, Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Tábua ou
Ressaquinha ou Várzea, conhecido como Fazenda Alvorada, com
área de quatro mil, trezentos e cinqüenta e seis hectares, situado no
Municipio de Pintópolis, objeto dos Registros nOs 9.581, Ficha 489;
9.582, Ficha 490; 9.583, Ficha 491 e 9.588, Ficha 496, todos do Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco,
Estado de Minas Gerais.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(54) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brasipaiva, situado nos Municípios de São José do Xingu e Confresa,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
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da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Brasipaiva, com área de seis mil, trezentos e cinqüenta e três hectares, situado nos Municípios de São José do Xingu e Confresa, objeto dos Registros n's R-1-10.422, Ficha 1 e R-3-10.423, Ficha 2, ambos do Livro 2,
do Cartório de Registro de Imóveis do l' Ofício da Comarca de São
Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(55) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Baú na Gleba Nova Londrina, conhecido
por Fazenda Colorado V, situado no Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Baú na Gleba Nova
Londrina, conhecido por Fazenda Colorado V; com área de um mil,
quinhentos e sessenta e oito hectares, situado no Município de Paranatinga, objeto do Registro n" R-4-2.331, fls. 137/v, Livro 2-N, do
Cartório de Registro de Imóveis do l' Oficio da Comarca de Chapada
dos Guímarães, Estado de Mato Grosso.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(56) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santo Antonio Rio Fontoura, conhecido por Gleba Brasipaiva-II, situado
nos Municípios de São José do Xingu e Confresa, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
António Rio Fontoura, conhecido por Gleba Brasipaiva-ll, com área
de dois mil, setecentos e vinte hectares, situado nos Municipios de
São José do Xingu e Confresa, objeto do Registro n' R-1-10.278, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do l' Ofício da Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(57) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Jorge, situado no Município de Paranhos, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Leí n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
daLein'4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Jorge,
com área de novecentos e sessenta e quatro hectares e sessenta e
quatro ares, situado no Município de Paranhos, objeto dos Registros
n's R-03-1.583, Ficha l/lv, Livro 2; R-04-1.584, Ficha 111v, Livro 2 e
R-01-1.604, Ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Sete Quedas, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei CompleCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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mentar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(58) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Colorado, conhecido por Fazenda Colorado I, situado no Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Colorado,
conhecido por Fazenda Colorado I, com área de um mil, quinhentos e
vinte e oito hectares, situado no Município de Paranatinga, objeto da
Matrícula nº 136, fi. 144, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
do 1aOfício da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9342
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(59) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural Fazenda
Conquista, situado no Município de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Conquista, com área de um mil, seiscentos e dezesseis hectares, situado no
Município de Campo Grande, objeto do Registro nº R-08-139.152, FiCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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cha 2/2v, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(60) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Rocha/Ferreira, conhecido por Fazenda
Colorado lII, situado no Município de Pararuüinga, Estado do Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
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da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Rocha/Ferreira,
conhecido por Fazenda Colorado IIl, com área de um mil, quinhentos
e sessenta e oito hectares, situado no Município de Paranatinga,
objeto dos Registros nOs R-2-2.567, fi. 35, Livro 2-P e R-3-2.332,
fi. 138/v, Livro 2-N, do Cartório de Registro de Imóveis do lº Oficio
da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(61) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São José, situado no Município
de Montes Altos, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts.84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts.18 e 20 da Lei nº 4.504,de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São José,
com área de um mil, duzentos e quarenta e quatro hectares, situado
no Município de Montes Altos, objeto da Matrícula n' 726, fi. 43, Livro 2-D, do Cartório do Ofício Único de Montes Altos, Comarca de
Imperatriz, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(62) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Mendonça/FortunalCervigni, conhecido
por Fazenda Colorado IV, situado no Município de Paranatinga, Estado de Mato Gros80, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts.18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Mendonça/Fortuna/Ceruigni, conhecido por Fazenda Colorado IV, com área de dois
mil, duzentos e trinta e dois hectares, situado no Município de Paranatinga, objeto dos Registros n's R-3-2.330, fls. 136/v; R-5-2-2.329,
fls. 135/v e R-3-2.328, fls. 134/v, todos do Livro 2-N, do Cartório de
Registro de Imóveis do l' Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(63)

DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado CuritibaINortelData Saco Grande,
situado no Município de Amarante do
Maranhão, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts.84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Curitiba/Norte/Data Saco Grande, com área de um mil, seiscentos e dez hectares
e cinqüenta e um ares, situado no Município de Amarante do Maranhão, objeto dos Registros n's R-1-99~, fi. 3, Livro 2-H e R-1-271,
fi. 80, Livro 2-C, do Cartório do Ofício Unico de Amarante do Maranhão, Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(64) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Santo Antônio ou Pau de Estopa!Bom GostolTaboado/Santo Antônio ou Pau de Estopa, situado no Municipio de Coroará, Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n Q8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n Q76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n Q8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santo Antonio ou
Pau de Estopa/Bom Gosto/Taboado/Santo Antonio ou Pau de Estopa,
com área de um mil, quatrocentos e quarenta e dois hectares, situado no Município de Coroatá, objeto das Matrículas nQs 5.378, fi. 151,
Livro 2-AE; 5.376, fi. 149, Livro 2-AE; 5.375, fi. 148, Livro 2-AE e
5.379, fi. 152, Livro 2-AE, do Cartório do Registro de Imóveis do 1Q
Ofício da Comarca de Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n Q4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(65) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Conceição/BuritizinhoNaIjão, situado
no Municipio de Sítio Novo, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Conceição/BuritizinhoNarjão, com área de dois mil, novecentos e trinta e um hectares e
oitenta ares, situado no Município de Sítio Novo, objeto dos Registros n's R-6-956, fi. 269, Livro 2-D; R-4-2.012, fi. 142, Livro 2-1 e
R-1-3.462, fi. 45, Livro 2-Q, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei CompleCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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mentar n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4·

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177· da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(66) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Lagoa do Gado/Angico Branco, situado
no Município de Buriti Bravo, Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·
da Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lagoa do
Gado/Angico Branco, com área de cinco mil, quatrocentos e noventa
e dois hectares, situado no Município de Buriti Bravo, objeto das Matrículas n·s 1.489, fi. 59, Livro 2-E e 1.490, fi. 60, Livro 2-E, do Cartório do Ofício Único de Buriti Bravo, da Comarca de Passagem Franca, Estado do Maranhão.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(67) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Gigagi, situado no Município de Amarante do Maranhão, Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gigagi, com área de
um mil, quinhentos e setenta e cinco hectares, situado no Município
de Amarante do Maranhão, objeto do Registro nº R-1-212, fi. 12, LiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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vro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Grajaú,
Estado do Maranhão.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n Q 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177Q da Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
(68) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Paraíso, situado nos Municípios de
Coroatá e Pirapemas, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2 da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
Q

DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Paraíso, com área de
um mil, noventa hectares e trinta ares, situado nos Municípios de Coroatá e Pirapemas, objeto do Registro n Q 4.612, fi. 224, Livro 3-H, do
Cartório do l' Ofício da Comarca de Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2 Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4 Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177Q da Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(69) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Sossêgo do Quiguay, situado no Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
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da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sossêgo do Quiguay, com área de quinhentos e doze hectares e trinta e cinco centiares, situado no Município de Passos Maia, objeto das Matrículas nOs
514, fi. 214, Livro 2-B; 1.257, fi. 57, Livro 2-E e Registro nº R-1-3.946,
fi. 46, Livro 2-0, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(70) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Gleba Santa Clara, situado nos Municípios de São José do Xingu e Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Gleba Santa Clara, com
área de vinte mil hectares, situado nos Municípios de São José do Xingue Vila Rica, objeto dos Registrosnºs R-2-12.451, fi. 1 e R-1-12.490, fi.
1, ambos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofícioda
Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(71) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóuel rural denominado Fazenda Boa Sorte, conhecido como Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situado
no Município de Mangueirinha, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Sorte
conhecido como Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com área de quinhentos e dezessete hectares, setenta e sete ares e dezoito centiares,
situado no Município de Mangueirinha, objeto do Registro n'
R-9-852, Ficha Iv, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mangueirinha, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevísta na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevísta na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(72) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Nossa Senhora Aparecida,
situado no Município de Palmital, Estado
do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com área de oitocentos e treze hectares, quarenta e um
ares e quarenta e três centiares, situado no Município de Pahnital, objeto dos Registros n's R-6-2.683, Ficha 1; R-1O-2.272, Ficha 2; e Matrículas n's 6.749, Ficha 1 e 6.753, Ficha 1, todos do Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Palmital, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(73) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Salto Grande de
Jacut. localizada no Município de Salto
do J acuí, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
os arts. 19, § l' da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e 5º do
Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação admiuistrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Guaraui M'bya, a
seguir descrita: a terra indígena denominada Salto Grande do Jacui,
com superfície de duzentos e trinta e quatro hectares, noventa e seis
ares e quarenta e um centiares e perímetro de sete mil, duzentos e
cinqüenta e oito metros e trinta e dois centímetros, situada no Município de Salto do J acuí, Estado do Rio Grande do Sul, circunscreve-se
aos seguintes limites: Sul/OestelNorte: partindo do ponto Pl, de coordenadas geográficas 29'04'16,03991"S e 53'13'41,03498"WGr.,
cravado na margem esquerda do Rio Jacuí, distante 236,75m do
Marco MC03, segue a montante do referido rio, até o ponto P2, de coordenadas geográficas 29'03'43,85993"S e 53'13'12,87749"WGr.,
cravado na margem esquerda do Rio Jacuí, distante 26,48m do Marco MCOl; Leste: do ponto antes descrito, segue por uma linha reta,
com dístância de 1.249,6777m e azimute de 216'28'11,3149", até o
ponto de partida desta descrição. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas SH.22-V-C-II-2 - Escala 1:50.000 - DSG - 1981.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(74)

DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Guarani Votouro, localizada no Município de São Valentim, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena destinada à posse permanente do grupo indígena Guarani, a
seguir descrita: a terra indígena denominada Guarani Votouro,
com superfície de setecentos e dezessete hectares, trinta e sete
ares e setenta centiares e perímetro de dezesseis mil, duzentos e
vinte e três metros e dezessete centímetros, situada no Município
de São Valentim, Estado do Rio Grande do Sul, circunscreve-se
aos seguintes limites: Norte: partindo do Ponto P-01, de coordenadas
geográficas 27"29'07,1609"S e 52"41'39,4089"WGr., localizado na
Barra do Lajeado Guabiroba no Rio Erexim, segue pelo referido
lajeado, a montante, até a confluência do Lajeado Jararaca, seguindo
por este, a montante, até o Ponto P-02, de coordenadas geográficas
27"29'56,9791"S e 52"39'28,4198"WGr., situado na margem esquerda do referido lajeado: Leste: do ponto antes descrito, segue por linha reta, com azimute e distância 177"45'04,17" e 1.224,84 metros,
até o Ponto P-03, de coordenadas geográficas 27"30'36,7578"S e
52"39'27,2648"WGr., situado na margem direita da Sanga Funda,
passando pelos Marcos MC-01, de coordenadas geográficas
27"29'58,6146"S e 52"39'28,3809''WGr., MC-02 de coordenadas geográficas 27"30'17,0408"S e 52"39'27,8383"WGr. e MC-03, de coordenadas geográficas 27"30'32,9152"S e 52"39'27,3708"WGr.; Sul/Oeste: do
ponto antes descrito, segue pela Sanga Funda, a jusante, até sua barra no Lajeado Caçador, seguindo por este, ajusante, até sua barra do
Rio Erexím, seguindo por este, a jusante, até o Ponto P-01, inicial da
descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às
folhas: SG.22-Y-C-VI-2-Escala 1:50.000 - DSG - 1979.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros

(75) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da reserva indígena Fazenda Bahiarux,
localizada no Município de Camomu; Estado da Bahia.

O PRE8IDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista os arts.
19, § l' e 26, da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da reserva indígena destinada à posse permanente do grupo indígena Pataxó a seguir
descrita: a reserva indígena Fazenda Bahiana, com superfície de
trezentos e quatro hectares e cinqüenta e seis ares, e perímetro de
sete mil, seiscentos e um metros e quatro centímetros, situada no
Município de Camamu, Estado da Bahia, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco M-03, de coordenadas geográficas 13°57'20,4244"8 e 39°12'30,4234"WGr., localizado na margem esquerda de um córrego sem denominação, segue por linha
seca, com azimute e distância de 103°19'04" e 461,62 metros, até o
Marco M-04, de coordenadas geográficas 13°57'23,8984"8 e
39°12'15,4548"WGr., daí, segue por linha seca, com azimute e distância de 105°49'50" e 1.085,69 metros, até o Marco M-05, de coordenadas geográficas 13°57'33,5676"8 e 39°11'40,6494"WGr.; daí, segue
por linha seca, com azimute e distância de 81°09'30" e 90,46 metros,
até o Marco M-06, de coordenadas geográficas 13°57'33,1173"8 e
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39'l1'37,6696"WGr.; daí, segue por linha seca, com azimute e distância de 125'21'34" e 150,12 metros, até ao Marco M-07, de coordenadas geográficas 13'57'35,9464"8 e 39'l1'33,5943"WGr., daí, segue
por linha seca, com azimute e distância de 110"17'51" e 352,42 metros, até o Marco M-01, de coordenadas geográficas 13'57'39,9394"8 e
39'l1'22,5806"WGr.; Leste: do marco antes descrito, segue por linha
seca, com azimute e distância de 163'07'45" e 7,14 metros, até o
Marco M-08, de coordenadas geográficas 13'57'40,1573"8 e
39'l1'22,5116"WGr.; daí, segue por linha seca, com azimute e distância de 225'53'52" e 1.427,25 metros, até o Marco M-09, de coordenadas geográficas 13'58'12,4625"8 e 39'l1'56,7000"WGr.; daí, segue
por linha seca, com azimute e distância de 221'47'20" e 362,09 metros, até o Marco M-10, de coordenadas geográficas 13'58'21,2440"8
e 39'12'04,7503"WGr.; daí, segue por linha seca, com azimute e distância de 160'33'34" e 349,24 metros, até o Marco M-11, de coordenadas geográficas 13'58'31,9673"8 e 39'12'00,8853"WGr.; Sul: do
marco antes descrito, segue por linha seca, com azimute e distância
de 280'51'07" e 403,71 metros, até o Marco M-12, de coordenadas geográficas 13'58'29,4822"8 e 39'12'14,0992"WGr.; daí, segue por linha
seca, com azimute e distância de 280'15'23" e 911,05 metros, até o
Marco M-13, de coordenadas geográficas 13'58'24,1764"8 e
39'12'43,9765"WGr.; Oeste: do marco antes descrito, segue por linha
seca, com azimute e distância de 11'32'00" e 1.276,85 metros, até o
Marco M-14, de coordenadas geográficas 13'57'43,4601"8 e
39'12'35,4303"WGr.; daí, segue por linha seca, com azimute e distância de 11'56'02" e 723,45 metros, até o Marco M-03, inicial da presente descrição. A base cartográfica utilizada refere-se à folha
8D.24-V-D-VI - Escala 1:100.000 - 8udene - 1977.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p- 9279-9533, dez. 1998
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(76)

DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indigena Monte Caseros, localizada nos Municípios de Ibiraiaras e MaU·
terno, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84 da Constituição Federal, e tendo em vista os arts.
19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e 5º do Decreto
n" 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:

Art. 1e Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Kaingang, a seguir descrita: a terra indígena denominada Monte Caseros, com superfície de um mil, cento e doze hectares, quarenta e um ares e cinco centiares e perimetro de dezoito mil, quatrocentos e sessenta
metros e quarenta e três centímetros, situada nos Municipios de
Ibiraiaras e Moliterno, Estado do Rio Grande do Sul, circunscreve-se aos seguinte limites: Norte: partindo do Ponto P01, de coordenadas geográficas 28'20'49,22978"S e 51'43'36,14687"WGr.; cravado na margem esquerda do Rio dos Índios, distante 7,01m do Marco
MC04, segue por linha reta, com distãncia de 2.483,1597m e azimute de 63'10'25,1283", até o Ponto P02, de coordenadas geográficas
28'20'13,25539"S e 51'42'14,544478"WGr.; cravado na margem
direita do Rio dos Veados, distante 57,66m do Marco MC01; Leste/Sul/Oeste: do ponto antes descrito, segue pelo Rio dos Veados, a jusante, até a sua barra no Rio Carreira; segue o referido rio, a jusante,
até a sua barra no Rio dos Índios; segue o Rio dos Índios, a montante,
até o ponto de partida desta descrição. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas: SH.22-V-B-II-4 - Escala 1:50.000 - DSG - 1979.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(77)

DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa
da terra indígena Boa Vista, localizada no
Município de Careiro, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição Federal, e tendo em vista
os arts. 19, § 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e 5' do
Decreto n' 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indigena destinada à posse permanente do grupo indigena Mura, a seguir descrita: a
terra indigena denominada Boa Vista, com superfície de cento e trinta
e três hectares, vinte e nove ares e oitenta e nove centiares, e perímetro

de nove mil, cento e vinte e oito metros e quarenta e cinco centímetros,
situada no Município de Careiro, Estado do Amazonas, circunscreve-se
aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco SAT-01, localizado na
margem direita do Paraná Autaz-Miriro, de coordenadas geográficas
3'13'42,2718"S e 59'23'35,1743"WGr., e seguindo pelo citado Paraná
Antaz-Mirim, no sentido jusante, por uma distância de 4.345,846m,
chega-se ao ponto digitalizado P-01, localizado na confluência do Paraná Autaz-Mirim com a formação do Lago Baixo, de coordenadas geográficas 3'14'23,79"S e 59'21'45,16"WGr.; Leste/Sul: do ponto antes
descrito, segue margeando o Lago Baixo, por uma distância de
4.601,403m, até o Marco SAT-02,situado na margem do referido lago,
de coordenadas geográficas 3'13'47,7252"S e 59'23'32,9433''WGr.; Oeste: do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com aziroute verdadeiro e distância de 157'30'46" e 181,201m, até o Marco SAT-01, inicio da descrição deste periroetro. A base cartográfica utilizada refere-se
à folha AS.21-Y-C-II- Escala 1:250.000 - DSG - 1983.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(78) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Guajahã, localizada no
Município de Pauini. Estado do Amazonas.

O PRE8IDENTE DAREPÚBLlCA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84 da Constituição Federal, e tendo em vista os arts.
19, § 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e 5' do Decreto n'
1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica homologada a,demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena destinada à posse permanente do grupo indígena Apurinã, a seguir descrita: a terra indígena denominada Guajahã, com superfície de cinco
mil, trinta e seis hectares, oitenta e quatro ares e quarenta e seis centiares e perimetro de quarenta mil, quinhentos e quarenta e nove metros e noventa e dois milímetros, situada no Município de Pauini,
Estado do Amazonas, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco 8AT-01, de coordenadas geográficas
07'41'56,500"8 e 66'53'00,100''WGr., localizada à margem direita do
Rio Purus, segue pelo citado Rio Purus, ajusante, até o Marco 8AT-02,
de coordenadas geográficas 07'40'33,700"8 e 66'49'47,400''WGr.,
localizado na margem direita do Rio Purus; Leste: do marco antes
descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distãncia de
206'12'42.000" e 243,517m, até o Marco MZ-02, de coordenadas geográficas 07'40'40,935"8 e 66'49'50,903"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e distãncia de 206'12'50.000" e 1.053,701m,
até o Marco M-01, de coordenadas geográficas 07'41'11,773"8 e
66'50'05.930''WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distáncia de 206'13'15.000" e 1.306,220m, até o Marco M-02, de coordenadas geográficas 07'41'50,000"8 e 66'50'24,563''WGr.; deste, segue
por uma linha reta, com azimute e distáncia de 206'13'34.000" e
1.118,888m, até o Marco MZ-03, de coordenadas geográficas
07'42'22,741"8 e 66'50'40,528"WGr.; deste, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 206'13'53.000" e 201,775m, até o
Marco 8AT-M03, de coordenadas geográficas 07'42'28,517"8 e
66'50'43,425"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
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distância de 131'01'57.000" e 1.009,740m, até o Marco M-04, de coordenadas geográficas 07'42'50,092"8 e 66'50'18,450''WGr.; deste, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 131'01'12.000" e
1.000,733m, até o Marco M-05 , de coordenadas geográficas
07'43'11,342"8 e 66'49'53,710"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 131'00'31.000" e 1.000,502m, até o
Marco M-06, de coordenadas geográficas 07'43'32,580"8 e
66'49'28,971"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 130'59'41.000" e 1.005,755m, até o Marco MZ-03, de coordenadas geográficas 07'43'53,924"8 e 66'49'04,097''WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 130'59'14.000" e
121,095m, até o Marco 8AT-03, de coordenadas geográficas
07'43'56,400"8 e 66'49'01,100''WGr., localizado à margem esquerda
do Igarapé Priquian; Sul: do marco antes descrito, segue pelo citado
Igarapé Priquian, à montante, até o Marco 8AT-04, de coordenadas
geográficas 07'45'15,121"8 e 66'50'18,687"WGr.; deste, segue por um
linha reta, com azimute e distância de 235'11'32.000" e 153,143m, até
o Marco MZ-04, de coordenadas geográficas 07'45'18,117"8 e
66'50'22,758"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 235'11'57.000" e 896,446m, até o Marco M-08, de coordenadas geográficas 07'45'34,887"8 e 66'50'46,689"WGr.; deste, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 235'10'46.000" e
993,365m, até o Marco M-09, de coordenadas geográficas
07'45'53,479"8 e 66'51'13,202"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 235'11'00.000" e 942,722m, até o
Marco M-lO, de coordenadas geográficas 07'46'11,121"8 e
66'51'38,365''WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 235'10'02,000" e 760,672m, até o Marco MZ-05, de coordenadas geográficas 07'46'25,361"8 e 66'51'58,665''WGr.; deste, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 235'08'29.000" e
82,293m, até o Marco 8AT-05, de coordenadas geográficas
07'46'26,775"8 e 66'52'00,877''WGr., localizado à margem direita do
Igarapé Macurinã. Oeste: do marco antes descrito, segue a jusante
pelo referido Igarapé Macurinã, até a confluência com o Igarapé Tiburiã; daí, segue pelo citado igarapé a jusante, até o Marco 8AT-06, de
coordenadas geográficas 07'43'46.778"8 e 66'53'22.175"WGr., localizado à margem esquerda do Igarapé Tiburiã; deste, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 11'34'19.000" e 243,214m, até o
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Marco MZ-06, de coordenadas geográficas 07'43'39,140"S e
66'53'20,606"WGr.; deste, segue, por uma linha reta com azimute e
distância de 11'35'23.000" e 864,286m, até o Marco M-11, de coordenadas geográficas 07'43'11,560"S e 66'53'15,078"WGr.; deste, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 11'35'32.000" e
1.371,413m, até o Marco M-12, de coordenadas geográficas
07'42'27,798"S e 66º53'06,305''WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 11'35'42.000" e 823,320m, até o
Marco MZ-01, de coordenadas geográficas 07'42'01,525"S e
66'53'01,037"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 11'35'56.000" e 154,675m, até o Marco SAT-01, inicial
da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se
às folhas: SB.19-Z-D-V - Escala 1:100.000 - DSG - 1984.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(79) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da Terra indígena Paumari do Rio Ituxi,
localizada no Município de Lõbrea, Estado
do Amazonas.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
os arts. 19, § 1º, da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e 5º do
Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Paumari, a seguir
descrita: a terra indígena denominada Paumari do Rio Ituxi, com superfície de sete mil, quinhentos e setenta e dois hectares, quarenta e
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um ares e vinte centiares, e perímetro de quarenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro metros e quarenta e oito centímetros, situada
no Municípío de Lábrea, Estado do Amazonas, circunscreve-se aos
seguintes limites: Norte: partindo do Marco 8AT-01, situado na
margem direita do Igarapé Capacini, de coordenadas geográficas
7'24'07,7633"8 e 65'02'49,0432"WGr., segue por uma linha reta,
com azimute verdadeiro e distância de 47'57'49" e 596,44m, até o
Marco M-27, de coordenadas geográficas 7'23'54,9437"8 e
65'02'34,5322"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância de 47'58'18" e 1.055,75m,
até o Marco M-01, de coordenadas geográficas 7'23'32,0569"8 e
65'02'08,8600"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e de distância 47'58'37" e 1.024,41m,
até o Marco M-02, de coordenadas geográficas 7'23'09,8511"8 e
65'01'43,9485"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância 47'58'58" e 1.067,87m, até
o Marco M-03, de coordenadas geográficas 7'22'46,7053"8 e
65'Ol'17,9786"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância de 47'59'07" e 995,35m, até
o Marco M-04, de coordenadas geográficas 7'22'25,1319"8 e
65'OO'53,7721"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância 47'59'29" e 1.005,93m, até
o Marco M-05, de coordenadas geográficas de 7'22'03,3313"8 e
65'OO'29,3065"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância de 47'59'58"e 976,60m, até
o Marco M-06, de coordenadas geográficas 7'21'42,1692"8 e
65'OO'5,5519"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância de 48'00'16" e 1.029,27m,
até o Marco M-07, de coordenadas geográficas 7'21'19,8673"8 e
64'59'40,5149"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância de 48'00'23" e 576,22m, até
o Marco 8AT-02, de coordenadas geográficas 7'21'07,2771"8 e
64'59'26,5067"WGr.; do ponto antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância de 48'00'19" e 441,29m, até
o Marco M-08, de coordenadas geográficas 7º20'57,8202"8 e
64'59'15,7640''WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância de 48'00'18" e 916,36m, até
o Marco M-09, de coordenadas geográficas 7'20'37,9640"8 e
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64'58'53,4744"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância de 48'00'13" e 999,30m, até
o Marco M-10, de coordenadas geográficas 7'20'16,3096"8 e
64'58'29,1684"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância de 48'00'12" e 997,45m, até
o Marco M-11, de coordenadas geográficas de 7'19'54,6945"8 e
64'58'04,9083"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância de 48'00'30" e 978,80m, até
o Marco M-12, de coordenadas geográficas 7'19'33,4853"8 e
64'57'41,l006"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância de 48'00'16" e 1.031,79m,
até o Marco M-13, de coordenadas geográficas 7'19'11,1254"8 e
64'57'16,0061"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância de 48'00'21" e 923,21m, até
o Marco M-14, de coordenadas geográficas 7'18'51,1187"8 e
64'56'53,5525"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância de 48'00'29" e 966,62m, até
o Marco M-14-A, situado na margem direita do Furo do Antero, de
coordenadas geográficas 7'18'30,0721"8 e 64'56'30,0509"WGr.; do
marco antes descrito, segue pelo citado Furo do Antero, no sentido a
jusante, por uma distância de 1.807,49, até o ponto digitalizado
P-01, situado na confluência com o Igarapé Araçá, de coordenadas
geográficas 7'19'06,70"8 e 64'55'45,51"WGr.; Leste: do ponto antes
descrito, segue pelo citado igarapé, no sentido a jusante, por uma
distância de 1.189,52 m, até o ponto digitalizado P-02, situado na
confluência com Rio Ituxi, de coordenadas geográficas 7'19'23,87"8 e
64'55'13,75"WGr.; do ponto antes descrito, segue pelo citado rio, a
montante, por uma distância de 7.601,12m, até o ponto digitalizado
P-03, situado na confluência com Igarapé Turrupiã, de coordenadas
geográficas 7'22'22,25"8 e 64'56'05,84"WGr.; Sul: partindo do ponto
antes descrito, segue pelo citado igarapé, no sentido a montante, por
uma distância de 4.506,38m, até o ponto digitalizado P-04, situado
na confluência com Igarapé Paracanaúba, de coordenadas geográficas 7'23'40,32"8 e 64'57'10,20"WGr.; do ponto antes descrito, segue
pelo citado igarapé, no sentido a montante, por uma distância de
2.942,23m, até o Marco 8AT-04, situado na margem direita do Igarapé Paracanaúba, de coordenadas geográficas 7'24'09,7538"8 e
64'58'33,0246"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
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reta, com azimute verdadeiro e distância de 229"48'48" e 995,56m,
até o Marco M-15, de coordenadas geográficas 7'24'30,6561"8 e
64'58'57,9060"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância de 229"48'01" e 947,89m,
até o Marco M-16, de coordenadas geográficas 7'24'50,4632"8 e
64'59'21,5999"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute verdadeiro e distância de 229'47'12" e 1.041,19m,
até o Marco M-17, de coordenadas geográficas 7'25'12,2254"8
e 64'59'47,6213"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute verdadeiro e distância de 229'46'29" e
971,47m, até o Marco 8AT-05, situado na margem direita do Igarapé Caparari, de coordenadas geográficas 7'25'32,4275"8 e
65'OO'11,9053"WGr.; Oeste: do marco antes descrito, segue por uma
linha reta, com azimute verdadeiro e distância de 293'40'36" e
1.076,16m, até o Marco M-18, de coordenadas geográficas
7'25'18,3261"8 e 65'OO'43,9663"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute verdadeiro e distância de
293'40'58" e 1.051,02m, até o Marco M-19, de coordenadas geográficas 7'25'04,4452"8 e 65'Ol'15,2846"WGr.; do marco antes descrito,
segue por uma linha reta, com azimute verdadeiro e distância de
293'41'18" e 1.049,45m, até o Marco M-20, de coordenadas geográficas 7'24'50,5818"8 e 65'01'46,5539"WGr.; do marco antes descrito,
segue por uma linha reta, com azimute verdadeiro e distância de
293'41'34" e 1.155,85m, até o Marco M-21, de coordenadas geográficas 7'24'35,3095"8 e 65'02'20,9917"WGr.; do marco antes descrito,
segue por uma linha reta, com azimute verdadeiro e distância de
293'41'51" e 749,32m, até o Marco 8AT-06, situado na margem direita do Igarapé Capacini, de coordenadas geográficas 7'24'25,2949"8
e 65'02'43,3250"WGr.; do marco antes descrito, segue pelo citado
igarapé, no sentido a jusante, por uma distância de 580,76m, até o
Marco 8AT-01, início da descriçâo deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas: 8B.20-Y-C-II e 8B.20-Y-C-III Escala 1:250.000 - D8G - 1984.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
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(80) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indigena Uneiuxi. localizada no
Município de Santa Isabel do Rio Negro,
Estado do Amazonas.

O PRE8IDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
os arts. 19, § lº, da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e 5Q do
Decreto n'' 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1Q Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Maku-Nadeb, a seguir descrita: a terra indígena denominada Uneiuxi, com superfície
de quatrocentos e três mil, cento e oitenta e dois hectares, oitenta
ares e oitenta e um centiares e perímetro de seiscentos e quatro mil,
cento e um metros e oitocentos e dez milímetros, situada no Município de Santa Isabel do Rio Negro, Estado do Amazonas, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco 8AT-290, de
coordenadas geográficas 01'25'20,565"8 e 67'26'20,794"WGr., localizado na confluência do NataIzinho com o Igarapé do Pato, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 57'04'36,6" e 169,52m,
até o Marco MZ-06, de coordenadas geográficas 01'25'17,580"8 e
67'26'16,190"WGr.; daí, segue com azimute e distância de
57'04'31,4" e 802,69m, até o Marco M-64, de coordenadas geográficas 01'25'03,360"8 e 67'25'54,400"WGr.; daí, segue com azimute e
distância de 57'04'24,6" e 937,28m, até o Marco M-65, de coordenadas geográficas 01'24'46,750"8 e 67'25'28,960"WGr.; daí, segue com
azimute e distância de 57'04'11,0" e 1.068,17m, até o Marco M-66, de
coordenadas geográficas 01'24'27,830"8 e 67'24'59,970"WGr.; daí,
segue com azimute e distância de 57'03'57,8" e 1.032,15m, até o
Marco M-67, de coordenadas geográficas 01'24'09,540"8 e
67'24'31,960"WGr.; daí, segue com azimute e distância de
57'03'49,1" e 934,59m, até o Marco M-68, de coordenadas geográficas 01'23'52,980"8 e 67'24'06,600"WGr.; daí, segue com azimute e
distância de 57'03'44,4" e 1.188,05m, até o Marco M-69, de coordenadas geográficas 01'23'31,930"8 e 67'23'34,360"WGr.; daí, segue
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com azimute e distância de 57'03'34,6" e 998,14m, até o Marco M-70,
de coordenadas geográficas 01'23'14,240"8 e 67'23'07,270"WGr.;
daí, segue com azimute e distância de 57'03'35,1" e 894,28m, até o
Marco M-71, de coordenadas geográficas 01'22'58,390"8 e
67'22'43,01O"WGr.; daí, segue com azimute e distância de 57'03'30,4"
e 907,16m, até o Marco M-n, de coordenadas geográficas
01'22'42,310"8 e 67'22'18,390"WGr.; daí, segue com azimute e distância de 57'03'07,3" e 1.045,55m, até o Marco M-73, de coordenadas geográficas 01'22'23,780"8 e 67'21'50,020"WGr.; daí, segue com azimute
e distância de 57'03'05,0" e 915,55m, até o Marco M-74, de coordenadas geográficas 01'22'07,550"8 e 67'21'25,180"WGr.; daí, segue com
azimute e distância de 57'03'14,8" e 1.270,61m, até o Marco M-75, de
coordenadas geográficas 01'21'45,030"8 e 67'20'50,700"WGr.;
daí, segue com azimute e distância de 57'03'21,6" e 954,92 m, até o
Marco M-76, de coordenadas geográficas 01'21'28,110"8 e
67'20'24,790''WGr.; daí, segue com azimute e distância de 57'03'25,0"
e 846,28m, até o Marco M-77, de coordenadas geográficas
01'21'13,110"8 e 67'20'01,830"WGr.; daí, segue com azimute e distância de 57'03'30,6" e 1.078,66m, até o Marco M-78, de coordenadas geográficas 01'20'53,990"8 e 67'19'32,560"WGr.; daí, segue com azimute
e distância de 57'03'41,8" e 943,53m, até o Marco M-79, de coordenadas geográficas 01'20'37,270"8 e 67'19'06,950"WGr.; daí, segue com
azimute e distância de 57'03'48,4" e 972,52m, até o Marco M-80, de
coordenadas geográficas 01'20'20,040"8 e 67'18'40,560''WGr.; daí,
segue com azimute e distância de 57'03'54,1" e 1.042,76m, até o
Marco M-81, de coordenadas geográficas 01'20'01,560"8 e
67'18'12,270"WGr.; daí, segue com azimute e distância de 57'03'58,4"
e 1.035,02m, até o Marco M-82, de coordenadas geográficas
01'19'43,220"8 e 67'17'44,180"WGr.; daí, segue com azimute e distância de 57'03'51,0" e 968,50m, até o Marco M-83, de coordenadas geográficas 01'19'26,060"8 e 67'l7'17,900"WGr.; daí, segue com azimute
e distância de 57'03'49,0" e 1.006,02m, até o Marco M-84, de coordenadas geográficas 01'19'08,240"8 e 67'16'50,600"WGr.; daí, segue
com azimute e distância de 57'03'51,1" e 926,83m, até o Marco M-85,
de coordenadas geográficas 01'18'51,810"8 e 67'16'25,450"WGr.; daí,
segue com azimute e distância de 57'03'53,9" e 1.057,lm, até o
Marco M-86, de coordenadas geográficas 01'18'33,080"8 e 67'
15'56,770"WGr.; daí, segue com azimute e distância de 57'03'56,3"
e 1.247,43m, até o Marco M-87, de coordenadas geográficas
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01"18'10,980"8 e 67"15'22,920"WGr., daí, segue com azimute e distância de 57"04'03,7" e 741,07m, até o Marco M-88, de coordenadas geográficas 01"17'57,850"8 e 67"15'02,810"WGr.; daí, segue com azimute
e distância de 57"04'02,9" e 983,42m, até o Marco M-89, de coordenadas geográficas 01"17'40,430"8 e 67"14'36,130"WGr.; daí, segue com
azimute e distância de 57"04'10,2" e 1.128,32m, até o Marco M-90, de
coordenadas geográficas 01"17'20,440"8 e 67"14'05,510"WGr.; daí,
segue com azimute e distância de 57"04'14,7" e 823,04m, até o
Marco M-91, de coordenadas geográficas 01"17'05,860"8 e
67"13'43,170"WGr.; daí, segue com azimute e distância de 57"04'21,9"
e 1.092,88m, até o Marco M-92, de coordenadas geográficas
01"16'46,500"8 e 67"13'13,520"WGr.; daí, segue com azimute e distância de 57"04'32,4" e 1.082,54m, até o Marco M-93, de coordenadas geográficas 01"16'27,320"8 e 67"12'44,140"WGr., daí, segue com azimute
e distância de 57"04'33,7" e 962,00m, até o Marco M-94, de coordenadas geográficas 01"16'10,280"8 e 67"12'18,030"WGr.; daí, segue, com
azimute e distância de 57"04'39,4" e 976,61m, até o Marco M-95, de
coordenadas geográficas 01"15'52,980"8 e 67"11'51,530"WGr.; daí,
segue com azimute e distância de 57"04'32,1" e 979,01m, até o
Marco M-96, de coordenadas geográficas 01"15'35,640"8 e
67"11'24,960"WGr.; daí, segue com azimute e distância de 57"04'33,3"
e 906,49m, até o Marco M-97, de coordenadas geográficas
01"15'19,580"8 e 67"11'00,360"WGr.; daí, segue com azimute e distância de 57"04'20,9" e 1.076,18m, até o Marco M-98, de coordenadas geográficas 01"15'00,520"8 e 67"10'31,160"WGr., daí, segue com azimute
e distância de 57"04'26,5" e 1.026,12m, até o Marco M-99, de coordenadas geográficas 01"14'42,340"8 e 67"10'03,320"WGr.; daí, segue
com azimute e distância de 57"04'23,7" e 1.046,33m, até o Marco
M-100, de coordenadas geográficas 01"14'23,810"8e 67"09'34,920"WGr.;
daí, segue com azimute e distância de 57"04'27,5" e 315,43m, até o
Marco MZ-07, de coordenadas geográficas 01"14'18,220"8 e
67"09'26,360"WGr.; daí, segue com azimute e distância de 57"03'16,1"
e 184,33m, até o Marco 8AT-291, de coordenadas geográficas
01"14'14,938"8 e 67"09'21,364"WGr.; localizado na confluência do
Igarapé Traíra com o Igarapé Natal Grande; daí segue ajusante pelo
referido Igarapé Natal Grande até a confluência do Igarapé do Pim,
no Ponto P-03, de coordenadas geográficas 01"11'30,000"8 e
66"29'40,000''WGr.; daí, segue a montante pelo referido igarapé até o
Marco 8AT-286, de coordenadas geográficas 01"01'05,455"8 e
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66"24'52,482"WGr., localizado na cabeceira do referido Igarapé do
Pim; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
116"51'02,6" e 196,71m, até o Marco MZ-3, de coordenadas geográficas 01"01'08,370"8 e 66"24'46,800"WGr.; daí, segue, com azimute e
distância de 116"50'59,6" e 766,26m, até o Marco M-39, de coordenadas geográficas 01"01'19,610"8 e 66"24'24,700"WGr.; daí, segue com
azimute e distância de 116"50'54,1" e 1.045,29m, até o Marco M-38,
de coordenadas geográficas 01"01'34,940"8 e 66"23'54,540"WGr.; daí,
segue com azimute e distância de 116"50'48,2" e 974,15m, até o Marco
M-37, de coordenadas geográficas 01"01'49,230"8 e 66"23'26,430''WGr.;
daí, segue com azimute e distância de 116"50'41,6" e 956,04m, até o
Marco M-36, de coordenadas geográficas 01"02'03,260"8 e
66"22'58,850"WGr., daí, segue com azimute e distância de
116"50'36,1" e 941,35m, até o Marco M-35, de coordenadas geográficas 01"02'17,070"8 e 66"22'31,690"WGr.; daí, segue com azimute e
distância de 116"50'30,4" e 1.064,59m, até o Marco M-34, de coordenadas geográficas 01"02'32,680"8 e 66"22'00,970"WGr.; daí, segue
com azimute e distância de 116"50'22,6"e 972,69m, até o Marco M-33,
de coordenadas geográficas 01"02'46,940"8 e 66°21'32,900''WGr.; daí,
segue com azimute e distância de 116"50'15,4" e 978,54m, até o Marco
M-32, de coordenadas geográficas 01"03'01,290"8 e 66"21'04,670''WGr.;
daí, segue com azimute e distância de 116"50'06,3" e 1.077,81m, até
o Marco M-31, de coordenadas geográficas 01"03'17,100"8 e
66°20'33,570"WGr.; daí, segue com azimute e distância de
116"49'59,3" e 836,14m, até o Marco M-30, de coordenadas geográficas 01"03'29,360"8 e 66"20'09,450"WGr., daí, segue com azimute e
distância de 116"49'53,7" e 1.139,58m, até o Marco M-29, de coordenadas geográficas 01"03'46,060"8 e 66"19'36,560"WGr.; daí, segue,
com azimute e distância de 116"49'46,3" e 1.024,68m, até o Marco
M-28, de coordenadas geográficas 01"04'01,080"8 e 66°19'06,990"WGr.;
daí, segue com azimute e distância de 116"49'37,9" e 1.052,72m, até
o Marco M-27, de coordenadas geográficas 01"04'16,520"8 e
66"18'36,620"WGr.; daí, segue com azimute e distância de
116"49'27,5" e 871,43m, até o Marco M-26, de coordenadas geográficas 01"04'29,290"8 e 66"18'11,470"WGr.; daí, segue com azimute e
distância de 116"49'20,1" e 1.125,48m, até o Marco M-25, de coordenadas geográficas 01"04'45,780"8 e 66°17'39,000''WGr., daí, segue
com azimute e distância de 116"49'12,3" e 959,54m, até o Marco M-24,
de coordenadas geográficas 01"04'59,840"8 e 66"17'11,310"WGr.; daí,
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segue com azimute e distância de 116°49'03,9" e 992,14m, até o
Marco M-23, de coordenadas geográficas 01°05'14,380"8 e
66"16'42,680"WGr.; daí, segue com azimute e distância de
116°48'55,1" e 1.034,02m, até o Marco M-22, de coordenadas geográficas 01"05'29,530"8 e 66"16'12,840"WGr.; daí, segue com azimute e
distância de 116"48'49,7" e 958,12m, até o Marco M-21, de coordenadas geográficas 01°05'43,560"8 e 66°15'45,190"WGr.; daí segue com
azimute e distância de 116"48'43,1" e 1.043,57m, até o Marco M-20, de
coordenadas geográficas 01°05'58,850"8 e 66°15'15,070"WGr.; daí,
segue, com azimute e distância de 116°48'37,5" e 1.031,93m, até o
Marco M-19, de coordenadas geográficas 01°06'13,960"8 e
66°14'45,290"WGr.; daí, segue com azimute e distância de
116°48'32,1" e 970,13m, até o Marco M-18, de coordenadas geográficas 01"06'28,170"8 e 66°14'17,290"WGr.; daí, segue com azimute e
distância de 116°48'26,9" e 976,28m, até o Marco M-17, de coordenadas geográficas 01°06'42,470"8 e 66°13'49,110"WGr.; daí, segue com
azimute e distância de 116°48'20,8" e 1.017,21m, até o Marco M-16, de
coordenadas geográficas 01°06'57,360"8 e 66°13'19,750"WGr.; daí,
segue com azimute e distância de 116°48'12,1" e 1.051,75m, até o
Marco M-15, de coordenadas geográficas 01°07'12,760"8 e
66°12'49,400"WGr.; daí, segue com azimute e distância de
116"48'05,0" e 932,06m, até o Marco M-14, de coordenadas geográficas 01"07'26,410"8 e 66°12'22,500"WGr.; daí, segue com azimute e
distância de 116°47'57,6" e 1.026,39m, até o Marco M-13, de coordenadas geográficas 01°07'41,440"8 e 6W11'52,870"WGr.; daí, segue
com azimute e distância de 116°47'51,6" e 918,01m, até o MarcoM-12,
de coordenadas geográficas 01"07'54,870"8 e 66"11'26,380"WGr.; daí,
segue com azimute e distância de 116"47'46,8" e 886,29m, até o
Marco M-11, de coordenadas geográficas 01°08'07,850"8 e
66°11'00,800"WGr.; daí, segue com azimute e distância de
116°47'40,9" e 1.164,05m, até o Marco M-10, de coordenadas geográficas 01°08'24,880"8 e 66°10'27,200''WGr.; daí, segue com azimute e distância de 116°47'32,7"e 919,50m, até o Marco M-09, de coordenadas
geográficas 01"08'38,340"8 e 66°10'00,660''WGr.; daí, segue com
azimute e distância de 116°47'24,9" e 901,26m, até o Marco MZ-2, de
coordenadas geográficas 01"08'51,530"8 e 66"09'34,640"WGr.; daí,
segue com azimute e distância de 116°47'20,3" e 230,48m, até o
Marco 8AT-285, de coordenadas geográficas 01°08'54,869"8 e
66°09'27,994"WGr.; localizado na cabeceira do Igarapé Miratoá
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Grande; Leste: do marco antes descrito, segue ajusante pelo Igarapé
Miratoá Grande até a confluência com o Rio Uneiuxi, no Marco
8AT-281, de coordenadas geográficas 01'10'32,716"8 e
66'07'20,158"WGr.; daí, segue pelo referido rio, a jusante, até a
confluência com o Igarapé Tabuleiro, no Ponto P-07, de coordenadas
geográficas 01'11'20,000"8 e 66'04'00,000''WGr.; daí, segue a montante
pelo referido igarapé até a sua cabeceira, no Marco 8AT-283, de coordenadas geográficas 01'19'51,634"8 e 66'09'34,179"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com aziroute e distância de 217'25'41,2" e
304,48m, até o Marco MZ-01, de coordenadas geográficas
01'19'59,550"8 e 66'09'40,150''WGr.; daí, segue com azimute e distância de 217'25'43,8" e 694,12m, até o Marco M-01, de coordenadas geográficas 01'20'17,490"8 e 66'09'53,760"WGr.; daí, segue
com aziroute e distância de 217'25'49,7" e 1.006,06m, até o Marco M-02,
de coordenadas geográficas 01'20'43,500"8 e 66'10'13,500"WGr.; daí,
segue com aziroute e distância de 217'25'57,2" e 963,03m, até o Marco
M-03, de coordenadas geográficas 01'21'08,400"8 e 66'10'32,390"WGr.;
daí, segue com azimute e distância de 217'26'01,2" e 1.051,24m, até
o Marco M-04, de coordenadas geográficas 01'21'35,580"8 e
66'10'53,010"WGr.; daí, segue com azimute e distância de
217'26'12,9" e 1.004,19m, até o Marco M-05, de coordenadas geográficas 01'22'01,540"8 e 66'l1'12,710"WGr.; daí, segue com azimute
e distância de 217'26'16,5" e 972,94m, até o Marco M-06, de coordenadas geográficas 01'22'26,700"8 e 66'll'31,800"WGr.; daí, segue com
azimute e distância de 217'26'22,8" e 1.001,25m, até o Marco M-07,
de coordenadas geográficas 01'22'52,580"8 e 66'l1'51,440"WGr.;
daí, segue com azimute e distância de 217'26'30,9" e 1.057,72m,
até o Marco M-08, de coordenadas geográficas 01"23'19,930"8 e
66'12'12,190"WGr.; daí, segue com azimute e distância de
217'30'36,7" e 264,49m, até o Marco 8AT-284, de coordenadas geográficas 01'23'26,716"8 e 66'12'17,394"WGr.; localizado na margem
direita do Igarapé Repartimento, sentidojusante; Sul: do ponto antes
descrito, segue a jusante pelo referido Igarapé Repartimento, até a
confluência com o Igarapé Cujubim, no Ponto P-10, de coordenadas
geográficas 01'23'30,000"8 e 66'l7'40,000"WGr.; daí, segue a
jusante pelo referido igarapé, até a confluência com o rio Uneiuxi,
no Ponto P-ll, de coordenadas geográficas 01'10'50,000"8 e
66'18'50,000"WGr.; daí, segue a montante pelo referido rio, até a
confluência do Igarapé Jarina, no Ponto PT-02, de coordenadas geoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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gráficas 01'30'12,660"8 e 66'52'48,120''WGr.; daí, segue a montante
pelo referido rio, até o Marco 8AT-289, de coordenadas geográficas
01'35'40,839"8 e 67'28'15,029"WGr., localizado a margem direita do
Rio Uneiuxi, sentido montante. Confronta-se no limite sul, no Ponto
PT-02 ao Marco 8AT-289, com a Terra Indígena Paraná do Boá-Boá;
Oeste: do ponto antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 10'31'36,4" e 169,98m, até o Marco MZ-5, de coordenadas geográficas 01'35'35,410"8 e 67'28'14,030"WGr.; daí, segue
com azimute e distância de 10'31'41,1" e 1.006,57m, até o Marco M-46,
de coordenadas geográficas 01'35'03,190"8 e 67'28'08,100"WGr.;
daí, segue com azimute e distância de 10'31'49,7" e 1.186,56m, até
o Marco M-47, de coordenadas geográficas 01'34'25,2008 e
67'28'01,120"WGr.; daí, segue com azimute e distância de
10'31'53,1" e 781,04m, até o Marco M-48, de coordenadas geográficas 01'34'00,190"8 e 67'27'56,510"WGr.; daí, segue com azimute e
distância de 10'32'01,5" e 1.1l2,99m, até o Marco M-49, de coordenadas geográficas 01'33'24,560"8 e 67'27'49,960"WGr.; daí, segue
com azimute e distância de 10'32'07,1" e 1.207,24m, até o Marco M-50,
de coordenadas geográficas 01'32'45,910" 8 e 67'27'42,840"WGr.;
daí, segue com azimute e distância de 10'32'13,9" e 923,64m, até o
Marco M-51, de coordenadas geográficas 01'32'16,350"8 e
67'27'37,400"WGr.; daí, segue com azimute e distância de
10'32'09,5" e 932,96m, até o Marco M-52, de coordenadas geográficas 01'31'46,480"8 e 67'27'31,900"WGr.; daí, segue com azimute e
distância de 10'32'04,9" e 1.01l,24m, até o Marco M-53, de coordenadas geográficas 01'31'14,100"8 e 67'27'25,940"WGr.; daí, segue
com azimute e distância de 10'32'05,2" e 887,09m, até o Marco M-54,
de coordenadas geográficas 01'30'45,710"8 e 67'27'20,720"WGr.;
daí, segue com azimute e distância de 10'32'12,0' e 991,20m, até o
Marco M-55, de coordenadas geográficas 01'30'13,970"8 e
67'27'14,870"WGr.; daí, segue com azimute e distância de 10'32'24,2"
e 1.107,91m, até o Marco M-56, de coordenadas geográficas
01'29'38,510"8 e 67'27'08,340"WGr.; daí, segue com azimute e distância de 10'32'29,0" e 947,88m, até o Marco M-57, de coordenadas
geográficas 01'29'08,160"8 e 67'27'02,750"WGr.; daí, segue com azimute e distância de 10'32'33,7" e 1.075,53m, até o Marco M-58, de
coordenadas geográficas 01'28'33,730"8 e 67'26'56,410"WGr.; daí,
segue com azimute e distância de 10'32'33,7" e 1.085,23m, até o
Marco M-59, de coordenadas geográficas 01'27'58,990"8 e
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67'26'50,010''WGr.; daí, segue com azimute e distância de 10'32'35,0"
e 1.012,68m, até o Marco M-60, de coordenadas geográficas
01'27'26,570"8 e 67'26'44,040"WGr.; daí, segue com azimute e distância de 10'32'36,5" e 904,40m, até o Marco M-61, de coordenadas
geográficas 01'26'57,620"8 e 67'26'38,710"WGr.; daí, segue com azimute e distância de 10'32'45,7" e 1.042,53m, até o Marco M-62, de
coordenadas geográficas 01'26'24,250"8 e 67'26'32,560"WGr.; daí,
segue com azimute e distância de 10'33'53,6" e 1.100,19m, até o
Marco M-63, de coordenadas geográficas 01'25'49,030"8 e
67'26'26,050"WGr.; daí, segue com azimute e distância de
10'34'54,4" e 653,68m, até o Marco MZ-04, de coordenadas geográficas 01"25'28,110"8 e 67'26'22,190"WGr.; daí, segue com azimute e
distância de 10'34'49,5" e 235,20m, até o Marco 8AT-290, inicial da
descrição deste perimetro. A base cartográfica utilizada refere-se às
folhas: A8.19-X-D - Escala 1:250.000 - D8G - 1984.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
(81) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Jaminawá do Igarapé
Preto, localizada no Município de Rodrigues Alves, Estado do Acre.

O PRE8IDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
os arts. 19, § 1', da Lei n'' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e 5' do
Decreto n? 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena J aminawá, a seguir descrita: a terra indígena denominada J aminawá do Igarapé
Preto, com superfície de vinte e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e
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um hectares, sessenta e um ares e sessenta e sete centiares e perímetro de cem mil, quinhentos e noventa e oito metros e quinhentos e
noventa e sete milímetros, situada no Município de Rodrigues Alves,
Estado do Acre, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco 8AT-02, de coordenadas geográficas 07'57'48,544"8 e
72'54'54,309"WGr., localizado na margem direita do Igarapé São
João, sentido jusante, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 92'02'44,3" e 167,98m, até o Marco M-AZ2, de coordenadas
geográficas 07'57'48,840"8 e 72'54'48,810"WGr.; deste, segue com
azimute e distância de 92'02'40,7" e 278,94m, até o Marco M-10, de
coordenadas geográficas 07'57'49,110"8 e 72'54'39,710"WGr.; deste,
segue com azimute e distância de 92'02'34,3" e 998,51m, até o Marco
M-09, de coordenadas geográficas 07'57'50,110"8 e 72'54'07,130''WGr.;
deste, segue com azimute e distância de 92'02'26,4" e 990,55m, até
o Marco M-08, de coordenadas geográficas 07'57'51,090"8 e
72'53'34,810WGr.; deste, segue com azimute e distância de
92'02'16,1" e 1.075,96m, até o Marco M-07, de coordenadas geográficas 07'57'52,160"8 e 72'52'59,700"WGr.; deste, segue com azimute e
distância de 92'02'08,2" e 1.054,96m, até o Marco M-06, de coordenadas geográficas 07'57'53,210"8 e 72'52'25,280"WGr.; deste, segue
com azimute e distância de 92'01'58,2" e 1.020,99m, até o Marco M-05,
de coordenadas geográficas 07'57'54,210"8 e 72'51'51,970"WGr.;
deste, segue com azimute e distância de 92'01'50,6" e 1.004,92m,
até o Marco M-04, de coordenadas geográficas 07'57'55,210"8 e
72'51'19,180"WGr.; deste, segue com azimute e distância de
92'01'42,4" e 1.004,76m, até o Marco M-03, de coordenadas geográficas 07'57'56,190"8 e 72'50'46,400"WGr.; deste, segue com azimute e
distância de 92'01'35,5" e 1.002,37m, até o Marco M-02, de coordenadas geográficas 07'57'57,180"8 e 72'50'13,690"WGr.; deste, segue
com azimute e distância de 92'01'24,5" e 994,56m, até o Marco M-01,
de coordenadas geográficas 07'57'58,150"8 e 72'49'41,240"WGr.;
deste, segue com azimute e distância de 92'01'37,2" e 842,54m, até o
Marco M-AZ01, de coordenadas geográficas 07'57'58,980"8 e
72'49'13,750"WGr.; deste, segue com azimute e distância de
92'01'50,5" e 170,96m, até o Marco 8AT-01, de coordenadas geográficas 07'57'59,010"8 e 72'49'08,195"WGr.; localizado na margem esquerda do Igarapé Preto, sentido jusante; Leste: do marco antes descrito, segue pelo Igarapé Preto, a montante, até o Ponto P-01, de coorCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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denadas geográficas 08'03'11,600"8 e 72'49'01,700''WGr., localizado
na confluência com o Igarapé Limeira; deste, segue por este, a montante, até a confluência com o Igarapé Limeirinha, no Ponto P-02, de
coordenadas geográficas 08'05'12,800"8 e 72'50'26,500"WGr.; deste,
segue pelo Igarapé Limeirinha, a montante, até o Marco 8AT-03, de
coordenadas geográficas 08'06'17,799"8 e 72'51'57,107"WGr.; 8ul:
do ponto antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 296'31'17,1" e 158,56m, até o Marco M-AZ3, de
coordenadas geográficas 08'06'15,650"8 e 72'52'01,730"WGr.; deste, segue com azimute e distância de 296'39'02,4" e 913,35m, até o
Marco M-10A, de coordenadas geográficas 08'06'02,460" 8 e
72'52'28,460"WGr.; deste, segue com azimute e distância de
296'38'35,1" e 926,17m, até o Marco M-11, de coordenadas geográficas 08'05'49,080"8 e 72'52'55,560"WGr.; deste, segue com azimute e
distância de 296'38'12,4" e 980,12m, até o Marco M-12, de coordenadas geográficas 08"05'34,930"8 e 72'53'24,240"WGr.; deste, segue
com azimute e distância de 296'37'53,2" e 500,46m, até o Marco M-AZ04, de coordenadas geográficas 08'05'27,710"8 e
72'53'38,890"WGr.; deste, segue com azimute e distância de
296'37'44,8" e 120,12m, até o Marco 8AT-04, de coordenadas geográficas 08'05'25,844"8 e 72'53'42,418"WGr.; localizado à margem direita do Igarapé Cazuza, sentido jusante; deste, segue pelo referido
igarapé, a jusante, até o Ponto P-03, de coordenadas geográficas
08'04'05,200"8 e 72'52'40,200"WGr., localizado na confluência do
Igarapé Cazuza com o Igarapé Preto; deste, segue pelo referido Igarapé Preto, a montante, até o Marco 8AT-05, de coordenadas geográficas 08'05'52,424"8 e 73'01'32,909"WGr., localizado na cabeceira do
Igarapé Preto; Oeste: do ponto antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 13'45'53,6" e 90,23m, até o
Marco M-AZ05, de coordenadas geográficas 08'05'49,680"8 e
73'01'32,210"WGr.; deste, segue com azimute e distância de
13'46'04,1" e 893,20m, até o Marco M-13, de coordenadas geográficas 08'05'21,410"8 e 73'01'25,400"WGr.; deste, segue com azimute e
distância de 13'46'20,6" e 727,83m, até o Marco M-AZ6, de coordenadas geográficas 08'04'58,380"8 e 73'01'19,860"WGr.; deste, segue
com azimute e distância de 13'46'28,7" e 76,013m, até o Marco 8AT-06,
de coordenadas geográficas 08'04'55,863"8 e 73'01'19,292"WGr., localizado na cabeceira do braço direito formador do Igarapé 8ão João;
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deste, segue, a jusante, pelo referido braço, até a confluência com o
Igarapé São João, no Ponto P-04, de coordenadas geográficas
08'03'13,400"S e 73'Ol'02,300"WGr.; deste, segue pelo referido igarapé, a jusante, até o Marco SAT-02, início da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas: SB.18-Z-D e
SB.18-X-B - Escala 1:250.000 - DSG - 1980.
Art. 2' A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2', da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(82)

DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Tukuna Umariaçu, localizada no Município de Tabatinga, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição Federal, e tendo em vista
os arts. 19, § 1', da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e 5' do
Decreto n'' 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Tukuna, a seguir
descrita: a terra indígena denominada Tukuna Umariaçu, com superfície de quatro mil, oitocentos e cinqüenta e quatro hectares, noventa e nove ares e oitenta e nove centiares e perímetro de quarenta
mil, quinhentos e noventa e dois metros e cento e dezessete milímetros, situada no Município de Tabatinga, Estado do Amazonas, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco SAT-286,
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Iizado na margem esquerda do Rio Solimões, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 60"32'39" e 133,57m, até o Marco MAZ-01, de
coordenadas geográficas 04"15'29,550"8 e 69"56'35,020"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 77"38"15"
e 390,24m, até o Marco M-17, de coordenadas geográficas
04"15'26,850"8 e 69"56'22,650"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 68"18'00" e 324,85m, até o Marco M-01 de
coordenadas geográficas 04"15'22,950"8 e 69"56'12,850"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 114°43'14" e
1.262,56m, até o Marco M-02, de coordenadas geográficas
04°15'40,180"8 e 69°55'35,670"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 26°36'18" e 247,51m, até o Marco M-03, de
coordenadas geográficas 04°15'32,980"8 e 69°55'32,070"WGr.; daí,
segue pela margem do Igarapé Umariaçu a montante, até o Marco
M-04, de coordenadas geográficas 04°15'27,570"8 e 69°55'36,46''WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
294°57'260" e 872,37m, até o Marco M-05, de coordenadas geográficas
04°15'15,550"8 e 69"56'02,100"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 42°33'55" e 823,53m, até o Marco M-06, de
coordenadas geográficas 04°14'55,820"8 e 69°55'44,010"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 103°04'49" e
1.289,96m, até o Marco M-07, de coordenadas geográficas
04"15'05,370"8 e 69"55'03,260"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 64°22'35" e 1.565,89m, até o Marco M-08,
de coordenadas geográficas 04°14'43,380"8 e 69"54'17,440"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 78°45'50"
e 1.071,34m, até o Marco M-09, de coordenadas geográficas
04"14'36,620"8 e 69"53'43,350"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 78"43'27" e 1.147,22m, até o Marco M-10,
de coordenadas geográficas 04°14'29,350"8 e 69"53'06,850"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 78"39'16"
e 1.086,48m, até o Marco M-11, de coordenadas geográficas
04°14'22,430"8 e 69°52'32,290"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 78"39'13" e 830,17m, até o Marco M-12,
de coordenadas geográficas 04'14'17,140"8 e 69°52'05,880"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 78°39'10"
e 829,18m, até o Marco M-13, de coordenadas geográficas
04"14'11,860"8 e 69"51'39,500''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 78"39'30" e 774,40m, até o Marco M-14,
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de coordenadas geográficas 04"14'06,930"8 e 69"51'14,870"WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 78"39'44" e
1.333,15m, até o Marco MAZ-02, de coordenadas geográficas
04"13'58,440"8 e 69"50'32,460"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 78"39'56" e 263,70m, até o Marco 8AT-287, de coordenadas geográficas 04"13'56,751"8 e
69"50'24,072"WGr.; Leste: do marco antes descrito, segue por um
igarapé sem denominação, ajusante, até o Ponto P-05, de coordenadas geográficas 4"17'21,020"8 e 69"49'31,730"WGr.; localizado na
confluência do igarapé sem denominação com Igarapé Preto; 8ul: do
ponto antes descrito, segue pelo referido igarapé, a montante, até
Marco 8AT-288, de coordenadas geográficas 4"16'19,441"8 e
69"53'11,150"WGr., localizado na margem direita do Igarapé Preto;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 231"15'05"
e 2.338,60m, até o Marco M-15, de coordenadas geográficas
04°17'11,470"8 e 69"54'15,830"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 231"15'58"e 625,44m, até o Marco MAZ,
de coordenadas geográficas 04"17'24,190"8 e 69"54'31,670"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 231"16'24"
e 399,57m, até o Marco 8AT-289, de coordenadas geográficas
04"17'32,306"8 e 69"54'41,788"WGr.; localizado na margem esquerda do Rio Solimões; Oeste: do marco antes descrito, segue pelo referido rio, a montante, até o Marco M-16, de coordenadas geográficas
04"15'32,600"8 e 69"56'40,910"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Solimões; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 66"41'35" e 71,18m, até o Marco 8AT-286, início da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às
folhas: 8B.19-V-B; - Escala 1:250.000 - D8G - 1980.
Art. 2º A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2º, da Constituição Federal.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(83)

DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Amplia a superfície da terra indígena
Comboios, localizada no Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo, que teve a
demarcação administrativa homologada
pelo Decreto nº 88.601, de 9 de agosto de
1983.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5' do Decreto n' 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica ampliada a superfície da terra indígena Comboios
que teve a demarcação administrativa homologada pelo Decreto n'
88.601, de 9 de agosto de 1983, passando a contar com a área de dois
mil, novecentos e oitenta e três hectares, sessenta e cinco ares e onze
centiares e perimetro de quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e
quatro metros e vinte e oito centímetros, situada no Município de
Aracruz, Estado do Espírito 8anto, com os seguintes novos limites:
Norte: partindo do Marco M-10, de coordenadas geográficas geodésicas 19'41'43,957"8 e 39'57'39,263"WGr.; localizado na margem
díreita do Rio Comboios, segue-se por uma estrada até o Marco
M-11, de coordenadas geográficas geodésicas 19'41'58,388"8 e
39'55'52,437"WGr., localizado na margem do Oceano Atlântico; Leste: do ponto antes descrito, segue-se margeando o referido oceano,
até o Marco M-OO, de coordenadas geográficas geodésicas
19'41'58,388"8 e 39'55'52,437"WGr., localizado na foz do Rio Riacho;
8ul/Oeste: do ponto antes descrito, segue-se, a montante, até o Ponto
DG-01, de coordenadas geográficas geodésicas 19'47'56,253"8 e
40'03'23,801''WGr.; localizado na margem direita do Rio Comboios;
daí, segue-se pelo referido rio, até o Marco 8AT-01, de coordenadas
geográficas geodésicas 19'46'05,948"8 e 40'Ol'51,660''WGr., localizado na margem esquerda do Rio Comboios; daí, segue-se por uma linha reta, com azimute verdadeiro e distância de 270'23'38" e
1.419,725 metros, até o Marco 8AT-02, de coordenadas geográficas geodésicas 19'46'06,152"8 e 40'02'41,122"WGr., localizado próximo à
margem direita do Rio Riacho; daí, segue-se, a montante, pelo referiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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do rio até o Marco SAT-03, de coordenadas geográficas geodésicas
19'45'31,394" S e 40'02'32,130"WGr., localizado próximo à margem
direita do Rio Riacho; daí, segue-se por uma linha reta, com azimute
verdadeiro e distância de 88'07'00" e 1.797,594 metros, até o Marco-OI, de coordenadas geográficas geodésicas 19'45'29,829"S e
40'Ol'30,391"WGr.; daí, segue-se por uma linha reta, com azimute
verdadeiro e distância de 100'34'22" e 236,23 metros, até o Marco
SAT-04, de coordenadas geográficas geodésicas 19'45'31,277"S e
40'Ol'22,436"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Comboios; daí, segue-se a montante pelo referido rio até o Marco M-10, início da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas: SE.24-Y-D-N e SE.24-Y-D-V - IBGE - 1979 Escala 1:100.000.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(84) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Maraã Urubaxi, localizada no Município de Mamã, Estado do
Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista os arts.
19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e 5º do Decreto
nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Kanamari, a seguir descrita: a terra indígena denominada Maraã Urubaxi, com superfície de noventa e quatro mil, quatrocentos e cinco hectares, sete
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ares e trinta e três centiares e perímetro de cento e trinta e oito mil,
cento e dois metros e quatro centímetros, situada no Município de
Maraã, Estado do Amazonas, circunscreve-se aos seguintes limites:
Norte: partindo do Marco 8AT-01, situado na confluência de igarapés formadores da cabeceira do Rio Jurubaxi, de coordenadas geográficas 1'31'03,14"8 e 65'36'38,97"WGr., segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 87'36'17" e 949,49m, até o Marco M-22,
de coordenadas geográficas 1'31'01,93"8 e 65'36'08,27"WGr.; do
marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 86'42'37" e 1.153,38m, até o Marco M-23, de coordenadas
geográficas 1'30'59,82"8 e 65'35'31,04"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 86'42'22" e
925,85m, até o Marco M-24, de coordenadas geográficas
1'30'58,12"8 e 65"35'01,15"WGr.; do marco antes descrito, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 86'42'10" e 1.084,73m,
até o Marco M-25, de coordenadas geográficas 1'30'56,13"8 e
65'34'26,14"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 86"41'58" e 978,27m, até o Marco
M-26, de coordenadas geográficas 1'30'54,34"8 e 65'33'54,56"WGr.;
do marco antes descrito, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 86'41'47" e 980.66m, até o Marco M-27, de coordenadas
geográficas 1'30'52,54"8 e 65'33'22,90"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma reta, com azimute e distância de 86'41'36" e
1.204,90m, até o Marco 8AT-02, situado no início do terreno inundado,
de coordenadas geográficas 1"30'50,28"8 e 65'32'44,00"WGr.; do
marco antes descrito, segue pelo citado terreno inundado, por uma
linha que interliga o 8AT-02 ao P-02, com distância de
10.677,70m, até o ponto digitalizado P-02, situado na margem direita do Igarapé do Repartimento, de coordenadas geográficas
1'30'27,70"8 e 65"26'59,51"WGr.; do ponto antes descrito, segue pelo
citado igarapé, no sentidojusante por uma distância de 12.669.87m,
até o ponto digitalizado P-03 situado na confluência com Igarapé Bafuana, de coordenadas geográficas 1'29'47,55"8 e 65'20'47,73"WGr.;
do ponto antes descrito, segue pelo citado igarapé, no sentido jusante, por uma distância de 8.660,16m, até o Marco 8AT-04, situado na
confluência com o Rio Urubaxi, de coordenadas geográficas
1'30'40,58"8 e 65"17'42,12"WGr.; Leste: do marco antes descrito, segue pelo citado rio, no sentido montante, por uma distância de
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20.396.94m, até o ponto digitalizado P-05, situado na confluência
com o Igarapé Taxiuá, de coordenadas geográficas 1'37'22,55"8 e
65'21'07,54"WGr.; do ponto antes descrito, segue pelo citado igarapé, no sentido montante, por uma distância de 7.189,79m, até o ponto digitalizado P-06, situado na confluência com Igarapé Poxuri, de
coordenadas geográficas 1'40'36,42"8 e 65'22'39,12"WGr.; do ponto
antes descrito, segue pelo citado igarapé, no sentido montante, por
uma distância de 728,15m, até o ponto digitalizado P-07, situado
na confluência com o Igarapé Taxiuazinho, de coordenadas geográficas 1'40'52,82"8 e 65'22'55,57"WGr.; do ponto antes descrito, segue
pelo citado igarapé, no sentido montante, com uma distância de
1.218,88m, até o Marco 8AT-08, situado na sua cabeceira, de coordenadas geográficas 1'41'33,14"8 e 65'22'53,73"WGr.; Sul: do marco
antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
243'31'04" e 1.240,83m, até o Marco M-35, de coordenadas geográficas 1'41'51,13"8 e 65'23'29,65"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 243'34'23" e
948,60m, até o Marco M-36, de coordenadas geográficas
1'42'04,84"8 e 65'23'57,14"WGr.; do marco antes descrito, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 243'36'15" e 969,76m,
até o Marco M-37, de coordenadas geográficas 1'42'18,83"8 e
65'24'25,25"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 243'35'33"e 1.038,41m, até o marco
M-38, de coordenadas geográficas 1'42'33,82"8 e 65'24'55,34"WGr.;
do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 243'31'28" e 1.097,19m, até o Marco M-39, de coordenadas geográficas 1'42'70"8 e 65'25'27,12"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
243'27'55" e 1.053,91m, até o Marco M-40, de coordenadas geográficas 1'43'04,98"8 e 65'25'57,63"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 243'26'42" e
847,45m, até o Marco M-41, de coordenadas geográficas
1'43'17,28"8 e 65'26'22,16"WGr.; do marco antes descrito, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 243'27'05" e 937,54m, até
o Marco M-42, de coordenadas geográficas 1'43'30,88"8 e
65'26'49,30"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 243'26'14" e 1.270,70m, até o Marco
M-43, de coordenadas geográficas 1'43'49,32"8 e 65'27'26,07"WGr.;
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do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 243'25'29" e 947,62m, até o Marco M-44, de coordenadas geográficas 1'44'03,08"8 e 65'27'53,50"WGr.; do marco antes
descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
243'25'39" e 1.01l,02m, até o Marco M-45, de coordenadas geográficas 1'44'17,76"8 e 65'28'22,75"WGr.; do marco antes descrito,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 243'25'53" e
997,05m, até o Marco M-46, de coordenadas geográficas
1'44'32,23"8 e 65'28'51,61"WGr.; do marco antes descrito, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 243'26'06" e 1.069,53m,
até o Marco M-47, de coordenadas geográficas 1'44'47,76"8 e
65'29'22,56"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 243'26'33" e 995,87m, até o Marco
M-48,de coordenadas geográficas 1'45'02,21"8 e 65'29'51,39"WGr.;
do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 243'27'00" e 1.097,90m, até o Marco M-49, de coordenadas geográficas 1'45'18,13"8 e 65'30'23,17"WGr.; do marco antes
descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
243'27'22" e 919,06m, até o Marco M-50, de coordenadas geográficas
1'45'31,46"8 e 65'30'49,77''WGr.; do marco antes descrito, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 243'27'40" e 1.026,65m,
até o Marco M-51, de coordenadas geográficas 1'45'46,35"8 e
65'31'19,49"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 243'28'05" e 1.056,67m, até o Marco
M-52, de coordenadas geográficas 1'46'01,66"8 e 65'31'50,08"WGr.;
do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 243'28'37" e 1.045,88m, até o Marco M-53, de coordenadas geográficas 1'46'16,82"8 e 65'32'20,36"WGr.; do marco antes
descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
243'28'59" e 865,87m, até o Marco M-54, de coordenadas geográficas
1'46'29,36"8 e 65'32'45,43"WGr.; do marco antes descrito, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 243'29'20" e 91l,83m,
até o Marco M-55, de coordenadas geográficas 1'46'42,57"8 e
65'33'1l,83"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 243'29'31" e 1.096,79m, até o Marco
M-56, de coordenadas geográficas 1'46'58,45"8 e 65'33'43,59"WGr.;
do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 243'29'50" e 1.061,34m, até o Marco M-57, de coordeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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nadas geográficas 1'47'13,82"8 e 65°34'14,33"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
243°30'12" e 1.125,26m, até o Marco M-58, de coordenadas geográficas 1°47'30,11"8 e 65°34'46,91"WGr.; do marco antes descrito, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 243°30'26" e 949,73m,
até o Marco M-59, de coordenadas geográficas 1°47'43,85"8 e
65°35'14,42"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 243°30'36" e 938,42m, até o Marco
M-60, de coordenadas geográficas 1°47'57,43"8 e 65°35'41,59"WGr.;
do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 243°30'52" e 1.100,58m, até o Marco M-61, de coordenadas geogrâficas 1°48'13,36"8 e 65°36'13,47"WGr.; do marco antes
descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
243°31'11" e 1.054,66m, até o Marco M-62, de coordenadas geográficas 1'48'28,62"8 e 65°36'44,01"WGr.; do marco antes descrito, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 243'31'25" e
954,62m, até o Marco 8AT-09, situado na cabeceira do Igarapé do
Léru, de coordenadas geográficas 1'48'42,38"8 e 65°37'11,66"WGr.;
do marco antes descrito, segue pelo citado igarapé, no sentidojusante, por uma distância de 708,62m, até o ponto digitalizado P-08, situado na confluência com o Lago Maraã, de coordenadas geográficas
1°48'58,87"8 e 65°37'24,85"WGr.; do ponto antes descrito, segue
margeando o citado lago, por uma distância de 365,62m, até o ponto
digitalizado P-09, situado na confluência com o Igarapé Massaranduba, de coordenadas geográficas 1°48'54,46"8 e 65°37'35,21"WGr.;
Oeste: do ponto antes descrito, segue pelo citado igarapé, no sentido
montante, por uma distância de 16.734,42m, até o Marco 8AT-12, situado na sua cabeceira, de coordenadas geográficas 1'41'40,69"8 e
65°41'51,00"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 26°10'20" e 988,36m, até o Marco
M-Ol, de coordenadas geográficas 1°41'11,90"8 e 65°41'36,84"WGr.;
do marco antes descrito, segue por linha reta, com azimute e distância de 26°10'16" e 942,92m, até o Marco M-02, de coordenadas geográficas 1'40'44,39"8 e 65°41'23,36"WGr.; do marco antes descrito,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 26"10'12" e
1.204,71m, até o Marco M-03, de coordenadas geográficas
1°40'09,23"8 e 65°41'06,13"WGr.; do marco antes descrito, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 26°10'08" e 1.062,00m,
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até o Marco M-04, de coordenadas geográficas 1'39'38,25"8 e
65'40'50,95"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 26'10'04" e 785,86m, até o Marco
M-05, de coordenadas geográficas 1'39'15,31"8 e 65'40'39,71"WGr.;
do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 26'09'59" e 1.121,49m, até o Marco M-06, de coordenadas geográficas 1'38'42,59"8 e 65'40'23,68"WGr.; do marco antes
descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
26'09'55" e 1.127,08m, até o Marco M-07, de coordenadas geográficas 1'38'09,70"8 e 65'40'07,57"WGr.; do marco antes descrito, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 26'10'00" e 921,04m,
até o Marco M-08, de coordenadas geográficas 1'37'42,82"8 e
65'39'54,40"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 26'09'54" e 960,19m, até o Marco
M-09, de coordenadas geográficas 1'37'14,80"8 e 65'39'40,68"WGr.;
do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 26'09'51" e 934,47m, até o Marco M-10, de coordenadas
geográficas 1'36'47,53"8 e 65'39'27,32"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 26'09'41" e
1.252,22m, até o Marco M-ll, de coordenadas geográficas
1'36'10,99"8 e 65'39'09,42"WGr.; do marco antes descrito, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 26'09'22" e 975,65m,
até o Marco M-12, de coordenadas geográficas 1'35'42,51"8 e
65'38'55,48"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 26'08'51" e 1.322,27m, até o Marco
M-13, de coordenadas geográficas 1'35'03,92"8 e 65'38'36,59"WGr.;
do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 26'08'24" e 1.013,22m, até o Marco M-14, de coordenadas geográficas 1'34'34,34"8 e 65'38'22,13"WGr.; do marco antes
descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
26'07'58" e 985,17m, até o Marco M-15, de coordenadas geográficas
1'34'05,58"8 e 65'38'08,06"WGr.; do marco antes descrito, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 26'07'39" e 997,18m,
até o Marco M-16, de coordenadas geográficas 1'33'36,47"8 e
65'37'53,83"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 26'07'21" e 1.029,58m, até o Marco
M-17, de coordenadas geográficas 1'33'06,41"8 e 65'37'39,13"WGr.;
do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e
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distância de 26'07'00" e 1.037,84m, até o Marco M-18, de coordenadas geográficas 1°32'36,11"8 e 65°37'24,33"WGr.; do marco antes
descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
26°06'40" e 1.135,90m, até o Marco M-19, de coordenadas geográficas 1°32'02,95"8 e 65°37'08,12"WGr.; do marco antes descrito, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 26°06'19" e 928,57m,
até o Marco M-20, de coordenadas geográficas 1°31'35,83"8 e
65'36'54,88"WGr.; do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 26°06'05" e 943,40m, até o Marco
M-21, de coordenadas geográficas 1'31'08,29"8 e 65°36'41,43"WGr.;
do marco antes descrito, segne por uma linha reta, com azimute e
distância de 26°05'50" e 174,88m, até o marco 8AT-01, início da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se à folha: 8A.20-V-C - Escala 1:250.000 - Radam - 1977.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
(85)

DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Massaco~ localizada
nos Municípios de Costa Marques e Alta
Floresta D'Oeste, Estado de Rondônia.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista os arts.
19, § 1', da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e 5' do Decreto
n' 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. I" Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente de grupos indígenas isolados, a seguir descrita: a terra indígena denominada Massaco, com superfície
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de quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa e cinco hectares, sete ares e sessenta e nove centiares e perímetro de quatrocentos e três mil, quarenta metros e quinhentos e sessenta e dois milímetros, situada nos Municípios de Costa Marques e Alta Floresta
D'Oeste, Estado de Rondônia, circunscreve-se aos seguintes limites:
Norte: partindo do Ponto P-01=8AT-01, da T.!. Rio Branco, de coordenadas geográficas 12"19'27,300"8 e 65"51'12,000"WGr., localizado
na confluência do Igarapé Bandeira com o Rio Branco, confrontando
com o limite sudoeste da Terra Indígena Rio Branco, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 134"33'37,00" e 1.999,75m,
até o Marco M-02, de coordenadas geográficas 12"20'12,900"8 e
62"50'24,800"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 134"33'43,00" e 1.846,28m, até o Marco M-04, de coordenadas geográficas 12"20'55,100"8 e 62"49'41,200"WGr.; deste,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 134"33'23,00"
e 2.198,24m, até o Marco M-06, de coordenadas geográficas
12"21'45,300"8 e 62"48'49,300"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 134"33'11,00" e 2.000,33m,
até o Marco M-08, de coordenadas geográficas 12"22'30,900"8 e
62"48'02,100''WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 134"33'03,00" e 1.999,76m, até o Marco M-10, de coordenadas geográficas 12"23'16,600"8 e 62"47'14,800"WGr.; deste,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 134"32'52,00" e
2.000,02m, até o Marco M-12, de coordenadas geográficas
12"24'02,200"8 e 62"46'27,000"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 134"33'09,00" e 1.999,69m, até o
Marco M-14, de coordenadas geográficas 12"24'47,800"8 e
62"45'40,400"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 134"32'49,00" e 2.000,37m, até o Marco M-16,de coordenadas geográficas 12"25'33,500"8 e 62"44'53,100"WGr.; deste,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 134"32'23,00"
e 1.999,87m, até o Marco M-18, de coordenadas geográficas
12"26'19,100"8 e 62"44'05,800"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 134"32'39,00" e 1.999,79m,
até o Marco M-20, de coordenadas geográficas 12"27'04,700"8 e
62"43'18,600WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 134"32'22,00" e 2.000,38m, até o Marco M-22, de coordenadas geográficas 12"27'50,300"8 e 62"42'31,300"WGr.; deste, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 134"31'09,00" e
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1.326,02m, até o Ponto P-02=M-24, da T.!. Rio Branco, de coordenadas geográficas 12'28'20,600"8 e 62'41'59,900"WGr.; deste, confrontando com o limite sudeste da T.!. Rio Branco, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 44'47'28,00" e 601,32m, até
o Marco M-26, de coordenadas geográficas 12'28'06,600"8 e
62'41'45,900"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 44'47'22,00" e 1.998,43m, até o Marco M-28, de coordenadas geográficas 12'27'20,400"8 e 62'40'59,300"WGr.; deste, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 44'47'25,00" e
1.998,37m, até o Marco M-30, de coordenadas geográficas
12'26'34,200"8 e 62'40'12,800"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 44'47'27,00" e 1.998,72m, até o
Marco M-32, de coordenadas geográficas 12'25'48,000"8 e
62'39'26,200"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 44'47'21,00" e 1.998,87m, até o Marco M-34, de coordenadas geográficas 12'25'01,700"8 e 62'38'39,600"WGr.; deste, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 44'47'14,00" e
1.998,63m, até o Marco M-36, de coordenadas geográficas
12'24'15,500"8 e 62'37'53,000"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 44'47'07,000" e 1.998,24m, até o
Marco M-38 de coordenadas geográficas 12'23'29,300"8 e
62'37'06,500"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 44'46'59,000" e 1.998,530m, até o Marco M-40, de coordenadas geográficas 12'22'43,000"8 e 62'36'19,900"WGr.; deste, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 44'42'19,00" e
1.998,70m, até o Marco M-42, de coordenadas geográficas
12'21'56,700"8 e 62'35'33,400"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 44'42'13,00" e 1.998,49m, até o
Marco M-44, de coordenadas geográficas 12'21'10,400"8 e
62'34'46,900"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 44'42'13,00" e 1.998,45m, até o Marco M-46, de coordenadas geográficas 12'20'24,100"8 e 62'34'00,500"WGr.; deste, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 44'42'06,00" e
1.998,58m, até o Marco M-48, de coordenadas geográficas
12'19'37,700"8 e 62'33'14,000"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 44'41'57,00" e 1.996,10m, até o
Marco M-50, de coordenadas geográficas 12'18'51,500"8 e
62'32'27,600"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 44'41'56,00" e 2.000,80m, até o Marco M-52, de coordsCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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nadas geográficas 12'18'05,100"8 e 62'31'41,100" WGr.; deste, Segue por uma linha reta, com azimute e distância de 44'41'51,00" e
2.202,47m, até o Ponto P-03=8AT-02, da T.!. Rio Branco, de coordenadas geográficas 12'17'14,000"8 e 62'30'49,900"WGr.; situado na
margem esquerda do Igarapé 8ete Galhos, sentido a montante; deste, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
44'34'19,00" e 1.800,20m, até o Marco M-56, de coordenadas geográficas 12'16'32,200"8 e 62'30'08,100"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 44'34'27,00" e 2.000,41m, até
o Marco M-58, de coordenadas geográficas 12'15'45,800"8 e
62'29'21,800"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 47'12'36,90" e 484,97m, até o Ponto P-04, de coordenadas geográficas 12'15'35,000"8 e 62'29'10,000"WGr., localizado à
margem esquerda do Igarapé Colorado; daí, segue por este a montante, até o Ponto P-05, de coordenadas geográficas 12'15'50,000"8 e
62'28'10,000"WGr.; localizado na confluência do Igarapé Colorado
com o Igarapé Descampado; daí, segue pelo referido igarapé, a montante, até o Marco 8AT -268, de coordenadas geográficas
12'18'11,763"8 e 62'20'20,476"WGr.; localizado na sua cabeceira;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
160'37'41,400" e 176,52m, até o Marco MZ-04, de coordenadas geográficas 12'18'17,200"8 e 62'20'18,520"WGr.; deste, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 160'37'30,700" e 733,84m,
até o Marco M-04, de coordenadas geográficas 12'18'39,710"8 e
62'20'10,410"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 160'37'15,900" e 432,19m, até o Marco M-03A, de coordenadas geográficas 12'18'52,970"8 e 62'20'05,630"WGr.; deste,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 160'43'39,000"
e 1.129,60m, até o Marco M-03, de coordenadas geográficas
12'19'27,660"8 e 62'19'53,190"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 160'40'10,300" e 1.300,92m,
até o Marco M-02, de coordenadas geográficas 12'20'07,580"8 e
62'19'38,830''WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 160'32'22,000" e 792,74m, até o Marco M-01, de coordenadas geográficas 12'20'31,890"8 e 62'19'30,030"WGr.; deste,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 160'31'54,500"
e 692,65m, até o Marco MZ-03, de coordenadas geográficas
12'20'53,130"8 e 62'19'22,330"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 160'32'34,600" e. 133,17m, até o
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Marco 8AT-267, de coordenadas geográficas 12'20'57,197"8 e
62'19'20,852"WGr., localizado à margem esquerda do Igarapé 8ete
Galhos; daí, segue por este, a montante, até o Marco 8AT-265, de coordenadas geográficas 12'20'43,941"8 e 62'12'38,575"WGr., localizado em uma de suas cabeceiras; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 24'47'11,700" e 88,58m, até o Marco MZ-02, de
coordenadas geográficas 12'20'41,350"8 e 62'12'37,350"WGr.; deste,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 24'54'08,700"
e 1.107,30m, até o Marco MZ-01, de coordenadas geográficas
12'20'08,610"8 e 62'12'22,010"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 24'47'20,300"e 175,82m, até o
Marco 8AT-266, de coordenadas geográficas 12'20'03,378"8 e
62'12'19,590"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Consuelo;
Leste: do ponto antes descrito, segue pelo Igarapé Consuelo, ajusante, até o Marco 8AT-269, de coordenadas geográficas 12'38'27,213"8
e 62'11'14,126"WGr., localizado na confluência do Igarapé Consuelo
com o Rio Terebito; daí, segue por este, ajusante, até o Ponto P-11,
de coordenadas geográficas 12'40'20,000"8 e 62'12'21,000"WGr.; localizado na confluência do Rio Terebito com o Rio Colorado; Sul: do
ponto antes descrito, segue pelo Rio Colorado, a jusante, até o
Marco 8AT-269-A, de coordenadas geográficas 12'51'54,919"8 e
62'36'58,387"WGr., localizado na confluência do Rio Colorado com o
Rio Massaco; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância
de 334'03'35,100" e 391,94m, até o Marco MZ-05, de coordenadas geográficas 12'51'43,460"8 e 62'37'04,090''WGr.; deste, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 334'03'45,100" e 616,79m, até
o Marco M-06, de coordenadas geográficas 12'51'25,420"8 e
62'37'13,070"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 334'03'36,100" e 1.028,92m, até o Marco M-07, de coordenadas geográficas 12'50'55,320"8 e 62'37'28,050"WGr.; deste, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 334'03'39,600" e
1.022,78m, até o Marco M-08, de coordenadas geográficas
12'50'25,400"8 e 62'37'42,930"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 334'03'41,100" e 1.033,78m,
até o Marco M-09, de coordenadas geográficas 12'49'55,160"8 e
62'37'57,980"WGr.; deste segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 334'03'43,000" e 1.028,03m, até o Marco M-10, de coordenadas geográficas 12'49'25,080"8 e 62'38'12,940"WGr.; deste,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 334'03'48,400"
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e 935,87m, até o Marco M-ll, de coordenadas geográficas
12'48'57,700"8 e 62'38'26,560"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 334"03'51,400" e 1.044,15m,
até o Marco M-12, de coordenadas geográficas 12'48'27,160"8 e
62'38'41,750"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 334'03'51,400" e 1.229,64m, até o Marco M-13, de coordenadas geográficas 12'47'51,180"8 e 62'38'59,640"WGr.; deste,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 334'04'02,800"
e 842,61m, até o Marco M-14, de coordenadas geográficas
12'47'26,530"8 e 62'39'1l,900''WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 334"04'02,300" e 977,75m, até o
Marco M-15, de coordenadas geográficas 12'46'57,920"8 e
62"39'26,120"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 334'04'17,300" e 979,64m, até o Marco M-16, de coordenadas geográficas 12'46'29,260"8 e 62'39'40,360"WGr.; deste, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 334"04'20,600" e
1.014,612m, até o Marco M-17, de coordenadas geográficas
12"45'59,570"8 e 62'39'55,120"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 334"04'26,300" e 997,13m, até o
Marco M-18, de coordenadas geográficas 12'45'30,400"8 e
62"40'09,610"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 334"04'30,800" e 992,77m, até o Marco M-19, de coordenadas geográficas 12'45'01,350"8 e 62'40'24,050''WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 334"04'35,100" e
1.023,34m, até o Marco M-20, de coordenadas geográficas
12'44'31,410"8 e 62'40'38,920"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 334"04'40,300" e 993,36m, até o
Marco M-21, de coordenadas geográficas 12'44'02,340"8 e
62'40'53,360" WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 334'04'32,500" e 1.021,19m, até o Marco M-22, de coordenadas geográficas 12'43'32,460"8 e 62'41'08,200"WGr.; deste,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 334'04'35,000"
e 1.045,29m, até o Marco M-23, de coordenadas geográficas
12'43'01,870"8 e 62'41'23,390''WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 334'04'40,200" e 953,014m, até o
Marco M-24, de coordenadas geográficas 12'42'33,990"8 e
62'41'37,240"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 334'04'42,700" e 982,49m, até o Marco M-25, de coordenadas geográficas 12'42'05,240" 8 e 62'41'51,510"WGr.; deste,
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segue por uma linha reta, com azimute e distância de
334'19'52,000" e 1.023,53m, até o Marco M-26, de coordenadas geográficas 12'41'35,220" 8 e 62'42'06,250"WGr.; deste, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 334'17'04,100" e 1.001,67m,
até o Marco M-27, de coordenadas geográficas 12'41'05,860"8 e
62'42'20,690"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 334'17'03,500" e 780,393m, até o Marco MZ-06, de coordenadas geográficas 12'40'42,980"8 e 62'42'31,950"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 335'50'55,700" e
585,64m, até o Marco 8AT-270, de coordenadas geográficas
12'40'25,591"8 e 62'42'39,911"WGr.; localizado à margem direita do
Rio Baia Rica ou São Simão; daí, segue por este a jusante até o
8AT-271, de coordenadas geográficas 12'38'09,702" 8 e
62'58'20,622"WGr., localizado na confluência com um igarapé sem
denominação; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 298'41'11,500" e 150,14m, até o Marco MZ-08, de coordenadas
geográficas 12'38'07,360"8 e 62'58'24,990"WGr.; deste, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 298'41'14,400" e 911,82m,
até o Marco M-29, de coordenadas geográficas 12'37'53,110"8 e
62'58'51,510"WGr.; deste, segue por uma linha reta, COIll azimute e
distância de 298'40'35,000" e 932,32m, até o Marco M-30, de coordenadas geográficas 12'37'38,550"8 e 62'59'18,620"WGr.; deste, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 298'41'12,900" e
1.031,05m, até o Marco M-31, de coordenadas geográficas
12'37'22,430" 8 e 62'59'48,600"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 298'40'33,300" e 1.148,84m, até o
Marco M-32, de coordenadas geográficas 12'37'04,490"8 e
63'OO'22,020"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 298'40'51,100" e 1.041,95m, até o Marco M-33, de coordenadas geográficas 12'36'48,210"8 e 63'OO'52,320"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 298'37'06,600"
e 814,33m, até o Marco M-34, de coordenadas geográficas
12'36'35,510"8 e 63'Ol'16,010"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 298'25'23,200" e 1.018,08m, até o
Marco M-35, de coordenadas geográficas 12'36'19,730" 8 e
63'Ol'45,690"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 298'52'53,600" e 1.002,22m, até o Marco M-36, de coordenadas geográficas 12'36'03,970"8 e 63'02'14,770"WGr.; deste,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 298'47'01,800"
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e 1.022,98m, até o Marco M-37, de coordenadas geográficas
12°35'47,930"8 e 63°02'44,090"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 298°40'42,300" e 953,285m, até o
Marco M-38 de coordenadas geográficas 12°35'33,030"8 e
63°03'12,200"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 298°34'16,200" e 1.000,60m, até o Marco M-39, de coordenadas geográficas 12°35'17,440"8 e 63°03'41,320"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 298°33'40,600" e
1.028,93m, até o Marco M-40, de coordenadas geográficas
12°35'01,420"8 e 63°04'1l,270"WGr.; deste, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 298°45'01,600" e 853,27m, até o
Marco MZ-7, de coordenadas geográficas 12°34'48,050"8 e
63°04'36,060"WGr.; deste, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 298°48'27,800" e 175,746m, até o Marco 8AT-272, de coordenadas geográficas 12°34'45,296"8 e 63°04'41,166"WGr., localizado à margem direita do Rio Branco; daí, segue por este a jusante
até o Ponto P-16, de coordenadas geográficas 12°34'16,000"8 e
63°05'36,000"WGr., localizado na confluência com um paraná sem
denominação; Oeste: do ponto antes descrito, segue pelo paraná
sem denominação, a montante, até o Ponto P-17, de coordenadas
geográficas 12°27'00,000"8 e 63°01'30,000"WGr., localizado na confluência com o Rio Branco; deste, segue a montante pelo citado rio,
até o Ponto P-01=8AT-01, da T.!. Rio Branco, inicial da descrição.
Do Ponto P-16 ao Ponto P-01, confronta-se com a Reserva Biológica
do Guaporé. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas:
8D.20-V-B-III,
8D.20-X-A-I;
8D.20-X-A-II;
8D.20-V-B-VI;
8D.20-X-A-IV; 8D.20-X-C-I e 8D.20-X-A-V - Escala 1:100.000 D8G-1977.
Art. 2º A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2º, da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
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(86) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação adminístrativa da terra indígena Marãiwatsede, localizada nos Municípios de Alto Boa Vista e São
Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv; da Constituição Federal, e tendo em vista
os arts. 19, § 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e 5' do
Decreto n' 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Xavante, a seguir
descrita: a terra indígena denominada Marãiwatsede, com superfície de cento e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e um hectares, vinte e dois ares e noventa e um centiares e perímetro de duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e sete metros e noventa e nove
centímetros, situada nos Municípios de Alto Boa Vista e São Félix do
Araguaia, Estado de Mato Grosso, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco 8AT-Ol, de coordenadas geográficas
geodésicas 11'30'48,534"8 e 51'51'40,525"WGr., localizado próximo
à cabeceira de um córrego sem denominação e na confrontação com o
limite da Fazenda 8uiá-Missú, segue pelo limite da fazenda, com
azimute e distância de 116'05'58,6" e 19.517,19 metros, até Marco
8AT-02, de coordenadas geográficas geodésicas 11'35'29,609"8 e
51'42'02 ,668"WGr. , localizado na faixa de dominio da Rodovia
BR-158; daí, segue pelo bordo direito da referida rodovia, no sentido
do Posto da Mata, até o Marco 8AT-03, de coordenadas geográficas
geodésicas 11'35'52,025"8 e 51'42'06,015"WGr., localizado no limite
da Fazenda 8uiá-Missú; daí, segue pelo limite da fazenda, com azimute e distância de 83'25'58,9" e 12.314,08 metros, até o Marco
8AT-04, de coordenadas geográficas geodésicas 11'35"07,080"8 e
51'35'21,977"WGr., localizado na divisa de vegetação entre a mata e
o campo; daí, segue por esta divisa, com azimute e distância de
174'40'57,3" e 11.047,52 metros, até o Marco 8AT-05, de coordenadas geográficas geodésicas 11'41'05,255"8 e 51'34"48,914''WGr., 10Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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calizado na faixa de domínio da rodovia BR-242; daí, segue pelo bordo direito da citada rodovia, no sentido de São Félix do Araguaia,
até o Marco 8AT-06, de coordenadas geográficas geodésicas
11'40'28,428"8 e 51'25'09,020"WGr., situado na referida faixa de domínio; Leste: do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com
azimute e distãncia de 171'31'36,8" e 19.159,98 metros, confrontando com a Fazenda Suiá-Missú, até o Marco 8AT-07, de coordenadas
geográficas geodésicas 11'50'45,521"8 e 51'23'36,647"WGr.; Sul: do
marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 256'50'59,7" e 5.380,07 metros, confrontando com a Fazenda 8uiá-Missú, até o Marco M-08, de coordenadas geográficas geodésicas 11'51'25,312"8 e 51'26'31.888"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 261'01'41,05" e 3.980,88 metros,
confrontando com a Fazenda 8uiá-Missú, até o Marco M-09, de coordenadas geográficas geodésicas 11'51'44,969"8 e 51'28'39,478"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
265'39'28,23" e 3.236,72 metros, confrontando com a Fazenda SuiáMissú, até o Marco M-10, de coordenadas geográficas geodésicas
11'51'52,762"8 e 51'30'27,185"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 261'08'57,37" e 12.370,08 metros, confrontando com a Fazenda Suiá-Missú, até o Marco 8AT-11, de coordenadas geográficas geodésicas 11'53'12,241"8 e 51'39'12,976''WGr.,
situado na faixa de domínio da Rodovia BR-158; daí, segue pelo bordo direito da referida rodovia, no sentido da Fazenda Alô Brasil,
até o Marco 8AT-12, de coordenadas geográficas geodésicas
11'58'12,329"8 e 51'40'43,330"WGr.; daí, segue por uma estrada vicinal, numa linha reta, com azimute e distância de 283'20'45,8" e
19.353,92 metros, confrontando com a Fazenda Suiá-Missú, até o
Marco 8AT-13, de coordenadas geográficas geodésicas 11'55'45,203"8
e 51'51'05,502"WGr.; localizado na faixa de domínio da Rodovia
BR-080; Oeste: do marco antes descrito, segue pelo bordo direito da
citada rodovia, no sentido de São José do Xingu, até o Marco
8AT-14, de coordenadas geográficas geodésicas 11'43'37,440"8 e
51'59'01,772"WGr., localizado na interseção com a faixa de domínio
da Rodovia BR-219; daí, segue pelo bordo direito desta, no sentido do
Posto da Mata, até o Marco 8AT -15, de coordenadas geográficas geodésicas 11'43'31,454"8 e 51'42'22,110"WGr., localizado na margem
direita de um córrego sem denominação; daí, segue por este, a juCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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sante, até o Marco M-16, de coordenadas geográficas geodésicas
11"40'31,883"S e 51"43'14,955"WGr., localizado na sua confluência
com o Ribeirão das Traíras; daí, segue por este, ajusante, até o Marco M-17, de coordenadas geográficas geodésicas 11"40'09,108"S e
51"43'59,092"WGr., localizado na sua confluência com o Rio Comandante Fontoura; daí, segue por este, a jusante, até o Marco
SAT-18, de coordenadas geográficas geodésicas 11"33'05,282"S e
5l"55'28,514"WGr., localizado na confrontação com o limite da Fazenda Suiá-Missú; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 78"09'22,2" e 7.604,51 metros, confrontando com a Fazenda Suiá-Missú, o Marco SAT-19, de coordenadas geográficas geodésicas 11"32'15,228"S e 51"51'22,660"WGr.; daí segue confrontando
com a referida fazenda, até o Marco SAT-01, início da presente
descrição. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas:
SC.22-Y-D-Ve SC.22-Y-D-Vl-Escala 1:100.000 -IBGE -1986.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(87) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Jaminawá Arara do
Rio Baje, localizada no Município de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
os arts. 19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e 5º do
Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas J aminawá e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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Arara, a seguir descrita: a terra indígena denominada J aminawá
Arara do Rio Bajé, com superfície de vinte e oito mil, novecentos e
vinte e seis hectares, onze ares e dois centiares e perímetro de noventa e sete mil, setecentos e quarenta e cinco metros e quatrocentos
e dezenove milímetros, situada no Município de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco 8AT-304, de coordenadas geográficas
08"46'00,407"8 e 72º15'11,490"WGr., localizado na confluência do
Igarapé Braço Esquerdo com o Igarapé Barro Branco, segue, sentido
montante, pelo referido Igarapé Barro Branco, até a sua cabeceira,
no Ponto P-02, de coordenadas geográficas 08º46'46,100"8 e
72'OT04,900"WGr.; Leste: do ponto antes descrito, segue pela direção geral sudeste pelo divisor d'água que separa a bacia formadora
da margem direita do Rio Bajé, da bacia formadora da margem
esquerda do Riozinho da Liberdade e Igarapé São Salvador, até o
Marco 8AT-303, de coordenadas geográficas 08º49'41,862"8 e
72'04'21,722"WGr., localizado na margem esquerda do Igarapé das
Pedreiras; deste, segue pelo referido igarapé, a montante até a confluência, no Igarapé São Salvador, no Ponto P-04, de coordenadas
geográficas 08'50'22,600"8 e 72'04'06,600"WGr.; Sul: do ponto antes
descrito, segue pelo referido Igarapé São Salvador, até a sua cabeceira, no Marco 8AT-302, de coordenadas geográficas 08'51'12,470"8 e
72'05'29,391"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 216°44'02,0" e 94,03m, até o Marco M-AZ7, de coordenadas geográficas 08'51'15,200"8 e 72'05'31,160"WGr.; deste, segue
com azimute e distância de 216'44'10,5" e 934,35m, até o Marco M-Ol,
de coordenadas geográficas 08'51'39,690"8 e 72°05'49,240"WGr.;
deste, segue com azimute e distância de 216°45'54,3" e 598,91m,
até o Marco M-AZ6, de coordenadas geográficas 08'51'55,390"8 e
72°06'00,840"WGr.; deste, segue com azimute e distância de
216'46'44,0" e 195,03m, até o Marco 8AT-301, de coordenadas geográficas 08'52'00,321"8 e 72'06'04,670"WGr.; deste, segue com azimute e distância de 216°42'59,6" e 221,58m, até o Marco M-03, de coordenadas geográficas 08°52'06,310"8 e 72°06'08,900"WGr.; deste,
segue com azimute e distância de 216'46'15,6" e 1096,68m, até o Marco
M-02, de coordenadas geográficas 08'52'35,040"8 e 72'06'30,140"WGr.;
deste, segue com azimute e distância de 216'47'54,3" e 1.109,23m,
até o Marco M-Ol, de coordenadas geográficas 08'53'04,090"8 e
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72'06'51,650"WGr.; deste, segue com azimute e distância de
216'49'49,6" e 910,75m, até Marco M-AZ6, de coordenadas geográficas 08'51'55,390"8 e 72'06'00,840"WGr.; deste, segue com azimute e
distância de 216'49'55,0" e 119,87m, até o Marco 8AT-300, de coordenadas geográficas 08'53'30,813"8 e 72'07'1l,692"WGr., localizado
na confluência de um igarapé sem denominação com o Igarapé Rio
de Janeiro; daí, segue pelo referido igarapé, até a confluência de um
igarapé sem denominação, no Ponto P-09; de coordenadas geográficas 08'54'04,300"8 e 72'08'44,500"WGr.; deste, segue pelo referido
igarapé sem denominação, até o Marco 8AT-279, de coordenadas
geográficas 08'55'05,349"8 e 72' 10'1O,762"WGr., localizado na cabeceira do referido igarapé; Oeste: do ponto antes descrito, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 321'16'16,0" e 136,42m,
até o Marco M-AZ4, de coordenadas geográficas 08'55'02,160"8 e
72'lO'13,530"WGr.; deste, segue com azimute e distância de
321'24'24,0" e 988,96m, até o Marco M-04, de coordenadas geográficas 08'54'37,180"8 e 72'lO'33,900"WGr.; deste, segue com azimute e
distância de 321'29'16,3" e 965,49m, até o Marco M-03, de coordenadas geográficas 08'54'12,760"8 e 72'10'53,750"WGr.; deste, segue com azimute e distância de 321'28'29,9" e 1.032,54m, até o
Marco M-02, de coordenadas geográficas 08'53'46,640"8 e
72'll'14,980"WGr.; deste, segue com azimute e distância de
321'29'42,5" e 994,05m, até o Marco M-01, de coordenadas geográficas 08'53'21,490"8 e72'll'35,410"WGr., deste, segue com azimute e
distância de 321'31'02,4" e 913,80m, até o Marco M-AZ3, de coordenadas geográficas 08'52'58,370"8 e 72'll'54,190"WGr.; deste, segue
com azimute e distância de 320'50'48,2" e 54,73m, até o Marco
8AT-278, de coordenadas geográficas 08'52'56,748"8 e
72'll'55,377"WGr.; deste, segue com azimute e distância de
270'46'35,4" e 594,96m, até o Marco M-10, de coordenadas geográficas 08'52'56,880"8 e 72'12'14, 790"WGr.; deste, segue com azimute e
distância de 270'52'40,1" e 1.023,18m, até o Marco M-09, de coordenadas geográficas 08'52'56,620"8 e 72'12'48,250"WGr.; deste, segue
com azimute e distância de 270'59'43,7" e 1.020,70m, até o Marco
M-08, de coordenadas geográficas 08'52'56,290"8 e 72'13'21,630'WGr.;
deste, segue com azimute e distância de 271'05'05,8" e 983,86m,
até o Marco M-07, de coordenadas geográficas 08'52'55,920"8 e
72'13'53,800"WGr.; deste, segue com azimute e distância de
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271"11'40,8" e 1.073,61m, até o Marco M-06, de coordenadas geográficas 08"52'55,450"8 e 72"14'28,910"WGr.; deste, segue com azimute e
distância de 271"18'25,2" e 943,33m, até o Marco M-05, de coordenadas geográficas 08"52'54,980"8 e 72"14'59,760''WGr.; deste, segue
com azimute e distância de 271"20'49,5" e 1.107,74m, até o Marco M-04,
de coordenadas geográficas 08"52'54,400"8 e 72"15'35,980"WGr.;
deste, segue com azimute e distância de 271"21'53,9" e 876,20m,
até o Marco M-03, de coordenadas geográficas 08"52'53,930"8 e
72"16'04,630"WGr.; deste, segue com azimute e distância de
271"23'51,1" e 1.186,12m, até o Marco M-02, de coordenadas geográficas 08"52'53,270"8 e 72"16'43,44"WGr.; deste, segue com azimute e
distância de 271"27'57,9"e 996,90m, até o Marco M-01, de coordenadas
geográficas 08"52'52,670"8 e 72"17'16,040"WGr deste, segue com azimute e distância de 271"30'33,5" e 931,47m, até o Marco M-AZ2, de
coordenadas geográficas 08"52'52,090"8 e 72"17'46,500''WGr.; deste,
segue com azimute e distância de 272"07'00,4" e 83,85m, até o
Marco 8AT-277, de coordenadas geográficas 08"52'51,781"8 e
72"17'49,285"WGr.; deste, segue com azimute e distância de
335"05'30,3" e 776,12m, até o Marco M-04, de coordenadas geográficas 08"52'29,190"8 e 72"18'00,100"WGr.; deste, segue com azimute e
distância de 335"13'41,7" e 1.115,40m, até o Marco M-03, de coordenadas geográficas 08"51'56,360"8 e 72"18"15,620"WGr.; deste, segue
com azimute e distância de 335"15'03,6" e 983,03m, até o Marco M-02,
de coordenadas geográficas 08"51'27,420"8 e 12"18'29,300"WGr.;
deste, segue com azimute e distância de 335"20'41,5" e 1.040,92m,
até o Marco M-01, de coordenadas geográficas 08"50'56,750"8 e
72"'8'43,720"WGr.; deste, segue com azimute e distância de
335"20'56,7" e 811,17m, até o Marco M-AZ1, de coordenadas geográficas 08"50'32,850"8 e 72"18'54,960"WGr.; deste, segue com azimute
e distância de 335"51'53,9" e 175,12m, até o Marco 8AT-276, de coordenadas geográficas 08"50'27,423"8 e 72"18'57,389"WGr., localizado
na confluência do Rio Bajé com o Igarapé Braço Esquerdo; deste, segue pelo referido Igarapé Braço Esquerdo, sentido montante, até o
Marco 8AT-304, inicial da descrição; confronta-se no limite oeste, do
Marco 8AT-279 ao Marco 8AT-276, com a Reserva Extrativista do
Alto Juruá, criada pelo Decreto n" 98.863, de 23 dejaneiro de 1990. A
base cartográfica utilizada refere-se às folhas: 8C.18-X-B-VI-Escala
1:100.000 - D8G - 1988.
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Art. 2' A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submete-se ao dísposto no art. 20, § 2', da Constítuição.
Art. 3' Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasílía, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da Repúblíca.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
(88)

DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Kapinawá, localizada
no Município de Buíque, Estado de Pernambuco.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vísta o art.
19, § 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5' do Decreto n' 1.775, de 8 de janeiro de 1996.
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovída pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Kapinawá, a seguir descrita: a terra indígena denominada Kapinawá, com superfície de doze mil, quatrocentos e três hectares, nove ares e dezessete
centiares e perímetro de cinqüenta e cinco mil, seiscentos e nove metros e vínte e seis centímetros, situada no Município de Buíque,
Estado de Pernambuco, circunscreve-se aos seguinte límites; Norte:
partindo do Ponto PD-04, de coordenadas geográficas geodésicas
08'34'48,789"8 e 37'25'15,104"WGr., situado na localidade de Quiriri D'alho na passagem da estrada que líga Inajá a Arcoverde pelo
Riacho Coqueirinho, segue-se pelo Riacho Coqueirinho, a montante,
com distância 22.739,78 metros, confrontando-se com as localidades
de Quiriri D'alho, Brejinho de Baixo e Brejinho de Cima, chega-se ao
Marco 8AT-Ol, de coordenadas geográficas geodésicas 08'38'25,665"8
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e 37º15'01,843"WGr., situado na nascente do Riacho Coqueirinho;
Leste: do marco antes descrito, segue-se por linha reta, com azimute e
distância de 217'05'03" e 1.134,65 metros, passando pelos Marcos
M-01 e M-02, confrontando-se com a Fazenda 8erra D'água, até o
Marco M-03, de coordenadas geográficas geodésicas 08'38'55,229"8 e
37'15'24,084"WGr.; daí, segue-se por linha reta, com azimute e distância de 295'48'10" e 82,68 metros, confrontando-se com a Fazenda
8erra D'água, até o Marco M-04, de coordenadas geográficas geodésicas 08'38'54,068"8 e 37'15'26,524"WGr.; daí, segue-se com azimute e
distância de 270'05'44' e 594,34 metros, confrontando-se com a Fazenda 8erra D'água, até o Marco M-05, de coordenadas geográficas
geodésicas 08'38'54,124"8 e 37'15'45,863"WGr.; daí, segue-se por linha reta, com azimute e distância de 234'07'58" e 1.193,56 metros,
confrontando-se com a Fazenda Esmeralda, até o Marco M-06 de coordenadas geográficas geodésicas 08'39'17,029"8 e 37'16'17,494"WGr.;
daí, segue-se por linha reta, com azimute e distância de 325'17'56" e
235,45 metros, confrontando-se com a Fazenda Sarita, até o Marco
M-07,de coordenadas geográficas geodésicas 08'39'10,748"8 e
37'16'21,907"WGr.; daí, segue-se por linha reta, com azimute e distância de 275'30'29" e 270,57 metros, confrontando-se com a Fazenda 8arita, até o Marco M-08, de coordenadas geográficas geodésicas
08'39'09,943"8 e 37'16'30,720"WGr.; daí, segue-se por linha reta,
com azimute e distância de 245'13'11" e 858,06 metros, confrontando-se com a Fazenda 8arita, até o Marco M-09, daí, segue-se por
linha reta, com azimute e distância de 08'39'21,764"8 e
37'16'56,147"WGr.; daí, segue-se por linha reta, com azimute e distância de 240'14'14" e 67,50 metros, confrontando-se com a Fazenda
8arita, até o Marco M-10, de coordenadas geográficas geodésicas
08'39'22,8638 e 37'16'58,059"WGr.; daí, segue-se por linha reta,
com azimute e distância de 214'23'29" e 1.202,78 metros, confrontando-se com a Fazenda Esmeralda, até o Marco M-11, de coordenadas geográficas geodésicas 08'39'55,268"8 e 37'l7'20,134"WGr.; daí,
segue-se por linha reta, com azimute e distância de 252'40'11" e
1.484,81 metros, confrontando-se com a Fazenda 8anta Rita, até
o Marco 8AT-02, de coordenadas geográficas geodésicas
08'40'09,870"8 e 37'18'06,430"WGr.; 8ul: do marco antes descrito,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 300'09'18" e
3.355,45 metros, passando pelos Marcos M-12, M-13 e M-14, confronCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p- 9279-9533, dez. 1998
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tando-se com a localidade de Lagoinha, até o Marco SAT-03, de coordenadas geográficas geodésicas 08'39'15,425"S e 37'19'41,574''WGr.; situado na confluência de um riacho sem denominação com o Riacho
do Macaco; daí segue pelo Rancho do Macaco, ajusante, com distância de 12.565.89 metros confrontando-se com as localidades Lagoinha e Areia Grossa, até o Ponto PD-03, de coordenadas geográficas
geodésicas 08'36'59,436"S e 37'25'48,688"WGr., situado na localidade de Santa Rosa; Oeste: do marco antes descrito, segue-se pelo
Riacho do Macaco, a jusante, com distância de 4.067,72 metros,
confrontando-se com a localidade de Areia Grossa, até o Ponto
PD-01, de coordenadas geográficas geodésicas 08'36'18,874"S e
37'27'43,191"WGr.; situado no encontro do Riacho do Macaco com a
Lagoa do Quiriri; daí, segue-se pelo Riacho do Coqueirinho, a montante, com distância de 5.776.01 metros, confrontando-se com a Lagoa do Quiriri D'alho, até o Ponto PD-04, início da descrição deste
perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas:
SC-24-X-B-IV - Escala 1:100.000 - Sudene - 1969.
Art. 2' Este decreto entre em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177 da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(89) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Amplia a superfície da terra indígena
Caieírae Vélha, localizada no Município de
Aracruz, Estado do Espírito Santo, que teve
a demarcação administrativa homologada
pelo Decreto nº 88.926, de 27 de outubro de
1983.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5' do Decreto n" 1.775, de 8 de janeiro de 1996.
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DECRETA:

Art. 1º Fica ampliada a superfície da terra indígena Caieiras
Velha, que teve a demarcação administrativa homologada pelo Decreto nº 88.926, de 27 de outubro de 1983, passando a contar com a
área de dois mil, novecentos e noventa e sete hectares, vinte e cinco
ares e trinta e três centiares e perímetro de trinta e três mil, oitocentos metros e cinqüenta e quatro centímetros, situada no Município
de Aracruz, Estado do Espirito 8anto, com os seguintes novos limites: Norte: partindo do Marco 8AT-01, de coordenadas geográficas
geodésicas 19°52'58,738"8 e 40'13'37,004"WGr., localizado próximo
à estrada nova CoqueirallAracruz e uma nascente de um braço do
Córrego 8auê, segue-se a jusante pelo referido braço até o Ponto
DG-01, de coordenadas geográficas geodésicas 19°52'49,976"8 e
40 0 1 2 ' 4 5 , 6 8 9 " W G r . , localizado na confluência do referido braço com
o Córrego do 8auê; daí, segue-se pelo referido córrego, a jusante,
até o Marco 8AT-02, de coordenadas geográficas geodésicas
19°54'33,407"8 e 40'08'56,692"WGr., localizado na margem direita
do referido córrego com uma estrada (carreador); Leste: do marco
antes descrito, segue-se pelo referido carreador até o Marco
8AT-03, de coordenadas geográficas geodésicas 19'54'48,357"8 e
40 0 0 8 ' 5 8 , 4 5 6 " W G r . , localizado na margem direita do carreador; daí,
segue-se pelo referido carreador até o Marco 8AT-04, de coordenadas
geográficas geodésicas 19'55'17,387"8 e 40'08'51,971"WGr., localizado próximo a um braço do Córrego do 8auê; daí, segue-se a montante pelo referido braço até o Marco 8AT-05, de coordenadas geográficas geodésicas 19'55'26,116"8 e 40'09'03,351"WGr., localizado
próximo a margem do referido braço; daí, segue-se por uma linha
reta até o Marco 8AT-06, de coordenadas geográficas geodésicas
19'55'35,305"8 e 40 0 0 9 ' 0 2 , 8 6 8 " W G r . , localizado próximo ao Bairro
Sapolândia; daí, segue-se por uma linha reta até o Ponto DG-02,
de coordenadas geográficas geodésicas 19'55'41,805"8 e
40'09'02,527"WGr., localizado na margem do Córrego Caieiras Velhas; daí, segue-se pelo referido córrego, a montante, até o Marco
8AT-07, de coordenadas geográficas geodésicas 19°55'41,814"8 e
40'09'15,474"WGr., localizado próximo ao bairro Cohab; daí, segue-se por uma linha reta até o Marco M-06, de coordenadas geográficas geodésicas 19°55'53,528"8 e 40'09'16,763"WGr., daí segue-se
por um linha reta até o Marco M-13, de coordenadas geográficas geoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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désicas 19'55'57,508"8 e 40'08'54,994"WGr., daí, segue até o Marco
AL-16, de coordenadas geográficas geodésicas 19'56'02,080"8 e
40'08'57,796"WGr.; daí, segue-se até Marco AL-17, de coordenadas
geográficas geodésicas 19'56'03,076"8 e 40'08'56,812WGr.; daí, segue-se até o Marco AL-18, de coordenadas geográficas geodésicas
19'56'03,722"8 e 40'08'56,142"WGr.; daí, segue-se até o Marco
AL-20, de coordenadas geográficas geodésicas 19'56'03,471"8 e
40'08'53,009"WGr.; daí, segue-se até o Marco AL-22, de coordenadas
geográficas geodésicas 19'55'58,434"8 e 40'08'49,131"WGr.; daí segue-se até o Marco AL-23, de coordenadas geográficas geodésicas
19"55'59,529"8 e 40'08'46,793"WGr.; daí, segue-se até o Marco
8AT-08, de coordenadas geográficas geodésicas 19'56'05,215"8 e
40'08'46,185"WGr.; daí, segue-se margeando um braço da região
alagada até o Marco 8AT-09, de coordenadas geográficas geodésicas
19'56'33,733"8 e 40'08'56,863"WGr.; localizado próximo a linha do
gasoduto; daí, segue-se até o Marco M-08, de coordenadas geográficas geodésicas 19'56'36,711"8 e 40'08'54,508"WGr., localizado próximo a uma estrada e ao lado de uma cerca; daí, segue-se acompanhando a referida estrada até o Marco M-Funai, de coordenadas geográficas geodésicas 19'56'42,634"8 e 40'09'14,456"WGr., localizado
próximo a uma estrada não pavimentada; daí, segue-se acompanhando uma cerca, pelo mangue, até o Ponto DG-03, de coordenadas
geográficas geodésicas, 19'56'58,881"8 e 40'09'17,856"WGr.; localizado próximo à margem do Rio Piraquê-Açu; Sul: do ponto antes
descrito, segue-se, a montante, pelo referido rio, até o Marco
M-8/A, de coordenadas geográficas geodésicas 19'57'05,820"8 e
40'09'50,287"WGr., localizado próximo à margem do referido rio;
daí, segue-se por uma cerca, pelo mangue, até o Marco M-09, de
coordenadas
geográficas
geodésicas
19'56'53,370"8
e
40'09'51,998"WGr.; localizado em uma estrada não pavimentada;
daí, segue-se por uma linha reta até o Marco M-lO, de coordenadas
geográficas geodésicas 19'56'38,092"8 e 40'09'54,098"WGr.; daí, segue-se por uma cerca, em linha reta, até o Marco 8AT-ll, de coordenadas geográficas geodésicas 19'56'39,794"8 e 40'10'08,071"WGr.;
daí, segue-se por uma linha reta até o Ponto DG-04, de coordenadas
geográficas geodésicas 19'56'41,748"8 e 40'10'18,273"WGr.; localizado na margem do Rio Piraquê-Açu; Oeste: do ponto antes descrito,
segue-se pela margem do referido rio, a montante, até o Ponto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9409
DG-05, de coordenadas geográficas geodésicas 19'54'38,602"8 e
40'13'21,815WGr.; localizado no mangue; daí, segue-se por uma linha reta até o Marco 8AT-12, de coordenadas geográficas geodésicas
19'54'34,983"8 e 40'13'19,274"WGr.; daí, segue-se por uma linha
reta até o Marco 8AT-13, de coordenadas geográficas geodésicas
19'54'26,293"8 e 40'13'10,136"WGr., localizado na margem da estrada do Irajá; daí, segue-se pela estrada, no sentido Irajá/Aracruz,
até o Marco 8AT-14, de coordenadas geográficas geodésicas
19'54'10,346"8 e 40'13'53,339"WGr.; localizado próximo a um braço
do Córrego do Destacamento; daí, segue-se pelo referido braço, a jusante, até o Marco 8AT-15, de coordenadas geográficas geodésicas
19'53'33,426"8 e 40'13'25,986''WGr., localizado próximo a confluência deste braço com o referido córrego; daí, segue-se por uma linha
reta (carreador) até o Marco M-02, de coordenadas geográficas geodésicas 19'53'13,682"8 e 40'13'29,869"WGr.; daí, segue-se até o
Marco M-Ol, de coordenadas geográficas geodésicas 19'53'12,589"8
e 40'13'30,946WGr.; localizado na referida estrada (carreador); daí,
segue-se, pela estrada, até o Marco 8AT-Ol, início da descrição deste
perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas:
8E.24-Y-D-IV IBGE - 1979 Escala 1:100.000.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177 Q da Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
(90) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Kambiwá, localizada
nos Municípios de Ibimirim, Floresta e Irajá, Estado de Pernambuco.

O PRE8IDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1", da Lei n'' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5Q do Decreto n" 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
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DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a.demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai) da terra indígena destinada à posse permanente do grupo indígena Kambiwá, a seguir descrita: a terra indígena denominada Kambiwá, com superfície de trinta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco hectares, trinta e um ares
e vinte e três centiares e perímetro de setenta e quatro mil, vinte e
três metros e trinta e quatro centímetros, situada nos Municípios de
Ihimirim, Floresta e Inajá, Estado de Pernambuco, circunscreve-se
aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco 8AT-01, de coordenadas geográficas geodésicas 08"33'09,590'8 e 37"53'19,885"WGr., situado na localidade de Caldeirão do Periquito, com azimute e distância
de 134"46'21,77" e 2.000,00m, chega-se ao Marco M-01, de coordenadas geográficas geodésicas 08'33'55,315"8 e 37'52'33,312"WGr.; daí,
seguindo com azimute e distância de 134'46'21,77" e 2.000,00m, chega-se ao Marco M-02, de coordenadas geográficas geodésicas
08'34'41,038"8 e 37'51'46,736"WGr.; daí, seguindo com azimute e
distância de 134'46'21,77" e 2.000,00m, confrontando com a localidade Caldeirão do Periquito e Serra do Menés, chega-se ao Marco
M-03, de coordenadas geográficas geodésicas 08'35"26,759"8 e
37'51'00,157"WGr.; daí, seguindo com azimute e distância de
134'46'21,77" e 2.000,00m, confrontando com a Serra do Menés, chega-se ao Marco M-04, de coordenadas geográficas geodésicas
08'36'12,479"8 e 37'50'13,575"WGr.; daí, seguindo com azimute e
distância de 134'46'21,77" e 2.000,00m, passando pelos Marcos
M-05, de coordenadas geográficas geodésicas 08'36'31,900"8 e
37'49'53,900"WGr., M-06, de coordenadas geográficas geodésicas
08'36'32,600"8 e 37"49'53,100"WGr., M-07, de coordenadas geográficas geodésicas 08'36'35,700"8 e 37'49'49,900"WGr., M-08, de coordenadas geográficas geodésicas 08'36'36,200"8 e 37'49'49,400"WGr.,
M-09, de coordenadas geográficas geodésicas 08'36'37,300"8 e
37'49'48,300"WGr., M-10, de coordenadas geográficas geodésicas
08'36'38,1008 e 37'49'47,500''WGr., e confrontando com as localidades
Serra do Menés e Baixa do Nazaro chega-se ao Marco M-ll, de coordenadas geográficas geodésicas 08"36'58,195"8 e 37'49'26,990''WGr.;
daí, seguindo com azimute e distância de 134'46'21,77" e 2.000,00m,
passando pelos Marcos M-12, de coordenadas geográficas geodésicas
08'37'03,200"8 e 37'49'22,000''WGr., M-13, de coordenadas geográfiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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cas geodésicas 08'37'03,300"8 e 37'49'21,800"WGr., e confrontando
com a localidade Baixa do Nazaro chega-se ao Marco M-14, de coordenadas geográficas geodésicas 08'37'43,909"8 e 37'48'40,402"WGr.;
daí, seguindo com azimute e distância de 134'46'21,77" e 2.000,00m,
passando pelos Marcos M-15, de coordenadas geográficas geodésicas
08"38'04,300"8 e 37'48'19,700"WGr., M-16, de coordenadas geográficas geodésicas 08'38'04,600"8 e 37'48'19,300"WGr., com o mesmo
confrontante, chega-se ao Marco M-17, de coordenadas geográficas
geodésicas 08'38'29,622"8 e 37'47'53,810" WGr; daí, seguindo com
azimute e distância de 134'46'21,77" e 2.000,00m, com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-18, de coordenadas geográficas geodésicas 08'39'15,333"8 e 37'47'07,216"WGr., situado na localidade
Baixa dos Pereiras; daí, seguindo com azimute e distância de
134'46'21,77" e 2.000,00m, confrontando-se com a localidade Baixa
dos Pereiras, chega-se ao Marco M-19, de coordenadas geográficas
geodésicas 08'40'01,041"8 e 37'46'20,618"WGr.; daí, seguindo com
azimute e distância de 134'46'21,77" e 2.000,00m, com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-20, de coordenadas geográficas geodésicas 08'40'46,748"8 e 37'45'34,018"WGr.; daí, seguindo com azimute e distância de 134'46'21,77" e 2.000,00m, com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-21, de coordenadas geográficas geodésicas 08'41'32,454"8 e 37'44'47,413"WGr.; daí, seguindo com azimute e distância de 134'46'21,67" e 186,88m, com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco 8AT -02, de coordenadas geográficas geodésicas 08'41'36,724"8 e 37'44'43,059"WGr., situado na localidade de
Baixa Grande; Leste: do marco antes descrito, seguindo por linha
reta, com azimute e distância de 227'50'21,96" e 2.000,00m, confrontando com a localidade de Baixa Grande, chega-se ao Marco
M-22, de coordenadas geográficas geodésicas 08'42'20,585"8 e
37'45'31,420"WGr.; daí, seguindo com azimute e distância de
227'50'21,96 e 2.000,00m, passando pelos Marcos M-23, de coordenadas geográficas geodésicas 08'42'41,200"8 e 37'45'54,100"WGr.,
M-24, de coordenadas geográficas geodésicas 08'42'41,300"8 e
37'45'54,200''WGr., com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco
M-25, de coordenadas geográficas geodésicas 08'43'04,445"8 e
37'46'19,785"WGr., situado na localidade de Trincheiras; daí, seguindo com azimute e distância de 227'50'21,96" e 2.000,00m, com o
mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-26, de coordenadas geográficas geodésicas 08'43'48,304" 8 e 37'47'OS,153''WGr.; daí, seCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t, 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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guindo com azimute e distância de 227'50'21,96" e 2.000,00m, com o
mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-27, de coordenadas geográficas geodésicas 08'44'32,162" 8 e 37'47'56,524"WGr., situado
nas localidades 8errote Vermelho e Serrote Branco; daí, seguindo
com azimute e distância de 227'50'21,96" e 2.000,00m, confrontando
com as localidades Serrote Vermelho e 8errote Banco, chega-se ao
Marco M-28, de coordenadas geográficas geodésicas 08'45'16,018" 8
e 37'48'44,898"WGr.; daí, seguindo com azimute e distância de
227'50'21,96" e 2.000,00m, chega-se ao Marco M-29, de coordenadas
geográficas geodésicas 08'46'00,000" 8 e 37'49'33,275"WGr.; daí, seguindo com azimute e distância de 227'50'21,96" e 1.600,08m,
confrontando com a localidade Gambá, chega-se ao Marco 8AT-05,
de coordenadas geográficas geodésicas 08'46'34,957"8 e
37'50'1l,981"WGr., situado na localidade de Gambá; Sul: do marco
antes descrito, seguindo por uma linha reta, com azimute e distância de 319'01'39,12" e 2.000,00m, confrontando com a localidade
Gambá, chega-se ao Marco M-30, de coordenadas geográficas geodésicas 08'45'45,928" 8 e 37'50'55,050"WGr.; daí, seguindo com azimute e distância de 319'01'39,12" e 2.000,00m, com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-31, de coordenadas geográficas geodésicas 08'44'56,896" 8 e 37'51'38,1l5"WGr.; daí, seguindo com azimute e distância de 319'01'39,12" e 2.000,00m, confrontando com a
localidade de Queimada, chega-se ao Marco M-32, de coordenadas
geográficas geodésicas 08'44'07,863" 8 e 37'52'21,177"WGr.; daí, seguindo com azimute e distância de 319'01'39,12" e 2.000,00m, com o
mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-33, de coordenadas geográficas geodésicas 08'43'18,828" 8 e 37'53'04,235"WGr.; daí, seguindo com azimute e distância de 319'01'39,12" e 1.250,63m,
confrontando com a localidade Alto do Peba, chega-se ao Marco
8AT-04, de coordenadas geográficas geodésicas 08'42'48,165"8 e
37'53'31,159"WGr., situado na localidade Alto do Peba; daí, segue
com azimute e distância de 315'05'01,64" e 2.000,00m, passando
pelo Marco M-34, de coordenadas geográficas geodésicas
08'42'47,800"8 e 37'53'31,600 WGr., confrontando com a localidade
Alto do Peba, chega-se ao Marco M-35, de coordenadas geográficas
geodésicas 08'42'02,190"8 e 37'54'17,500"WGr.; daí, seguindo com
azimute e distância de 315'05'01,64" e 2.000,00m, com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-36, de coordenadas geográficas geodésicas 08'41'16,212"8 e 37'55'03,838"WGr.; daí, seguindo com aziCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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mute e distância de 315'05'01,64" e 2.000,00m, confrontando com a
localidade Serra do Americano, chega-se ao Marco M-37, de coordenadas geográficas geodésicas 08'40'30,233"8 e 37'55'50,173"WGr.;
daí, seguindo com azimute e distância de 315'05'01,64" e 2.000,00m,
com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-38, de coordenadas
geográficas geodésicas 08'38'44,251"8 e 37'36'36,505''WGr.; daí, seguindo com azimute e distância de 315'05'01,64" e 2.000,00m, com o
mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-39, de coordenadas geográficas geodésicas 08'38'58,268"8 e 37'57'22,834"WGr.; daí, seguindo com azimute e distância de 315'05'01,64" e 2.000,00m, passando pelo Marco M-40, de coordenadas geográficas geodésicas
08'38'57,800"8 e 37'57'23,300''WGr., confrontando com as localidades
de Baixa do Faveleiro e Jequiri, chega-se ao Marco M-41, de coordenadas geográficas geodésicas 08'38'12,283"8 e 37'58'09,159''WGr.; daí,
seguindo com azimute e distância de 315'05'01,64" e 2.000,00m, com
o mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-42, de coordenadas geográficas geodésicas 08'37'26,295"8 e 37'58'55,482"WGr.; daí, seguindo com azimute e distância de 315'05'01,64" e 1.308,18m, com o
mesmo confrontante, chega-se ao Marco 8AT-03, de coordenadas geográficas geodésicas 08'36'56,215"8 e 37'59'25,780"WGr., situado
na localidade de Baixa do Faveleiro; Oeste: do Marco antes descrito,
seguindo por uma linha reta, com azimute e distância de 48'53'17" e
2.000,00m, passando pelos Marcos M-43, de coordenadas geográficas geodésicas 08'36'37,000"8 e 37'59'04,000"WGr., M-44, de coordenadas geográficas geodésicas 08'36'36,900"8 e 37'59'03,800"WGr.,
M-45, de coordenadas geográficas geodésicas 08'36'14,900"8 e
37'58'38,600"WGr., M-45A, de coordenadas geográficas geodésicas
08'36'14,700"8 e 37'58'38,500"WGr., confrontando com a localidade
de Baixa do Faveleiro, chega-se ao Marco M-46, de coordenadas geográficas geodésicas 08'36'13,100"8 e 37'58'36,600"WGr.; daí, seguindo com azimute e distância de 48'53'17" e 2.060,36m, confrontando com as localidades de Baixa do Faveleiro e Realengo, chega-se
ao Marco M-47, de coordenadas geográficas geodésicas
08'35'28,800"8 e 37'57'45,900"WGr.; daí, seguindo com azimute e
distância de 48'59'28" e 2.000,00m, confrontando com a localidade
de Realengo, chega-se ao Marco M-48, de coordenadas geográficas
geodésicas 08'34'47,100"8 e 37'56'58,500"WGr.; daí, seguindo com
azimute e distância de 48'39'03" e 1.081,95m, com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-49, de coordenadas geográficas geodésiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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cas 08'34'23,700"8 e 37'56'32,000"WGr.; daí, seguindo com azimute
e distância de 48'32'05" e 16,40m, com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-50, de coordenadas geográficas geodésicas
08'34'23,400"8 e 37'56'31,600"WGr.; daí, seguindo com azimute e
distância de 48'32'16" e 298,28m, com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-51, de coordenadas geográficas geodésicas
08'34'16,900"8 e 37'56'24,300"WGr.; daí, seguindo com azimute e
distância de 54'21'54" e 223,92m, com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-52, de coordenadas geográficas geodésicas
08'34'12,700"8 e 37'56'18,400"WGr.; daí, seguindo com azimute e
distância de 54'36'12" e 12,76m, com o mesmo confrontante, chega -se ao Marco M-53, de coordenadas geográficas geodésicas
08'34'12,400"8 e 37'56'18,000"WGr.; daí, seguindo com azimute e
distância de 54'34'45" e 179,44m, com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-54, de coordenadas geográficas geodésicas
08'34'09,000"8 e 37'56'13,300"WGr.; daí, seguindo com azimute e
distância de 54'34'00" e 23,61m, com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-55, de coordenadas geográficas geodésicas
08'34'08,600"8 e 37'56'12,700"WGr.; daí, seguindo com azimute e
distância de 54'34'47" e 1.883,17m, confrontando com a localidade
Caldeirão, chega-se ao Marco M-56, de coordenadas geográficas geodésicas 08'33'33,400"8 e 37'55'22,200''WGr.; daí, seguindo com azimute e distância de 55'29'59" e 1.322,34m, com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-57, de coordenadas geográficas geodésicas
08'33'09,700"8 e 37'54'46,100"WGr.; daí, seguindo com azimute e
distância de 89'43'21" e 1.991,96m, com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco M-58, de coordenadas geográficas geodésicas
08'33'09,700"8 e 37'53'40,900"WGr.; daí, seguindo com azimute e
distância de 89'55'37" e 643,79m, com o mesmo confrontante, chega-se ao Marco 8AT-01, inicial da descrição deste perímetro. A base
cartográfica utilizada refere-se às folhas: 8C-24-X-A-VI - Escala
1:100.000 - 8udene - 1971.
Art. 2'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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(91) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Amplia a superfície da terra indígena
Pau Brasil, localizada no Município de
Aracruz, Estado do Espírito Santo, que teve
a demarcação administrativa homologada
pelo Decreto n g 88.672, de 5 de setembro de
1983.

O PRE8IDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica ampliada a superfície da terra indígena Pau Brasil, que teve a demarcação administrativa homologada pelo Decreto
nº 88.672, de 5 de setembro de 1983, passando a contar com a área de
mil, quinhentos e setenta e nove hectares, setenta e três ares e sessenta e um centiares e perímetro de vinte mil, quatrocentos e oitenta
e seis metros e quarenta e nove centímetros, situada no Município de
Aracruz, Estado do Espírito 8anto, com os seguintes novos limites:
Norte: partindo do Marco 8AT-01, de coordenadas geográficas geodésicas 19'50'53,560"8 e 40'lO'33,253"WGr., localizado próximo à
margem direita do Córrego do Macaco, segue-se, ajusante, pelo referido córrego, até o Ponto DG-01, de coordenadas geográficas geodésicas 19'50'51,227"8 e 40'09'39,386"WGr., localizado na confluência
do referido córrego com o Córrego 8ahi; daí, segue-se por este último,
ajusante, até o Marco 8AT-02, de coordenadas geográficas geodésicas 19'51'44,188"8 e 40'06'33,837"WGr., localizado próximo à confluência do córrego com uma estrada; Leste: do marco antes descrito,
segue por uma estrada (carreador), a sua direita, até o Marco
M-02, de coordenadas geográficas geodésicas 19'51'50,619"8 e
40'06'53,360"WGr.; daí, segue-se pelo referido carreador, a sua
direita, até o Marco M-03, de coordenadas geográficas geodésicas
19'51'53,655"8 e 40'06'56,153"WGr.; daí, segue-se até o Marco
8AT-03, de coordenadas geográficas geodésicas 19'52'06,432"8 e
40'06'56,379"WGr., localizado próximo à margem esquerda do Córrego Guaxindiba; 8ul: do marco antes descrito, segue-se a montante
do referido córrego até o Marco 8AT-04, de coordenadas geográficas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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geodésicas 19'51'23,986"8 e 40'll'08,023"WGr., localizado na
margem esquerda do referido córrego; Oeste: do marco antes descrito,
segue-se pela margem direita de uma estrada até o Marco M-04,
de coordenadas geográficas geodésicas 19'51'04,990"8 e
40'll'07,562"WGr., localizado na margem direita do cruzamento de
três vias; daí, segue-se por uma estrada (carreador) até o Marco
M-01, de coordenadas geográficas geodésicas 19'50'50,047"8 e
40'10'36,345"WGr., localizado na margem direita da referida estrada; daí, segue-se por uma estrada até o Marco 8AT-01, início da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas: 8E.24-Y-D-N - IBGE - 1979 - Escala 1:100.000
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros
(92)

DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Kulina do Médio Juruá, localizada nos Municípios de Eirunepé, Envira e Ipixuna, Estado doAmazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição Federal, e tendo em vista
os arts. 19, § 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e 5' do
Decreto n'' 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Kulina, a seguir
descrita: a terra indígena Kulina do Médio J uruá, com superfície de
setecentos e trinta mil, cento e quarenta e dois hectares, noventa e
nove ares e sessenta e nove centiares e perímetro de seiscentos e
trinta mil, seiscentos e noventa e oito metros e sessenta e cinco cenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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tímetros, situada nos Municípios de Eirunepé, Envira e Ipixuna,
Estado do Amazonas, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte:
partindo do Marco "TIK Oh, de coordenadas geográficas
6'59"12,10034"8 e 71º11'43,16327"WGr., situado na margem direita do Igarapé Reconquista, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 86'26'22,88" e 1.503.241m, até o Marco "TIK 02.., de
coordenadas geográficas 6º59'09,28956"8 e 71º1O'54,28511''WGr., situado na margem esquerda do Igarapé Paraná Grande; daí, segue pelo
referido igarapé, no sentido jusante, com a distância de
81.102,472m, até sua confluência com o Rio Juruá, no Marco "TIK 03..,
de coordenadas geográficas 6'48'12,34121"8 e 70'44'54,82559"WGr.;
daí, segue pelo Rio Juruá, no sentido jusante, com distância de
6.228,4036m, até a confluência com Igarapé Penedo, no Marco
"TIK 04 » , de coordenadas geográficas 6'50'17,15189"8 e
70'43'34,30970"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 141'41'01,64" e 6.842,821m, até o Marco "TIK 4 AJ"
de coordenadas geográficas 6'53'12,3623"8 e 70'41'16,70338 Wgr.,
situado na margem esquerda do Rio Gregório; daí, segue no sentido
jusante, com a distância de 1.120,009m, até o Marco "TIK 05 » , de coordenadas geográficas 6'53'31,16923"8 e 70'40'45,44868"WGr., situado na confluência do Igarapé Paraná com o Rio Gregório; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 105'14'21,32" e
6.699,331m, até o Marco "TIK 06 », de coordenadas geográficas
6'54"29,21874"8 e 70'37'15,10297"WGr., situado na margem esquerda do Igarapé Degredo; daí, segue pelo referido Igarapé Degredo, no sentidojusante, com distância de 9.375,3392 m, até o Marco
"TIK 07 » , de coordenadas geográficas 6'51'15.02120"8 e
70'34'28.48688"WGr., situado na confluência do Igarapé Degredo
com o Igarapé Baú; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 75'36'37,08" e 5.653,842m, até o Marco "TIK 08 » , de
coordenadas geográficas 6'50'29,85631"8 e 70'31'29,96472"WGr.,
situado na margem direita do Lago do Baú; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 154'11'01,94" e 9.773,136m,
até o Marco "TIK 09 » , de coordenadas geográficas 6'55'16,69611"8
e 70'29'12,23068"WGr., situado próximo à cabeceira do Igarapé
Preto; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
67'57'30,05 e 3.923,569m, até o Marco "TIK 09 A» , de coordenadas
geográficas 6'54'29,12716"8 e 70'27'13,6703"WGr.; daí, segue por
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uma linha reta, com azimute e distância de 42'13'55,51" e
425,227m, até o Marco «TIK 09 B», de coordenadas geográficas
6'54'18,90560"8 e 70'27'04,26505"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 75'04'55,95" e 6.968,143m, até o
Marco «TIK 09 C», de coordenadas geográficas 6'53'21,15961"8 e
70'23'24,74498"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 44'34'00,93" e 9.775,789m, até o Marco «TIK 09 E», de
coordenadas geográficas 6'49'35,05121"8 e 70'19'40,63840"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
86'40'46,81" e 2.941,558m, até o Marco «TIK 09 F», de coordenadas
geográficas 6'49'29,76525"8 e 70'18'04,96893"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 150'41'10,13" e
4.221,510m, até o Marco «TIK 09 G», de coordenadas geográficas
6'50'07,27740"8 e 70'15'52,67921"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 146'53'41,62" e 1.692,731m, até o
Marco «TIK 09 H», com coordenadas geográficas 6'50'53,52141"8 e
70'15'22,68397"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 89'17'55,20" e 1.219,61m, até o Marco «TIK 10», de coordenadas geográficas 6'50'53,13871"8 e 70'14'42,95488"WGr.; situado na cabeceira do Igarapé Zizi; Leste: do ponto antes descrito, segue
pelo Igarapé Zizi, no sentido jusante, com a distância de
5.628,1577m, até sua confluência com o Igarapé Preto no Marco
«TIK 11», de coordenadas geográficas 6'52'59,99332"8 e
70'13'11,06606"WGr.; daí, segue pelo Igarapé Preto, no sentido
montante, com a distância de 868,8561m, até o Marco «TIK 12», de
coordenadas geográficas 6'53'14,41838"8 e 70'13'30,88243"WGr.,
situado na confluência do Igarapé Manduca com o Igarapé Preto;
daí segue pelo Igarapé Manduca, no sentido montante, com a distância de 5.934,3794m, até o Marco «TIK 13», de coordenadas geográficas 6'56'02,50760"8 e 70'13'05,19066"WGr., situado na cabeceira do referido igarapé; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 199'25'17,86" e 4.481,065m, até o Marco «TIK 14», de
coordenadas geográficas 6'58'19,97446"8 e 70'13'54,09646"WGr.,
situado na margem direita do Igarapé Branco; daí, segue no sentido montante do referido igarapé, com a distância de 10.580,0571m,
até o Marco «TIK 15», de coordenadas geográficas 7'02'38,15620"8
e 70'15'08,95366"WGr., situado na cabeceira do Igarapé Branco;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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137'48'05,97" e 1.998,990m, até o Marco «TIK 16", de coordenadas
geográficas 7'0326,48740"8 e 70'14'25,32429"WGr., situado à margem esquerda do Igarapé Piranha, daí, segue, no sentido jusante,
com a distância de 28.906,1694m, até o Marco «TIK 17", de coordenadas geográficas 7'00'14,54424"8 e 70'05'13,56944"WGr., situado
na confluência do Igarapé Piranha com o Rio Eiru; daí, segue, no
sentido montante, com a distância de 5.191,9429m, até o Marco
«TIK 18", de coordenadas geográficas 7'01'29,25666"8 e
70'05'44,13436"WGr., situado na confluência do Igarapé 8ão José
com o Rio Eiru; daí, segue pelo Igarapé 8ão José no sentido montante, com a distância de 21.467,2118m, até o Marco «TIK 19", de coordenadas geográficas 7'10'04,57704"8 e 70'OI'09,88401"WGr., situado na cabeceira do referido igarapé; 8ul: partindo do ponto antes
descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
222'48'07,56" e 20.813,466m, até o Marco «TIK 19 A", de coordenadas geográficas 7'18'20,95729"8 e 70'08'51,87530"WGr., daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 232'51'37,61" e
16.256,814m, até o Marco «TIK 19 B", de coordenadas geográficas
7'23'39,37922"8 e 70'15'55,35873"WGr., daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 236'28'32,07" e 22.086,791m, até o
Marco «TIK 19 C", de coordenadas geográficas 7'30'14,67438"8 e
70'25'57,13203"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 257'00'27,20" e 20.384,551m, até o Marco «TIK20", de
coordenadas geográficas 7'32'41,61111"8 e 70'36'45,56771"WGr.,
situado na cabeceira do Igarapé Alegria, daí, segue, no sentido jusante, com a distância de 16.123,3381m, até o Marco «TIK 21», de
coordenadas geográficas 7'39'13,47434"8 e 70'33'33,08456"WGr.,
situado na confluência do Igarapé Alegria com o Rio Tarauacá; daí,
segue pelo referido rio, no sentido montante, com a distância de
19.941,6407m, até o Marco «TIK 22", de coordenadas geográficas
7'43'13,84116"8 e 70'34'52,53424"WGr., situado na confluência do
sangradouro do Lago 8ão João com o Rio Tarauacá, daí, segue, no
sentido montante, pelo Lago São João e pelo Igarapé 8ão João, com
a distância de 6.880,3680m, até o Marco «TIK 22 A", de coordenadas geográficas 7'43'21,46932"8 e 70'37'56,52880"WGr., situado
na cabeceira do referido igarapé; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 212'18'39,67" e 2.595,252m, até o
Marco «TIK 23", de coordenadas geográficas 7'44'32,69264"8 e
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70"38'42,07372"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 222"44'56,48" e 6.299,080m, até o Marco "TIK 23 A", de
coordenadas geográficas 7"47'02,71250"8 e 70"41'02,20756"WGr.,
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
234"34'44,12" e 6.677,167m, até o Marco "TIK 24", situado na cabeceira do Igarapé Canta Galo, de coordenadas geográficas
07"49'07,96099"8 e 70"44'00,31169"WGr., daí, segue, no sentidojusante, pelo referido igarapé, com a distância de 11.962,484m, até o
Marco "TIK 25", de coordenadas geográficas 7"44'09,28336"8 e
70"43'09,53739"WGr., situado na confluência do Igarapé Canta
Galo com o Rio Acuráua; daí, segue no sentido montante, pelo referido rio, com a distância de 14.344,8144m, até o Marco "TIK 26", de
coordenadas geográficas 7"46'02,08318"8 e 70"46'57,90023"WGr.,
situado na confluência do Igarapé Casca e Tudo com o Rio Acuráua,
daí, segue pelo Igarapé Casca e Tudo, no sentido montante, com a
distância de 24.950,9582m, até o Marco "TIK 27", de coordenadas
geográficas 7"38'08,20022"8 e 70"52'34,72461"WGr., situado na
cabeceira do referido igarapé; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 254"07'48,88" e 11.382,995m, até o Marco
"TIK 28", de coordenadas geográficas 7"39'47,91064"8 e
70"58'32,36381"WGr., situado na cabeceira do Rio Eiru; Oeste: do
ponto antes descrito segue por uma linha reta, com azimute e distância de 23"00'20,95" e 19.373,947m, até o Marco "TIK 28 A", de
coordenadas geográficas 7"30'08,62378"8 e 70"54'22,79371"WGr.,
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
43"46'58,08" e 17.596,676m, até o Marco "TIK29", de coordenadas
geográficas 7"23'16,79067"8 e 70"47'44,03328"WGr., situado na
cabeceira do Igarapé Coatá; daí, segue, no sentido jusante, pelo
referido igarapé, com a distância de 36.976,2896m, até o Marco
"TIK 30", de coordenadas geográficas 7"07'57,20451"8 e
70"46'29,15043"WGr., situado na confluência do Igarapé Coatá
com o Rio Gregório; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 271"32'03,54" e 1O.548,821m, até o Marco "TIK 30 A", de
coordenadas geográficas 7"07'46,65533"8 e 70"52'12,73571"WGr.,
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
221"26,4684" e 6.267,996m, até o Marco "TIK 30 B", de coordenadas
geográficas 7"10'19,01932"8 e 70"54'28,56147"WGr., daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 252"04'41,37" e
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12.432,942m, até o Marco «TIK 3h, de coordenadas geográficas
7'12'21,88504"8 e 71'OO'54,59579"WGr., situado na cabeceira do
Igarapé do Badu; daí, segue no sentido jusante, pelo referido igarapé, até a sua confluência com o Igarapé do Penedo, daí, segue no sentido montante, pelo referido igarapé, até a sua cabeceira com a distância de 19.521,6386m, no Marco «TIK 33", de coordenadas geográficas 7'10'39,41498"8 e 7l'04'24,00295"WGr., situado na cabeceira do Igarapé do Penedo, daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 233'27'39,65" e 14.558,783m, até o Marco
«TIK 34", de coordenadas geográficas 7'15'19,71291"8 e
7l'10'46,49013"WGr., situado na cabeceira do Igarapé 8aúde,
daí, segue no sentido jusante, pelo referido igarapé, até e confluência do Igarapé 8aúde com o Igarapé Reconquista; daí, segue
pelo referido igarapé, no sentido jusante, com a distância de
49.931,8365m, até o Marco «TIK Oh, início dessa descrição. A
base cartográfica utilizada refere-se às folhas: 8B.19-Y-A-V e VI;
8B.19-Y-B-IV e V; 8B.19-Y-C-II, III e VI e 8B.19-Y-D-I e II Escala 1:000.000 - D8G - 1980.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Renan Calheiros

(93) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Kampa e Isolados do
Rio Enoira, localizada no Município de Feijó, Estado do Acre.

O PRE8IDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição Federal, e tendo em vista
os arts.19, § 1', da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e 5' do
Decreto nº 1. 775, de 8 de janeiro de 1996,
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DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Kampa e Isolados, a seguir descrita: a terra indígena denominada Kampa e Isolados do Rio Envira, com superfície de duzentos e trinta e dois mil, setecentos e noventa e cinco hectares, três ares e setenta e oito centiares e perímetro de trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e nove metros e seiscentos e sessenta e nove milímetros, situada no Município de Feijó, Estado do Acre, circunscreve-se aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco M-03, de coordenadas geográficas 09°48'51,900"8 e 72'09'01,200"WGr., localizado na fronteira, limite internacional BrasillPeru; segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 116'25'12,1" e 424,73m, até o Marco M-02, de
coordenadas geográficas 09'48'58,100"8 e 72'08'48,800"WGr.; deste,
segue com azimute e distância de 116'25'09,1" e 934,99m, até o Marco
M-Ol, de coordenadas geográficas 09'49'11,900"8 e 72'08'21,400''WGr.;
deste, segue com azimute e distância de 116'24'28,7" e 955,7 4m, até
o Marco M-AZl, de coordenadas geográficas 09'49'26,000"8 e
72'07'53,500"WGr.; deste, segue com azimute e distância de
112°40'27,9" e 104,46m, até o Marco 8AT-267, de coordenadas geográficas 09°49'27,328"8 e 72°07'50,352"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Patoá; daí, segue a jusante pelo referido igarapé até a
confluência com o Igarapé Imbuia, no Ponto P-15, de coordenadas
geográficas 09°49'53,800"8 e 72°07'1O,00"WGr.; daí, segue pelo referido igarapé, a jusante, até a confluência com o Igarapé Toaiá, no
Ponto P-02, de coordenadas geográficas 09°44'30,100"8 e
71"50'15,000"WGr.; daí, segue pelo referido igarapé até o Marco 8AT-268, de coordenadas geográficas 09"38'03,366"8 e
71"48'45,232"WGr., localizado à margem direita do citado Igarapé
Toaiá, sentido montante; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 58"26'53,1" e 120,02m, até o Marco M-AZ3, de coordenadas geográficas 09"38'01,620"8 e 71°48'41,920"WGr.; deste, segue
com azimute e distância de 58°27'10,2 e 938,62m, até o Marco M-Ol,
de coordenadas geográficas 09°37'45,860"8 e 71"48'15,570WGr.;
deste, segue com azimute e distância de 58°27'36,0" e 667, 78m,
até o Marco M-AZ4, de coordenadas geográficas 09"37'34,650"8 e
71°47'56,830"WGr.; deste, segue com azimute e distância de 58°27'47,4"
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e 141,60m, até o Marco 8AT-269, de coordenadas geográficas
09'37'32,008"8 e 7l'47'52,797"WGr., localizado na margem direita
do Igarapé Mamuí; daí, segue pelo referido igarapé até a confluência
com o Igarapé Boca Preta, no Ponto P-05,de coordenadas geográficas
09'36'50,000"8 e 7l'41'20,000"WGr.; daí, segue pelo referido igarapé até a sua cabeceira no ponto P-06, de coordenadas geográficas
09'31'50,000"8 e 71'43'30,000"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 82'30'01,1" e 6767,61m, até o Ponto P-07,de
coordenadas geográficas 09'31'22,970"8 e 7l'39'49,930''WGr., localizado no Marco M-104,junto ao divisor de águas do Rio Humaitá; daí,
segue na direção geral sudeste, pelo citado divisor e confrontando
com a terra indígena Kaxinawá Rio Humaitá, até o Ponto P-03, de
coordenadas geográficas 09'33'24,757"8 e 7l'35'59,342"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 181'26'44,5" e
6.794,29m, até o Marco M-01, de coordenadas geográficas
09'37'06,846"8 e 71'36'06,339"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 165'25'10,8" e 38,08m, até o Marco M-02,
de coordenadas geográficas 09'37'05,645"8 e 7l'36'06,644"WGr.;
daí, segue a jusante pelo Igarapé Bodó, até a sua confluência com o
Igarapé 8ete Voltas; daí, segue a jusante pelo Igarapé 8ete Voltas
até a confluência com o Rio Envira, no Marco M-03, de coordenadas
geográficas 09'39'31,008"8 e 71'33'17,109"WGr.; daí, segue pelo
citado rio a jusante até a confluência com o Igarapé Riozinho, no
Ponto P-ll, de coordenadas geográficas 09'34'50,000"8 e
7l'24'10,000"WGr.; Leste: do ponto antes descrito, segue pelo Igarapé Riozinho, a montante, até a confluência com o Igarapé Major
Dantas, no Ponto P-12, de coordenadas geográficas 09'47'20,000"8
e 71'26'45,000"WGr.; daí, segue pelo citado igarapé, a montante,
até a confluência com o Igarapé Nascente, no Marco 8AT-270, de
coordenadas geográficas 09'58'06,999"8 e 7l'39'41,393"WGr.; daí,
segue pelo divisor de águas até o Ponto P-16, de coordenadas geográficas 10'00'00,000"8 e 71'40'38,000"WGr.; daí, segue pelo limite
internacional BrasiJIPeru até o Marco de Fronteira M-28, no Ponto
P-13, de coordenadas geográficas 10'00'00,000"8 e 7l'43'09,210"WGr.,
localizado no limite internacional Brasil/Peru; Sul: do ponto antes
descrito, segue pelo paralelo, acompanhando o limite internacional, até o Marco de Fronteira n' M-32, no Ponto P-14, de coordenadas geográficas 10'00'00,000"8 e 72'10'49,630"WGr., localizado no
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divisor de águas que separa as que correm para o Rio J uruá, a oeste, das que seguem para o mesmo rio ao norte; Oeste: Do ponto antes descrito, segue na direção geral norte, pelo citado divisor de
águas e limite internacional BrasillPeru, até o Marco M-03, inicial
da descrição deste perimetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas: SC.18-X-D-IV, SC.19-V-C-IV e SC.19-V-C-V, Escala 1:100.000 - DSG - 1988.
Art. 2º A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art.20, § 2º, da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
(94) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de utilidade pública e de interesse social, para fins de desapropriação,
pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), a área de terra e benfeitorias que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, alínea e, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 28
da Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979,
DECRETA:
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública e de interesse
social, para fins de desapropriação, pelo Departamento de Obras
Contra as Secas (DNOCS), a área de terra, no total de aproximadamente, treze mil, setecentos e sessenta e quatro hectares, e respectivas benfeitorias, abrangidas pelo programa denominado Projeto Tabuleiros Litorâneos, na região do Baixo Parnaíba, localizadas nos
Municípios de Parnaíba e Buriti dos Lopes, no Estado do Piauí.
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Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput é a seguir
descrita, tendo por base a carta topográfica, escala 1:100.000, de Codificação SA24-Y-C-I (Cocal-MA), compreendendo parte dos Municípios de Parnaiba e Buriti dos Lopes, no Estado do Piauí, definida por
suas coordenadas no sistema UTM (fuso n' 24, com Meridiano Central de Longitude de 39'), partindo do Ponto A-OI, de coordenadas
N=9.668.000 e E=198.000, segue com rumo sul até o ponto A-02, de
coordenadas N=9.656.000 e E=198.000; deste ponto, segue com
rumo oeste até o Ponto A-03, de coordenadas N=9.656.000 e
E=193.000, deste ponto, segue com rumo sudoeste até o Ponto A-04,
de coordenadas N=9.652, e E=186.000, deste ponto, segue com rumo
norte até o Ponto A-05, de coordenadas N=9.662.000 e E=186.000;
deste ponto, segue com rumo leste até o Ponto A-06, de coordenadas
N=9.662.000 e E=188.000; deste ponto, segue com rumo norte até o
Ponto A-07, de coordenadas N=9.688.000 e E=188.000; deste ponto,
segue com rumo leste até o Ponto A-08 de coordenadas N=9.688.000
e E=192.000; deste ponto, segue com rumo sudoeste até o Ponto A-09,
de coordenadas N=9.660.400 e E=190.600; deste ponto, segue com
rumo leste até o Ponto A-lO, de coordenadas N=9.660.400 e
E=191.700; deste ponto, segue com rumo nordeste até o Ponto A-lI,
de coordenadas N=9.668.000 e E=193.100; deste ponto, segue com
rumo leste até o Ponto A-OI, cujas coordenadas foram definidas inicialmente, fechando assim o polígono.
Art. 2' O DNOCS promoverá, com recursos alocados no seu
orçamento, a desapropriação de que trata este decreto, podendo alegar a urgência para efeito de imissão na posse, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei n' 3.365, de 21 dejunho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' Ficam excluídas dos efeitos deste decreto as terras e
benfeitorias adqniridas pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), na vigência do Decreto n'' 92.138, de 16 de dezembro de 1985.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
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(95) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de utilidade pública e de interesse social, para fins de desapropriação,
pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), área de terra e benfeitorias que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 5', alínea e, do Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art.
28 da Lei n" 6.662, de 25 de junho de 1979,
DECRETA:
Art. l' Ficam declaradas de utilidade pública e de interesse
social, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS), a área de terra, no total de aproximadamente, seiscentos e trinta hectares e noventa e seis ares, e respectivas benfeitorias, abrangidas pelo Projeto de Irrigação Mandacaru, na área do Chapadão do Castanhão, localizadas no Município
de J aguaribara, no Estado do Ceará, de acordo com a planta e memorial descritivos constantes do Processo n' 02200.000322/98, assim
descrita: começa no Ponto POl, com latitude em UTM de 9399717,38N
e longitude 559008,08E, localizado próximo a área da nova cidade de
Jaguaribara; deste ponto, à distância de 1.526,40m, chega-se ao
Ponto P02, de coordenadas 9400629,96N e 560231,64E; deste ponto, à
distância de 751,15m, chega-se ao Ponto P03, de coordenadas
9400131,02N e 560793,15E; deste ponto, à distância de 1.271,91m,
chega-se ao Ponto P04, de coordenadas 9400919,42N e 561791,24E;
deste ponto, à distância de 2.202,90m, chega-se ao Ponto P05, de coordenadas 9399344,85N e 563331,85E; deste ponto, à distância de
74,42m, chega-se ao Ponto P06, de coordenadas 9399296,02N e
563275,70E; deste ponto, à distância de 278,66m, chega-se ao Ponto
P07, de coordenadas 9399495,17N e 563080,79E; deste ponto, à distância de 2.635,14m, chega-se ao Ponto P08, de coordenadas
9397943,59N e 560450,00E; deste ponto, à distância de 2.630,79m,
chega-se ao Ponto POl, ponto inicial deste perimetro.
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Art. 2' O DNOCS promoverá, com recursos alocados no seu
orçamento, a desapropriação de que trata este decreto, podendo alegar a urgência para efeito de imissão na posse, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' As áreas pertencentes à União, a Estado e Município
inseridas no perímetro de que trata o art. l' ficam excluídas dos efeitos deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
(96) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de utilidade pública e de interesse social, para fins de desapropriação,
pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), a área de terra e benfeitorias que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5', alínea e, do Decreto-Lei n'' 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 28
da Lei n" 6.662, de 25 de junho de 1979,
DECRETA:
Art. l' Ficam declaradas de utilidade pública e de interesse
social, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS), a área de terra, no total de aproxímadamente, trinta e um mil, trezentos e vinte e três hectares, e respectivas benfeitorias, subdividida em dois blocos: Bloco 1, com vinte
e seis mil, seiscentos e sessenta e seis hectares; e Bloco 2, com quatro
mil, seiscentos e cinqüenta e sete hectares, necessárias à execução
do Programa denominado Aproveitamentos Hidroagrícolas do ProCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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jeto Tabuleiros de São Bernardo, na região dos Tabuleiros no Baixo
Parnaíba, localizadas nos Municípios de Magalhães de Almeida e
Araioses, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput é a seguir
descrita, tendo por base as cartas topográficas, escala 1:100.000, de
Codificação SA 23-Z-D-III (Magalhães de Almeida-MA) e SA
24-Y-C-I (Cocal-MA), compreendendo parte dos Municípios de Magalhães de Almeida e Araioses, no Estado do Maranhão, definidas
por suas coordenadas no sistema UTM, fuso 23 Meridiano Central
45º (Bloco 1) e fuso 24 Meridiano Central 39º (Bloco 2):
I - Bloco 1: partindo do Ponto A-OI, de coordenadas
N=9.641.500 e E=818.000, segue com rumo noroeste, até o Ponto A-02,
de coordenadas N=9.646.000 e E=813.000; deste ponto, segue com
rumo oeste, até o Ponto A-03, de coordenadas N=9.646.000 e
E=810.000; deste ponto, segue com rumo norte, até o Ponto A-04, de
coordenadas N=9.651.600 e E=81O.000; deste ponto, segue com rumo
noroeste, até o Ponto A-05, de coordenadas N=9.659.862 e E=833.502;
deste ponto, segue com rumo sul, até o Ponto A-06, de coordenadas
N=9.652.852 e E=833.482; deste ponto, segue com rumo sul, até o ponto A-07, de coordenadas N=9.647.010 e E=833.465; deste ponto, então,
finalmente, segue com rumo sudoeste, até o Ponto A-Dl, cujas coordenadas foram definidas inicialmente, fechando assim o polígono;
II - Bloco 2: partindo do Ponto B-01, de coordenadas
N=9.659.862 e E=166.498, segue com rumo nordeste, até o Ponto
B-02, de coordenadas N=9.662.000 e E=172.200; deste ponto, segue
com rumo leste, até o Ponto B-03, de coordenadas N=9.662.000 e
E=174.000; deste ponto, segue com rumo norte, até o Ponto B-04, de
coordenadas N=9.657.100 e E=174.000; deste ponto, segue com
rumo sudoeste, até o Ponto B-05, de coordenadas N=9.652.852 e
E=166.518; deste ponto, então, finalmente, segue com rumo norte,
até o Ponto B-01, cujas coordenadas foram definidas inicialmente,
fechando assim o polígono.

Art. 2º O DNOCS promoverá, com recursos alocados no seu
orçamento, a desapropriação de que trata este decreto, podendo alegar a urgência para efeito de imissão na posse, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
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Art. 3º Ficam excluídas dos efeitos deste decreto as terras e
benfeitorias adquiridas pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), na vigência do Decreto nº 92.136, de 16 de dezembro de 1985.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
(97) DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Colorado 11, situado no M unicípio de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os art. 84, inciso IV,e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts.18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Colorado
II, com área de um mil hectares, situado no Município de Paranatinga, objeto do Registro nº R-1-1.008, fi. 103, Livro 2-E, do Cartório de
Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Borges Gonçalves
(98) DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República e do
Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor global de R$ 127.910.000,00, para
08 fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. l' da Lei n" 9.731, de 11 de dezembro de 1998,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor da Presidência da República e
do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor global de
R$ 127.910.000,00 (cento e vinte e sete milhões, novecentos e dez mil
reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I'' e 2', fica alterada a receita do Fundo Penitenciário Nacional, na forma indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa
Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1998, págs. 48/49.

(99) DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de R$ 450.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. l' da Lei n'' 9.729, de l' de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'
9.598, de 30 de dezembro de 1997), crédito especial no valor de
R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de reais), em
favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da emissão de títulos de responsabilidade do
Tesouro Nacional, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua

o anexo está publicado no DO

de 15.12.1998, pág. 49.
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(100)

DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$
1.074.483.424,00, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.735, de 11 de dezembro de 1998,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº
9.598, de 30 de dezembro de 1997) crédito suplementar no valor de
R$ 1.074.483.424,00 (um bilhão, setenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), em
favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão
do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de excesso de arrecadação, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa

o anexo está publicado no DO de 15.12.1998, pág. 50.
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DECRETO DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Retifica o art.lº do Decreto de 11 de setembro de 1998, que declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel
rural denominado Fazenda Itaúna, situado
no Município de Planaltina, Estado de
Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os art. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica retificado o art. 1º do Decreto de 11 de setembro de
1998, publicado no Diário Oficial da União do dia 14 de setembro de
1998, Seção 1, página 4, que declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Itaúna, com área de um mil, quatrocentos e sessenta e dois hectares, situado no Município de Planaltina, objeto do Registro nº R-1-20.209,
fi. 120v., Livro 2-DG, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de PlanaItina, Estado de Goiás, a fim de nele fazer constar que o referido imóvel rural está registrado com uma área total de um mil,
quinhentos e sessenta e dois hectares.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Borges Gonçalves
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(102) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Fixa os percentuais de Capitães-deMar-e-Guerra dos diversos Corpos e Quadros da Marinha, que deverão ser considerados não-numerados por estarem definitivamente impossibilitados de acesso ao primeiro posto de Oficial-General.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o art. 15, § 3· da Lei n" 5.821, de 10 de novembro de 1972, alterada pela Lei n· 6.814, de 5 de agosto de 1980, e regulamentada pelo
Decreto n· 107, de 29 de abril de 1991
DECRETA:
Art. 1· Fica fixado, para 1999, como nulo (0%) o percentual de
Capitães-de-Mar-e-Guerra, nos diversos Corpos e Quadros da Marinha, considerados «não-numerados» por estarem definitivamente
impossibilitados de acesso ao primeiro posto de Oficial-General.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177· da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
(103) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$
13.300.000,00, em favor do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1· da Lei n'' 9.722, de 30 de novembro de 1998,
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DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 13.300.000,00
(treze milhões e trezentos mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1998, págs. 33/34.

(104)

DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito
especial no valor de R$ 69.674.175,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.734, de 11 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Justiça, crédito
especial no valor de R$ 69.674.175,00 ( sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
receitas diretamente arrecadadas e vinculadas.
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Art. 3º Em decorrência do disposto nos art. 1º e 2º, fica alterada a receita do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) e do
Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset),
na forma indicada no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no no de 17.12.1998, págs. 34/36.

(l05)

DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao OrçamentoFiscal da Uniãocrédito suplementar IW valor de R$ 14.865.280,00,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento para reforço de dotações coneígnadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso N, alínea c, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 14.865.280,00
(quatorze milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de operação de crédito externa.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO de 17.12.1998, pág. 37.
(106)

DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 1. 089.148, 00,
em favor de Encargos Financeiros da União
-Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. l' da Lei n' 9.736, de 11 de dezembro de 1998,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598,
de 30 de dezembro de 1997) crédito suplementar no valor de
R$1.089.148,00 (um milhão, oitenta e nove mil, cento e quarenta e
oito reais), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo n deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1998, pág. 37.
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(107)

DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Abreao Orçamento Fiscal da Uniãocrédito
suplementar TW valor de R$ 350.000.000,00,
em favor de Encargos Financeiros da União
~ Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº9.737, de 11 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997) crédito suplementar no valor de
R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de reais), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão
do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante no
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no
Anexo Ir deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1998, pág. 38.
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(108)

DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito
suplementar no valor de R$ 2.747.479,00,

para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1" da Lei n· 9.725, de 1· de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar
no valor de R$ 2.747.479,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e
sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais), para atender à programação constante no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da:
I - anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas
ao referido órgão, conforme indicado no Anexo II deste decreto, no
valor de R$ 1.820.000,00 (um milhão, oitocentos e vinte mil reais);
II - incorporação de recursos provenientes de convênio celebrado entre órgãos federais, no valor de R$ 927.479,00 (novecentos e
vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais).
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177· da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1998, págs. 38/39.
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DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da União
- Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, crédito suplementar no valor
de R$ 9.103.360,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), crédito suplementar no valor de
R$ 9.103.360.000,00 (nove bilhões, cento e três milhões, trezentos e
sessenta mil reais), em favor de Encargos Financeiros da União Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto .noartigo anterior decorrerão de:
I - excesso de arrecadação, no valor de R$ 4.722.260.000,00
(quatro bilhões, setecentos e vinte e dois milhões, duzentos e sessenta mil reais);
II - incorporação de superávit financeiro da União, no valor
de R$ 4.381.100.000,00 (quatro bilhões, trezentos e oitenta milhões
e cem mil reais).
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO de 17.12.1998, pág. 39.
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(110) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 6.401.594,00, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.740, de 11 de dezembro de 1998,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no
valor de R$ 6.401.594,00 (seis milhões, quatrocentos e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo U deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na forma indicada no Anexo UI deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicado no DO de 17.12.1998, paga. 40/42.
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(111) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça Eleitoral, do Ministério dos
Transportes e do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor global de
R$ 27.397.562,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, e inciso ~ alínea c, da
Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor da Justiça Eleitoral, do Ministério dos Transportes e do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor global de R$ 27.397.562,00 (vinte e sete milhões, trezentos e noventa e
sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da anulação parcial de dotações no valor de R$ 15.057.562,00
(quinze milhões, cinqüenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois
reais), indicadas no Anexo II deste decreto;
II - do ingresso de operação de crédito externa no valor de
R$ 12.340.000,00 (doze milhões, trezentos e quarenta mil reais).
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1"e 2",ficam alteradas as receitas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A., na forma indicada nos Anexos III e IV deste decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177" da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados naDO de 17.12.1998, págs. 43/46.
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(112)

DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 25.216.332,00, em
favor dos Ministérios da Saúde, do Trabalho e da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor dos
Ministérios da Saúde, do Trabalho e da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor global de R$ 25.216.332,00 (vinte e cinco
milhões, duzentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e dois reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas de diversas unidades orçamentárias, na forma indicada nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1998, págs. 47/54.
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(113) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 578.128.097,00,
em favor de diversos órgãos, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alíneas a e b, da Lei nº 9.598, de 30
de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1s Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor dos
Ministérios da Saúde, da Previdência e Assistência Social, da Educação e do Desporto e da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor global de R$ 578.128.097,00 (quinhentos e
setenta e oito milhões, cento e vinte e oito mil, noventa e sete reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - do cancelamento parcial de dotações, no valor de R$
7.479.789,00 (sete milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais), conforme indicado no Anexo II deste decreto;
II - do cancelamento da Reserva de Contingência, no montante de R$ 570.648.308,00 (quinhentos e setenta milhões, seiscentos e
quarenta e oito mil, trezentos e oito reais), conforme indicado no
Anexo H deste decreto.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas de diversas unidades orçamentárias, na forma indicada no Anexo IH deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1998, págs. 54161.
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(114) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$ 414.615,616,00, em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo e do Ministério
Público da União, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a, e VI, da Lei n' 9.598, de
30 de dezembro de 1997, e no art. 4' da Lei n' 9.723, de 30 de novembro de 1998,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor de
diversos Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo e do
Ministério Público da União, crédito suplementar no valor global de
R$ 414.615.616,00 (quatrocentos e quatorze milhões, seiscentos e
quinze mil, seiscentos e dezesseis reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são decorrentes do cancelamento de dotações orçamentárias constantes do Anexo H deste decreto.

Art. 3' Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam alteradas as receitas de diversas unidades orçamentárias, conforme demonstrado nos Anexos IH e IV deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1998, págs. 61/84.
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(115) DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento de Investimento,
em favor da Companhia Docas do Rio de
Janeiro (CDRJ), crédito suplementar no valorde R$11.647.900,OO, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no inciso I do art. 11 da Lei nO 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997, crédito suplementar no
valor de R$ 11.647.900,00 (onze milhões, seiscentos e quarenta e
sete mil e novecentos reais), em favor da Companhia Docas do Rio de
Janeiro (CDRJ), para atender à programação constante no Anexo I
deste decreto.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes de geração própria adicional e de operações de crédito internas, conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1998, pág. 130.
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(116) DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998
Credencia o Centro Universitário Positivo do Centro de Estudos Superiores PoeitiDO, com sede na Cidade de Curitiba, Estado
doParanâ.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9º, § 2º, da Lei nº4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, no artigo 46 da
Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, no Decreto nº 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista o Processo nº 23000.014693/97-56, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação das Faculdades Positivo, o Centro Universitário Positivo,
mantido pelo Centro de Estudos Superiores Positivo, com sede na
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(117)

DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 35.391.500,00, em
favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as
autorizações contidas nos art. 6º, inciso I, alínea a, e inciso VI, da Lei
nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da
Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal,
Tribunal de Contas da União, Ministério da Aeronáutica, Gabinete
do Ministro Extraordinário de Política Fundiária e Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor global de R$ 35.391.500,00 (trinta e
cinco milhões, trezentos e noventa e um mil e quinhentos reais), para
atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', ficam alteradas as receitas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária e da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,
na forma indicada nos Anexos III e N deste decreto, nos montantes
especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1998, págs. 56/60.

(118) DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 18.998.000,00 em
favor da Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4', da Lei n'9.723, de 30 de novembro de 1998,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da
Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor global de R$ 18.998.000,00
(dezoito milhões, novecentos e noventa e oito mil reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.

Art. 2

OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo U deste decreto, nos montantes especificados.
Q

Art. 3Q Em decorrência do disposto nos arts. 1Q e 2Q, ficam alteradas as receitas do Instituto Nacional do Seguro Social, da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nos montantes indicados no
Anexo UI deste decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177Q da Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados naDO de 22.12.1998, págs. 60162.

(119) DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao OrçamentoFiscal da Uniãocrédito suplementar 1W valor de R$ 44.000.000,00,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para 08 fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1Q da Lei n" 9.741, de 11 de dezembro de 1998,
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DECRETA:
Art. 12 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n 2 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados no valor de R$ 27.481.446,00 (vinte e sete
milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e
seis reais);
II - do cancelamento parcial de dotações do próprio Órgão,
conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 32 Em decorrência do disposto nos arts. 12 e 2º, ficam alteradas as receitas da Fundação Universidade de Brasília e da Universidade Federal da Paraíba, na forma indicada nos Anexos III e IV
deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 1772 da Independência e 1102
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1998, pág. 63.

(120)

DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
global de R$ 43.182.907,00, em favar dos
Ministérios da Educação e do Desporto e da
Previdência e Assistência Social, para os
fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. lº da Lei n 29.742, de 11 de dezembro de 1998,
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DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor dos Ministérios da Educação e do Desporto e da Previdência e Assistência Social,
crédito suplementar no valor global de R$ 43.182.907,00 (quarenta e
três milhões, cento e oitenta e dois mil, novecentos e sete reais), para
atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação da Reserva de
Contingência, indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas da Universidade Federal do Paraná e do Fundo
Nacional de Assistência Social, na forma indicada no Anexo III deste
decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1998, págs. 64/65.

(121)

DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 4.264.366,00, em
favor do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento e do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº9.739, de 11 de dezembro de 1998,
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor
global de R$ 4.264.366,00 (quatro milhões, duzentos e sessenta e
quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais), para atender às programações constantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo n deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l'e 2', fica alterada a receita da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), na
forma indicada nos Anexos In e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1998, págs. 65/67.

(122)

DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar
no valor de R$ 52.499.974,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. l' da Lein' 9.747, de 16 de dezembro de 1998,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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DECRETA:
Art. 1" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor
do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 52.499.974,00 (cinqüenta e dois milhões, quatrocentos e noventa
e nove mil e novecentos e setenta e quatro reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são decorrentes de:
I - remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de
R$ 45.983.313,00 (quarenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e
três mil, trezentos e treze reais), conforme indicado no Anexo n deste decreto;
n - excesso de arrecadação da fonte 129 - Recursos de Concessões e Permissões, no valor de R$ 6.153.860,00 (seis milhões, cento e cinqüenta e três mil, oitocentos e sessenta reais);
In - superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do
exercício de 1997, da Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU), nos termos do art. 43, da Lei n' 4.320, § 2', de 17 de março
de 1964, no valor de R$ 362.801,00 (trezentos e sessenta e dois mil,
oitocentos e um reais).
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), da Valec - Engenharia, Construção e Ferrovias
S.A. e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), na forma
indicada nos Anexos In e IV deste decreto nos valores especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1998, págs. 67174.
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DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao OrçamentoFiscal da União credito especialno valorglobal de R$ 44.983.391,00,
em favor do Poder Judiciário, Ministério PÚblico da União e Ministério dos Transportes,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. l' da Lei n' 9.753, de 16 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lein' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Poder Judiciário, Ministério Público da União e Ministério dos Transportes, crédito especial
no valor global de R$ 44.983.391,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e três mil, trezentos e noventa e um reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:
I - anulação parcial de dotações no valor de R$ 26.764.464,00
(vinte e seis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), indicadas no Anexo n deste decreto,
sendo R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) da reserva de
contingência;
Il - incorporação de excesso de arrecadação no valor de
R$ 1.202.927,00 (um milhão, duzentos e dois mil, novecentos e vinte
e sete reais);
In - ingresso de operação de crédito externa no valor de
R$ 17.016.000,00 (dezessete milhões e dezesseis mil reais).
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e da Companhia de Navegação do São Francisco, nos montantes
indicados no Anexo In deste decreto.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1998, págs. 74/77.

(124)

DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor de R$ 36.045.482,00,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, para os fins que específica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. l' da Lei n'' 9.754, de 16 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito especial no valor de R$ 36.045.482,00 (trinta e seis
milhões, quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas de diversas unidades orçamentárias do Ministério
da Educação e do Desporto, na forma indicada nos Anexos 111 e IV
deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1998, págs.77/84.
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DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de
R$ 7.565.377,00, em favor da Presidência
da República e do Ministério da Justiça,
para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 69 , inciso I, alínea a, e inciso 11, da Lei nº
9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor da Presidência da República e
do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor global de
R$ 7.565.377,00 (sete milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil,
trezentos e setenta e sete reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo U deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts.lº e 2º, ficam alteradas as receitas das seguintes entidades e fundos, na forma indicada nos Anexos UI e IV deste decreto, nos montantes especificados:
I - Comissão Nacional de Energia Nuclear;
U - Fundação Nacional do Índio;
lU - Conselho Administrativo de Defesa Econômica;
IV - Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente;
V - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das
Atividades-Fim da Polícia Federal.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1998, pégs. 84/89.
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DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abreao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiaisde Crédito -Recursos
sob Superoisãodo Ministérioda Fazenda, crédito especial 7W valor de R$ 2.100.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1"da Lei n" 9.752, de 16 de dezembro de 1998,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), crédito especial no valor de
R$ 2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem milhões de reais), em favor
de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de emissão de titulos de responsabilidade do
Tesouro Nacional, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 21 de dezembro de 1998; 177" da Independência e 110"
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO de 22.12.1998, pág. 89.
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DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor de R$ 1. 800.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. l' da Lei n' 9.750, de 16 de dezembro de 1998,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito especial no valor de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos
mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo H deste decreto.
Art. 3' Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam
alteradas as receitas da Empresa de Navegação da Amazônia S.A. e
da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, nos montantes indicados nos Anexos IH e IV deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua

Os anexos estão publicados naDO de 22.12.1998, pág. 90.
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DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério das
Comunicações, crédito especial no valor de
R$ 1.480.370.363,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 12 da Lei n 2 9.751, de 16 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. 12 Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n 2 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério
das Comunicações, crédito especial no valor de R$ 1.480.370.363,00
(um bilhão, quatrocentos e oitenta milhões, trezentos e setenta mil,
trezentos e sessenta e três reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.

Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos vinculados.

Art. 32 Em decorrência do disposto nos arts. 12 e 22, fica alterada a receita do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel)
na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177 2 da Independência e 1102
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

Os anexos estão publicados no DO de 22.12:1998, pág. 91.
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DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao OrçamentoFiscal da Uniãocrédito suplementar no ixdor de R$18. 757.681,00,
em favor do Ministério da Marinha, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº9.730, de 11 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. 1s Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor de R$ 18.757.681,00 (dezoito milhões, setecentos e cinqüenta e sete mil, seiscentos e oitenta e um reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
operações de crédito internas.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

o anexo está publicado no DO
(130)

de 22.12.1998, pág. 91.

DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito especial no valor de
R$ 360.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.749, de 16 de dezembro de 1998,
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito especial no valor de R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de doação do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais).
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

o anexo está publicado no DO de 22.12.1998, pág. 92.
(131)

DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998 (*)
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira em
instituição financeira bancária a ser constituída pelo Banco Francês Uruguay S.A., e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro a participação
estrangeira, até cem por cento, no capital social de instituição finan(*) Retificado no DO de 29.12.1998 (pág. 9538 desta obra).
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ceira bancária a ser constituída no País pelo Banco Francés Uruguay
S.A., com sede em Montevidéu (Uruguai).
Art. 2º O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º A partir da data do início das atividades da instituição
financeira de que trata o art. 1º, fica cancelada a autorização para
funcionamento da filial do Banco Francés Uruguay S.A., instalada
em São Paulo (SP) e revogado o Decreto nº 77.752, de 11 de maio de
1976.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(132)

DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre o registro de imóvel em
nome da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterada pelas Leis
nº 6.282, de 9 de dezembro de 1975, 6.584, de 24 de outubro de 1978,
e 7.699, de 20 de dezembro de 1988,
DECRETA:
Art. 1º Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a requerer, em nome da União, o registro do imóvel constituído por terreno com área de 318,09m2 e benfeitoria com 129,25m2 , situado na Rua Padre Luiz, nº 92, Centro, no Município de Alagoa
Grande, no Estado da Paraíba, mantido na posse da Uníão há mais
de vinte anos, sem qualquer contestação ou reclamação administrativa feita por terceiros quanto ao domínio e posse, de acordo com os
elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nº 10467.000426/86-56.
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Art. 2' O imóvel referido no art. l' deste decreto pertence à
circunscrição judiciária do Cartório do I" Ofício de Notas e Privativo
do Registro Imobiliário da Comarca de Alagoa Grande, Estado da
Paraíba.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(133)

DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 185.598.653,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. l' da Lei n' 9.762, de 17 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da União (Lei n'' 9.598, de 30
de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 185.598.653,00 (cento e oitenta e cinco
milhões, quinhentos e noventa e oito mil, seiscentos e cinqüenta e
três reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II deste decreto.
Art. 3' Ficam alteradas as receitas das unidades, conforme os
Anexos III e IV deste decreto.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1998, pégs. 3/16.

(134)

DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor global
de R$ 197.438.062,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista a autorização contida no
art. 1º da Lei nº 9.773, de 21 de dezembro de 1998,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor de
diversos Órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 197.438.062,00 (cento e noventa e sete
milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, sessenta e dois reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:
I - excesso de arrecadação de recursos próprios diretamente
arrecadados, no valor de R$ 13.933.832,00 (treze milhões, novecentos e trinta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais);
II - excesso de arrecadação de recursos vinculados, CotaParte do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante,
no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais);
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IH - remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de
R$ 158.504.230,00 (cento e cinqüenta e oito milhões, qninhentos e
quatro mil, duzentos e trinta reais), conforme indicado no Anexo H
deste decreto.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Companhia de Navegação do São Francisco, Empresa de Navegação da Amazônia S.A., Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre
S.A., Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Fundo da Marinha Mercante e
Companhia de Desenvolvimento de Barcarena, na forma indicada
nos Anexos IH e IV deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no no de 23.12.1998, págs. 16/36.

(135)

DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, crédito suplementar no valor global de
R$ 370.799.399,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv; da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.748, de 16 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da
Presidência da República, do Ministério das Relações Exteriores, do
Ministério da Justiça, do Tribunal de Contas da União, da Cãmara
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dos Deputados, do Senado Federal, do Ministério do ~xército, do Ministério da Marinha e do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor global de R$ 370.799.399,00 (trezentos e setenta
milhões, setecentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e nove
reais), para atender às programações constantes do Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - do excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas, no montante de R$ 112.921.929,00 (cento e doze milhões,
novecentos e vinte e um mil, novecentos e vinte e nove reais);
U - do cancelamento de dotações no valor global de R$
50.609.233,00 (cinqüenta milhões, seiscentos e nove mil, duzentos e
trinta e três reais), conforme Anexo U deste decreto;
UI - do superávit financeiro no valor global de R$
205.117.988,00 (duzentos e cinco milhões, cento e dezessete mil, novecentos e oitenta e oito reais);
N - de operação de crédito interna - em moeda, no valor de
R$ 2.150.249,00 (dois milhões, cento e cinqüenta mil, duzentos e
quarenta e nove reais).
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l'e 2', ficam alteradas as receitas das seguintes entidades e fundos, na forma indicada nos Anexos UI e N deste decreto, nos montantes especificados:
I - Comissão Nacional de Energia Nuclear;
U - Indústrias Nucleares do Brasil S.A.;
UI - Empresa Brasileira de Comunicação S.A.;
IV - Fundo do Serviço Militar;
V - Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica;
VI - Fundo Aeronáutico;
VII - Fundação Osório;
VIU - Fundo do Exército;
IX - Fundação Nacional do Índio;
X - Fundo Penitenciário Nacional;
XI - Fundo Naval.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177" da Independência e 110·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1998, págs. 37147.

(136)

DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à empresa Ferrovias
Bandeirantes S.A. (Ferroban) para a expioração e desenvolvimento do serviço público
de transporte ferroviário de carga na Malha
Paulista e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 175, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nOs 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, e 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. lº Fica outorgada à empresa Ferrovias Bandeirantes
S.A. (Ferroban), com sede à Avenida Paulista, n" 1.499, 17" andar,
sala 5, cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, a concessão da
exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga na Malha Paulista, localizada nos Estados de São
Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, operado pela Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), nos termos do modelo de desestatização
do serviço público de transporte ferroviário da RFFSA, aprovado
pela Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização
(PND) e ratificado pelo Conselho Nacional de Desestatização (CND).
Art. 2· A concessão de que trata o artigo anterior efetivar-se-á
mediante celebração de Contrato de Concessão, cuja minuta integra
o Edital do BNDES n" PND-02/98IRFFSA, a ser firmado entre a
União, por intermédio do Ministério dos Transportes, e a empresa
Ferrovias Bandeirantes S.A. (Ferroban),
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Dantas dos Santos

(137)

DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República e do
Ministério da Justiça, crédito especial no
valor global de R$ 2.075.900,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orça~
menta.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. lºda Lei nº9.758, de 17 de dezembro de 1998,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor da Presidência da República
e do Ministério da Justiça, crédito especial no valor global de
R$ 2.075.900,00 (dois milhões, setenta e cinco mil e novecentos reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - do cancelamento de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo H deste decreto;
H - da incorporação de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1997, no valor de R$ 1.475.900,00
(um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil e novecentos reais).
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), na forma indicada no Anexo IH deste decreto, no montante especificado.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1998, págs 47/48.

(138)

DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998 (*)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no oalor de R$ 11. 344.238, 00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. l' da Lei n'9.759, de 17 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, (Lei n' 9.958, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 11.344.238,00
(onze milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e
oito reais), para atender às programações constantes do Anexo I deste
decreto.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, conforme indicado no Anexo H deste decreto.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas da Fundação Nacional do Índio (Funai), do Conselho Administrativo de Defesa Econõmica (Cade) e do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente (FNCA), na forma indicada no
Anexo IH deste decreto nos montantes especificados.
(*) Retificado no DO de 29.12.1998 (pág. 9538 desta obra).
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1998, págs. 49/51.

(139)

DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, crédito especial no
valor de R$ 2.026.591,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para 08
fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº9.760, de 17 de dezembro de 1998,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial no valor de
R$ 2.026.591,00 (dois milhões, vinte e seis mil, quinhentos e noventa
e um reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II
deste decreto, nos montantes especificados;
II - da incorporação de recursos provenientes de doações, no
valor de R$ 1.480.208,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil, duzentos e oito reais).
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas de diversas unidades orçamentárias do Ministério
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da Educação e do Desporto, na forma indicada nos Anexos In e IV
deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1998, págs. 52/54.

(140)

DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 1.237.661,00,
em favor do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso IV, alíneas a e c, da Lei nº 9.598, de
30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 1.237.661,00
(um milhão, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e um
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de recursos de operação de crédito externa.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), na forma indicada no Anexo n deste decreto, no montante especificado.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1998, pág. 55.

(141)

DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônía Legal e do
Superior Tribunal de Justiça, crédito suplementar no valor global de R$ 4.642.781,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.598, de 30 de dezembro
de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e do Superior Tribunal
de Justiça, crédito suplementar no valor global de R$ 4.642.781,00
(quatro milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta
e um reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, conforme indicado no Anexo n deste decreto.
Art. 3' Em decorrência do disposto no art. 1', fica alterada a
receita do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, na forma indicada no Anexo In deste decreto.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 11Oº
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1998, págs. 55/57.

(142)

DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 4.320.000,00,
em favor do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.739, de 11 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 4.320.000,00
(quatro milhões, trezentos e vinte mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo Il deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), na forma indicada no Anexo In deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1998, págs. 57/58.
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DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor de R$ 122.880.000,00,
em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.769, de 21 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Gabinete do Ministro
Extraordinário de Política Fundiária, crédito especial no valor de
R$ 122.880.000,00 (cento e vinte e dois milhões, oitocentos e oitenta
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação, proveniente de
contas inativas não recadastradas e não provisionadas, de que trata
a Medida Provisória nº 1.711-4, de 3 de dezembro de 1998.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica criada
a receita do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra, na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1998, pãg. 58.
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DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$ 5.968.700,00, em favor dos Ministérios da Saúde e da Educação e do Desporto, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 6', inciso H, da Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997, e no art. 6', § 7', inciso HI, da Lei n? 9.473, de 22 dejulho
de 1997, acrescentado pelo art. l' da Lei n" 9.627, de 13 de abril de
1998,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n'' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor dos
Ministérios da Saúde e da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor global de R$ 5.968.700,00 (cinco milhões, novecentos e sessenta e oito mil e setecentos reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias
consignadas aos grupos de despesas, no âmbito dos mesmos subtítulos indicados no Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita da Fundação Nacional de Saúde, na forma indicada nos
Anexos IH e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1998, págs. 59/60.
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DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Modifica fontes de recursos de dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 1998,
no valor de R$ 13.360.000,00, no que concerne ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84,inciso N da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', § 7', inciso I, da Lei n' 9.473, de 22 de julho
de 1997, e, ainda, considerando a necessidade de adequar as fontes
de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 1998 às exigências
da execução orçamentária do exercício,
DECRETA:

Art. l' Ficam modificadas, na forma dos Anexos I e Ir deste
decreto, as formas de recursos de dotações constantes do Orçamento
Fiscal da União, de que trata a Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de
1997, no que concerne à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 2'· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa

Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1998, págs. 60/61.
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DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito
suplementor no oolor deR$ 7.052.076.000,00,
em favor de Encargos Financeiros da União
- Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.770, de 21 de dezembro de 1998,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.598,
de 30 de dezembro de 1997) crédito suplementar no valor de
R$ 7.052.076.000,00 (sete bilhões, cinqüenta e dois milhões, setenta
e seis mil reais), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da emissão de Títulos de Responsabilidade do
Tesouro Nacional, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

o anexo está publicado no DO de 23.12.1998, pég. 61.
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DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 366.519.877,00,
em favor dos Ministérios da Educação e do
Desporto, da Cultura e da Previdência e
Assistência Social, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.761, de 17 de dezembro de 1998,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor
dos Ministérios da Educação e do Desporto, da Cultura e da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor global de
R$ 366.519.877,00 (trezentos e sessenta e seis milhões, quinhentos
e dezenove mil, oitocentos e setenta e sete reais), para atender às
programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, no valor de R$ 35.243.460,00 (trinta e cinco milhões, duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais);
II - do cancelamento parcial de dotações dos próprios Órgãos
e da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II deste
decreto.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas das diversas unidades orçamentárias dos Ministérios da Educação e do Desporto e da Cultura, na forma indicada nos
Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1998, págs. 62/159.
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DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão ao Sistema de Comunicação Rio Bonito Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na localidade de Gurupi, Estado do
Tocantins.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n' 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta no Processo Administrativo n' 53665.000002/97, Concorrência n' 049/97 -SFOfMC,
DECRETA:
Art. l' Fica outorgada concessão ao Sistema de Comunicação
Rio Bonito Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias,
na localidade de Gurupi, Estado do Tocantins.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3', da Constituição.
Art. 3' O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deli.beração de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
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DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Cria a Comissão Organizadora da Reunião de Chefes de Estado e de Governo da
América Latina e Caribe e da União Européia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica criada a Comissão Organizadora da Reunião de
Chefes de Estado e de Governo da América Latina e Caribe e da
União Européia, com a finalidade de planejar, coordenar e executar
as medidas necessárias à realização da referida reunião no Brasil,
em junho de 1999.
Art. 2' A Comissão Organizadora será constituída por um Coordenador-Geral, um Coordenador de Protocolo, um Coordenador
Executivo e um Comitê Assessor.
§ l' O Coordenador-Geral será o Secretário-Geral Adjunto
das Relações Exteriores, do Ministério das Relações Exteriores, a
quem caberá a coordenação temática e a supervisão geral das atividades preparatórias da reunião.
§ 2' O Coordenador do Protocolo será o Chefe do Cerimonial,
do Ministério das Relações Exteriores, a quem caberá planejar e
coordenar as providências protocolares necessárias à realização da
reunião.
§ 3' Ao Coordenador Executivo cabe coordenar e executar as
medidas administrativas e logísticas necessárias à realização da reunião.
§ 4' O Comitê Assessor será integrado por um representante
de cada órgão a seguir indicado:
I
Ministério do Exército;
n
Ministério da Aeronáutica;
In
Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça;
IV - Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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§ 5' Poderão ser convidados a participar do Comitê Assessor,
representantes:
I
do Governo do Estado do Rio de Janeiro;
II - da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro;
III - da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro;
IV - do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
§ 6' O Coordenador Executivo e os membros do Comitê
Assessor serão designados pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores.
Art. 3' O Ministro de Estado das Relações Exteriores baixará
as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
(150)

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira no
capital social do Banco Real S.A. e de sociedades coligadas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira, até cem por cento, no capital social do Banco Real S.A., da
Companhia Real de Crédito Imobiliário e da Companhia Real de Valores - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, de forma direta ou indireta.
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Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Fica revogado o Decreto de 13 de agosto de 1998, que
«reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação
estrangeira no capital social do Banco Real S.A. e de sociedades coligadas, e dá outras providências».
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(151)

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominodo Fazenda Cachoeira, lugar denominado
Cachoeirinha e Fazenda Conceição da Bar"
ra, situado no Município de Jandaia, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993.
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cachoeira,
lugar denominado Cachoeirinha e Fazenda Conceição da Barra, com
área de trezentos e setenta e sete hectares, setenta e dois ares e vinte e cinco centiares, situado no Município de Jandaia, objeto dos Registros n's R-06-29, fi. 15, Livro 2-A, R-31-78, fi. 40, Livro 2-A,
R-21-1.074, fi. 294, Livro 2-B e R-06-1.156, fi. 41, Livro 2-C, do CarCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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tório de Registro de Imóveis e Tabelionato l' de Notas da Comarca
de Jandaia, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Borges Gonçalves
(152)

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda São Pedro, situado no Município de Montividiu do Norte, Estado de
Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Leí n' 8.629, de 25 de fevereíro de 1993, e 2' da Leí Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de ínteresse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda São Pedro, com área de dois mil, quatrocentos e dezenove hectares, nove
ares e trinta e oito centiares, situado no Município de Montividiu do
Norte, objeto das Matrículas n's 418, fls. 178 e 419, fl. 179, Livro 2-B,
do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas de Trombas, Comarca de Formoso, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177'da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Borges Gonçalves
(153)

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Serra dos Cavalos, situado no
Município de Itatbo, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Serra dos
Cavalos, com área de um mil, duzentos e sessenta e sete hectares e
noventa ares, situado no Município de Itaíba, objeto do Registro nº
R-1-1.488, fi. 61, Livro 2-G, do Cartório Unico de Notas de Itaíba,
Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Borges Gonçalves
(154)

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Conjunto Vila Izabel, situado nos Municípios de Ibicarat, Itapé e Itabuna, Estado
da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Conjunto Vilq Izabel, com área de quatrocentos e noventa e seis hectares, três ares e
trinta centiares, situado nos Municípios de 1bicaraí, Itapé e Itabuna,
objeto do Registro n' R-1-2.898, ficha 1, Livro 2-RG, do Cartório de
Registro de Imóveis e Hipotecas de Ibicaraí, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Borges Gonçalves
(155)

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Corôa Verde, situado no Município de Barra do Rocha, Estado da Bahia, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Corôa Verde, com área de um mil, quatrocentos e setenta e sete hectares, quarenta e seis ares e vinte e um centiares, situado no Município de Barra do Rocha, objeto do Registro nº 8.895, fi. 294v, Livro 3-G, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos Civil
de Pessoas Juridicas da Comarca de Ipiaú, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Borges Gonçalves
(156)

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Chacororé, situado no Município de Nova Maringá, Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Chacororé, com área de oito mil e oitocentos hectares, situado no Município
de Nova Maringá, objeto dos Registros nOs R-5-25.644, fi. 195, Livro
2-CE e R-6-25.644, fi. 196, Livro 2-CE, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177° da Independência e 110°
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Borges Gonçalves
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DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rodeio, ou Dom José, situado
no Município de Reserva do Iguaçu, Estado
do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2 da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
Q

Q

DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rodeio ou
Dom José, com área de trezentos e sessenta e três hectares, situado
no Município de Reserva do Iguaçu, objeto do Registro n" R-5-1.627,
Ficha 1v, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pinhão, Estado do Paraná.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177 Q da Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Borges Gonçalves
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DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Dois Irmãos, situado no Município
de Caraúbas, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio Dois Irmãos,
com área de um mil, setecentos e vinte e sete hectares e quarenta e
seis ares, situado no Município de Caraúbas, objeto do Registro n'
2.959, fi. 4, Livro 2-16, do Primeiro Cartório Judiciário de Caraúbas,
Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Borges Gonçalves
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DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Santa Terezinha, situado no Município
de Afonso Bezerra, Estado do Rio Grande
do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. P Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santa Terezinha, com
área de quatrocentos e onze hectares, setenta e oito ares e sessenta
centiares, situado no Município de Manso Bezerra, objeto do Registro
n Q R-003-061, fls. 121/122, Livro 2-A, do Primeiro Cartório Judiciário
da Comarca de Manso Bezerra, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destínação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n Q 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencial.
mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177 Q da Independência e 110Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Borges Gonçalves
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9492
(160)

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia, situado no Município de Afonso Bezerra, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia, com área de um mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco hectares,
situado no Município de Afonso Bezerra, objeto da Matrícula nº 748,
fi. 194, Livro 2-G, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de
Afonso Bezerra, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Borges Gonçalves
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9493
(161)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rádio
Universo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50830.000232/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio de
1994, a concessão da Rádio Diário do Grande ABC S.A. outorgada
pela Portaria MVOP nº 685, de 4 de agosto de 1948, renovada pelo
Decreto nº 91.012, de 27 de fevereiro de 1985, cujo prazo residual da
outorga foi mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991, e
transferida para a Rádio Universo Ltda. para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t, 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9494
(162)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Fundação Dom Quirino, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Teófilo Otoni, Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
29104.000081191,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 20 de outubro de 1990, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Teõfilo
Otoni, Estado de Minas Gerais, originariamente outorgada à Rádio
Mucuri Ltda., pelo Decreto n" 85.048, de 18 de agosto de 1990, cujo
contrato de concessão foi publicado no Diário Oficial da União de 20
de outubro seguinte, e transferida para a Fundação Dom Quirino
pelo Decreto de 14 de outubro de 1997.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da Repúbiica.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, o. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9495
(163)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Gazeta Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
53790.000090/98,
DECRETA:
Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 28 de abril de
1998, a concessão outorgada à Gazeta Comunicações Ltda., pelo
Decreto n" 81.452, de 15 de março de 1978, renovada pelo Decreto n"
96.833, de 28 de setembro de 1988, cujo prazo residual da outorga foi
mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177" da Independência e 110"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9496
(164)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à DMD Associados
Assessoria e Propaganda Ltdo., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Peixoto de
Azevedo, Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n' 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n'' 53690.000180/97, Concorrência n' 41/97-SFO/MC,
DECRETA:
Art. l' Fica outorgada concessão à DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3', da Constituição.
Art. 3' O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9497
(165)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à MR Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade
de Urbano Santos, Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo nº 53680.000198/97, Concorrência nº 38/97 -SFO/MC,
DECRETA:
Art. 1º Fica outorgada concessão à MR Radiodifusão Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de
Urbano Santos, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9498
(166)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à Brasil Amazônia
Comunicação e Empreendimentos Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Abaetetuba, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n' 1. 720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n' 53720.000147/97, Concorrência n' 42/97 -SFO/MC,
DECRETA:
Art. l' Fica outorgada concessão à Brasil Amazônia Comunicação e Empreendimentos Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias, na localidade de Abaetetuba, Estado do Pará.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3', da Constituição.
Art. 3' O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9499
(167)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à Beija-Flor Rcuiiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Mazagão, Estado do Amapá.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nº 1. 720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo nº 53620.000031/97, Concorrência nº 34/97-SFO/MC,
DECRETA:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Beija-Flor Radiodifusão
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade
de Mazagão, Estado do Amapá.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 28 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9500
(168)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Santana, Estado do Amapá.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n' 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n' 53620.0000941/97, Concorrência n' 34/97 -SFO/MC,
DECRETA:
Art. l' Fica outorgada concessão à Beija-Flor Radiodifusão
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade
de Santana, Estado do Amapá.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3', da Constituição.
Art. 3' O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9501
(169)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na localidade
de Macapá, Estado do Amapá.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo nº 53620.000032/97, Concorrência nº 53/97-SFO/MC,
DECRETA:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Beija-Flor Radiodifusão
Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de
Macapá, Estado do Amapá.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9502
(170)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão ao Sistema Excelsior
de Comunicação Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias, na
localidade de Rio Claro, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n'' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n" 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n'' 53830.000655/97, Concorrência n' 31/97-SFO/MC,
DECRETA:
Art. l' Fica outorgada concessão ao Sistema Excelsior de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias,
na localidade de Rio Claro, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3', da Constituição.
Art. 3' O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9503
(171)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à Rede União de
Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na
localidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n' 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n' 53650.000771/97, Concorrência n' 54197-SFO/MC,
DECRETA:
Art. l' Fica outorgada concessão à Rede União de Rádio e Televisão Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3', da Constituição.
Art. 3' O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9504
(172)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à Rádio Correio do
Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Itaporanga, Estado da Paraíba.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n'' 1. 720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n" 53730.000212/97, Concorrência n" 43/97-SFO/MC,
DECRETA:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Rádio Correio do Vale
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade
de Itaporanga, Estado da Paraíba.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3', da Constituição.
Art. 3' O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9505
(173)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão ao Sistema Excelsior
de Comunicação Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias, na
localidade de Ibíúna. Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com O disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo nº 53830.000602/97, Concorrência nº 31/97-SFO/MC,
DECRETA:
Art. 1º Fica outorgada concessão ao Sistema Excelsior de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias,
na localidade de Ibiúna, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3' O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9506
(174)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão ao Sistema de Comunicação Rio Bonito Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na localidade de Palmas, Estado
do Tocantins.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n" 53665.000011/97, Concorrência nº 61/97-SFO/MC,
DECRETA:
Art. 1e Fica outorgada concessão ao Sistema de Comunicação
Rio Bonito Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias,
na localidade de Palmas, Estado do Tocantins.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9507
(175)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão ao Sistema de Comunicação do Cabo de Santo Agostinho
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade
de Cabo de Santo Agostino, Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n' 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n' 53103.000208/97, Concorrência n' 44/97-SFO/MC,
DECRETA:
Art. l' Fica outorgada concessão ao Sistema de Comunicação
do Cabo de Santo Agostinho Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias, na localidade de Cabo de Santo Agostino, Estado
de Pernambuco.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3', da Constituição.
Art. 3' O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9508
(176)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à Rádio e Televisão
Diário de Mogi Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de Moji das Cruzes, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo nº 53830.000613/97, Concorrência nº 59/97-SFO/MC,
DECRETA:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Rádio e Televisão Diário de
Mogi Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de Moji das Cruzes, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9509
(177)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão ao Sistema Goiano
de Telecomunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens,
na localidade de Palmas, Estado do Tocantins.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n" 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n" 53665.000015/97, Concorrência n" 60/97-SFO/MC,
DECRETA:
Art. l' Fica outorgada concessão ao Sistema Goiano de Telecomunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na
localidade de Palmas, Estado de Tocantins.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3', da Constituição.
Art. 3' O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9510
(178)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à LHM Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Alto Alegre, Estado de Roraima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n'' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n' 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n'' 53810.000077/97, Concorrência n? 47/97-SFO/MC,
DECRETA:
Art. l' Fica outorgada concessão à LHM Comunicação Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de
Alto Alegre, Estado de Roraima.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3', da Constituição.
Art. 3' O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9511
(179)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão ao Sistema Associado de Comunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifustio de sons e imagens,
na localidade de Recife, Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n'' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo nº 53103.000212/97, Concorrência nº 50/97-SFO/MC,
DECRETA:
Art. 1º Fica outorgada concessão ao Sistema Associado de
Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens,
na localidade de Recife, Estado de Pernambuco.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9512
(180)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à Valente Propaganda e Publicidade Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias,
na localidade de Caçu, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nO 1. 720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n" 53670.000157/97, Concorrência n" 37/97-SFO/MC,
DECRETA:
Art. 1° Fica outorgada concessão à Valente Propaganda e Publicidade Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na
localidade de Caçu, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3', da Constituição.
Art. 3' O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177° da Independência e 110°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9513
(181)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à Rede União de Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de Rio Branco, Estado do Acre.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n'' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n" 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n? 53600.000032/97, Concorrência n' 51/97-SFO/MC,
DECRETA:
Art. l' Fica outorgada concessão à Rede União de Rádio e Televisão Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de Rio Branco, Estado do Acre.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3', da Constituição.
Art. 3' O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9514
(182)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à Gonçalves e Marcheti Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Primavera do Leste, Estado de
Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de31 de outubro de 1963, com a redação
do Decreto nº 1. 720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo Administrativo nº 53690.000192/97, Concorrência n' 41/97-SFO/MC,
DECRETA:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Gonçalves e Marcheti
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade
de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9515
(183)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à Rádio Princesa
das Matas Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias, na
localidade de Viçosa, Estado de Alagoas.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n 2 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n" 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n'' 53610.000114/97, Concorrência n 2 32/97-SFO/MC,
DECRETA:
2

Art. 1 Fica outorgada concessão à Rádio Princesa das Matas
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade
de Viçosa, Estado de Alagoas.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 32 , da Constituição.
Art. 32 O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 1772 da Independência e 1102
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998
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DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça Federol. da Justiça Militar e do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
valor global de R$ 59.047.894,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n? 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n? 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da
Justiça Federal, da Justiça Militar e do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor global de R$ 59.047.894,00 (cinqüenta e
nove milhões, quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo n deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2º, ficam alteradas as receitas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A., da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos, da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas, na forma indicada no Anexo In deste decreto, no valor especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1998, págs. 10/17.
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DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Altera o descritor constante do Anexo
I do Decreto de 5 de junho de 1998, que
abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da
Agricultura e do Abastecimento, e do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, crédito extraordinário
no valor de R$ 824.000.000,00.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N da Constituição, combinado com o disposto na Medida Provisória n' 1.758-7, de 14 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. l' Fica alterado o descritor constante do Anexo I do Decreto
de 5 de junho de 1998, publicado no Diário Oficial da União de 8 de junho de 1998, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da Agricultura e do Abastecimento,
e do MeioAmbiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de R$ 824.000.000,00 (oitocentos e vinte e
quatro milhões de reais), conforme o Anexo I deste decreto.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1998, pág. 17.
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DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, crédi-

to suplementar no valor de R$19.302.453,OO,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº
9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 19.302.453,00
(dezenove milhões, trezentos e dois mil, quatrocentos e cinqüenta e
três reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas da Fundação Universidade de Brasília, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, da Agência Espacial Brasileira, da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, na forma indicada nos
Anexos IH e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1998, págs. 18/23.

(*J Retificado no DO de 30.12.1998 (pág. 9539 desta obra).
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DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, crédito eupiementar no vaior de R$ 516.817.940,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida na Lei nº 9.776, de 23 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 516.817.940,00 (quinhentos e dezesseis milhões, oitocentos
e dezessete mil, novecentos e quarenta reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - do cancelamento parcial de dotações, no valor de R$
23.791.142,00 (vinte e três milhões, setecentos e noventa e um mil,
cento e quarenta e dois reais), conforme indicado no Anexo H deste
decreto;
H - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados, no valor de R$ 147.260.000,00 (cento e
quarenta e sete milhões, duzentos e sessenta mil reais);
HI - do cancelamento da Reserva de Contingência, no montante de R$ 345.766.798,00 (trezentos e quarenta e cinco milhões,
setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais),
conforme indicado no Anexo H deste decreto.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas do Fundo Nacional de Assistência Social e do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma indicada nos Anexos IH e
IV deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa
Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1998, págs. 24127.

(188)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 23. 000. 000, 00, em
favor do Ministério da Fazenda e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv; da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso VI, da Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do
Ministério da Fazenda e de Transferências a Estados, Distrito Federal
e Municípios, crédito suplementar no valor global de R$ 23.000.000,00
(vinte e três milhões de reais), para atender à programação constante
do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts.!' e 2', ficam alteradas as receitas do Serviço Federal de Processamento de Dados
(Serpro) e da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), conforme os Anexos III e N deste decreto.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Polvo
Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1998, págs. 28/29.

(189)

DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, crédito extraordinário no vaiar de R$ 2.932.395.868,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida na Medida Provisória nº 1.785, de 29 de dezembro de 1998,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito extraordinário no
valor de R$ 2.932.395.868,00 (dois bilhões, novecentos e trinta e
dois milhões, trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta
e oito reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da incorporação de recursos proveuientes do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, no montante de R$ 1.480.370.363,00
(um bilhão, quatrocentos e oitenta milhões, trezentos e setenta mil,
trezentos e sessenta e três reais), autorizada pela Lei nº 9.751, de 16
de dezembro de 1998;
II - do cancelamento de dotações, no valor de R$ 1.452.025.505,00
(um bilhão quatrocentos e cinqüenta e dois milhões, vinte e cinco
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mil, quinhentos e cinco reais) de diversas unidades orçamentárias,
conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', ficam alteradas as receitas de diversas unidades orçamentárias, na forma
indicada nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1998, págs. 38/54.

(190)

DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de R$
1.461.910,00, em favor da Justiça do Trabalho e do Ministério da Educação e do Deeporto, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor da Justiça do Trabalho e do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
global de R$ 1.461.910,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e um
mil, novecentos e dez reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9279-9533, dez. 1998

9523

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1998, págs. 54/55.

(191)

DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Modifica fontes de recursos de dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 1998 e
em seus créditos adicionais, no que concerne
ao Ministério da Educação e do Desporto.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', § 7', inciso I, da Lei n' 9.473, de 22 de julho
de 1997, e, ainda considerando a necessidade de adequar as fontes
de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 1998 e em seus créditos adicionais às exigências da execução orçamentária do exercício,
DECRETA:
Art. l' Ficam modificadas, na forma dos Anexos I e II deste
decreto, as fontes de recursos de dotações constantes do Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997) e de seus
créditos adicionais, no que concerne à unidade orçamentária Fundação Universidade de Brasília, vinculada ao Ministério da Educação e
do Desporto.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1998, pág. 56.
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DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de
R$1.374.000.000,OO, em favor do Ministério
da Fazenda e de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 7', alíneas a e b, da Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.598,
de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério da Fazenda e de
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crêdito suplementar no valor global de R$ 1.374.000.000,00 (um bilhão, trezentos e setenta e quatro milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de excesso de arrecadação de recursos
do tesouro.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1998, págs. 56/57.
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DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Transfere para a Fundação Padre Donizetti a concessão outorgada à Rádio Dífusora de Casa Branca Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Casa Branca, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e nos termos do art. 94,
item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo n" 53830.001511/98,
DECRETA:
Art. l' Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Difusora de Casa Branca Ltda., pela Portaria MVOP n' 253, de 7 de março de 1955, renovada pelo Decreto n' 89.406, de 29 de fevereiro de
1984, para a Fundação Padre Donizetti explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Casa Branca, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
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DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Transfere para a Rádio São Paulo
Ltda. a concessão outorgada à Rádio Jornal
de São Paulo Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e nos termos do art. 94,
item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº 29100.001235/91,
DECRETA:
Art. 1º Fica transferida para a Rádio São Paulo Ltda. a outorga deferida originalmente à Rádio Cometa S.A., pela Portaria
MVOP nº 709, de 17 de setembro de 1957, transferida para a Rádio
Jornal de São Paulo Ltda., e renovada pela Portaria nº 155, de 7 de
fevereiro de 1975, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, tendo adquirido a condição de concessionária
em virtude de aumento de potência autorizado para os seus transmissores.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Juarez Quadros do Nascimento
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DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Credencio o Centro Universitário La
Salle, com sede na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9º, § 2º, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, no art. 46
da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, no Decreto nº 2.306, de 19 de
agosto de 1997, e tendo em vista o Processo 23000.019228/97-67, do
Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. 1º Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação do Centro Educacional La Salle de Ensino Superior, o Centro
Universitário La Salle, mantido pela Sociedade Porvir Cientifico,
com sede na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício

(196)

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1998
Distribui os efetivos de Oficiais da Marinha e fixa os percentuais mínimos dos caro
gos que serão ocupados, exclusivamente,
por oficiais do sexo masculino, para 1999.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º, § 2ºe art. 12 da Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 1997,
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DECRETA:
Art. 1º São distribuídos os efetivos de oficiais dos seguintes
Corpos e Quadros da Marinha para vigorarem em 1999:
I a)

Corpo da Armada
Quadro de Oficiais da Armada
Almirantes-de-Esquadra
Vice-Almirantes..............................................................
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta.......................................................
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes.........................................................

5
16
28
192
434
563
550
333
222

b) Quadro Complementar de Oficiais da Armada

Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes.........................................................
II -

7
7
28

Corpo de Fuzileiros Navais

a) Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais

Almirantes-de-Esquadra
Vice-Almirantes
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta.......................................................
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes.........................................................

1
2
4
46
108
163
129
92
64

b) Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais

Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes ..
Segundos-Tenentes.........................................................

15
12
16
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IH - Corpo de Intendentes da Marinha
a) Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha
Vice-Almirantes
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta.......................................................
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes.........................................................
b) Quadro Complementar de Oficiais Intendentes da
Marinha
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes.........................................................
IV - Corpo de Engenheiros da Marinha
Vice-Almirantes.......................................................
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
V - Corpo de Saúde da Marinha
a) Quadro de Médicos
Vice-Almirantes..............................................................
Contra-Almirantes
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta.......................................................
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata

1
4
48
126
171
145
90
70

13
9
23
1
3
20
64
129
118
91

1
4
36
77
144
115
110
6
43
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Capitães-de-Corveta.......................................................
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
c) Quadro de Apoio à Saúde
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta.
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
VI -

76
84
45
O
16
95
83
56

Corpo Auxiliar da Marinha

a) Quadro Técnico

Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes..
Primeiros-Tenentes

'

12
81
347
347
208

b) Quadro de Capelães Navais

Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata.
Capitães-de-Corveta.......................................................
Capitães-Tenentes..........................................................
Primeiros-Tenentes

1
3
5
14
12

c) Quadro Auxiliar da Armada
Capitães-Tenentes..........................................................
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes.........................................................

110
138
81

d) Quadro Auxiliar de Fuzileiros Navais

Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
,.
Segundos-Tenentes.........................................................

43
20
27

Art. 2' Na admissão aos Corpos e Quadros abaixo, serão observados os seguintes percentuais mínimos dos cargos que serão
ocupados, exclusivamente, por oficiais do sexo masculino:
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I -

Corpo de Intendentes da Marinha
a) Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha
100%
b) Quadro Complementar de Oficiais Intendentes
da Marinha
'"
0%
II - Corpo de Saúde da Marinha
a) Quadro de Médicos
22%
b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas
20%
10%
c) Quadro de Apoio à Saúde
Parágrafo único. Ficará a critério do Ministro da Marinha
redistribuir as parcelas de percentuais fixadas no inciso lI, por especialidades de interesse para a Marinha, na admissão aos Quadros de
Médicos e de Apoio à Saúde.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
(197)

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1998
Fixa, no Ministério da Marinha, o número de vagas para promoção obrigatória, referentes ao ano-base 1998, nos Corpos e Quadros da Marinha que vigoraram em 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o art. 61, § I' da Lei n" 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
DECRETA:
Art. l' Para fim de aplicação da Quota Compulsória de que
trata o art. 100 da Lei n'' 6.880/80, referente ao ano-base de 1998, e
estabelecimento do número de vagas para promoção obrigatória, nos
Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha que vigoraram em 1998, ficam fixadas as seguintes proporções sobre os efetivos dos postos:
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I -

Corpo da Armada
a) Quadro de Oficiais da Armada (CA)

Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
H - Corpo de Fuzileiros Navais
a) Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais (FN)
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta ..

IH -

1/8
1/15
1120

1/8
1/15
1/20

Corpo de Intendentes da Marinha
a) Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha (IM)

Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Corpo de Engenheiros da Marinha (EN)
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata................................................
Capitães-de-Corveta
V - Corpo de Saúde da Marinha
a) Quadro de Médicos (Md)
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas (CD)
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
c) Quadro de Apoio à Saúde (S)
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
VI - Corpo Auxiliar da Marinha
a) Quadro Técnico (T)
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

1/8
1/15
1120

IV -

1/8
1/15
1/20

1/8
1115
1/20
1/10
1/15
1/10
1115

1/10
1/15
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b) Quadro de Capelães Navais (CN)

Capitães-de-Fragata
1/10
Capitães-de-Corveta
1/15
c) Quadro Auxiliar da Armada (AA)
Capitães-Tenentes................................................. 1/10
Primeiros-Tenentes
1/20
d) Quadro Auxiliar de Fuzileiros Navais (AFN)
Capitães-Tenentes................................................. 1/10
1120
Primeiros-Tenentes ..
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
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RETIFICAÇÕES

DECRETO
DECRETO Nº 2.890, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998 (*)
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da
Educação e do Desporto, e dá outras providências.

Retificação
Republica-se parte do Anexo II abaixo, por ter saído com omissão no Diário Oficial da União de 22 de dezembro de 1998, Seção 1.
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Educação e do Desporto (MEC)
Cargo!
Unidade

Função/
n"
4
8

9
2
4

1

Denominação
CargolFunção
Assessor Especial do Ministro
Assessor do Ministro
Assessor
Diretor de Programa
Gerente de Projeto

NE/
DAS/

FG
102.5
102.4
102.3
101.4
101.4

(*) Publicado no DO de 22.12.1998 (pág. 9185 desta obra).
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Unidade

Cargo/
Função/

I

n'
1
2
2
1
1
13
20
2
1
2
13
13
6

Coordenação
Divisão

Gabinete

Coordenação
Divisão
Serviço

Assessoria de Comunicação
Social
Divisão
Serviço
Assessoria Parlamentar
Divisão
Serviço

1
2
2
1
2
2

Assessoria Internacional

1

Divisão
Secretaria Executiva

1
1
3

NE!
DAS!

Denominação

Cargo/Função

FG

Coordenador
Chefe
Assistente
Auxiliar
Chefe de Gabinete
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.3
101.2
102.2
102.1
101.5
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Chefe de Assessoria
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Secretário Executivo
Assessor do Secretário
Executivo

101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
NE

,

102.4

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(164) DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998 (*)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito euplementar no valor global de R$ 30.062.235,00, em
favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento
(*) Publicado no DO de 27.11.1998 (v. Coleção dasLeis. Brasília, 190(11, t. 2):8503,

novo 1998).
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Retificação
Por ter saído com incorreção na primeira publicação no DO de
27.11.1998, Seção 1, página 11, parte do Anexo II do referido decreto
está republicada no DO de 3.12.1998, Seção 1, pág. 9.
(1)

DECRETO DE 1º DE DEZEMBRO DE 1998 (*)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$ 1.788.418.958,00, em
favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo, Executivo e do Ministério
Público da União, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos.

Retificação
No Diário Oficial da União de 2 de dezembro de 1998, Seção 1,
página 20, 2" coluna, na fundamentação:
Onde se lê: « ... art. 1º da Lei nº 7.723, ...»,
Leia-se: « ... art. 1º da Lei nº 9.723, ...}),
(45) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1998 ('*)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 21.256.425,00, em
favor dos Ministérios da Cultura, da Educação e do Desporto e da Previdência e
Assistência Social, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Os Anexos I e II do Decreto de 8 de dezembro de 1998, publicado
no Diário Oficial da União nº 236, de 9 de dezembro de 1998, Seção 1,
referentes ao Ministério da Educação e do Desporto - Unidade
(*) Publicado no DO de 2.12.1998 (pág. 9279 desta obra).
(**) Publicado no DO de 9.12.1998 (pág. 9326 desta obra).
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Orçamentária 26207 - Escola Técnica Federal do Espírito Santo páginas 130 e 135, estão republicados parcialmente no DO de
29.12.1998, Seção 1, pág. 3, por terem saído com incorreções no que
concerne à fonte de recursos da unidade.
(131)

DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998

n

Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira em
instituição financeira bancária a ser constituída pelo Banco Francês Uruguay S.A., e
dá outras providências.

Retificação
No DO de 22 de dezembro de 1998, Seção 1, na página 92,
1a coluna, no artigo 4º:

Onde se lê: « .•• revogado o Decreto n' 77.752, ... »
Leia-se:
(138)

« ••.

revogado o Decreto n' 77.572, ...»

DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998 (*')
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Minis·
tério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 11.344.238,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Por ter saído com erro de montagem no Diário Oficial de 23 de
dezembro de 1998, Seção I, páginas 49 a 51, parte do Anexo II do
referido decreto está republicada no DO de 29.12.1998, Seção I,
págs.4/5.
(*) Publicado no DO de 22.12.1998 (pág. 9461 desta obra).
(**) Publicado no DO de 23.12.1998 (pág. 9469 desta obra).
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(186)

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$
19.302.453,00, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Os Anexos II e IV, do Decreto de 28 de dezembro de 1998, que
abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de
R$ 19.302.453,00 (dezenove milhões, trezentos e dois mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais), em favor do Ministério da Educação
e do Desporto, publicado no Diário Oficial da União de 29 de dezembro de 1998, Seção 1, estão retificados noDO de 30.12.1998, Seção 1,
págs. 58/63, por terem saído com incorreções no programa de trabalho das Unidades Orçamentárias 20402 - Agência Espacial Brasileira, do Gabinete da Presidência da República 44203 - Companhia
de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazõnia Legal e por não haver sido publicado o Anexo II relativo à Unidade Orçamentária
22101 - Ministério da Agricultura e do Abastecimento.

(*) Publicado no DO de 29.12.1998 (pág. 9518 desta obra).
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DO de 18 de dezembro de 1998.

9178

2.885 - Decreto de 17 de dezembro de 1998 - Regulamenta a Lei n" 9.690,
de 15 de julho de 1998, que autoriza a inclusão de Municípios na área
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene). Publicado no DO de 18 de dezembro de 1998.

9179

2.886 - Decreto de 17 de dezembro de 1998 - Dá nova redação ao art. 3º do
Decreto ns 74.557, de 12 de setembro de 1974, que cria a Comissão
Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). Publicado noDO de
18 de dezembro de 1998.

9180

2.887 - Decreto de 17 de dezembro de 1998 - Cria a Nota do Tesouro Nacional Série S (NTN-S). Publicado no DO de 18 de dezembro de 1998. .....

9181

2.888 - Decreto de 21 de dezembro de 1998 - Altera o art. 22 do Decreto
n" 2.219, de 2 de maio de 1997, para fixar alíquota de incidência do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Imobiliários (IOF), nas hipóteses que menciona.
Publicado no DO de 22 de dezembro de 1998.

9182
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2.889 - Decreto de 21 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre admissão temporária de bens para utilização econômica no País. Publicado no DO
de 22 de dezembro de 1998.

9183

2.890 - Decreto de 21 de dezembro de 1998 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Educação e do Desporto, e dá outras
providências. Publicado no DO de 22 de dezembro de 1998.
Retificado no DO de 23 de dezembro de 1998.

9185
9535

2.891 - Decreto de 22 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre a sistemática
para fixação de Processo Produtivo Básico para os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus. Publicado no DO de 23 de dezem-

bro de 1998.

9217

2.892 - Decreto de 22 de dezembro de 1998 - Dá nova redação aos arts.
8 2 e 92 do Decreto n" 2.693, de 28 de julho de 1998, que dispõe sobre os
procedimentos para pagamento da extensão da vantagem de vinte e
oito vírgula oitenta e seis por cento aos servidores públicos do Poder
Executivo Federal. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1998. ......

9220

2.893 - Decreto de 22 de dezembro de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido no art. 12 do Decreto n 2 2.733, de 11 de agosto de 1998. Publicado no
DO de 23 de dezembro de 1998.

9221

2.894 - Decreto de 22 de dezembro de 1998 - Regulamenta a emissão e o
fornecimento de selo ou sinal de identificação dos fonogramas e das
obras audiovisuais, previstos no art. 113 da Lei us 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1998.

9221

2.895 - Decreto de 22 de dezembro de 1998 - Revoga o Decreto n'' 97.499,
de 9 de fevereiro de 1989, que dispõe sobre a execução do Acordo Regional para a Expansão do Comércio Intra-Regional, subscrito entre o
Brasil, a Argentina, a Bolívia, a Colômbia, o Chile, o Equador, o México, o Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Venezuela. Publicado no DO de
23 de dezembro de 1998.

9223

2.896 - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre as obrigações
acessórias das Unidades Executoras do Programa Dinheiro Direto na
Escola e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de dezembro

de 1998.

9224

2.897 - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido no art. 32 do Decreto n'' 2.321, de 8 de setembro de 1997. Publicado
no DO de 24 de dezembro de 1998.

9227

2.898 - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido no art. 22 do Decreto n" 2.641, de 29 de junho de 1998. Publicado no
DO de 24 de dezembro de 1998.
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2.899 - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido no art. lQ do Decreto n" 2.015, de 26 de setembro de 1996. Publicado
no DO de 24 de dezembro de 1998.

9228

2.900 - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido no art. lº- do Decreto nº- 2.239, de 27 de maio de 1997. Publicado no
DO de 24 de dezembro de 1998.

9228

2.901 - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO
de 24 de dezembro de 1998.

9229

2.902 - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido no art.1º do Decreto nº 2.340, de 7 de outubro de 1997. Publicado no
DO de 24 de dezembro de 1998.

9230

2.903 - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Altera o Decreto n" 2.451, de
5 de janeiro de 1998. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998. ...

9230

2.904 - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido no art. 1º do Decreto nº 2.702, de 30 de julho de 1998. Publicado no
DO de 29 de dezembro de 1998.

9232

2.905 - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Altera o art. 1s do Decreto
n'' 2.661, de 8 de julho de 1998. Publicado naDO de 29 de dezembro de

1998.

9232

2.906 - Decreto de 29 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre a extinção da
Diretoria do Pessoal Civil, no Ministério do Exército, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1998.

9234

2.907 - Decreto de 29 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre os efetivos do
pessoal militar do Exército, em serviço ativo, a vigorar em 1999. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1998.

9234

2.908 - Decreto de 29 de dezembro de 1998 - Regulamenta a distribuição
dos cargos da Carreira de Analista de Comércio Exterior por órgão do
Poder Executivo Federal, e dá outras providências. Publicado no DO
de 30 de dezembro de 1998.

9237

2.909 - Decreto de 29 de dezembro de 1998 - Prorroga o prazo de remanejamento do cargo em comissão que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1998.

9239

2.910 - Decreto de 29 de dezembro de 1998 - Estabelece normas para a
salvaguarda de documentos, materiais, áreas, comunicações e sistemas de informação de natureza sigilosa, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1998.

9239

2.911 - Decreto de 29 de dezembro de 1998 - Prorroga o prazo estabelecido nos arts.1º e 2ºdo Decreto n'' 2.269, de 30 de junho de 1997. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1998.
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2.912 - Decreto de 29 de dezembro de 1998 - Aprova o Programa de
Dispêndios Globais (PDG) das empresas estatais federais para
1999 e dá outras providências. Publicado noDO de 30 de dezembro

de 1998.

9255

2.913 - Decreto de 29 de dezembro de 1998 -Dispõe sobre a incidência do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a
Títulos e Valores Mobiliários (IOF), na hipótese que menciona. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1998.

9257

2.914 - Decreto de 30 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento, em caráter temporário, dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1998.

9258

2.915 - Decreto de 30 de dezembro de 1998 -Dá nova redação ao art. 8º do
Decreto n" 91.800, de 18 de outubro de 1985, que dispõe sobre viagens
ao exterior, a serviço ou com o fim de aperfeiçoamento, sem nomeação
ou designação, e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de
dezembro de 1998.

9259

2.916 - Decreto de 30 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento, em caráter temporário, dos cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1998.

9259

2.917 - Decreto de 30 de dezembro de 1998 - Fixa alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados. Publicado no DO de 31 de dezembro

de 1998.

9260

2.918 - Decreto de 30 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre a dispensa de
caução de créditos oriundos da novação de dívidas do Fundo de
Compensação de Variações Salariais (FCVS). Publicado no DO de 31
de dezembro de 1998.

9261

2.919 - Decreto de 30 de dezembro de 1998 - Altera a Lista Básica de
Exceções à Tarifa Externa Comum do MercosuL Publicado no DO de
31 de dezembro de 1998.

9262

2.920 - Decreto de 30 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre o pagamento de
tarifas bancárias pelos órgãos da Administração Pública FederaL
Publicado no DO de 31 de dezembro de 1998.

9263

2.921 - Decreto de 30 de dezembro de 1998 - Prorroga a validade da
inscrição em Restos a Pagar de Programas a cargo do Ministério do
Planejamento e Orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro

de 1998.
2.922 - Decreto de 31 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG) que menciona, altera
dispositivos do Decreto n'' 2.477, de 28 de janeiro de 1998, e dá outras
providências. Publicado no DO de 4 de janeiro de 1998.

9264

9264
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DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

(2) -

Decreto de 1Q de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$1. 788.418.958,00, em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo, Executivo e do Ministério Público da União, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no
DO de 2 de dezembro de 1998.
Retificado no DO de 3 de dezembro de 1998.

9279
9537

Decreto de 1s de dezembro de 1998 - Transfere para a Fundação Dom
Rey a concessão outorgada à Rádio Educadora de Guajará-Mirim
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias,
na Cidade de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia. Publicado no DO
de 2 de dezembro de 1998.
Decreto de 2 de dezembro de 1998 - Declara de utilidade pública o
Asilo de Velhos José Soler, com sede na Cidade de Tabatinga (SP), e
outras entidades. Publicado no DO de 3 de dezembro de 1998.

9281

(4) -

Decreto de 2 de dezembro de 1998 - Autoriza o aumento do capital
social da Companhia Docas do Ceará (CDC). Publicado no DO de 3 de
dezembro de 1998.

9285

(5) -

Decreto de 7 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Campos
do Pontão, situado no Município de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de dezembro de 1998.

9285

(6) -

Decreto de 7 de dezembro de 1998-Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda CachoeirinhalCachoeirinha I/Baixa do Camará, situado no Município de Gararu, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de
8 de dezembro de 1998.

9287

(7) -

Decreto de 7 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado CapimAçu, situado no Município de Tenente Laurentino, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de dezembro de
1998.

9288

(8) -

Decreto de 7 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São José, situado
no Município de Maxaranguape, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências. Publicado no DO de 8 de dezembro de 1998.

9289

(9) -

Decreto de 7 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado UbaialPaturá, e
Serra GrandelJapi Borges, situado no Município de Japi, Estado do
Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 8
de dezembro de 1998.

9290

(3) -
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9549
(10) -

Decreto de 7 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Quixaba, e outras, situado nos Municípios de Macambira e Pedra
Mole, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO
de 8 de dezembro de 1998.

9291

(11) -

Decreto de 7 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Curral de Fogo, situado no Município de Unaí, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de dezembro
de 1998.

9292

(12) -

Decreto de 7 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Queimados, situado no Município de Rio Negrinho, Estado de Santa
Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de dezembro
de 1998.

9294

Decreto de '7 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Candiota,
situado no Município de Herval, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de dezembro de 1998.

9295

(14) -

Decreto de 7 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Jucapé, situado no Município de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de dezembro de
1998.

9296

(15) -

Decreto de 7 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Luiz, situado no Município de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de dezembro de
1998.

9297

(16) -

Decreto de 7 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Queimadas, situado nos Municípios de Areia e Remígio, Estado da
Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de dezembro
de 1998.

9298

(17) -

Decreto de 7 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Bom Gosto, situado no Município de Ilhéus, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 8 de dezembro de 1998.

9299

(18) -

Decreto de 7 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 153.065.321,00
em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de dezembro de
1998.

9300

(13) -
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9550
(19) -

Decreto de 7 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar novalor de
R$ 2.256.154,00, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de dezembro de 1998.

9301

(20) -

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre alteração de subordinação do Comando de Aviação do Exército e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de dezembro de 1998.

9302

(21) -

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Fortaleza - Rio Preto da Cachoeira e Paraíso, situado no Município de
Rio Verde, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado noDO
de 9 de dezembro de 1998.

9302

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Brasileira, situado no Município de Bom Jesus do Tocantins, Estado
do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de dezembro
de 1998.

9303

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Codespar, situado no Município de Santa Maria das Barreiras, Estado
do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de dezembro
de 1998.

9305

(24) -

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Nicobran, situado no Município de Santa Maria das Barreiras, Estado
do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de dezembro
de 1998.

9306

(25) -

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Iracema I, situado no Município de Campinorte, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de dezembro de 1998.

9307

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Pau Brasil, situado no Município de Santana do Araguaia, Estado do
Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de dezembro de
1998.

9608

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Massaranduba, situado no Município de Lagarto, Estado de Sergipe,
e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de dezembro de
1998.

9309

(22) -

(23) -

(26) -

(27) -
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9551
(28) -

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Caju, situado no Município de Santana do Araguaia, Estado do Pará,
e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de dezembro de

1998.

9310

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Três
Marias, situado no Município de Campinorte, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de dezembro de 1998.

9311

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$ 527.309.655,00, em favor dos Ministérios da Saúde e da Educação
e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 9 de dezembro de 1998.

9312

(31) -

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 294.175.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 9 de dezembro de 1998.

9313

(32) -

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor de R$ 13.883.438,00, para os fins que especifica. Publicado no DO
de 9 de dezembro de 1998.

9314

(33) -

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Modifica fontes de recursos de
dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no que concerne ao
Ministério da Educação e do Desporto. Publicado no DO de 9 de
dezembro de 1998.

9315

(34) -

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito especial no valor de R$ 600.000,00, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para os fins que
especifica. Publicado no DO de 9 de dezembro de 1998.

9315

(29) -

(30) -

(35) -

(36) -

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 12.831.869,00, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 9 de dezembro

de 1998.

9316

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 16.697.018,00, em favor de
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos
sob Supervisão do Ministério de Minas e Energia, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 9 de
dezembro de 1998.

9317
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9552
(37) -

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 343.172.335,00,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
9 de dezembro de 1998
.,..........................................

9318

(38) -

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor global de R$ 7.687.068,00, em
favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, do Ministério
da Indústria, do Comércio e do Turismo e do Gabinete do Ministro
Extraordinário de Política Fundiária, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 9 de dezembro de
1998.

9319

(39) -

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, crédito suplementar no valor de R$ 1.302.325,00, em favor do
Ministério da Fazenda e Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 9 de dezembro de 1998.

9320

(40) -

(41) -

(42) -

(43) -

(44) -

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 4.643.727,00, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 9 de dezembro

de 1998.

9321

Decreto de 8 de dezembro de 1998 -Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 2.958.937,00, em favor do Ministério da Cultura, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 9 de
dezembro de 1998.

9322

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 237.475,00 em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 9 de dezembro

de 1998.

9323

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Modifica fontes de recursos de
dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no que concerne a
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda. Publicado no DO de 9 de dezembro de 1998.

9324

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$ 5.598.345,00, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 9 de dezembro de 1998.

9325
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9553
(45) -

(46)

(47)

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$ 21.256.425,00 em favor dos Ministérios da Cultura, da Educação e
do Desporto e da Previdência e Assistência Social, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 9 de
dezembro de 1998.
Retificado no DO de 29 de dezembro de 1998.

9326
9537

Decreto de 8 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$ 129.155.712,00, em favor de diversos órgãos dos Poderes .Iudiciário e Executivo, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 9 de dezembro de 1998.

9327

~

Decreto de 8 de dezembro de 1998 -c-.Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 77.507.735,00,
em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 9 de dezembro de

1998.
(48)

9329

~

(49) -

(50) -

(51) -

(52) -

Decreto de 9 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no
valor de R$ 6.464.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO
de 10 de dezembro de 1998.

9330

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Primavera, situado no Município de Doverlândia, Estado de Goiás,
e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro de

1998.

9331

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Canadá, situado no Município de Paraúna, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1998.

9332

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Palmeira/Gado Bravo, situado no Município de Buritis, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de
dezembro de 1998.

9333

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Colorado, situado no Município de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro

de 1998.

9334
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9554
(53) -

(54) -

(55) -

(56) -

(57) -

(58) -

(59) -

(60) -

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Tábua ou Ressaquinha ou Várzea, conhecido como Fazenda Alvorada, situado no Município de Pintópolis, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1998.

9335

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Brasipaiva, situado nos Municípios de São José do Xingu e Confresa,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de
11 de dezembro de 1998.

9336

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Baú na
Gleba Nova Londrina, conhecido por Fazenda Colorado 11; situado no
Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1998.

9337

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santo Antonio Rio Fontoura, conhecido por Gleba Brasipaiva-lI, situado nos Municípios de São José do Xingu e Confresa, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro
de 1998.

9339

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Jorge, situado no Município de Paranhos, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro de
1998.

9340

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Colorado, conhecido por Fazenda Colorado I, situado no Município de
Paranatinga, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicada no DO de 11 de dezembro de 1998.

9341

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Conquista, situado no Município de Campo Grande, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1998.

9342

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado RochalFerreira, conhecido por Fazenda Colorado llI, situado no Município de Pa
ranatinga, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1998.

9343

M
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9555
(61) -

(62) -

(63) -

(64) -

(65) -

(66) -

(67) -

(68) -

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
São José, situado no Município de Montes Altos, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro
de 1998.

9844

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Mendonça/Fortuna/Cervigni, conhecido por Fazenda Colorado N, situado no
Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1998.

9345

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária o imóvel rural denominado CuritibaINorteJData Saco Grande, situado no Município de Amarante do Maranhão, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no
DO de 11 de dezembro de 1998.

9347

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santo
Antonio ou Pau de Estopa/Bom Gosto/Taboado/Santo Antonio ou
Pau de Estopa, situado no Município de Coro atá, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro
de 1998.

9348

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Conceição/BuritizinhoNarjão, situado no Município de Sítio Novo, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de dezem~&_&.....................

9~

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lagoa do
Gado/Angico Branco, situado no Município de Buriti Bravo, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de
dezembro de 1998

9350

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Gigagi,
situado no Município de Amarante do Maranhão, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro
de 1998.

9351

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Paraíso,
situado nos Municípios de Coroatá e Pirapemas, Estado do Maranhão,
e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro de
1998.

9352
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9556
(69) -

Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sossêgo do
Quiguay, situado no Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro de

1998.
Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Gleba Santa Clara, situado nos Municípios de São José do Xingu e Vila Rica,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de
11 de dezembro de 1998.
(71) - Decreto de 10 de dezembro de 1998 -Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa
Sorte, conhecido como Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situado no
Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1998.
(72) - Decreto de 10 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Nossa Senhora Aparecida, situado no Município de Palmital, Estado
do Paraná, e dá outras providências. Publicado naDO de 11 de dezem-

9353

(70) -

bro de 1998.
Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Salto Grande do Jacuí, localizada no Município de Salto do Jacuí, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no
DO de 14 de dezembro de 1998.
(74) - Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Guarani Votouro, localizada no Município de São Valentim, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de
14 de dezembro de 1998.
(75) - Decreto de 11 de dezembro de 1998-Homologa a demarcação administrativa da reserva indígena Fazenda Bahiana, localizada no Município de Camamu, Estado da Bahia. Publicado no DO de 14 de dezem-

9354

9355

9357

(73) -

bro de 1998.
Decreto de 11 de dezembro de 1998- Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Monte Caseros, localizada nos Municípios de Ibiraiaras e Moliterno, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado
no DO de 14 de dezembro de 1998.
(77) - Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Boa Vista, localizada no Município de Careiro, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 14 de dezembro de

9358

9359

9360

(76) -

1998.
(78) -

9362

9363

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Guejahã, localizada no Município de
Pauini, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 14 de dezembro de

1998.

9364

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9541-9571, dez. 1998

9557
(79) -

(80) -

(81) -

(82) -

(83) -

(84) -

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Homologa a demarcação
administrativa da terra indígena Paumari do Rio Ituxi, localizada no
Município de Lábrea, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 14 de
dezembro de 1998.

9366

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Homologa a demarcação
administrativa da terra indígena Uneíuxi, localizada no Município
de Santa Isabel do Rio Negro, Estado do Amazonas. Publicado no DO
de 14 de dezembro de 1998.

9370

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Jaminawá do Igarapé Preto, localizada
no Município de Rodrigues Alves, Estado do Acre. Publicado no DO de
14 de dezembro de 1998.

9377

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Tukuna Umariaçu, localizada no Município de Tabatinga, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 14 de dezembro de 1998.

9380

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Amplia a superfície da terra
indígena Comboios, localizada no Município de Aracruz, Estado do
Espírito Santo, que teve a demarcação administrativa homologada
pelo Decreto n" 88.601, de 9 de agosto de 1983. Publicado no DO de 14
de dezembro de 1998.

9383

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Homologa a demarcação admínistrativa da terra indígena Maraã Urubaxi, localizada no Município
de Maraã, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 14 de dezembro

de 1998.

9384

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Massaco, localizada nos Municípios de
Costa Marques e Alta Floresta D'Oeste, Estado de Rondônia. Publicado no DO de 14 de dezembro de 1998.

9390

(86) -

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Marãiwatsede, localizada nos Municípios
de Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso.
Publicado no DO de 14 de dezembro de 1998.

9398

(87) -

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena, .Iaminawá Arara do Rio Bajé, localizada
no Município de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre. Publicado
no DO de 14 de dezembro de 1998.

9400

(85) -

(88) -

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Kapinawá, localizada no Município de
Buíque, Estado de Pernambuco. Publicado no DO de 14 de dezembro

de 1998.

9404
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9558
(89) -

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Amplia a superfície da terra
indígena Caieiras Velha, localizada no Município de Aracruz, Estado
do Espírito Santo, que teve a demarcação administrativa homologada
pelo Decreto nº 88.926, de 27 de outubro de 1983. Publicado naDO de
14 de dezembro de 1998.

9406

(90) -

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Kambiwá, localizada nos Municípios de
Ibimirim, Floresta e Inajá, Estado de Pernambuco. Publicado no DO
de 14 de dezembro de 1998.

9409

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Amplia a superfície da terra
indígena Pau Brasil, localizada no Município de Aracruz, Estado do
Espírito Santo, que teve a demarcação administrativa homologada
pelo Decreto n'' 88.672, de 5 de setembro de 1983. Publicado no DO de
14 de dezembro de 1998.

9415

(92) -

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Kulina do Médio J uruá, localizada nos
Municípios de Eirunepé, Envira e Ipixuna, Estado do Amazonas.
Publicado no DO de 14 de dezembro de 1998.

9416

(93) -

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Kampa e Isolados do Rio Envira, localizada no Município de Feij6, Estado do Acre. Publicado no DO de 14 de
dezembro de 1998.

9421

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Declara de utilidade pública e
de interesse social, para fins de desapropriação, pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), a área de terra e benfeitorias que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 14
"...
de dezembro de 1998

9424

(95) -

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Declara de utilidade pública e
de interesse social, para fins de desapropriação, pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), área de terra e benfeitorias que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de
dezembro de 1998.

9426

(96) -

Decreto de 11 de dezembro de 1998 - Declara de utilidade pública e
de interesse social, para fins de desapropriação, pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), a área de terra e benfeitorias que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 14
de dezembro de 1998.

9427

Decreto de 14 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Colorado 11, situado no Município de Paranatinga, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de dezembro
de 1998.

9429

(91) -

(94) -

(97) -
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9559
(98) -

Decreto de 14 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República e do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor global de R$127.91O.000,OO, para os
fins que especifica. Publicado no DO de 15 de dezembro de 1998.

9430

(99) -

Decreto de 14 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
especial no valor de R$ 450.000.000,00, para os fins que especifica.
Publicado no DO de 15 de dezembro de 1998.

9431

(100) - Decreto de 14 de dezembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 1.074.483.424,00, em favor
de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 15 de dezembro de 1998.

9432

(101) - Decreto de 15 de dezembro de 1998 - Retifica o art. 12 do Decreto
de 11 de setembro de 1998, que declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Itaúna, situado
no Município de Planaltina, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de dezembro de 1998.

9433

(102) - Decreto de 16 de dezembro de 1998 - Fixa os percentuais de Capitães-de-Mar-e-Guerra dos diversos Corpos e Quadros da Marinha,
que deverão ser considerados não-numerados por estarem definitivamente impossibilitados de acesso ao primeiro posto de OficialGeneral. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1998.

9434

(103) - Decreto de 16 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, crédito suplementar no valor de R$ 13.300.000,00, em favor do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado naDO de 17 de dezembro

de 1998.
(104) - Decreto de 16 de dezembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial no valor de
R$ 69.674.175,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 17
de dezembro de 1998.

9434

9435

(105) - Decreto de 16 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$14.865.280,00, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezem-

bro de 1998. ..
(106) - Decreto de 16 de dezembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 1.089.148,00, em favor de
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1998.

9436

9437
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9560
(107) - Decreto de 16 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 350.000.000,00, em favor de
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1998.

9438

(108) - Decreto de 16 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 2.747.479,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 17 de dezembro de 1998.

9439

(109) - Decreto de 16 de dezembro de 199B-Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 9.103.360.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1998.

9440

(110) - Decreto de 16 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 6.401.594,00, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamenta, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Publicado no DO de 17 de dezembro de 1998.

9441

(111) -

Decreto de 16 de dezembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral, do Ministério dos Transportes e
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito suplementar no valor global de R$ 27.397.562,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 17 de dezembro de 1998.

9442

(112) - Decreto de 16 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global
de R$ 25.216.332,00, em favor dos Ministérios da Saúde, do Trabalho
e da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1998.

9443

(113) - Decreto de 16 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global
de R$ 578.128.097,00, em favor de diversos órgãos, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de
dezembro de 1998.

9444

(114) - Decreto de 16 de dezembro de 1998 -Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global
de R$ 414.615.616,00, em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo e do Ministério Público da União, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado
no DO de 17 de dezembro de 1998.

9445
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9561
(115) - Decreto de 17 de dezembro de 1998 -Abre ao Orçamento de Investimento, em favor da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), crédito suplementar no valor de R$ 11.647.900,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 18 de dezembro de 1998.

9446

(116) - Decreto de 17 de dezembro de 1998 - Credencia o Centro Universitário Positivo do Centro de Estudos Superiores Positivo, com sede na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Publicado no DO de 18 de dezembro de 1998.

9447

(117) - Decreto de 21 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global
de R$ 35.391.500,00, em favor de diversos Orgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de dezembro de 1998.

9447

(118) -

Decreto de 21 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global
de R$ 18.998.000,00, em favor da Justiça Federal, Justiça do Trabalho
e Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 22 de
dezembro de 1998.

9448

(119) - Decreto de 21 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, crédito suplementar no valor de R$ 44.000.000,00, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para os fins que especifica. Publicado no DO de 22 de dezembro de 1998.

9449

(120) - Decreto de 21 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$ 43.182.907,00, em favor dos Ministérios da Educação e do Desporto e da Previdência e Assistência Social, para os fins que especifica.
Publicado no DO de 22 de dezembro de 1998.

9450

(121) - Decreto de 21 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global
de R$ 4.264.366,00, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 22 de dezembro de 1998.

9451

(122) - Decreto de 21 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 52.499.974,00, para os fins
que especifica. Publicado no DO de 22 de dezembro de 1998.

9452

(123) - Decreto de 21 de dezembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito especial no valor global de R$ 44.983.391,00 em favor do
Poder Judiciário, Ministério Público da União e Ministério dos Transportes, para os fins que especifica. Publicado no DO de 22 de dezembro

de 1998.
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9562
(124) - Decreto de 21 de dezembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito especial no valor de R$ 36.045.482,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para os fins que especifica. Publicado no DO de 22 de dezembro de 1998.

9455

(125) - Decreto de 21 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor global de R$ 7.565.377,00, em
favor da Presidência da República e do Ministério da Justiça, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 22 de dezembro de 1998.

9456

(126) - Decreto de 21 de dezembro de 199B-Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de
R$ 2.100.000.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de
22 de dezembro de 1998.

9457

(127) - Decreto de 21 de dezembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor de R$ 1.800.000,00, para os fins que es pecifica. Publicado no DO de
22 de dezembro de 1998.

9458

(128) - Decreto de 21 de dezembro de 1998 -Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério das Comunicações, crédito especial no valor de R$ 1.480.370.363,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 22 de dezembro de 1998.

9459

(129) - Decreto de 21 de dezembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 18.757.681,00, em favor do
Ministério da Marinha, para os fins que especifica. Publicado no DO
de 22 de dezembro de 1998.

9460

(130) - Decreto de 21 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
especial no valor de R$ 360.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 22 de dezembro de 1998.

9460

(131) - Decreto de 21 de dezembro de 1998 -Reconhece como de interesse
do Governo brasileiro a participação estrangeira em instituição financeira bancária a ser constituída pelo Banco Francês Uruguay S.A., e
dá outras providências. Publicado no DO de 22 de dezembro de 1998...
Retificado no DO de 29 de dezembro de 1998.

9461
9538

(132) - Decreto de 21 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre o registro de
imóvel em nome da União. Publicado no DO de 22 de dezembro de

1998.
(133) - Decreto de 22 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 185.598.653,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1998. ......
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9563
(134) - Decreto de 22 de dezembro de 1998 -Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos dos
Poderes Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor global
de R$ 197.438.062,00, para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1998. ....

9464

(135) - Decreto de 22 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, crédito suplementar no valor global de
R$ 370.799.399,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 23
de dezembro de 1998. o....

9465

(136) - Decreto de 22 de dezembro de 1998 - Outorga concessão à empresa Ferrovias Bandeirantes S.A. (Ferroban) para a exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga na
Malha Paulista, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de
dezembro de 1998.

9467

(137) - Decreto de 22 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República e do Ministério da Justiça, crédito especial no valor global de R$ 2.075.900,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de
dezembro de 1998.

9468

(138) - Decreto de 22 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valor de R$ 11.344.238,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado naDO de 23 de
dezembro de 1998.
Retificado no DO de 29 de dezembro de 1998.

9469
9538

Decreto de 22 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União crédito especial no valor de R$ 2.026.591,00,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para os fins que
especifica. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1998.

9470

(139)

(140) - Decreto de 22 de dezembro de 1998 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 1.237.661,00, em favor do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado noDO de 23 de dezembro

de 1998.
(141) - Decreto de 22 de dezembro de 1998-Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e do Superior Tribunal de Justiça, crédito
suplementar no valor global de R$ 4.642.781,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1998.
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9564
(142) - Decreto de 22 de dezembro de 199B-Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 4.320.000,00, em favor do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro

de 1998.

9473

(143) - Decreto de 22 de dezembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito especial no valor de R$ 122.880.000,00, em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, para os fins
que especifica. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1998. ....

9474

(144) - Decreto de 22 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global
de R$ 5.968.700,00, em favor dos Ministérios da Saúde e da Educação
e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1998.

9475

(145) - Decreto de 22 de dezembro de 1998 - Modifica fontes de recursos de dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 1998, no valor de
R$ 13.360.000,00, no que concerne ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1998.

9476

(146) - Decreto de 22 de dezembro de 1998-Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 7.052.076.000,00, em favor
de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1998.

9477

(147) - Decreto de 22 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global
de R$ 366.519.877,00, em favor dos Ministérios da Educação e do Desporto, da Cultura e da Previdência e Assistência Social, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 23
de dezembro de 1998.

9478

(148) - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Outorga concessão ao Sistema de Comunicação Rio Bonito Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Gurupi, Estado do
Tocantins. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1998.

9479

(149) - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Cria a Comissão Organizadora da Reunião de Chefes de Estado e de Governo da América Latina e
Caribe e da União Européia, e dá outras providências. Publicado no
DO de 24 de dezembro de 1998.

9480

(150) - Decreto de 23 de dezembro de 1998 -Reconhece como de interesse
do Governo brasileiro a participação estrangeira no capital social do
Banco Real S.A. e de sociedades coligadas, e dá outras providências.
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1998.

9481
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9565
(151) - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Cachoeira, lugar denominado Cachoeirinha e Fazenda Conceição da
Barra, situado no Município de Jandaia, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1998.

(152) -

9482

Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,

para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
São Pedro, situado no Município de Montividiu do Norte, Estado de
Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de dezembro
de 1998.

9483

(153) - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Serra dos Cavalos, situado no Município de Itafba, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de dezembro de
1998.

9484

(154) - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Conjunto
Vila Izabel, situado nos Municípios de Ibicaraí, Itapé e Itabuna, Estado
da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de dezembro
de 1998.

9485

(155) - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Coroa Verde, situado no Município de Barra do Rocha, Estado da
Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de dezembro
de 1998.

9486

(156) - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Chacororé, situado no Município de Nova Maringá, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de dezembro
de 1998.

9487

(157) - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Rodeio ou Dom José, situado no Município de Reserva do Iguaçu,
Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado naDO de 24 de
dezembro de 1998, """''''''''''''''''''''"."''".,''"."'''''''''''''".,''''"..,,''''''',,.,,

9489

(158) - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Dois
Irmãos, situado no Município de Caraúbas, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências, Publicado no DO de 24 de dezembro
de 1998. .
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9566
(159) - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santa Terezinha, situado no Município de Manso Bezerra, Estado do Rio Grande
do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1998.
(160) - Decreto de 23 de dezembro de 1998 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Luzia, situado no Município de Afonso Bezerra, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de
dezembro de 1998.
(161) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Renova a concessão outorgada
à Rádio Universo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.
(162) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Renova a concessão outorgada
à Fundação Dom Quirino, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.
(163) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Renova a concessão outorgada
à Gazeta Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias, na Cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.
(164) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão à DMD
Associados Assessoria e Propaganda Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Peixoto de
Azevedo, Estado do Mato Grosso. Publicado no DO de 29 de dezembro
de 1998.
(165) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão à MR
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias, na localidade de Urbano Santos, Estado do Maranhão. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.
(166) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão à Brasil
Amazônia Comunicação e Empreendimentos Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de
Abaetetuba, Estado do Pará. Publicado no DO de 29 de dezembro de
1998.
(167) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão à BeijaFlor Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias, na localidade de Mazagão, Estado do Amapá. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.
(168) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão à BeijaFlor Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias, na localidade de Santana, Estado do Amapá. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.
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9567
(169) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão à BeijaFlor Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens, na localidade de Macapá, Estado do Amapá. Publicado no
DO de 29 de dezembro de 1998.

9501

(170) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão ao Sistema Excelsior de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Rio Claro, Estado
de São Paulo. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.

9502

(171) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão à Rede
União de Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.

9503

(172) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão à Rádio
Correio do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias, na localidade de Itaporanga, Estado da Paraíba. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.

9504

(173) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão ao Sistema Excelsior de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Ibiúna, Estado de
São Paulo. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.

9505

(174) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão ao Sistema de Comunicação Rio Bonito Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Palmas, Estado do
Tocantins. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.

9506

(175) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão ao Sistema de Comunicação do Cabo de Santo Agostinho Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de
Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco. Publicado no DO de
29 de dezembro de 1998.

9507

(176) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão à Rádio e
Televisão Diário de Mogi Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na localidade de Moji das Cruzes, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.

9508

(177) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão ao Sistema Goiano de Telecomunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de Palmas, Estado do Tocantins. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.

9509

(178) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão à LHM
Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias, na localidade de Alto Alegre, Estado de Roraima. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.
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9568
(179) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão ao Sistema Associado de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de Recife, Estado de Pernambuco. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.

9511

(180) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão à Valente
Propaganda e Publicidade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Caçu, Estado de Goiás.
Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.

9512

(181) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão à Rede
União de Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de Rio Branco, Estado do Acre.
Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.

9513

(182) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão à Gonçalves e Marcheti Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias, na localidade de Primavera do Leste, Estado de Mato
Grosso. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.

9514

(183) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Outorga concessão à Rádio
Princesa das Matas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Viçosa, Estado de Alagoas.
Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.

9515

(184) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça Federal, da -Justiça Militar e do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor
global de R$ 59.047.894,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998.

9516

(185) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 - Altera o descritor constante
do Anexo I do Decreto de 5 de junho de 1998, que abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do
Planejamento e Orçamento, da Agricultura e do Abastecimento, e do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito
extraordinário no valor de R$ 824.000.000,00. Publicado no DO de 29
de dezembro de 1998.

9517

(186) - Decreto de 28 de dezembro de 1998 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, crédito suplementar no valor de R$ 19.302.453,00, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de dezembro
de 1998.
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(149) Decreto de23 de dezembro de 1998

9480

CECAP - CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIAL À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE DE PARANAVAÍ, PARANAVAÍ (PR)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

,

0.0

9281

CENTRO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL NA COMUNIDADE, ARARAQUARA(SP)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

.

9281

CENTRO EVANGÉLICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EL-BETEL, SÃO
RAIMUNDO NONATO (PI)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

.

9281

.

9257

CENTRO UNIVERSITÁRIO POSITIVO DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO DE CURITIBA (PR)
Credenciamento
(116) Decreto de 17 de dezembro de 1998

9447

CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE, CANOAS (RS)
Credenciamento
(195) Decreto de 29 de dezembro de 1998

CHILE
Acordo Regional para a Expansão do Comércio Intra-Regional; Brasil,
Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela; Decreto nº 97.499/89, revogação
Decreto nº2.895, de22 de dezembro de 1998

9223

CÓDIGO FLORESTAL
Normas; Decreto n" 2.661198, alteração
Decreto nº 2.905, de 28 de dezembro de 1998

.

9232

Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Aplicação do Regime de
Penas Restritivas de Direitos, criação
Decreto n Q 2.856, de3 de dezembro de 1998

9140

CÓDIGO PENAL
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9582
COLÔMBIA
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n? 10; Décimo Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil
Decretonº2.881, de 15 de dezembro de 1998

9175

Acordo de Alcance Parcial nº 11, execução; Argentina, Brasil, Paraguai,
Uruguai, Equador, Peru e Venezuela
Decretonº2.873, de 10 de dezembro de 1998

9164

Acordo Regional para a Expansão do Comércio Intra-Regional; Brasil,
Argentina, Bolívia, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e
Venezuela; Decreto nº 97.499/89, revogação
Decreton'!.2.895, de22 de dezembro de 1998

9223

COMANDO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
Normas
(20) Decreto de 8 de dezembro de 1998

9302

COMBOIOS, ARACRUZ (ES)
Terra indígena; Demarcação, ampliação
(83) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9383

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO
REGIME DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
Normas, criação
Decreto n Q 2.856, de 3 de dezembro de 1998

.

9140

COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR
(CIRM)
Decreto n" 74.557/74, alteração; Decreto n" 1.606/95, revogação
Decreton!!2.886, de 17 de dezembro de 1998

9180

COMISSÃO ORGANIZADORA DA REUNIÃO DE CHEFES DE ESTADO
E DE GOVERNO DA AMÉRICA LATINA E CARIBE E DA UNIÃO
EUROPÉIA
Criação
(149) Decreto de 23 de dezembro de 1998

9480

COMPANHIA DOCAS DO CEARÀ(CDC)
Aumento de capital, autorização
(4) Decreto de2 de dezembro de 1998

.

9285
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9583
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ)
Orçamento de investimento; Crédito suplementar
(115) Decreto de 17 de dezembro de 1998

9446

CONCEIÇÃOIBURITIZINHONARJÃO, SÍTIO NOVO (MA)
Interesse social, declaração
(65) Decreto de 10 de dezembro de 1998

,......................

9349

CONJUNTO VILA IZABEL, !BICARAÍ, ITAPÉ E ITABUNA (BA)
Interesse social, declaração
(154) Decreto de 23 de dezembro de 1998

9485

CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE PREPARO, RESPOSTA E
COOPERAÇÃO EM CASO DE POLUIÇÃO POR ÓLEO
Promulgação
Decreto nº 2.870, de 10 de dezembro de 1998

.

9161

CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS
AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
Protocolo Adicional n'' 4, promulgação
Decreto ns zBet , de 7 de dezembro de 1998

.

9147

CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS
AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL, PROTOCOLOS
ADICIONAIS N'S 1 E 2
Protocolos Adicionais nvs 1 e 2, promulgação
Decreto nº2.860, de7 de dezembro de 1998

9145

COSTA RICA
Acordo de Alcance Parcial n" 12, execução; Argentina, Brasil, Paraguai,
Uruguai, EI Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua
Decretonº2.872, de 10 de dezembro de 1998

9163

CRECHE COMUNITÃRIA DE TIBAGI, TIBAGI (PR)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

.

9281

.

9281

CRECHE SÃO BENEDITO, ITAPEVA (SP)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
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9584
CRÉDITO ESPECIAL
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
(143) Decreto de22de dezembro de 1998
.
Ministério da Educação e do Desporto
(124) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(139) Decreto de 22 de dezembro de 1998
Ministério da Justiça
(104) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(137) Decreto de 22 de dezembro de 1998
Ministério das Comunicações
(128) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento

9474
9455
9470
9435
9468
9459

(34) Decretode8dedezembrode1998
(130) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Ministério dos Transportes
(32) Decreto de 8 de dezembro de 1998
.
(48) Decreto de9 de dezembro de 1998
.
(123) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(127) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Ministério Público da União
(123) Decreto de 21 de dezembro de 1998
..
Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(126) Decreto de 21 de dezembro de 1998
..
Poder Judiciário
(123) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Presidência da República
(137) Decreto de22de dezembro de 1998
.
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios; Ministério da
Fazenda, supervisão
(99) Decreto de 14 de dezembro de 1998
.

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(185) Decreto de 28 de dezembro de 1998
.
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
(185) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
(185) Decreto de 28 de dezembro de 1998
CRÉDITO SUPLEMENTAR
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(38) Decreto de 8 de dezembro de 1998

.

9315
9460

9314
9330
9454
9458
9454
9457
9454
9468

9431

9517
9517
9517

9319
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9585
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
(38) Decreto de 8 de dezembro de 1998

9319

Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)
(115) Decreto de 17 de dezembro de 1998

9446

Diversos Órgãos
(113) Decreto de 16 de dezembro de 1998

9444

Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
(100) Decreto de 14 de dezembro de 1998
(106) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(l07) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(109) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(146) Decreto de22 de dezembro de 1998

9432
9437
9438
9440
9477

Justiça do Trabalho
(118) Decreto de21 de dezembro de 1998
(190) Decreto de29 de dezembro de 1998

9448
9522

Justiça Eleitoral
(111) Decreto de 16 de dezembro de 1998

9442

Justiça Federal
(118) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(184) Decreto de28 de dezembro de 1998

9448
9516

Justiça Militar
(184) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9516

Ministério da Aeronáutica
(184) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9516

Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(38) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(44) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(103) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(121) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(140) Decreto de 22 de dezembro de 1998
(142) Decreto de22 de dezembro de 1998

9319
9325
9434
9451
9471
9473

Ministério da Cultura
(41) Decreto de 8dedezembro de 1998
(45) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Publicado no DO de 9 de dezembro de 1998
RetificadonoDO de29 de dezembro de 1998

9326
9537

Ministério da Educação e do Desporto
(30) Decreto de8 de dezembro de 1998
(35) Decreto de 8 de dezembro de 1998

9312
9316

9322
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9586
(45) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Publicado no DO de 9 de dezembro de 1998
..
Retificado noDO de 29 de dezembro de 1998 ..,......
(112) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(119) Decreto de21 de dezembro de 1998
(120) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(144) Decretode22dedezembrode1998
(147) Decretode22dedezembrode1998
(186) Decreto de 28 de dezembro de 1998
PublicadonoDOde29 de dezembro de 1998
Retificado naDO de 30 de dezembro de 1998
(190) Decreto de29 de dezembro de 1998
Ministério da Fazenda
(39) Decreto de 8 de dezembro de 1998
.
(133) Decreto de22 de dezembro de 1998
(188) Decreto de28 de dezembro de 1998 '
(192) Decreto de29 de dezembro de 1998
Ministério da Industria, do Comércio e do Turismo
(44) Decreto de 8 de dezembro de 1998
.
(121) Decreto de 21 de dezembro de 1998
.
Ministério da Justiça
(98) Decreto de 14 de dezembro de 1998
(125) Decreto de21 de dezembro de 1998
(138) Decreto de 22 de dezembro de 1998
Publicado naDO de 23 de dezembro de 1998
Republicado naDO de29 de dezembro de 1998............................
(97) Decreto de 14 de dezembro de 1998
Ministério da Marinha
(129) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Ministério da Previdência e Assistência Social
(31) Decretode8dedezembrode1998
(37) Decreto de8de dezembro de 1998
(45) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Publicado no DO de'9 de dezembro de 1998 .
Retificado naDO de 29 de dezembro de 1998
(120) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(147) Decreto de 22 de dezembro de 1998
(187) Decreto de 28 de dezembro de 1998
(189) Decreto de 29 de dezembro de 1998
Ministério da Saúde
(18) Decreto de 7 de dezembro de 1998
(30) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(47) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(112) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(144) Decreto de22 de dezembro de 1998

9326
9537
9443
9449
9450
9475
9478
9518
9539
9522

.
.

9320
9463
9520
9524
9325
9451
9430
9456
9469
9538
9429
9460
9313
9318
9326
9537
9450
9478
9519
9521
9300
9312
9329
9443
9475
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9587
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
(lOS) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(111) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(141) Decretode22dedezembrode1998

9439
9442
9472

Ministério do Planejamento e Orçamento
(19) Decreto de7 de dezembro de 1998
(40) Decretode8dedezembrode1998
(42) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(105) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(110) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(118) Decreto de 21 de dezembro de 1998

9301
9321
9323
9436
9441
9448

Ministério do Trabalho
(112) Decreto de 16 de dezembro de 1998

9443

Ministério dos Transportes
(111) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(122) Decreto de 21 de dezembro de 1998

9442
9452

Ministério Público da União
(1) Decreto de 1º de dezembro de 1998
PublicadonoDO de 2 de dezembro de 1998
Retificado no DO de 3 de dezembro de 1998
(114) Decreto de 16 de dezembro de 1998

9279
9537
9445

Órgãos do Poder Executivo
(46) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(114) Decreto de 16 de dezembro de 1998...................................................
(117) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(134) Decreto de22 de dezembro de 1998
(135) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9327
9445
9447
9464
9465

Órgãos do Poder Judiciário
(46) Decreto de Bde dezembro de 1998
(114) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(134) Decreto de22 de dezembro de 1998

9327
9445
9464

Órgãos do Poder Legislativo
(114) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(117) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(135) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9445
9447
9465

Poder Executivo
(1) Decreto de 1Q de dezembro de 1998
PublicadonoDO de 2 de dezembro de 1998
RetificadonoDO de 3 de dezembro de 1998

9279
9537

Poder Judiciário
(1) Decreto de I" de dezembro de 1998
Publicado noDO de 2 de dezembro de 1998
RetificadonoDO de3 de dezembro de 1998

9279
9537
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9588
Poder Legislativo

(1) Decreto de 1º de dezembro de 1998

PublicadonoDO de2 dedezembrode 1998
Retificado naDO de 3 de dezembro de 1998
(164) Decreto de 26 de novembro de 1998
Publicado noDO de 27 de novembro de 1998 e retificado no DO de 3 de
dezembro de 1998
,...........
Presidência da República
(97) Decreto de 14 de dezembro de 1998
(125) Decreto de 21 de dezembro de 1998

.

9279
9537
9536

9429
9456

Superior Tribunal de Justiça
(141) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9472

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
(36) Decreto de 8dedezembro de 1998
.,
(39) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(188) Decretode28dedezembrode1998 ..,...............................................
(192) Decreto de 29 de dezembro de 1998

9317
9320
9520
9524

CURITIBNNORTEIDATA SACO GRANDE, AMARANTE DO MARANHÃo
(MA)

Interesse social, declaração
(63) Decreto de 10 de dezembro de 1998

9347

D
DEMARCAÇÃO
Ampliação
Terra indígena Caieiras Velha, Aracruz (ES)
(89) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Comboios, Aracruz (ES)
(83) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Pau Brasil, Aracruz (ES)
(91) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Homologação
Reserva indígena Fazenda Bahiana, Camamu (BA)
(75) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Boa Vista, Careiro (AM)
(77) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Guajahã, Pauini (AM)
(78) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Guarani Votouro, São Valentim (RS)
(74) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9404
.

9383

.

9415

.

9360

.

9363

.

9364

.

9359
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9589
Terra indígena Jaminawá Arara do Rio Bajé, Marechal Thaumaturgo (AC)
(87) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena J aminawá do Igarapé Preto, Rodrigues Alves (AC)
(81) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Kambiwá, Ibimirim, Floresta e Inajá (PE)
(90) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Kampa e Isolados do Rio Envira, Feijó (AC)
(93) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Kapinawá, Buíque (PE)
(88) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Kulina do Médio Jurué, Eirunepê, Envira e Ipixuna

9400
9377
9409
9421
9404

(AM)

(92) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Maraã Urubaxi, Maraã (AM)
(84) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Marãiwatsede, Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia (MT)
(86) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Massaco, Costa Marques e Alta Floresta D'Oeste
(85) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Monte Caseros, Ibiraiaras e Moliterno (RS)
(76) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Paumari do Rio Ituxi, Lébrea (AM)
(79) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Salto Grande do Jacuí, Salto do Jacuí (RS);
(73) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Tukuna Umariaçu, Tabatínga (AM)
(82) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Terra indígena Uneiuxi, Santa Isabel do Rio Negro (AM)
(80) Decreto de 11 de dezembro de 1998
".......................

9416
9384

9398
9390
9362
9366
9358
9380
9370

DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel; Reforma agrária
Capim Açu, Tenente Laurentino (RN)
(7) Decreto de 7 de dezembro de 1998
ConceiçãolBuritizinhoNarjão, Sítio Novo (MA)
(65) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Conjunto Vila Izabel, Ibicaraí, Itapé e Itabuna (BA)
(154) Decreto de 23 de dezembro de 1998
"...................

9288
9349
9485
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9590
CuritibaINortelData Saco Grande, Amarante do Maranhão (MA)
(63) Decreto de 10 de dezembro de 1998

.
Fazenda Alvorada, Pintópolis (MG)
(53) Decreto de 10 de dezembro de 1998
.
Fazenda Brasipaiva, São José do Xingu e Confresa (MT)
(54) Decreto de 10 de dezembro de 1998
.
Fazenda Cachoeira, Jandaia (GO)
(151) Decreto de 23 de dezembro de 1998
.
Fazenda Cachoeirinha/Cachoeirinha IIBaixa do Camará, Gararu
(SE)
(6) Decreto de 7 de dezembro de 1998

.
Fazenda Campos do Pontão,São Luiz Gonzaga (RS)
(5) Decreto de 7 de dezembro de 1998
.
Fazenda Canadá, Paraúna (GO)
(50) Decreto de 10 de dezembro de 1998
..
Fazenda Candiota, Herval (RS)
(13) Decreto de 7 de dezembro de 1998
.
Fazenda Chacororé, Nova Maringá (MT)
(156) Decreto de 23 de dezembro de 1998
.
Fazenda Colorado I, Paranatinga (MT)
(58) Decreto de 10 de dezembro de 1998
.
Fazenda Colorado II, Paranatinga (MT)
(97) Decreto de 14 de dezembro de 1998
.
Fazenda Colorado III, Paranatinga (MT)
(60) Decreto de 10 de dezembro de 1998
.
Fazenda Colorado IV, Paranatinga (MT)
(62) Decreto de 10 de dezembro de 1998
..
Fazenda Colorado V, Paranatinga (MT)
(55) Decreto de 10 de dezembro de 1998
..
Fazenda Colorado, Uberlândia (MG)
(52) Decreto de 10 de dezembro de 1998
..
Fazenda Conquista, Campo Grande (MS)
(59) Decreto de 10 de dezembro de 1998
.
Fazenda Corôa Verde, Barra do Rocha (BA)
(155) Decreto de 23 de dezembro de 1998
.
Fazenda Itaúna, Planaltina (GO); Decreto Não Numerado (111), de
11.9.1998, alteração
(101) Decreto de 15 de dezembro de 1998
.
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Mangueirínha (PR)
(71) Decreto de 10 de dezembro de 1998
.
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Palmital (PR)
(72) Decreto de 10 de dezembro de 1998
.

9347
9335
9336
9482
9287
9285
9332
9295
9487
9341
9429
9343
9345
9337
9334
9342
9486
9433
9355
9357
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9591
Fazenda Palmeira/Gado Bravo, Buritis (MG)
(51) Decreto de 10 de dezembro de 1998
.
Fazenda Primavera, Doverlândia (GO)
(49) Decreto de 10 de dezembro de 1998
.
Fazenda Rodeio ou Dom José, Reserva do Iguaçu (PR)
(157) Decreto de 23 de dezembro de 1998
..
Fazenda Santa Luzia, Manso Bezerra (RN)
(160) Decreto de 23 de dezembro de 1998
..
Fazenda São Jorge, Paranhos (MS)
(57) Decreto de 10 de dezembro de 1998
.
Fazenda São José, Montes Altos (IvlA)
(61) Decreto de 10 de dezembro de 1998
.
Fazenda São Pedro, Montividiu do Norte (GO)
(152) Decreto de 23 de dezembro de 1998
.
Fazenda Serra dos Cavalos, Itaíba (PE)
(153) Decreto de 23 de dezembro de 1998
.
Gigagi, Amarante do Maranhão eMA)
(67) Decreto de 10 de dezembro de 1998
.
Gleba Brasipaiva-II, São José do Xingu e Confresa (MT)
(56) Decreto de 10 de dezembro de 1998
.
Gleba Santa Clara, São José do Xingú e Vila Rica (MT)
(70) Decreto de 10 de dezembro de 1998
.
Lagoa do Gado/Angico Branco, Buriti Bravo (MA)
(66) Decreto de 10 de dezembro de 1998
..
Paraíso, Coroatá e Pirapemas (MA)
(68) Decreto de 10 de dezembro de 1998 ..
Santa Terezinha, Manso Bezerra (RN)
(159) Decreto de 23 de dezembro de 1998
..
.
Santo Antônio ou Pau de Estopa/Bom GostolTaboado/Santo Antonio ou Pau de Estopa, Coroatá (MA)
(64) Decreto de 10 de dezembro de 1998
.
São José, Maxaranguape (RN)
(8) Decreto de 7 de dezembro de 1998
.
Sítio Dois Irmãos, Caraúbas (RN)
(158) Decreto de 23 de dezembro de 1998
.
Sossêgo do Quiguay, Passos Maia (SC)
(69) Decreto de 10 de dezembro de 1998
.
Registro em nome da União, autorização
(132) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Área de terra; Utilidade pública e interesse social
Projeto de Irrigação Mandacaru, Jaguaribara (CE)
(95) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9333
9331
9439
9492
9340
9344
9483
9484
9351
9339
9354
9350
9352
9491
9348
9289
9490
9353

.

9462

.

9426

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9592
Projeto Tabuleiros de São Bernardo, Magalhães de Almeida e
Araioses (MA)
(96) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Projeto Tabuleiros Litorâneos, Parnaíba e Burtti dos Lopes (PI)
(94) Decreto de 11 de dezembro de 1998

DIVERSOS ÓRGÃOS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(113) Decreto de 16 de dezembro de 1998

9427
9424

9444

DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA
Radiodifusão, serviço, concessão, outorga
(164) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9496

DOCUMENTOS SIGILOSOS
Salvaguarda, regulamentação
Decreto n Q 2.910, de 29 de dezembro de 1998

o

.

9239

E
ELSALVADOR
Acordo de Alcance Parcial n" 12, execução; Argentina, Brasil, Paraguai,
Uruguai, Costa Rica, Guatemala, Honduras e Nicarágua
Decretonº2.872, de 10 de dezembro de 1998

9263

EMPRESAS ESTATAIS
Programa de Dispêndios Globais (PDG); Exercício de 1999, aprovação
Decretonº2.912,de29 de dezembro de 1998

9255

EMPRÉSTIMO EXTERNO
Operações, vedação; Decreto n" 2.368/97, aplicação, exceção
Decreto nº2.868, de8dedezembro de 1998

9154

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Lei Orçamentária de 1998; Fontes de recursos, modificação
(43) Decreto de 8dedezembro de 1998

9324

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar; Ministério da Fazenda, supervisão
(100) Decreto de 14 de dezembro de 1998
(106) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(107) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(109) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(146) Decreto de22 de dezembro de 1998

9432
9437
9438
9440
9477

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9593
EQUADOR
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n" 11; Décimo Quinto Protocolo Adicional, execução; Brasil
Decretonº2.871, de 10 de dezembro de 1998
Acordo de Alcance Parcial n" 11, execução; Argentina, Brasil, Paraguai,
Uruguai, Colômbia, Peru e Venezuela
Decretonº2.873, de 10 de dezembro de 1998
Acordo Regional para a Expansão do Comércio Intra-Regional; Brasil,
Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, México, Paraguai, Peru, Uruguai e
Venezuela; Decreto n'' 97.499/89, revogação
Decretonº2.895, de22 de dezembro de 1998
ESCOLAS TÉCNICAS FEDERAIS
Estatuto e Quadro Demonstrativo, aprovação
Decreto nº2.855, de2 de dezembro de 1998
EXÉRCITO
Efetivos do pessoal em serviço ativo, normas
Decreto nº 2.907, de 29 de dezembro de 1998
Comando de Aviação, normas
(20) Decreto de 8 de dezembro de 1998

.

9162

9164

9223

9126

9234
.

9302

FAZENDA ALVORADA, PINTÓPOLIS (MG)
Interesse social, declaração
(53) Decreto de 10 de dezembro de 1998

.

9335

FAZENDA BAHIANA, CAMAMU (BA)
Reserva indígena; Demarcação, homologação
(75) Decreto de 11 de dezembro de 1998

.

9360

F

FAZENDA BRASIPAIVA,SÃO JOSÉ DO XINGU E CONFRESA (MT)
Interesse social, declaração
(54) Decreto de 10 de dezembro de 1998

9336

FAZENDA CACHOEIRA, JANDAIA (GO)
Interesse social, declaração
(151) Decreto de 23 de dezembro de 1998

9482

FAZENDA CACHOEIRINHAlCACHOEIRINHA IIBAIXA DO CAMARÁ,
GARARU(SE)
Interesse social, declaração
(6) Decreto de 7 de dezembro de 1998

9287

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9594
FAZENDA CAMPOS DO PONTÃO, SÃO LUIZ GONZAGA (RS)

Interesse social, declaração
(5) Decreto de 7 de dezembro de 1998

9285

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FAZENDA CANADÁ, PARAÚNA (GO)

Interesse social, declaração
(50) Decreto de 10 de dezembro de 1998

9332

FAZENDA CANDIOTA, HERVAL (RS)

Interesse social, declaração
(13) Decreto de 7 de dezembro de 1998

9295

FAZENDA CHACORORÉ, NOVA MARINGÁ (MT)

Interesse social, declaração
(156) Decreto de23 de dezembro de 1998 ....

9487

FAZENDA COLORADO I, PARANATINGA (MT)

Interesse social, declaração
(58) Decreto de 10 de dezembro de 1998

.

9341

FAZENDA COLORADO 11, PARANATINGA (MT)

Interesse social, declaração
(97) Decreto de 14 de dezembro de 1998

9429

FAZENDA COLORADO I1I, PARANATINGA (MT)

Interesse social, declaração
(60) Decreto de 10 de dezembro de 1998

.

9343

FAZENDA COLORADO IV, PARANATINGA (MT)

Interesse social, declaração
(62) Decreto de 10 de dezembro de 1998

9345

FAZENDA COLORADO V, PARANATINGA (MT)

Interesse social, declaração
(55) Decreto de 10 de dezembro de 1998

.

9337

FAZENDA COLORADO, UBERLÃNDIA (MG)

Interesse social, declaração
(52) Decreto de 10 de dezembro de 1998

.

9336

FAZENDA CONQUISTA, CAMPO GRANDE (MS)

Interesse social, declaração
(59) Decreto de 10 de dezembro de 1998

.

9342

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9595
FAZENDA CORÔA VERDE, BARRA DO ROCHA (BA)
Interesse social, declaração
(155) Decreto de 23 de dezembro de 1998

9486

FAZENDAITAúNA, PLANALTINA(GO)
Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado (111), de 11.9.1998,
alteração
(101) Decreto de 15 de dezembro de 1998

9433

FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, MANGUEIRINHA (PR)

Interesse social, declaração
(71) Decreto de 10 de dezembro de 1998

.

9355

.

9357

Interesse social, declaração
(51) Decreto de 10 de dezembro de 1998

.

9333

FAZENDA PRIMAVERA, DOVERLÂNDIA (GO)
Interesse social, declaração
(49) Decreto de 10 de dezembro de 1998

.

9331

FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, PALMITAL (PR)
Interesse social, declaração
(72) Decreto de 10 de dezembro de 1998
FAZENDAPALMElRAlGADO BRAVO, BURITIS (MG)

FAZENDA RODEIO OU DOM JOSÉ, RESERVA DO IGUAÇU (PR)
Interesse social, declaração
(157) Decreto de 23 de dezembro de 1998

9489

FAZENDA SANTA LUZIA, AFONSO BEZERRA (RN)
Interesse social, declaração
(160) Decreto de23 de dezembro de 1998

9492

FAZENDA SÃO JORGE, PARANHOS (MS)
Interesse social, declaração
(57) Decreto de 10 de dezembro de 1998
FAZENDA SÃO JOSÉ, MONTES ALTOS (MA)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 10 de dezembro de 1998
FAZENDA SÃO PEDRO, MONTIVIDIU DO NORTE (GO)
Interesse social, declaração
(152) Decretode23dedezembrode1998

9340

.

9344

9483

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9596
FAZENDA SERRA DOS CAVALOS, ITAÍBA (PE)
Interesse social, declaração
(153) Decreto de23 de dezembro de 1998

.

9484

FERROVIAS BANDEIRANTES SA (FERROBANl
Transporte ferroviário de carga, exploração; Concessão, outorga
(136) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9467

FONOGRAMAS
Selo de identificação; Emissão, regulamentação
Decreto n a2.894, de 22 de dezembro de 1998

.

9221

FORÇA AÉREA BRASILEIRA
Localização; Segunda Esquadrilha de Ligação e Observação
Base Aérea de Santa Cruz, Rio de Janeiro (RJ)
Decretonº2.859, de 7 de dezembro de 1998

(2~

ELO),
9145

FUNÇÃO GRATIFICADA
Estatuto e Quadro Demonstrativo, aprovação; Escolas Técnicas Federais
Decreto nv S.Sôõ, de 2dedezembro de 1998 ..."...........................................

9126

Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério
da Educação e do Desporto
Decreto n'! 2.890, de 21 de dezembro de 1998
Publicado noDO de 22 de dezembro de 1998
Retificado noDO de23 de dezembro de 1998

9185
9535

Regimento e Quadro Demonstrativo, aprovação; Decreto n" 2.477/98,
alteração
Decretonº2.922, de31 de dezembro de 1998

9264

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA
(ES)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

.

9281

FUNDAÇÃO DE RADIOTERAPIA DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO
ALEGRE (RS)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

9281

FUNDAÇÃO DOM QUIRINO, TEÓFILO OTONI (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(162) Decreto de 28 de dezembro de 1998

.

9494

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p- 9573-9636, dez. 1998

9597
FUNDAÇÃO DOM REY, GUAJARÃ-MIRIM (RO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
(2) Decreto de Is de dezembro de 1998

9280

FUNDAÇÃO HILDEBRANDO DE ARAÚJO, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

9281

FUNDAÇÃO PADRE DONIZETTI
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
(193) Decretode29dedezembrode199S

9525

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS)
Dívida; Novação, dispensa de caução
Decretonº2.918, de30 de dezembro de 1998

,

.

9261

G
GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DE POLÍTICAFUNDIÃRIA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(38) Decreto de 8 de dezembro de 1998

9319

Cargo em comissão; Remanejamento, prorrogação; Decreto ns 2.321/97,
alteração
Decreto nº 2.897, de 23 de dezembro de 1998

9227

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(143) Decreto de 22 de dezembro de 1998 .

9474

GAZETA COMUNICAÇÕES LTDA., SANTA CRUZ DO SUL (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(163) Decreto de28 de dezembro de 1998

.

9495

GIGAGI, AMARANTE DO MARANHÃO (MA)
Interesse social, desapropriação
(67) Decreto de 10 de dezembro de 1998

9351

GLEBABRASIPAIVA-I1, SÃO JOSÉ DO XINGU E CONFRESA(MT)
Interesse social, declaração
(56) Decreto de 10 de dezembro de 1998

,...............

9339

GLEBA SANTA CLARA, SÃO JOSÉ DO XINGÚ E VILA RICA (MT)
Interesse social, declaração
(70) Decreto de 10 de dezembro de 1998

9354

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9598
GONÇALVES E MARCHETI LTDA., PRIMAVERA DO LESTE (MT)
Radiodifusão; Serviço, concessão, outorga
(182) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9514

GRUPO CRIANÇA EM BUSCADE UMA NOVAVIDA, VESPASIANO (MG)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

GUAJAHÃ, PAUINI (AM)
Terra indígena; Demarcação, homologação
(78) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9281

9364

GUARANI VOTOURO,SÃO VALENTIM (RS)
Terra indígena; Demarcação, homologação
(74) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9359

GUATEMALA
Acordo de Alcance Parcial n'' 12, execução; Argentina, Brasil, Paraguai,
Uruguai, Costa Rica, El Salvador, Honduras e Nicarágua
Decreto n Q 2.872, de la de dezembro de 1998

9163

H
HONDURAS
Acordo de Alcance Parcial n" 12, execução; Argentina, Brasil, Paraguai,
Uruguai, Costa Rica, EI Salvador, Guatemala e Nicarágua
Decreton!!2.872, de 10 de dezembro de 1998

9163

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE ITAMOGI, ITAMOGI (MG)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

9281

I
IMÓVEL
Interesse social; Reforma agrária
Capim Açu, Tenente Laurentino (RN)
(7) Decreto de 7 de dezembro de 1998
ConceiçãolBuritizinhoNarjão, Sítio Novo (MA)
(65) Decreto de la de dezembro de 1998
Conjunto Vila Izabel, Ibicaraí,Itapé e Itabuna (BA)
(154) Decreto de 23 de dezembro de 1998
CuritibaJNortelData Saco Grande, Amarante do Maranhão (MA)
(63) Decreto de 10 de dezembro de 1998 ....;.....................................

9288
9349
9485
9347

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9599
Fazenda Alvorada, Pintópolis (MG)
(53) Decreto de 10 de dezembro de 1998

Fazenda Brasipaiva, São José do Xingu e Confresa (MT)
(54) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Cachoeira, Jandaia (GO)
(151) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda Cachoeirinha/Cachoeirinha l/Baixa do Camarã, Gararu

9335
9336
9482

(SE)

(6) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda Campos do Pontão, São Luiz Gonzaga (RS)
(5) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda Canadá, Paraúna (GO)
(50) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Candiota, Herval (RS)
(13) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda Chacororé, Nova Maringá (MT)
(156) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado I, Paranatinga (MT)
(58) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado lI, Paranatinga (MT)
(97) Decreto de 14 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado IlI, Paranatinga (MT)
(60) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado IV, Paranatinga (MT)
(62) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado V, Paranatinga (MT)
(55) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado, Uberlândia (MG)
(52) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Conquista, Campo Grande (MS)
(59) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Corôa Verde, Barra do Rocha (BA)
(155) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda Itaúna, Planaltina (GO); Decreto Não Numerado (111), de
11.9.1998, alteração
(101) Decreto de 15 de dezembro de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Mangueirinha (PR)
(71) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Palmital (PR)
(72) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Palmeira/Gado Bravo, Buritis (MG)
(51) Decreto de 10 de dezembro de 1998

9287
9285
9232

9295
9487
9341
9429
9343
9345
9337
9334
9342
9486

9433
9355
9357
9233

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9600
Fazenda Primavera, Doverlândia eGO)
(49) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Rodeio ou Dom José, Reserva do Iguaçu (PR)
(157) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda Santa Luzia, Manso Bezerra (RN)
(160) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda São Jorge, Paranhos (MS)
(57) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda São José, Montes Altos (MA)
(61) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda São Pedro, Montividiu do Norte (GO)
(152) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda Serra dos Cavalos, Itaíba (PE)
(153) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Gigagi, Amarante do Maranhão (MA)
(67) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Gleba Brasipaiva-II, São José do Xingu e Confresa (MT)
(56) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Gleba Santa Clara, São José do Xingú e Vila Rica (MT)
(70) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Lagoa do Gado/Angico Branco, Buriti Bravo (MA)
(66) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Paraíso, Coroatá e Pirapemas (MA)
(68) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Santa Terezinha, Afonso Bezerra (RN)
(159) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Santo Antônio ou Pau de EstopaIBom Gosto/Taboado/Santo Antonio ou Pau de Estopa, Coroatá (MA)
(64) Decreto de 10 de dezembro de 1998
São José, Maxaranguape (RN)
(8) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Sítio Dois Irmãos, Caraúbas (RN)
(158) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Sosségo do Quiguay, Passos Maia (SC)
(69) Decreto de 10 de dezembro de 1998

9231
9489
9492

9340
9344
9483
9484
9351
9339
9354
9350
9352
9491

9348
9289
9490
9353

Registro em nome da União, autorização
(132) Decreto de 21 de dezembro de 1998

9462

Utilidade pública e interesse social
Projeto de Irrigação Mandacaru, Jaguaribara (CE)
(95) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9426

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190,

TI.

12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9601
Projeto Tabuleiros de São Bernardo, Magalhães de Almeida e
Araioses eMA)
(96) Decreto de 11 de dezembro de 1998
Projeto Tabuleiros Litorâneos, Parnaíba e Buriti dos Lopes (PI)
(94) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9427
9424

IMPORTAÇÃO
Bens para utilização econômica;Admissão temporária, regulamentação
Decretonº2.889, de21 de dezembro de 1998

9183

IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO
Cigarros, comercialização
Decreto n Q 2.876, de 14 de dezembro de 1998

.

9167

.

9182

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF)
Alíquotas, fixação; Decreto nº 2.219/97, alteração
Decreto n Q 2.888, de 21 de dezembro de 1998
Incidência, regulamentação
Decreto nº 2.913, de 29 de dezembro de 1998

.

9257

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Alíquota, fixação
Decreto nº 2.917, de 30 de dezembro de 1998

9260

Isenção
Cigarros, comercialização
Decreto nº 2.876, de 14 de dezembro de 1998..

9167

INSTITUTO DO PATRIMÕNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
(lPHAN)

Cargo em comissão; Remanejamento, prorrogação; Decreto nº 2.702/98,
alteração
Decretonº2.904, de 28 de dezembro de 1998

9232

INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Banco Francês Uruguay S.A.; Participação estrangeira
(131) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Publicado noDO de 22 de dezembro de 1998
Retificado noDO de 29 de dezembro de 1998

9461
9538

Banco Real S.A.; Participação estrangeira
(150) Decreto de 23 de dezembro de 1998

9481

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573·9636, dez. 1998

9602
INTERESSE SOCIAL
Declaração
Capim Açu, Tenente Laurentino (RN)
(7) Decreto de 7 de dezembro de 1998
ConceiçãolBuritizinhoNaIjão, Sítio Novo (MA)
(65) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Conjunto Vila Izabel, Ibicaraí, Itapé e Itabuna (BA)
(154) Decreto de 23 de dezembro de 1998
CuritibaINortelData Saco Grande, Amarante do Maranhão (MA)
(63) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Alvorada, Pintópolis (MG)
(53) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Brasipaiva, São José do Xingu e Confresa (MT)
(54) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Cachoeira, Jandaia (GO)
(151) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda CachoeirinhalCachoeirinha I1Baixa do Camará, Gararu
(SE)
(6) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda Campos do Pontão, São Luiz Gonzaga (RS)
(5) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda Canadá, Paraúna (GO)
(50) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Candiota, Herval (RS)
(13) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda Chacororé, Nova Maringá (MT)
(156) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado I, Paranatinga (MT)
(58) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado Il, Paranatinga (MT)
(97) Decreto de 14 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado III, Paranatinga (MT)
(60) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado IV, Paranatinga (MT)
(62) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado V, Paranatinga (MT)
(55) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado, Uberlândia (MG)
(52) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Conquista, Campo Grande (MS)
(59) Decreto de 10 de dezembro de 1998

9288
9349
9485
9437
9335
9336
9482

9287
9285
9332
9295
9487
9341
9429
9343
9345
9337
9334
9342

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9603
Fazenda Corôa Verde, Barra do Rocha <BA)
(155) Decreto de 23 de dezembro de 1998

Fazenda Itaúna, Planaltina(GO); Decreto Não Numerado (111), de
11.9.1998, alteração
(101) Decreto de 15 de dezembro de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Mangueirinha (PR)
(71) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Palmital (PR)
(72) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Palmeira/Gado Bravo, Buritis (MG)
(51) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Primavera, Doverlândia (GO)
(49) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Rodeio ou Dom José, Reserva do Iguaçu (PR)
(157) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda Santa Luzia, Afonso Bezerra (RN)
(160) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda São Jorge, Paranhos (MS)
(57) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda São José, Montes Altos (MA)
(61) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda São Pedro, Montividiu do Norte (GO)
(152) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda Serra dos Cavalos, Itaíba (PE)
(153) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Gigagi, Amarante do Maranhão (MA)
(67) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Gleba Brasipaiva-I1, São José do Xingu e Confresa (MT)
(56) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Gleba Santa Clara, São José do Xingú e Vila Rica (MT)
(70) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Lagoa do Gado/Angico Branco, Buriti Bravo (MA)
(66) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Paraíso, Coroatá e Pirapemas (MA)
(68) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Santa Terezinha, Afonso Bezerra (RN)
(159) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Santo Antônio ou Pau de EstopaIBom Gostotraboado/Santo Antonio ou Pau de Estopa, Coroatá (MA)
(64) Decreto de 10 de dezembro de 1998
São José, Maxaranguape (RN)
(8) Decreto de 7 de dezembro de 1998

9486

9433
9355
9357
9333
9331
9489
9492
9340
9344
9483
9484
9351
9339
9354
9350
9352
9491

9348
9289

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9604
Sítio Dois Irmãos, Caraúbas (RN)
(158) Decreto de 23 de dezembro de 1998 ".
Sossêgo do Quiguay, Passos Maia (SC)
(69) Decreto de 10 de dezembro de 1998

9490
9353

ISIS - INSTITUTO DE SAÚDE INTEGRAL DE SAMAMBAIA, BRASÍLIA
(DF)

Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

o..

9281

Acordo-Quadro de Cooperação Econômica, Industrial e para o Desenvolvimento, promulgação
Decretonº2.879, de 15 de dezembro de 1998

9171

ITÁLIA

J
JAMINAWÁARARADO RIO BAJÉ, MARECHAL THAUMATURGO (AC)
Terra indígena; Demarcação, homologação
(87) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9400

JAMINAWÁDO IGARAPÉ PRETO, RODRIGUES ALVES (AC)
Terra indígena; Demarcação, homologação
(81) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9377

JUSTIÇA DO TRABALHO
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(190) Decreto de29 de dezembro de 1998

9522

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(118) Decreto de 21 de dezembro de 1998

9448

JUSTIÇA ELEITORAL
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(111) Decreto de 16 de dezembro de 1998

9442

JUSTIÇA FEDERAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(118) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(184) Decretode28dedezembrode1998

9448
9516

JUSTIÇA MILITAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(184) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9516

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9605

li
KAMBIWÁ, IBIMIRIM, FLORESTA E INAJÁ (PE)
Terra indígena; Demarcação, homologação
(90) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9409

KAMPA E ISOLADOS DO RIO ENVIRA, FEIJÓ (AC)
Terra indígena; Demarcação, homologação
(93) Decreto de 11 de dezembro de 1998

.

KAPINAWÁ, BUÍQUE (PEl
Terra indígena; Demarcação, homologação
(88) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9421

9404

KULINA DO MÉDIO JURUÁ, EIRUNEPÉ, ENVIRA E IPIXUNA (AM)
Terra indígena; Demarcação, homologação
(92) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9416

.

L
LAGOA DO GADO/ANGICO BRANCO, BURITI BRAVO (MA)
Interesse social, declaração
(66) Decreto de 10 de dezembro de 1998

9350

.

LEGIÃO FEMININA DE BAURU, BAURU (SP)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
.

9281

LEI ORÇAMENTÁRIA ver ORÇAMENTO
LHM COMUNICAÇÃO LTDA., ALTO ALEGRE (RRl
Radiodifusão, serviço, concessão, outorga
(178) Decreto de 28 de dezembro de 1998 ...,..............................................

9510

M
MACEDÔNIA
Embaixada do Brasil, criação
Decreto nº 2.857, de 7 de dezembro de 1998

.

9142

MALÁSIA
Acordo Comercial, promulgação; Brasil
Decreto nº 2.878, de 15 de dezembro de 1998

.

9170

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9606
MARAÃ URUBAXI, MARAÃ (AM)
Terra indígena; Demarcação, homologação
(84) Decreto de 11 de dezembro de 1998

.

9384

MARÃIWATSEDE, ALTO BOA VISTA E SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (MT)
Terra indígena; Demarcação, homologação
(86) Decreto de 11 de dezembro de 1998

.

9398

MARINHA
Capitães-de-Mar-e-Guerra; Percentuais
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1998

9434

Efetivos de Oficiais, distribuição; Oficiais do sexo masculino, normas
(96) Decreto de 31 de dezembro de 1998

9527

Promoção obrigatória, número de vagas, fixação
(197) Decreto de 31 de dezembro de 1998

9531

MASSACO, COSTA MARQUES E ALTA FLORESTA D' OESTE (RO)
Terra indígena; Demarcação, homologação
(85) Decreto de 11 de dezembro de 1998

.

9390

Acordo de Complementação Econômica n" 36; Segundo Protocolo Adicional, execução; Bolívia
Decretonº2.883, de 15 de dezembro de 1998

9177

Tarifa Externa Comum (TEC), Lista Básica de Exceções, alteração
Decreto n c2.919, de 30 de dezembro de 1998

9262

Tarifa Externa Comum (TEC), Lista Básica de Exceções; Produtos, inclusão
Decretonº2.875, de 11 de dezembro de 1998

9166

MERCOSUL

MÉXICO
Acordo Regional para a Expansão do Comércio Intra-Regional; Brasil,
Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai
e Venezuela; Decreto n" 97.499/89, revogação
Decretonº2.895, de 22 de dezembro de 1998

9223

MILITAR
Exército; Efetivos do pessoal em serviço ativo, normas
Decretonº2.907, de29 de dezembro de 1998

9234

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9607
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMADO ESTADO
Cargo em comissão, remanejamento
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária; Decreto n" 2.321/97, alteração
Decreto nº 2.897, de 23 de dezembro de 1998

9227

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN);
Decreto n'' 2.702/98, alteração
Decreto nº 2.904, de 28 de dezembro de 1998

9232

Ministério da Agricultura e Abastecimento
Decreto nº 2.916, de 30 de dezembro de 1998

9259

Ministério da Ciência e Tecnologia
Decreto nº 2.914, de 30 de dezembro de 1998

9258

Ministério da Educação e do Desporto
Decreto nº 2.901, de 23 de dezembro de 1998

9229

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Decreto nº 2.916, de 30 de dezembro de 1998

9259

Ministério da Justiça; Decreto nº 1. 778/96, alteração
Decreto nº2.909, de 29 de dezembro de 1998

9239

Ministério da Justiça; Decreto n'' 2.641/98, alteração
Decreto nº 2.898, de 23 de dezembro de 1998

9227

Ministério da Justiça; Decreto n" 1.958196
Decreto nº 2.884, de 17 de dezembro de 1998

9178

Ministério da Previdência e Assistência Social; Decreto n" 2.269/97,
alteração
Decreto nº 2.911, de 29 de dezembro de 1998

9255

Ministério da Saúde
Decreto nº 2.922, de 31 de dezembro de 1998

9264

Ministério da Saúde; Decreto ns 2.239/97, alteração
Decreto nº 2.900, de 23 de dezembro de 1998

9228

Ministério das Relações Exteriores; Decreto nº2.340/97, alteração
Decreto nº 2.902, de 23 de dezembro de 1998

9230

Ministério do Planejamento e Orçamento; Decreto 2.015/96, alteração
Decreto nº 2.899, de 23 de dezembro de 1998

9228

Ministério dos Transportes; Decreto n'' 2.733/98, alteração
Decreto n Q 2.893, de 22 de dezembro de 1998

9221

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(l84) Decreto de28 de dezembro de 1998

9516

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9608
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Cargo em comissão, remanejamento

Decretonº 2.916, de 80 de dezembro de 1998

.

9259

Lei Orçamentária de 1998; Fontes de recurso, modificação
(145) Decretode22dedezembrode1998

9476

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(38) Decretode8 de dezembro de 1998
(103) Decretode16dedezembrode1998
(140) Decreto de 22 de dezembro de 1998
(142) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9319
9434
9471
9473

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(121) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(44) Decreto de 8dedezembro de 1998

9451
9325

MINISTÉRIO DA CIÉNCIA E TECNOLOGIA
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nº 2.914, de 30 de dezembro de 1998

.

9258

MINISTÉRIO DA CULTURA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(41) Decreto de8 de Dezembro de 1998
(45) Decreto de 8 de dezembro de 1998

9322

PublicadonoDO de 9 de dezembro de 1998
Retificado noDO de 29 de dezembro de 1998

9326
9537

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação
Decreto nº 2.890, de 21 de dezembro de 1998
Publicado noDO de 22 de dezembro de 1998
Retificado noDO de 23 de dezembro de 1998

9185
9535

Lei Orçamentária de 1998; Fontes de recursos, modificação
(191) Decreto de29 de dezembro de 1998

9523

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(120) Decretode21dedezembrode1998

9450

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(124) Decreto de 21 de dezembro de 1998

9455

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(35) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(119) Decreto de 21 de dezembro de 1998

9316
9449

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9609
(186) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Publicado noDO de 29 de dezembro de 1998
RetificadonoDO de 80 de dezembro de 1998
(190) Decreto de29 de dezembro de 1998

".............................

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito especial
(139) Decreto de 22 de dezembro de 1998
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(30) Decreto de8 de dezembro de 1998
(45) Decreto de 8 de dezembro de 1998
PublicadonoDO de9 de dezembro de 1998
Retificado noDO de 29 de dezembro de 1998
(112) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(144) Decreto de 22 de dezembro de 1998
(147) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9518
9539
9522
9470
9312
9326
9537
9443
9475
9478

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(39) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(133) Decreto de 22 de dezembro de 1998
(192) Decreto de 29 de dezembro de 1998

9320
9463
9524

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(188) Decreto de28 de dezembro de 1998
".................

9520

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(38) Decretode8dedezembrode1998

9319

Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n~ 2.916, de 30 de dezembro de 1998

9259

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(44) Decreto de 8de dezembro de 1998
(121) Decreto de 21 de dezembro de 1998

9325
9451

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n" 1. 778/96, alteração
Decreto nº2.909, de 29 de dezembro de 1998

9239

Cargo em comissão, remanejamento; Decreto nº 2.641/98, alteração
Decretonº2.898, de23 de dezembro de 1998

9227

Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n'' 1.958/96, alteração
Decreto nº 2.884, de 17 de dezembro de 1998

9178

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(104) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(137) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9435
9468

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9610
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(97) Decreto de 14 de dezembro de 1998

9429
9430
9456

(98) Decreto de 14de dezembro de 1998
(125) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(45) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Publicado naDO de 23 de dezembro de 1998
Republicado noDO de 29 de dezembro de 1998
(38) Decreto de 22 de dezembro de 1998
Publicado no DO de 23 de dezembro de 1998
RetificadonoDO de 29 de dezembro de 1998

9326
9537
9469
9538

MINISTÉRIO DA MARINHA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(129) Decreto de 21 de dezembro de 1998

9460

.

Promoção obrigatória, número de vagas, fixação
(197) Decreto de31 de dezembro de 1998

.

9531

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto 2.015/96, alteração
Decreto nº 2.899, de 23 de dezembro de 1998

9228

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto ns 2.269/97, alteração
Decretonº2.911, de 29 de dezembro de 1998

9255

Orçamento da Seguridade Social; Crédito extraordinário
(189) Decreto de 29 de dezembro de 1998

9521

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(31) Decreto de8dedezembro de 1998
(37) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(120) Decretode21dedezembrode1998
(187) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9313
9318
9450
9519

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(45) Decreto de 8 de dezembro de 1998
PublicadonoDO de 9 de dezembro de 1998
RetificadonoDO de 29 de dezembro de 1998
(147) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9326
9537
9478

MINISTÊRIO DA SAÚDE
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n" 2.239/97, alteração
Decreto nº2.900, de 23 de dezembro de 1998

9228

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9611
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nº2.922, de 31 de dezembro de 1998

.,........

9264

"...

9300
9329

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(18) Decreto de7 de dezembro de 1998
(47) Decreto de8 de dezembro de 1998
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(30) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(112) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(144) Decreto de22 de dezembro de 1998

9312
9443
9475

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Orçamento da Seguridade Social; Crédito especial
(128) Decreto de 21 de dezembro de 1998

9459

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto ns 2.340/97, alteração
Decreto nº 2.902, de 23 de dezembro de 1998

9230

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios; Crédito suplementar
(36) Decreto de 8 de dezembro de 1998

9317

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Diretoria do Pessoal Civil, extinção
Decreto nº2.906, de29de dezembro de 1998

.

9234

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA
AMAZÕNIALEGAL
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(108) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(111) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(141) Decretode22dedezembrode1998

9439
9442
9472

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
(185) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9517

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(40) Decretode8 de dezembro de 1998
(42) Decreto de8 de dezembro de 1998
(105) Decreto de 16 de dezembro de 1998

9321
9323
9436

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9612
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito extraordinário
(185) Decreto de28 de dezembro de 1998

9517

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(19) Decretode7dedezembrode1998
(110) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(118) Decreto de21 de dezembro de 1998

9301
9441
9448

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(130) Decreto de 21 de dezembro de 1998

9460

Restos a pagar de Programas; Inscrição, prorrogação
Decreto n~ 2.921, de 30 de dezembro de 1998

9264

Orçamento da Seguridade Social, Crédito especial
(34) Decreto de8dedezembro de 1998

9315

MINISTÉRIO DO TRABALHO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(112) Decreto de 16 de dezembro de 1998

9443

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n" 2.733/98, alteração
Decreto n~ 2.893, de 22 de dezembro de 1998

9221

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(32) Decretode8dedezembrode1998
(111) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(123) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(127) Decreto de 21 de dezembro de 1998

(48) Decreto de 9 de dezembro de 1998

9314
9442
9454
9458
9330

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(122) Decretode21dedezembrode1998

9452

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Orçamento Fiscal; Crédito especial
(123) Decreto de 21 de dezembro de 1998

9454

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(1) Decreto de 1Q de dezembro de 1998
Publicado noDO de 2 de dezembro de 1998 "...........................................
RetificadonoDO de 3 de dezembro de 1998
(114) Decreto de 16 de dezembro de 1998

9279
9537
9445

MONTE CASEROS, IBIRAIARAS E MOLITERNO (RS)
Terra indígena; Demarcação, homologação
(76) Decreto de 11 de dezembro de 1998

.

9362

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9613
MR RADIODIFUSÃO LTDA., URBANO SANTOS (MA)
(165) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9497

MUNICípIOS
Inclusão na área de atuação da Sudene; Lei n'' 9.690/98, regulamentação
Decretonº2,885, de 17 de dezembro de 1998

9179

N
NICARÁGUA
Acordo de Alcance Parcial nº 12, execução; Argentina, Brasil, Paraguai,
Uruguai, Costa Rica, El Salvador, Guatemala e Honduras
Decreto n Q 2.872, de 10 de dezembro de 1998

9163

NOTA DO TESOURO NACIONAL SÉRIE S (NTN-S)
Criação
Decretonº2.887, de 17 de dezembro de 1998

9181

o
OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ, JACAREÍ (SP)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

9281

OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO
Orçamento Fiscal; Crédito especial; Ministério da Fazenda, supervisão
(126) Decreto de21 de dezembro de 1998

9457

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito especial
Ministério das Comunicações
(128) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
(34) Decreto de 8 de dezembro de 1998

9315

Crédito extraordinário
Ministério da Previdência e Assistência Social
(189) Decreto de 29 de dezembro de 1998

9521

9459

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 2, p- 9573-9636, dez. 1998

9614
Crédito suplementar
Ministério da Cultura
(41) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Ministério da Educação e do Desporto
(120) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Ministério da Previdência e Assistência Social
(31) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(37) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(120) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(187) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Ministério da Saúde
(18) Decreto de 7 de dezembro de 1998
(47) Decreto de 8 de dezembro de 1998

9322
9450
,..

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Crédito suplementar
Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)
(115) Decreto de 17 de dezembro de 1998
ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
(143) Decreto de 22 de dezembro de 1998
Ministério da Educação e do Desporto
(124) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Ministério da Justiça
(104) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(137) Decreto de 22 de dezembro de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
(130) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Ministério dos Transportes
(32) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(48) Decreto de 9 de dezembro de 1998
(123) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(127) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Ministério Público da União
(123) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(126) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Poder Judiciário
(123) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Presidência da República
(137) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9313
9318
9450
9519
9300
9329

.

9446

9474
9455
9435
9468
9460
9314
9330
9454
9458
9454
9457
9454
9468

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9615
Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios; Ministério
da Fazenda, supervisão
(99) Decreto de 14 de dezembro de 1998
Crédito suplementar
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(38) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
(38) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
(100) Decreto de 14 de dezembro de 1998
(106) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(107) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(109) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(146) Decreto de 22 de dezembro de 1998
Justiça do Trabalho
(190) Decreto de 29 de dezembro de 1998
Justiça Eleitoral
(111) Decreto de 16 de dezembro de 1998
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(38) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(103) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(140) Decreto de 22 de dezembro de 1998
(142) Decreto de 22 de dezembro de 1998
Ministério da Educação e do Desporto
(35) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(119) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(186) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Publicado no DO de 29 de dezembro de 1998
Retificado no DO de 30 de dezembro de 1998
(190) Decreto de 29 de dezembro de 1998
Ministério da Fazenda
(39) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(133) Decreto de 22 de dezembro de 1998
(192) Decreto de 29 de dezembro de 1998
Ministério da Justiça
(97) Decreto de 14 de dezembro de 1998
(98) Decreto de 14 de dezembro de 1998
(125) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Ministério da Marinha
(129) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(108) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(111) Decreto de 16 de dezembro de 1998

9431

9319
9319
9432
9437
9438
9440
9477
9522
9442
9319
9434
9471
9473
9316
9449
9518
9539
9522
9320
9463
9524
9429
9430
9456
9460

9439
9442

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p- 9573-9636, dez. 1998

9616
(141) Decreto de 22 de dezembro de 1998
Ministério do Planejamento e Orçamento
(40) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(42) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(l05) Decreto de 16 de dezembro de 1998
Ministério dos Transportes
(111) Decreto de 16 de dezembro de 1998
Presidência da República
(125) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(97) Decreto de 14 de dezembro de 1998

Superior Tribunal de Justiça
(141) Decreto de 22 de dezembro de 1998
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
(39) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(192) Decreto de 29 de dezembro de 1998
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios; Ministério das Minas e Energia, supervisão
(36) Decreto de 8 de dezembro de 1998

9472

9321
9323
9436
9442
9456
9429
9472
9320
9524

9317

ORÇAMENTO
Lei Orçamentária de 1998, alteração; Ministério da Educação e do
Desporto
(33) Decreto de8 de dezembro de 1998

9315

Lei Orçamentária de 1998; Encargos financeiros da União; Fontes de
recursos, modificação
(43) Decreto de8de dezembro de 1998

9324

Lei Orçamentária de 1998; Ministério da Educação e do Desporto;
Fontes de recursos, modificação
(191) Decretode29dedezembrode1998

9523

Lei Orçamentária de 1998; Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
Fontes de recursos, modificação
(145) Decreto de22 de dezembro de 1998

9476

Receita e despesa, compatilização; Exercício de 1998; Decreto n" 2.451/98,
alteração
Decreto nº 2.858, de 7 de dezembro de 1998
Decreto nº 2.903, de 28 de dezembro de 1998...............................................

9142
9230

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito especial
Ministério da Educação e do Desporto
(139) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9470

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9617
Crédito extraordinário
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(185) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9517

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(185) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9517

Ministério do Planejamento e Orçamento
(185) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9517

Crédito suplementar

Diversos Órgãos
(113) Decreto de 16 de dezembro de 1998

9444

Justiça do Trabalho
(118) Decreto de 21 de dezembro de 1998

9448

Justiça Federal
(118) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(184) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9448
9516

Justiça Militar
(184) Decreto de 28 de dezembro de 1998

.

9516

Ministério da Aeronáutica
(184) Decreto de 28 de dezembro de 1998

.

9516

Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(44) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(121) Decreto de 21 de dezembro de 1998
Ministério da Cultura
(41) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(45) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Publicado no DO de 9 de dezembro de 1998
Retificado no DO de 29 de dezembro de 1998
Ministério da Educação e do Desporto
(30) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(45) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Publicado no DO de 9 de dezembro de 1998
Retificado no DO de 29 de dezembro de 1998
(112) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(144) Decreto de 22 de dezembro de 1998
(147) Decreto de 22 de dezembro de 1998
Ministério da Fazenda
(188) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9325
9451

.

.

9322

.

9326
9537
9312
9326
9537
9443
9475
9478
9520

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9618
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(44) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(121) Decreto de 21 de dezembro de 1998

9532
9451

Ministério da Justiça
(45) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Publicado no DO de 23 de dezembro de 1998
Republicado no DO de 29 de dezembro de 1998
(138) Decreto de 22 de dezembro de 1998
Publicado no DO de 23 de dezembro de 1998
Retificado no DO de 29 de dezembro de 1998

9326
9537
9469
9538

Ministério da Previdência e Assistência Social
(45) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Publicado no DO de 9 de dezembro de 1998
Retificado no DO de 29 de dezembro de 1998
(147) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9326
9537
9478

Ministério da Saúde
(30) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(112) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(144) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9312
9443
9475

Ministério do Planejamento e Orçamento
(19) Decreto de 7 de dezembro de 1998
(110) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(114) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(118) Decreto de 21 de dezembro de 1998

9301
9441
9445
9448

Ministério do Trabalho
(112) Decreto de 16 de dezembro de 1998

9443

Ministério dos Transportes
(122) Decreto de 21 de dezembro de 1998

.

9452

Ministério Público da União
(1) Decreto de 1º de dezembro de 1998
Publicado no DO de 2 de dezembro de 1998
Retificado no DO de 3 de dezembro de 1998
(114) Decreto de 16 de dezembro de 1998

9279
9537
9445

Órgãos do Poder Executivo
(46) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(114) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(117) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(134) Decreto de 22 de dezembro de 1998
(135) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9327
9445
9447
9464
9465

Órgãos do Poder Judiciário
(46) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(134) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9327
9464

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9619
Órgãos do Poder Legislativo
(114) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(117) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(135) Decreto de 22 de dezembro de 1998
Poder Executivo
(1) Decreto de 1º de dezembro de 1998
Publicado no no de 2 de dezembro de 1998
Retificado no DO de 3 de dezembro de 1998
(164) Decreto de 26 de novembro de 1998
Publicado no DO de 27 de novembro de 1998 e retificado no DO de
3 de dezembro de 1998
Poder Judiciário
(1) Decreto de 1º de dezembro de 1998
Publicado no DO de 2 de dezembro de 1998
Retificado no DO de 3 de dezembro de 1998
Poder Legislativo
(1) Decreto de 1º dezembro de 1998
Publicado no DO de 2 de dezembro de 1998
Retificado no DO de 3 de dezembro de 1998
(164) Decreto de 26 de novembro de 1998
Publicado no DO de 27 de novembro de 1998 e retificado no DO de
3 de dezembro de 1998
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
(188) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9445
9447
9465

9279
9537
9496

9279
9537

9279
9537
9496
9520

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(46) Decreto de8 de dezembro de 1998
(114) Decreto de 16de dezembro de 1998
(117) Decreto de21 de dezembro de 1998
(134) Decreto de 22 de dezembro de 1998
(135) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9327
9445
9447
9464
9465

ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(46) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(114) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(134) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9327
9445
9464

ÓRGÃOS DO PODER LEGISLATIVO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(114) Decreto de 16 de dezembro de 1998
(117) Decreto de21 de dezembro de 1998
(135) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9445
9447
9465

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9620

p
PARAGUAI
Acordo de Alcance Parcial n" 11, execução; Argentina, Brasil, Uruguai,
Colômbia, Equador, Peru e Venezuela
Decretonº2.873, de 10 de dezembro de 1998

9164

Acordo de Alcance Parcial n" 12, execução; Argentina, Brasil, Uruguai,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua
Decreto nº 2.872, de 10 de dezembro de 1998

9163

Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos
Perigosos (AAPPC17); Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil,
Argentina e Uruguai
Decretonº2.866, de7 de dezembro de 1998

9152

Acordo de Complementação Econômica ns 18; Vigésimo Segundo Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina e Uruguai
Decretonº2.874, de 10 de dezembro de 1998

9165

Acordo Regional para a Expansão do Comércio Intra-Regional; Brasil,
Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, México, Peru, Uruguai e
Venezuela; Decreto nº 97.499/89, revogação
Decretonº2.895, de22 de dezembro de 1998

9223

PARAÍSO, COROATÁE PlRAPEMAS (MA)
Interesse social, declaração
(68) Decreto de 10 de dezembro de 1998

9352

PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO, PEREIRA BARRETO (SP)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

9281

PAU BRASIL, ARACRUZ (ES)
Terra indígena; Demarcação, ampliação
(91) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9415

PAUMARI DO RIO ITUXI, LÁBREA (AM)
Terra indígena; Demarcação, homologação
(79) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9366

PERU
Acordo de Alcance Parcial ns 11, execução; Argentina, Brasil, Paraguai,
Uruguai, Colômbia, Equador e Venezuela
Decretonº2.873, de 10 de dezembro de 1998

9164

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9621
Acordo de Complementação Econômica n" 25, Décimo Primeiro Protocolo
Adicional, execução; Brasil
Decretonº2.863, de 7 de dezembro de 1998

9149

Acordo de Complementação Econômica n" 25, execução; Ata de Retificação, Brasil
Decreton Q2.862, de 7 de dezembro de 1998

9148

Acordo Regional para a Expansão do Comércio Intra-Regional; Brasil,
Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela; Decreto ns 97.499/89, revogação
Decreto n li 2.895, de 22 de dezembro de 1998 .

9223

PODER EXECUTIVO
Carreira de Analista de Comércio Exterior; Cargos, distribuição, regulamentação
Decreto n Q 2.908, de 29 de dezembro de 1998

9237

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(1) Decreto de 12 de dezembro de 1998
Publicado noDO de 2 de dezembro de 1998
Retificado noDO de 3 de dezembro de 1998

9279
9537

Receita e despesa, compatibilização; Decreto n" 2.451/98, alteração
Decreton Q2.858, de 7 de dezembro de 1998
Decreton Q2.903, de28 dezembro de 1998

9142
9230

Servidor público; Auxílio-transporte, regulamentação
Decreton Q2.880, de 15 de dezembro de 1998

9172

PODER JUDICIÁRIO
Orçamento Fiscal; Crédito especial
(123) Decreto de 21 de dezembro de 1998

9454

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(1) Decreto de f! de dezembro de 1998

Publicado noDO de 2 de dezembro de 1998
RetificadonoDO de3 de dezembro de 1998

9279
9537

PODER LEGISLATIVO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(1) Decreto de 1Q dezembro de 1998
Publicado no DO de 2 de dezembro de 1998 .
Retificado noDO de 3 de dezembro de 1998
(164) Decreto de 26 de novembro de 1998
Publicado no DO de 27 de novembro de 1998 e retificado no DO de 3 de
dezembro de 1998

9279
9537
9496

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9622
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Orçamento Fiscal; Crédito especial
(137) Decreto, de 22 de dezembro de 1998

9468

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(125) Decreto de 21 de dezembro de 1998
(97) Decretode 14 de dezembro de 1998

9456
9429

PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO
Fixação, sistemática; Zona Franca de Manaus
Decrefonº2.891, de22 de dezembro de 1998

9217

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG)
Empresas estatais federais; Exercício de 1999, aprovação
Decretonº2.912, de 29 de dezembro de 1998

9255

Normas; Decreto nº 2.453/98, alteração
Decreto n Q 2.852, de 1Q de dezembro de 1998

9123

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Unidades executoras, obrigações acessórias, regulamentação
Decreton Q2.896, de23 de dezembro de 1998

9224

PROJETO DE IRRIGAÇÃO MANDACARU, JAGUARIBARA(CE)
Utilidade pública e interesse social, declaração
(95) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9226

PROJETO TABULEIROS DE SÃO BERNARDO, MAGALHÃES DE ALMEIDA E ARAIOSES (MA)
Utilidade pública e interesse social, declaração
(96) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9427

PROJETO TABULEIROS LITORÂNEOS, PARNAÍBA E BURITI DOS LOPES (PI)
Utilidade pública e interesse social, declaração
(94) Decreto de 11 de dezembro de 1998 ....... ....... ...... ...... ....... ...... ....... .......

9424

Q
QUEIMADAS
Código Florestal; Decreto n" 2.661/98, alteração
Decreton Q2.905, de28de dezembro de 1998

9232

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9623

R
RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA., ITAPORANGA (PB)
Radiodifusão; Serviço, concessão, outorga
(172) Decretode28dedezembrode1998

9504

RÁDIO DIFUSORA DE CASA BRANCA LTDA.
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação Padre Donizetti, Casa Branca (SP)
(193) Decreto de 29 de dezembro de 1998

9525

RÁDIO E TELEVISÃO DIÃRIO DE MOGI LTDA., MOJI DAS CRUZES
(SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, outorga
(176) Decreto de 28 de dezembro de 1998
.

9508

RÁDIO EDUCADORA DE GUAJARÁ-MIRIM LTDA., GUAJARÁ-MIRIM
(RO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
(2) Decreto de 1Q de dezembro de 1998

9280

RÁDIO JORNAL DE SÃO PAULO LTDA.
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio São Paulo Ltda.,
São Paulo (SP)
(194) Decreto de 29 de dezembro de 1998

9526

RÁDIO PRINCESA DAS MATAS LTDA., VIÇOSA (AL)
Radiodifusão; Serviço, concessão, outorga
(183) Decreto de28 de dezembro de 1998

9515

RÁDIO SÃO PAULO LTDA.
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Jornal de São
Paulo Ltda., São Paulo (SP)
(194) Decreto de 29 de dezembro de 1998

9526

RÁDIO UNIVERSO LTDA., SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(161) Decreto de28 de dezembro de 1998

9493

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, outorga
Beija-Flor Radiodifusão Ltda., Mazagão (AP)
(67) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Beija-Flor Radiodifusão Ltda., Santana (AP)
(68) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9499
9500

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9624
Beija-Flor Radiodifusão Ltda., Macapá (AP)
(169) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Brasil Amazônia Comunicação e Empreendimentos Ltda., Abaetetuba (PA)
(166) Decreto de 28 de dezembro de 1998
DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda., Peixoto de Azevedo

9501

9498

(MT)

(164) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Gonçalves e Marcheti Ltda., Primavera do Leste (MT)
(182) Decreto de 28 de dezembro de 1998
LHM Comunicação Ltda., Alto Alegre (RR)
(178) Decreto de 28 de dezembro de 1998
MR Radiodifusão Ltda., Urbano Santos (MA)
(165) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Rádio Correio do Vale Ltda., Itaporanga (PB)
(172) Decreto de 28 de dezembro de 1998 .
Rádio e Televisão Diário de Mogi Ltda., Moji das Cruzes (SP)
(176) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Rádio Princesa das Matas Ltda., Viçosa (AL)
(183) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Rede União de Rádio e Televisão Ltda., Fortaleza (CE)
(171) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Rede União de Rádio e Televisão Ltda., Rio Branco (AC)
(181) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Sistema Associado de Comunicação Ltda., Recife (PE)
(179) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Sistema de Comunicação do Cabo de Santo Agostinho Ltda., Cabo
de Santo Agostinho (PE)
(175) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Sistema de Comunicação Rio Bonito Ltda., (Palmas (TO)
(174) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Sistema de Comunicação Rio Bonito Ltda., Gurupi (TO)
(148) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Sistema Excelsior de Comunicação Ltda., Ibiúna (SP)
(173) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Sistema Excelsior de Comunicação Ltda., Rio Claro (SP)
(170) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Sistema Goiano de Telecomunicação Ltda., Palmas (TO)
(177) Decreto de 28 de dezembro de 1998 .
Valente Propaganda e Publicidade Ltda., Caçu (GO)
(180) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9496
9514
9510
9497
9504
9508
9515
9503
9513
9511

9507
9506
9479
9505
9502
9509
9512

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9625
Serviço,concessão,renovação
Fundação Dom Quirino, Teófilo Otoni (MG)
(162) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Gazeta Comunicações Ltda., Santa Cruz do Sul (RS)
(163) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Rádio Universo Ltda., São Bernardo do Campo (SP)
(161) Decreto de 28 de dezembro de 1998
,..............................
Serviço, concessão, transferência
Fundação Dom Rey; Rádio Educadora de Guajará-Mirim Ltda.,
Guajará-Mirim CRú)
(2) Decreto de 1º de dezembro de 1998
Fundação Padre Donizetti; Rádio Difudora de Casa Branca Ltda.,
Casa Branca (SP)
(193) Decreto de 29 de dezembro de 1998
Rádio São Paulo Ltda.; Rádio Jornal de São Paulo Ltda., São Paulo

9494
9495
9493

9280

9525

(SP)

(194) Decreto de 29 de dezembro de 1998

9526

REDE UNIÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA., FORTALEZA (CE)
Radiodifusão; Serviço, concessão, outorga
(171) Decreto de28 de dezembro de 1998

.

9503

REDE UNIÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA., RIO BRANCO (AC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, outorga
(181) Decretode28dedezembrode1998

9513

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Capim Açu, Tenente Laurentino (RN)
(7) Decreto de 7 de dezembro de 1998
ConceiçãolBuritizinhoNarjão, Sítio Novo (MA)
(65) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Conjunto Vila Izabel, Ibicaraí, Itapé e Itabuna (BA)
(154) Decreto de 23 de dezembro de 1998
CuritibaINortelData Saco Grande, Amarante do Maranhão (MA)
(63) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Alvorada, Pintópolis (MG)
(53) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Bom Gosto, Ilhéus (BA)
(17) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda Brasileira, Bom Jesus do Tocantins (PA)
(22) Decreto de 8 de dezembro de 1998

9288
9349
9485
9347
9335
9299
9303

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 2, p. 9573-9636, dez. 1998

9626
Fazenda Brasipaiva, São José do Xingu e Confresa (MT)
(54) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Cachoeira, Jandaia eGO)
(151) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda CachoeirinhalCachoeirinha I1Baixa do Camará, Gararu

9336
9482

(SE)

(6) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda Caju, Santana do Araguaia (PA)
(28) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Fazenda Campos do Pontão, São Luiz Gonzaga (RS)
(5) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda Campos do Pontão, São Luiz Gonzaga (RS)
(5) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda Canadá, Paraúna (GO)
(50) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Candiota, Herval (RS)
(13) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda Chacororé, Nova Maringá (MT)
(156) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda Codespar, Santa Maria das Barreiras (PA)
(23) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado I, Paranatinga (MT)
(58) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado II, Paranatinga (MT)
(97) Decreto de 14 de dezembro de 1998
Fazenda Celerado IH, Paranatinga (MT)
(60) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado IV, Paranatinga (MT)
(62) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado V, Paranatinga (MT)
(55) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Colorado, Uberlândia (MG)
(52) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Conquista, Campo Grande (MS)
(59) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Corôa Verde, Barra do Rocha (BA)
(155) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda Curral de Fogo, Unaí (MG)
(11) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda Fortaleza - Rio Preto da Cachoeira e Paraíso, Rio Verde

9287
9310
9285
9285
9332
9295
9487
9305
9341
9429
9343
9345
9337
9334
9342
9486
9292

(GO)

(21) Decreto de 8 de dezembro de 1998

9302
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9627
Fazenda Iracema l, Campinorte eGO)
(25) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Fazenda Itaúna, Planaltina (GO); Decreto Não Numerado (111), de
11.9.1998, alteração
(101) Decreto de 15 de dezembro de 1998
Fazenda Jucapé, São Jerônimo da Serra (PR)
(14) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda Massaranduba, Lagarto (SE)
(27) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Fazenda Nicobran, Santa Maria das Barreiras (PA)
(24) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Mangueirinha (PR)
(71) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Palmital (PR)
(72) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Palmeira/Gado Bravo, Buritis (MG)
(51) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Pau Brasil, Santana do Araguaia (PA)
(26) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Fazenda Primavera, Doverlândia (GO)
(49) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda Queimadas, Areia e Remígio (PB)
(16) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda Queimados, Rio Negrinho (SC)
(12) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda Quixaba e Outras, Macambira e Pedra Mole (SE)
(10) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda Rodeio ou Dom José, Reserva do Iguaçu (PR)
(157) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda Santa Luzia, Manso Bezerra (RN)
(160) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda São Jorge, Paranhos (MS)
(57) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda São José, Montes Altos (MA)
(61) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Fazenda São Luiz, São Jerônimo da Serra (PR)
(15) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Fazenda São Pedro, Montividiu do Norte (GO)
(152) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Fazenda Serra dos Cavalos, Itaíba (PE)
(153) Decreto de 23 de dezembro de 1998

9307

9433

9296
9309

9306
9355
9357
9333
9308
9331
9298
9294
9291
9489
9492
9340
9344
9297
9483
9484
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9628
Fazenda Três Marias, Campinorte (GO)
(29) Decreto de 8 de dezembro de 1998
Gigagi, Amarante do Maranhão (MA)
(67) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Gleba Brasipaiva-II, São José do Xingu e Confresa (MT)
(56) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Gleba Santa Clara, São José do Xíngu e Vila Rica (MT)
(70) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Lagoa do Gado/Angico Branco, Buriti Bravo (MA)
(66) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Paraíso, Coroatá e Pirapemas, (MA)
(68) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Santa Terezinha, Afonso Bezerra (RN)
(159) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Santo Antônio ou Pau de EstopaIBom GostolTaboado/Santo Antenio ou Pau de Estopa, Coroatá (MA)
(64) Decreto de 10 de dezembro de 1998
São José, Maxaranguape (RN)
(8) Decreto de 7 de dezembro de 1998
Sítio Dois Irmãos, Caraúbas (RN)
(158) Decreto de 23 de dezembro de 1998
Sosségo do Quiguay, Passos Maia (SC)
(69) Decreto de 10 de dezembro de 1998
Ubaía/Paturá e Serra Grande/JapiIBorges, Japi (RN)
(9) Decreto de 7 de dezembro de 1998

9311
9351
9339
9354
9350
9352
9491

9348
9289
9490
9353
9290

RESTOS A PAGAR DE PROGRAMAS
Ministério do Planejamento e Orçamento; Validade da inscrição, prorrogação
Decreto nº 2.921, de 30 de dezembro de 1998

9264

s
SALTO GRANDE DO JACUÍ, SALTO DO JACUÍ (RS)
Terra indígena; Demarcação, homologação
(73) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9360

SANTA TEREZINHA, AFONSO BEZERRA (RN)
Interesse social, declaração
(159) Decreto de 23 de dezembro de 1998

.

9491
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9629
SANTO ANTÔNIO OU PAU DE ESTOPAlBOM GOSTOITABOADO/SANTO
ANTONIO OU PAU DE ESTOPA, COROATÁ (MA)
Interesse social, declaração
(64) Decreto de 10 de dezembro de 1998

9348

SÃO JOSÉ, MAXARANGUAPE (RN)
Interesse social, declaração
(8) Decreto de 7 de dezembro de 1998

.

9289

SEGURO DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
Regulamentação; Lei nº 6.704179 e Decreto n'' 2.369/97, alteração
Decreto nº 2.877, de 15 de dezembro de 1998

9168

SEGURO OBRIGATÔRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT)
Recursos, repartição
Decreto nº2.867, de8 de dezembro de 1998

.

9153

Produção, comércio, fiscalização, normas; Decreto n" 81.771178, alteração; Lei nº 6.507177, regulamentação
Decretonº2.854, de 2 de dezembro de 1998

9125

SEMENTES E MUDAS

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
Reajuste, 28,86%, pagamento; Decreto nº 2.693/98, alteração
Decreto nº 2.892, de 22 de dezembro de 1998

9220

SERVIDOR PÚBLICO
Poder Executivo; Auxílio-transporte, regulamentação
Decretonº2.880, de 15 de dezembro de 1998

9172

SISTEMA ASSOCIADO DE COMUNICAÇÀO LTDA., RECIFE (PE)
Radiodifusão; Serviço, concessão, outorga
(179) Decretode28dedezembrode1998

9511

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
LTDA., CABO DE SANTO AGOSTINHO (PE)
Radiodifusão; Serviço, concessão, outorga
(175) Decreto de 28 de dezembro de 1998

.

9507

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO BONITO LTDA., GURUPI (TO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, outorga
(148) Decreto de 23 de dezembro de 1998

9479
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9630
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO BONITO LTDA., PALMAS (TO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, outorga
(174) Decreto de28 de dezembro de 1998

9506

SISTEMA EXCELSIOR DE COMUNICAÇÃO LTDA, IBIÚNA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, outorga
(173) Decretode28dedezembrode1998

9505

SISTEMA EXCELSIOR DE COMUNICAÇÃO LTDA, RIO CLARO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, outorga
(170) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9502

SISTEMA GOIANO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA, PALMAS (TO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, outorga
(177) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9509

SÍTIO DOIS IRMÃos, CARAÚBAS (RN)
Interesse social, declaração
(158) Decreto de23 de dezembro de 1998

9490

SOCIEDADE BENEFICENTE PADRE VITOR, BAEPENDI (MG)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

9281

SOCIEDADE ESPÍRITA BENEFICENTE IRMÃO MARIANO, VOTUPORANGA(SP)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

9281

SOSSÊGO DO QUIGUAY, PASSOS MAIA (SC)
Interesse social, declaração
(69) Decreto de 10 de dezembro de 1998

9353

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
(SUDENE)
Inclusão de municípios; Lei n'' 9.690/98, regulamentação
Decreto nº 2.885, de 17 de dezembro de 1998

9179

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(141) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9472
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9631

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, outorga
Beija-Flor Radiodifusão Ltda., Mazagão (AP)
(167) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Beija-Flor Radiodifusão Ltda., Santana (AP)
(168) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Beija-Flor Radiodifusão Ltda., Macapá (AP)
(169) Decreto de 28 de dezembro de 1998
,......
Brasil Amazonia Comunicação e Empreendimentos Ltda., Abaetetuba (PA)
(166) Decreto de 28 de dezembro de 1998
DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda., Peixoto de Azevedo (MT)
(164) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Gonçalves e Marcheti Ltda., Primavera do Leste (MT)
(182) Decreto de 28 de dezembro de 1998
LHM Comunicação Ltda., Alto Alegre (RR)
(178) Decreto de 28 de dezembro de 1998
MR Radiodifusão Ltda., Urbano Santos (lV1A)
(165) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Rádio Correio do Vale Ltda., Itaporanga (PB)
(172) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Rádio e Televisão Diário de Mogi Ltda., Moji das Cruzes (SP)
(176) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Rádio Princesa das Matas Ltda., Viçosa (AL)
(183) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Rede União de Rádio e Televisão Ltda., Fortaleza (CE)
(171) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Rede União de Rádio e Televisão Ltda., Rio Branco (AC)
(181) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Sistema Associado de Comunicação Ltda., Recife (PE)
(179) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Sistema de Comunicação do Cabo de Santo Agostinho Ltda., Cabo
de Santo Agostinho (PE)
(175) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Sistema de Comunicação Rio Bonito Ltda., (Palmas (TO)
(174) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Sistema de Comunicação Rio Bonito Ltda., Gurupi (TO)
(148) Decreto de 23 de dezembro de 1998

9499
9500
9501

9498

9496
9514
9510
9497
9504
9508
9515
9503
9513
9511

9507
9506
9479
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9632
Sistema Excelsior de Comunicação Ltda., Ibiúna (SP)
(173) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Sistema Excelsior de Comunicação Ltda., Rio Claro (SP)
(170) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Sistema Goiano de Telecomunicação Ltda., Palmas (TO)
(177) Decreto de 28 de dezembro de 1998
,...................
Valente Propaganda e Publicidade Ltda., Caçu (GO)
(180) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Fundação Dom Quirino, Teófilo Otoni (MG)
(162) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Gazeta Comunicações Ltda., Santa Cruz do Sul (RS)
(163) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Rádio Universo Ltda., São Bernardo do Campo (SP)
(161) Decreto de 28 de dezembro de 1998
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação Dom Rey; Rádio Educadora de Guajará-Mirim Ltda.,
Guajará-Mirim (RO)
(2) Decreto de 1Q de dezembro de 1998
Fundação Padre Donizetti; Rádio Difusora de Casa Branca Ltda.,
Casa Branca (SP)
(193) Decreto de 29 de dezembro de 1998
Rádio São Paulo Ltda; Rádio Jornal de São Paulo Ltda.
(194) Decreto de 29 de dezembro de 1998

TESOURO NACIONAL
Nota do Tesouro Nacional Série S (NTN-S), criação
Decreto nr zBnr, de 17 de dezembro de 1998

9505
9502
9509
9512

9494
9495
9493

9280

9525
9526

9181

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
Orçamento Fiscal; Crédito especial
(99) Decreto de 14 de dezembro de 1998

9431

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(39) Decreto de 8 de dezembro de 1998
(192) Decreto de 29 de dezembro de 1998

9320
9524

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(188) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9520

TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA
Exploração; Ferrovias Bandeirantes S.A. (Ferrcban), concessão, outorga
(136) Decreto de 22 de dezembro de 1998

9467
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9633
TRIBUTAÇÃO FEDERAL
Alíquota, fixação
Decreto nº2.917, de 30 de dezembro de 1998
Incidência, regulamentação
Decreto n Q 2.913, de 29 de dezembro de 1998
Isenção
Decreto nº2.876, de 14de dezembro de 1998
Legislação, alteração
Decreto n Q 2.888, de 21 de dezembro de 1998
TUKUNA UMARIAÇU, TABATINGA(AM)
Terra indígena; Demarcação, homologação
(82) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9260
9257
9167
9182

.

9380

UBAIAlPATURÃ E SERRA GRANDE/JAPIIBORGES, JAPI (RN)
Interesse social, declaração
(9) Decreto de 7dedezembro de 1998

.

9290

UNEIUXI, SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (AM)
Terra indígena; Demarcação, homologação
(SO) Decreto de 11 de dezembro de 1998

.

9370

UNIÃO EUROPÉIA
Comissão Organizadora da Reunião de Chefes de Estado e de Governo
da América Latina e Caribe e da União-Européia, criação
(149) Decreto de 23 de dezembro de 1998

9480

u

UNIÃO FEDERAL
Lei Orçamentária de 1998; Encargos Financeiros da União; Fontes de
recursos, modificação
(43) Decreto de8dedezembro de 1998
Registro de imóvel, autorização
(132) Decreto de 21 de dezembro de 1998
URUGUAI
Acordo de Alcance Parcial nº 11, execução; Argentina, Brasil, Paraguai,
Colômbia, Equador, Peru e Venezuela
Decretonº2.S73, de 10 de dezembro de 1998
"................
Acordo de Alcance Parcial nº 12, execução; Argentina, Brasil, Paraguai,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua
Decretonº2.S72, de 10 de dezembro de 1998
"...........................

9324
9463

9164

9163
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9634
Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos
Perigosos (AAPPCI7); Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil,
Argentina e Paraguai
Decreton"2.866, de 7 de dezembro de 1998

9152

Acordo de Complementação Econômica n" 18; Vigésimo Segundo Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina e Paraguai
Decretonº2.874, de 10 de dezembro de 1998

9165

Acordo Regional para a Expansão do Comércio Intra-Regional; Brasil,
Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru e
Venezuela; Decreto ns 97.499/89, revogação
Decreto nº 2.895, de 22 de dezembro de 1998

9232

UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL
Área de terra; Desapropriação, declaração
Projeto de Irrigação Mandacaru, .Iaguaribara (CE)
(95) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9426

Projeto Tabuleiros de São Bernardo, Magalhães de Almeida e
Araioses (MA)
(96) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9427

Projeto Tabuleiros Litorâneos, Parnaíba e Buriti dos Lopes (PI)
(94) Decreto de 11 de dezembro de 1998

9424

UTILIDADE PÚBLICA
Declaração
Asilo de Velhos José Soler, Tabatinga (SP)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

9281

Asilo São Vicente de Paula, Valparaíso (SP)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

9281

Associação Comunitária do Guarani, Campos Sales (CE)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

9281

Associação de Cegos do Vale do Itajaí - Acevali, Blumenau (SC)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

9281

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Realeza,
Realeza (PR)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
Associação dos Deficientes de Paracatu, Paracatu (MG)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
Associação dos Portadores de Doença Renal de Caratinga, Caratinga(MG)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

9281
9281

9281
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9635
Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta, Ronda Alta (RS)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
,...............
Associação Feminina das Servidoras Públicas do Brasil, São Paulo

9281

(SP)

(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
Associação Recreativa Educativa das Vilas Unidas, Dois Córregos
(SP)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

Associação Votorantinense de Amparo ao Menor, Votorantim (SP)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
Cecap - Centro de Atendimento Especial à Criança e ao Adolescente de Paranavaí, Paranavaí (PR)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
Centro de Promoção Educacional e Social na Comunidade, Araraquara (SP)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
Centro Evangélico de Assistência Social El-Betel, São Raimundo
Nonato (PI)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
Creche Comunitária de Tibagi, Tibagi (PR)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
Creche São Benedito, Itapeva (SP)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
Fundação de Assistência Social do Espírito Santo, Vitória (ES)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
Fundação de Radioterapia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (RS)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
Fundação Hildebrando de Araújo, Curitiba (PR)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
Grupo Criança em Busca de uma Nova Vida, Vespasiano (MG)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
Hospital São João Batista de Itamogi, Itamogi (MG)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
ISIS - Instituto de Saúde Integral de Samambaia, Brasília (DF)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
Legião Feminina de Bauru, Bauru (SP)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
Obra Social e Assistencial São José, Jacareí (SP)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998
Parque Frederico Ozanan de Pereira Barreto, Pereira Barreto (SP)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

9281

9281
9281

9281

9281

9281
9281
9281
9281
9281
9281
9281
9281
9281
9281
9281
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9636
Sociedade Beneficente Padre Vitor, Baependi (MG)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

9281

Sociedade Espírita Beneficente Irmão Mariano, Votuporanga (SP)
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1998

9281

v
VALENTE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA., CAÇU (GOl
Radiodifusão; Serviço, concessão, outorga
(180) Decreto de 28 de dezembro de 1998

9512

VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT)
Normas
Decretonº2.867, de8 de dezembro de 1998

.

9153

Acordo de Alcance Parcial nº 11, execução; Argentina, Brasil, Paraguai,
Uruguai, Colômbia, Equador e Peru
Decreto nº 2.873, de 10 de dezembro de 1998

9164

Acordo Regional para a Expansão do Comércio Intra-Regional; Brasil,
Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, México,Paraguai, Peru e
Uruguai; Decreto ns 97.499/89, revogação
Decreto n" 2.895, de 22 de dezembro de 1998

9223

Acordo de Complementação Econômica n" 27; Décimo Protocolo Adicional , criação; Brasil
Decreton"2.882, de 15 de dezembro de 1998

9176

VENEZUELA

VIAGEM AO EXTERIOR
Ocupante de cargo em comissão; Decreto n'' 91.800/85, alteração
Decreto n" 2.915, de 30 de dezembro de 1998

9259

ZONA FRANCA DE MANAUS
Processo Produtivo Básico, fixação; Sistematização
Decreton"2.891, de22de dezembro de 1998

.
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